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Planuppdrag
Dnr: 565/2015 

Upprättad 4 september 2015 

Detaljplan för del av fastigheten 

Äpplet 15, Stattena 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag 
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av ungdomsbostäder inom den norra 
delen av fastigheten Äpplet 15. Detaljplanen ska även pröva lämpligheten för lokaler i 
bottenvåning. Detaljplanen ska pröva omfattning och utformning av bebyggelsen anpassat till 
förutsättningarna på platsen.  

Avgränsning 

  
Orienteringskarta.          Planområdets avgränsning.  

Planområdet ligger inom stadsdelen Stattena. Planområdet avgränsas i norr och öster av 
Rosenbergsgatan och i väster av Hofverbergsgatan. Planområdet är 1200 kvadratmeter stort 
och ligger inom en del av fastigheten Äpplet 15.   

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

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under fjärde kvartalet 2015, och färdigställas under fjärde 
kvartalet 2016. 
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Konsekvenser 

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

Platsen 
Planområdet ligger inom område för riksintresse kustzonen. Exploateringen utgör ingen 
påtaglig skada på riksintresset. Fastigheten ligger på en gammal deponi. Utredning av 
eventuella markföroreningar ska göras under planarbetet. Fastigheten ligger strax utanför 
uppmärksamhetsavstånd från Zoégas och McNeil. I samband med planarbetet för närliggande 
bostadsprojekt på Ringstorpshöjden togs ”Utredning Ringstorp”, ett PM om skyddsavstånd vad 
gäller buller, lukt och emissioner från verksamheterna tagits fram mars 2009. I den 
utredningen kom man fram till att ett skyddsavstånd på 200 meter är relevant till de 
verksamheterna. Avståndet till verksamheterna överstiger de 200 meter som rekommenderas. 
Inom planområdet innehålls riktvärden för buller. Platsen har inga kända fornlämningar.   

Påverkan  
Genomförande av planförslaget innebär en ökad exploateringsgrad och en förändrad 
markanvändning. 

Planen 
Genomförande av planförslaget kan påverka grannar då den nya volymen ligger nära befintliga 
bostadshus. Skuggning och insyn som en ny bostadsvolym medför bedöms som acceptabla. 
Planens genomförande innebär att befintlig butiklokal rivs.  

Behov av utredningar 
En miljöteknisk utredning bör göras för att undersöka om marken innehåller föroreningar.  
Hur dagvatten ska fördröjas och renas ska utredas liksom risker för översvämning vid kraftiga 
regn. Parkering för bil och cyklar behöver utredas vidare under planarbetet. En skuggstudie 
behöver tas fram för att visa den nya byggnadens påverkan för intilliggande byggnader.  

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från Hyléns fastighetsförvaltning vilka äger fastigheten 
Äpplet 15. Ansökan inkom 2015-04-29.  

Planområdet 
Planområdet ligger ca 500 meter från Ringstorps centrum och 500 meter från Stattena 
centrum. Området ligger ca 2 km från Helsingborgs centrum och Knutpunkten. Området 
består till största delen av flerbostadshus. Planområdet ligger ca 150 meter från närmaste 
busshållplats, hållplats Ringstorpshöjden. Enligt bullerkartläggning från 2011 överskrids inte 
bullerriktvärden. Fastigheten är ansluten till befintligt VA-nät i gatan.  
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På den norra delen av fastigheten Äpplet 15 saknas vistelseyta utomhus. En park, 
Rosenbergsgatans grönstråk, finns knappt 100 meter från planområdet. Området har inga 
större kulturhistoriska värden eller kända fornlämningar.  

Riksintressen  
Planområdet berörs av riksintresse för kustzonen.  

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som komplement i befintlig 
bebyggelse. En blandning av verksamheter, kontor, service och bostäder ska eftersträvas.  

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan för fastigheten Äpplet 15 m fl.(DP 15 806), vilken reglerar 
handel i en våning och en byggnadshöjd till 3,5 meter för aktuellt område. Stora delar av 
planområdet är prickmarkerad i gällande detaljplan. Delar får bebyggas med körbart bjälklag 
samt med uthus om Byggnadsnämnden prövar det lämpligt. Genomförandetiden för gällande 
detaljplan gick ut den 15 juli 2009.  

Bevarandeprogram 

Bevarandeprogram är under framtagande. Bebyggelsen i Kv. Äpplet föreslås som ”övrig 
bebyggelse”, d.v.s. utan större kulturhistoriskt värde.  

Övriga planeringsunderlag 

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, 
ligger planområdet inom rekommenderat avstånd till både park och natur. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp-Redestam  Karin Jönsson 
planchef   planarkitekt 


