
 1(7) Dnr 266/2015 
   11 augusti 2015 

FASTIGHETEN ALLERUM 11:35 
ALLERUM, HELSINGBORGS STAD 
 
 

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG  
 
 

SÖKANDE 

Lena Evaldsson inkom 2 februari 2015 med en förfrågan avseende upprättande av 
ny detaljplan för fastigheten Allerum 11:35. Förfrågan är en upprepning av den 
förfrågan om planuppdrag som ställdes till nämnden 19 november 2013 (se 
Tidigare ställningstaganden, Beslut i nämnden).  

SYFTE 

Planändringen är föranledd av förfrågan om att pröva möjligheten för utbyggnad 
av 8 friliggande villor i södra Allerum.  
 

AVGRÄNSNING 

Allerum är beläget ca 7 km norr om Helsingborgs centrum. Planområdet är 
beläget i samhällets södra del och omfattar ca 1 ha och ligger öster om och i 
direkt anslutning till Jonstorpsvägen. Jonstorpsvägen utgör genomfartsväg genom 
Allerum och Hjälmshult och ansluter i söder till väg 111 och i norr till väg 112. 

 
Planområdets läge i Helsingborg. Allerum i röd ring med planområdet rödmarkerat. 
 
Området gränsar i norr och söder mot befintlig bebyggelse (Allerum 2:28 
respektive 2:29 och 2:31) och i öster mot jordbruksmark.  
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Planområdet består av öppen jordbruksmark och ligger ca 500 meter från 
Allerums skola med idrottsplats och 200 meter från närmsta busshållplats vid 
Allerums kyrka med stadsbusstrafik till Helsingborgs centrum. Handel och annan 
samhällsservice återfinns i Ödåkra ca 4 km från planområdet.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
Det aktuella planområdet ligger i anslutning till Allerum. Allerum med 
omgivningar är i Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, utpekat som område för 
”utveckling av byar med möjlighet till god kollektivtrafik”. 
 
Ändring av översiktsplan 
Föreliggande område omfattas av Allerum-Hjälmshult, Ändring av Helsingborgs 
översiktsplan antagen 27 mars 2013. Ändringen pekar ut ett flertal 
utbyggnadsområden där område K sammanfaller med planområde och bedöms 
lämpligt för ca 6 nya bostäder i friliggande villor. Ändringen av översiktplanen 
betonar viken av att ett öppet släpp behålls för att bevara kontakten med 
landskapet. Vegetationsridåer föreslås mot öster med hänsyn till nedan nämnda 
riksintressen, kulturmiljön och hur Allerum uppfattas i landskapet. 
 
Ändringen av översiktsplanen anger ett utbyggnadstempo för Allerum – 
Hjälmshult om ca 15 bostäder per år under 20 – 25 år, totalt ca 300 bostäder. I 
av nämnden beslutade planuppdrag inryms i nuläget runt 100 bostäder. Tidigare 
beslutade planuppdrag följer denna tidplan (se Beslut i nämnden nedan). 
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för kulturmijövård enligt Miljöbalken 3 kap. 6§ 
Kulla – Gunnarstorp - Allerum (M:K 7). Således krävs extra omsorg vid 

Planområdets läge i Allerums 
by öster om Jonstorpsvägen i 
byns södra del.  
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detaljplanering av området. En utbyggnad på området bedöms inte påtagligt 
skada riksintresset. 
 
Området ligger delvis inom riksintresse för kustzonen enligt Miljöbalken 4 kap 1 
och 4§§. En utbyggnad av området kommer inte att innebära att allmänhetens 
tillgänglighet till strandområden begränsas eller att kustlinjen byggs för. 
 
Kulturmiljöprogram 
Berörs av länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 
 
Detaljplan 
Ingår i områdesbestämmelser för Allerums kyrkby med omland, Helsingborgs 
kommun. (Pl 1989. 12908) vilken vann laga kraft 10 april 1990. 
Områdesbestämmelserna saknar genomförandetid.  
 
Beslut i nämnden  
24 september 2013 beslutades om planuppdrag för detaljplan för Kungshult 8:8 
där uppemot 105 bostäder prövas. Detaljplanen är planerad att genomföras i tre 
etapper under en period om 10-15 år.  
 
Stadsbyggnadsnämnden tog ställning till begäran om planuppdrag för samma 
område (Allerum 11:35) som i aktuell begäran om planuppdrag 19 november 
2013. Dåvarande nämnd beslutade om, med 6 röster mot 5, bifall till yrkande om 
avslag till att påbörja planprocessen och att planuppdraget borde prövas när det 
är tidsmässigt aktuellt. 
 
Vid samma nämnd 19 november 2013 beslutades även om planuppdrag för 
Allerum 35:1 omfattande uppemot 10 hästgårdar. Detaljplanen beslutades att 
påbörjas tidigast 2018 i enlighet med angiven utbyggnadstakt i ÄÖP Allerum – 
Hjälmshult.  
 
Nämnden beslutade 19 november 2013 även om avslag till planuppdrag för 
Allerum 1:15, innehållande ca 75 – 85 bostäder, med samma motivation som för 
Allerum 11:35.  
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Övrigt 
En utbyggnad av Allerum förutsätter åtgärder på VA-huvudnätet då befintligt 
system inte kan byggas ut ytterligare pga kapacitetsbegränsningar.  
Åtgärdsbehovet är beskrivet i Allerum – Hjälmshult, utbyggnad av VA-systemet, 
PM (AquaP, 2007-05-10).  Södra Allerum är utpekat som ett område med 
dokumenterade översvämningar i källare. 
 
I samband med ÄÖP för Allerum – Hjälmshult utfördes dagvattenutredning av 
AquaP (Dagvattenutredning Allerum – Hjälmshult PM, 2011-06-21). Dagvatten 
från planområdet bör kunna ledas till ”Allerums torrläggningsföretag år 1936” 
efter utjämning.  
 
Buller från Jonstorpsvägen bör beaktas tidigt i planarbetet.  

Pågående planarbete Kungshult 
8:8 med flera 

Beslutat planuppdrag Allerum 
35:1, start planarbete 2018.  

Aktuellt ärende Allerum 11:35 

Allerum 1:15 med flera 
Avslag i nämnd 2013 11 19 
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Planområdet bedöms kunna vara berört av kända fornlämningar vilket bör 
utredas närmre i detaljplanearbetet. 

FÖRSLAG 

Ansökan innehåller bostadsändamål i form av 8 st friliggande villor i två rader. En 
ny infart föreslås från Jonstorpsvägen via vilken samtliga bostäder inom 
planområdet avses anslutas till Jonstorpsvägen. Stadsbyggnadsförvaltningen 
föreslår att en vegetationsridå skärmar av området mot öster för att bevara 
intrycket av Allerum från landskapet. Samt att ett släpp lämnas mellan den nya 
och befintliga bebyggelsen i norr för att markera den gamla fäladsgränsen och 
därmed även byns gamla gräns mot söder. 

 
 

 
 

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas 
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken, att miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras.  
 
Planområdet är, enligt stadens översiktsplan, beläget på åkermark inom område 
för utveckling av byar med möjlighet till god kollektivtrafik. Det specifika 
området har i Allerum – Hjälmshult, ändring av Helsingborgs översiktsplan utpekats 
som ett möjligt utbyggnadsområde. Bedömningen, grundad på 
ställningstagandena i ändringen av översiktsplanen, är att utbyggnaden bedöms 
som högre prioriterad än bevarandet av jordbruksmarken. Vidare är området 
beläget inom riksintresse för kulturmiljö.  
 
Stadens bedömning av miljöpåverkan grundar sig på att den föreslagna 
utbyggnaden är i liten grad och ses som en komplettering av befintlig bebyggelse. 
Det grundas även på att ett område lämnas fritt från bebyggelse i planområdets 
norra del enligt Stadsbyggnadsförvaltningens förslag. Förslagets genomförande 
bedöms få liten påverkan på landskapet och på platsen finns förutsättningar för 

Illustration från ansökan. Markering 
(streckad linje) av område som bör 
lämnas fritt från bebyggelse (SBF) 
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att kunna anpassa tillkommande bebyggelse till den kringliggande 
jordbruksmarkens struktur, till de landskapliga elementen och till omgivande 
bebyggelse.  
 
Platsen 
Planområdet består av jordbruksmark. Platsen präglas av jordbrukslandskapets 
öppna vyer och låg villabebyggelse i 1-1½ plan, enstaka gårdsbebyggelse, 
Allerums kyrka och Beéns park.  
 
Påverkan 
Planens påverkan på omgivningen kommer främst att innebära en förändring av 
landskapsbilden. Påverkan minimeras genom att utbyggnaden utformas som en 
komplettering till befintlig bebyggelse i Allerums by. Påverkan på berörda 
riksintressen bedöms som minimal förutsatt att detaljplanen utformas i linje med 
riktlinjerna i Allerum – Hjälmshult ändring av Helsingborgs översiktsplan.  
 
Planen 
Förslaget innebär bostadsbebyggelse inom ett ca 1 ha stort område bestående av 
åkermark. Detaljplanen avses möjliggöra ca 6 – 8 nya bostäder. Bebyggelsen 
föreslås i 1-1½ plan och ska förhålla sig till omgivningarna och riksintresset för 
kulturmiljö.  
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen samt med riksintressena. 
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FÖRSLAG TILL PROCESS 

Detaljplanen upprättas i enlighet med reglerna för standard planförfarande enligt 
PBL 2010:900. Bedömningen är att planen inte medför betydande miljöpåverkan 
och därför föreligger inte behov av miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Detaljplanen avses påbörjas tidigast år 2021 och vara avslutad senast 2023 i 
enlighet med intentionerna i Ändring av Helsingborgs Översiktsplan Allerum – 
Hjälmshult. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
Björn Bensdorp-Redestam  John Hellman 
Planchef   Planarkitekt 
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