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Planuppdrag
Dnr:479/2014 

Upprättad 14 januari 2014 

Detaljplan för fastigheterna 

Klostret 18 och 20, Slottshöjden, 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag 
 

Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från Garnito AB och Fastighetsbolaget Trumman den 
17 juli 2014. Till ansökan har bifogats ett förslag för en påbyggnad av befintliga husen inom 
fastigheterna Klostret 18 och 20. 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse inom 
fastigheterna Klostret 18 och 20. 

Förslag till process 
Detaljplanen föreslås upprättas med normalt planförfarande i enlighet med bestämmelserna i 
Plan- och bygglagen (2010:900).  

Planarbetet beräknas kunna påbörjas senast under första kvartalet 2016 och färdigställas under 
första kvartalet 2017. 

Avgränsning 
Planområdet ligger i centrala delen av Helsingborg, inom stadsdelen Slottshöjden, och utgörs 
av fastigheterna Klostret 18 och 20. Planområdet är uppdelat i två delar som omfattar respek-
tive fastigheter. Mellan dessa två delområden ligger fastigheten Klostret 19. I öster avgränsas 
planområdet av Rektorsgatan och i norr av Lilla Möllevångsgatan. I väster gränsar planområdet 
till fastigheten Klostret 17 och i söder till fastigheten Klostret 21. Planområdet omfattar en yta 
av ca 4200 m2. 
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Planuppdrag
Dnr:479/2014 

Upprättad 14 januari 2014 

 
Planområdets läge. 

Planförslag 
Detaljplanen avses pröva en komplettering av befintlig bebyggelse. I förslaget till komplette-
ring, framtaget av Tengbom, föreslås en tillbyggnad av två befintliga hus, i dess södra del. Till-
byggnaderna i nio våningar, med ett trapphus som kopplar ihop dessa med befintliga byggna-
der, ansluter till gavlar. I förslaget möjliggörs totalt 52 lägenheter varav fyra i idag oinredd vind 
i huset på fastigheten Klostret 18. Parkeringsbehovet föreslås lösas genom ett underjordiskt 
garage på fastigheten Klostret 20. Dock finns det behov av att utreda parkeringsfrågan övergri-
pande. Även bebyggelsens utformning, omfattning och dess anpassning till befintlig bebyggelse 
samt möjlighet att uppföra punkthus istället för tillbyggnad avses särskilt utredas i planarbetet.  
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Planuppdrag
Dnr:479/2014 

Upprättad 14 januari 2014 

 
Förslag till disposition. Illustration framtagen av Tengbom. 

 

Flygvy från Kopparmöllegatan. Illustration framtagen av Tengbom. 
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Planuppdrag
Dnr:479/2014 

Upprättad 14 januari 2014 

Konsekvenser 
Ett genomförande av planförslaget medför i sig inte någon negativ påverkan på omgivningen 
eller på intilliggande verksamheter. Förslaget följer intentionerna i översiktsplanen.  

En mindre trafikökning av främst persontrafik kan förväntas om den föreslagna bostadsutbygg-
naden genomförs. Trafiknätet i anslutning till planområdet bedöms tåla den förväntade trafi-
kökningen och det finns ingen risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. Parkerings-
frågan måste dock utredas särskilt med hänsyn till redan svår parkeringssituation inom stadsde-
len Slottshöjden, möjligen i ett helhetsperspektiv för hela stadsdelen. Vid utökning av den 
hårdgjorda ytan inom fastigheten krävs fördröjning av dagvatten, vilket behöver utredas i plan-
arbetet. I samband med att en del av nuvarande grönyta bebyggs förekommer behovet av 
kompensation i enlighet med balanseringsprincipen.   

Den östra delen av planområdet kan bli bullerstörd av trafiken på Rektorsgatan.  I och med att 
planförslaget innebär en komplettering i centralta delar av staden, i ett läge med god tillgäng-
lighet till kollektivtrafik är stadsbyggnadsförvaltningens bedömning att avsteg från bullerrikt-
värdena enligt Boverkets allmänna råd (2008:1) kan tillämpas. 
 

Riksintresset för kustzon bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Riksintresset för kul-
turmiljövård bedöms inte heller påverkas negativt under förutsättningar att kompletterande 
bostadsbebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse inom planområdet samt till övrig bebyg-
gelse och miljö i omgivningen. Anpassningen till befintliga kulturhistoriska värden är av stor 
vikt och kommer att studeras i planarbetet.  

Planområdet berörs av omkringliggande verksamheter.  Företaget McNeil, norr om planområ-
det, är tillståndspliktig enligt miljöbalken och kan medföra störningar i form av lukt och stoft 
samtidigt som företaget hanterar farliga kemikalier. En fördjupad riskutredning kommer att tas 
fram i samband med planarbetet.  

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. En 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. 

Planeringsförutsättningar 
Planområdet som består av två delar, fastigheterna Klostret 18 och 20, nås från Lilla Mölle-
vångsgatan i norr och från Rektorsgatan i öster. Inom planområdet ligger två femplans flerbo-
stadshus, byggda under 1940-talet och utformade som lameller placerade i nord-sydlig rikt-
ning, parallellt med Rektorsgatan. Bostadshuset inom fastigheten Klostret 20 har inredd vind 
och lokaler i bottenvåningen. Marken runt bostadshusen utgörs idag i huvudsak av gröna ytor.  
Planområdet är omgivet framförallt av bostadsbebyggelse från 1940-talet, med varierande 
höjder mellan tre och sju våningar.  
 
Stattena centrum, med en livsmedelsaffär, ett gym och annan service, ligger ca 250 meter från 
planområdet. Även skola och förskola finns i närområdet.  
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Planuppdrag
Dnr:479/2014 

Upprättad 14 januari 2014 

Inom planområdet finns inte några parkeringsytor för boende i husen då parkering sker på 
allmänna gator inom stadsdelen Slottshöjden. I direkt anslutning till planområdet, på Rektors-
gatan, finns busshållplats där flera av stadsbussarna passerar.  
 
Bebyggelsen inom planområdet är ansluten till kommunala ledningar. 

 
Planområdet markerat med röd streckad linje. 

Ca 150 meter från planområdet ligger McNeil, en så kallad B-verksamhet som kräver miljötill-
stånd. På grund av farliga kemiska ämnen som hanteras i verksamheten omfattas McNeil även 
av Sevesodirektivet. Planområdet ligger inom uppmärksamhetsområde för verksamheten som 
sträcker sig 200 meter från källan. Skyddsavstånd gällande risk för brand är 500 meter från 
verksamheten.    

Riksintressen och förordningar 
Planområdet omfattas av riksintresset för kustzon. Området berörs även av riksintresset för 
kulturmiljövård, Helsingborgs centrala delar (M:K15).  

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som område för komplement 
i befintlig stadsbebyggelse som ska utvecklas till blandad stad och delvis inom besöks- och 
personalintensiv centrumverksamhet. Vid förtätning ska grönytor med ekologiska, rekreativa 
och strukturella värden värnas. Förtätning ska göras så att värden som tidigare saknats tillförs 
och befintliga kvaliteter i den lokala miljön tillvaratas. Översiktsplanen nämner särskilt beho-
vet av att offentlig service, som skola, växer i samma takt som befolkningen. Rektorsgatan, 
öster om planområdet, redovisas i översiktsplanen som en alternativ sträckning för högkvalita-
tivt kollektivtrafiknät.  
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Planuppdrag
Dnr:479/2014 

Upprättad 14 januari 2014 

Detaljplaner 

För fastigheten Klostret 18 gäller stadsplan för kvarteret Kaplanen m fl (dp 3576), fastställd 
den 9 juni 1956. Planen redovisar bostadsändamål med slutet byggnadssätt i fem våningar. 
Byggrätten motsvarar nuvarande byggnad och resten av fastigheten får bebyggas endast med 
garage under eller över mark. Vindsinredning är inte tillåten enligt planen.  

För fastigheten Klostret 20 gäller detaljplan för fastigheten Klostret 20 (dp 16343), laga kraft 
den 23 juli 2007. Även denna detaljplan redovisar bostadsändamål i fem plan. Dock tillåts 
handelverksamhet i bottenplan och inredning av vind är tillåten. I denna plan har även var-
samhetsbestämmelse för befintlig byggnad införts. På gården tillåts, i likhet med detaljplanen 
för Klostret 18, endast garage. Genomförandetid för båda detaljplanerna har gått ut. 

Bevarandeplan 

Planområdet omfattas av Bevarandeprogam för Olympia och Slottshöjden. Bostadshuset inom 
fastigheten Klostret 18 klassas i bevarandeprogrammet som särskilt värdefull bebyggelse och 
byggnad inom fastigheten Klostret 20 klassas som byggnad av kompletterande värde.  Dessu-
tom ingår hela kvarteret Klostret i ett av sammanhängande områden där byggnaderna tillsam-
mans med omgivande miljö bildar ett område av enhetlig karaktär.  

Grönstrukturprogram 

I Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 
redovisas Lilla Möllevångsgatan, norr om planområdet, som en del av ett viktigt grönstråk som 
kopplar vidare österut till Fredriksdal.  

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

   

Björn Bensdorp-Redestam      Nina Begovic 
planchef       planarkitekt 




