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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag 
i stadsbyggnadsnämnden 24 september 2015. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån  
4 kapitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan.  

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder till en höjd vilken 
motsvarar åtta våningar, samt att pröva omfattning och utformning av bebyggelsen. Syftet med 
detaljplanen är även att tillåta centrumverksamhet i bottenplan i bebyggelsen.  

Detaljplanen ger möjlighet till parkering och uppförande av komplementbyggnad. Delar av 
fastigheten Äpplet 15 överförs till gatumark.  

1.2 Sammanfattning 
Huvudidén med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra ett flerbostadshus på fastigheten 
Äpplet 15. Flerbostadshuset placeras vid korsingen Rosenbergsgatan – Hofverbergsgatan. Det 
nya bostadshuset uppförs som ett punkthus till en höjd som motsvarar 8 våningar. I bottenplan 
kan centrumverksamheter inrymmas. Ca 40 bostäder kan ordnas i det nya bostadshuset. Den 
envåningsbyggnad med butik och pizzeria som finns på platsen idag avses rivas.   

Inom planområdet ordnas ett nytt hus för sophantering. Parkeringarna på fastigheten kommer 
finnas kvar. En torgyta ordnas vid entrén till det nya bostadshuset. I anslutning till denna 
anordnas parkeringsplatser för cyklar.  

En del av gatan ligger idag på kvartersmark, denna del föreslås därför bli gatumark i 
detaljplanen.  

  Illustrationskarta.  
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Förslag 
Detaljplanen möjliggör: 

• Ett flerbostadshus till en höjd som motsvarar 8 våningar.  
 

Konsekvenser 
Inom planområdet har markföroreningar identifieras. Marken består av fyllnadsmassor på upp 
till 6 meters djup. Metaller och PAH H och PAH M har identifierats. Medianhalten PAH M 
överskrider inte riktvärdet för känslig markanvändning, det gör dock medianhalten för PAH H. 
För PAH M bedöms den främsta risken utgöras av inandning av damm/ånga och för PAH H via 
intag av växter. För att föroreningarna ska utgöra en risk för människa och miljö krävs 
exponering och/eller spridning. I detta fall bedöms spridningsförutsättningarna som 
begränsade såväl nu som med föreslagen markanvändning. Större delen av området är och 
kommer att förbli hårdgjort. Nya hus ska uppföras källarlösa då marken består av 
isälvssediment vilken medför förhöjd radonrisk.  

Den nya bebyggelsen påverkar stadsbilden och gaturummet då bebyggelsen föreslås bli 8 
våningar.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. 

Planeringsförutsättningar 
Planområdet ligger i stadsdelen Stattena. Planområdet angränsar till Rosenbergsgatan och 
Hofverbergsgatan. En lägre byggnad i en våning finns inom planområdet och avses rivas. 
Planområdet ligger nära en närpark som ingår i Rosenbergsgatan grönstråk.  

 

 

Planstatistik  
Planområdets area: 1900 m2 
Exploateringsgrad: Totalt för hela planområdet plus omgivande halva gatan,  

1,2.  
Antal bostäder: ca 40 lägenheter 
BTA butikslokaler/service: Lokaler i bottenplan kan anordnas till en högsta  

exploatering på 270 m2.  
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Förslaget innebär att ett bostadshus i åtta våningar kan uppföras inom planområdet. 
Bostadshuset uppförs som ett punkthus i korsningen, Rosenbergsgatan och Hofverbergsgatan, 
tillhörande komplementbyggnader uppförs. Exploateringen gör att befintlig envåningsbyggnad 
rivs.  

Inom planområdet finns plats för bilparkeringar och cykelparkeringar, komplementbyggnader 
för sophantering, samt en torgyta med entré till det nya bostadshuset.  

2.2 Bebyggelse 
Ny bebyggelse föreslås placeras vid korsningen Rosenbergsgatan – Hofverbergsgatan. 
Bebyggelsen utformas som en punkthus, en fyrkantig volym med en höjd som motsvarar 8 
våningar. Fastighetsägaren avser ordna balkonger på två sidor av huset, mot Hofverbergsgatan 
samt mot öster. Söder om föreslaget nytt bostadshus ordnas en torgyta med cykelparkering i 
anslutning.  

Inom planområdet har bebyggelsen en exploateringsgrad på ca 1,2. Ny bebyggelse inom 
planområdet räknas in. Exploateringsgraden är beräknad genom att största möjliga bruttoarea 
(BTA) enligt planförslaget dividerats med planområdets areal med vägmitt av omgivande gator. 

 
Illustrationskarta som visar var ny bebyggelse lokaliseras, samt var parkering, entréer och 
komplementbyggnader placeras.  
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Vy från Hofverbergsgatan, från norr. Illustration gjord av Arkitektlaget.  

  
Vy från Hofverbergsgatan, från söder. Illustration gjord av Arkitektlaget.  
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Bostäder 
Förslaget medger att cirka 40 lägenheter kan uppföras inom planområdet.   

Verksamheter och handel 
Detaljplanen tillåter att lokaler för verksamheter kan finnas i bottenplan i bostadshuset.   

2.3 Trafik 
En del av gatan och gatuparkeringen ligger idag på kvartersmark och tillhör fastigheten Äpplet 
15. Gatuparkeringen är allmän och sköts av Helsingborgs stad. Området behöver därför föras 
över till gatumark. Trottoaren har även karaktären av en allmän gångbana och behöver därför 
föras över till GATA. Föreslagen detaljplan medger gatumark i denna del. 

  
Befintliga parkeringar i gatan och trottoar regleras över till GATA i föreslagen plan.  

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 kap 
BC1 Bostäder. Möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning. 5 § 3 
 
 
 

Högsta byggnadshöjd i meter över nollplan. 11 § 1 

 
 
Högsta totalhöjd i meter över nollplan 
 

11 § 1 

b1 Endast källarlösa hus. 
 

16 § 1 

 

Endast komplementbyggnad får uppföras med en maximal  
byggnadshöjd till 3 meter. Marken får byggas under med  
körbart bjälklag. 

11 § 1, 16 § 1 

   
 

+0,0 

+0,0 
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Parkering 
Enligt stadens nuvarande parkeringsnorm genererar en utbyggnad ett behov av 12 stycken 
parkeringsplatser enligt de lägenhetsstorlekar som fastighetsägaren avser bygga. Parkering för 
bil och cykel löses på den egna fastigheten. En ny parkeringsnorm är under framtagande men är 
inte antagen av kommunfullmäktige i skrivande stund. Det kan därför ske förändringar i den 
föreslagna parkeringsnormen innan den beslutas om antagande.  

I nytt föreslaget punkthus uppförs 38 stycken lägenheter enligt följande fördelning:  

Lgh-fördelning:              1 RoK              15 st 
                                            2 RoK              23 st 
                                            Lokal              52 kvm 
                                            Totalt              38 st 

Idag finns det totalt 63 stycken lägenheter i befintligt höghus i 7-8 våningar samt i 2-
våningsbyggnaden längs Hofverbergsgatan, fördelade enligt nedan: 

Lgh-fördelning:              1 RoK              18 st 
                                            2 RoK                9 st 
                                            3 RoK                8 st 
                                            4 RoK              27 st 
                                            5 RoK                1 st 
                                            Totalt              63 st 

De befintliga lägenheterna har idag tillgång till 17 p-platser. Vid ett gonomförande av 
detaljplanen kan det plats tillskapas ytterligare 9 parkeringsplatser då befintligt hus för 
sophantering rivs och ersätts med ett nytt längre österut. Totalt finns det då plats att ordna 26 
p-platser på platsen vid ett genomförande av detaljplanen.  

I punkthuset längs Rosenbergsgatan uppfört 2010 finns det totalt 32 stycken lägenheter enligt 
följande fördelning:  

Lgh-fördelning:              1 RoK                1 st 
                                            2 RoK              16 st 
                                            3 RoK              15 st 
                                            Totalt              32 st 

Dessa lägenheter har tillgång till 21 stycken p-platser. Vid byggnationen av punkthuset längs 
Rosenbergsgatan anlades ett nytt parkeringsdäck med 26 p-platser + 1 HCP-plats. Endast 21 
(varav 1 HCP-plats) av p-platserna behövdes vid bygglovet, alltså finns det 5 p-platser + 1 HCP-
plats överskott idag. 

Det tillskapas alltså 9 stycken nya p-platser öster om föreslagen byggnad, dessutom finns det 6 
stycken p-platser på det befintliga parkeringsdäcket som kan utnyttjas. Totalt kan alltså 15 
stycken p-platser tillskapas till det nya bostadshuset.  

Ytterliggare 1 HCP-plats kan ordnas mot Hofverbergsgatan samt 1 besöksparkeringsplats till en 
eventuell verksamhet i bottenplan i nytt bostadshus om behov finns.  

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor PBL 4 kap 
GATA Lokaltrafik. 5 § 2 
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Enligt nuvarande parkeringsnorm skulle föreslaget nytt bostadshus generera totalt cirka 100-
cykelparkeringsplatser. Enligt föreslagen ny parkeringsnorm skulle generera cirka 72 
cykelparkeringsplatser. Parkeringsplatserna kan ordnas söder om nytt föreslaget bostadshus, 
samt inomhus i nytt bostadshus eller i befintligt bostadshus.  

2.4 Teknisk försörjning 

 

Energiförsörjning och telekommunikation 
På kvartersmark finns en allmän högspänningsledning. Till ledningen behövs ett skyddsavstånd, 
alltså ett bebyggelsefritt avstånd på 2 meter från schaktgräns, vilket är 2,6 meter från ledning.    

Planområdet kan i övrigt anslutas till befintliga fjärrvärmeledningar och teleledningar.  

Avfallshantering 
Soprum för sophantering föreslås i den västra delen av planområdet. Renhållningsfordon kan 
stanna i gatan.  

 

VA 
Ny bebyggelse kan kopplas till befintliga VA-ledningar i Hofverbergsgatan. Anslutning till dag-
vatten och spillvatten ska ske separerat i fastighetsgräns.  

3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar, 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. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed 
inte genomföras. Konsekvenserna av planförslaget utreds och beskrivs i denna 
konsekvensbeskrivning.  

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 

u Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska  
ledningar. 

6 § 

 

Plats för sophantering 
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Genomförande av planförslaget innebär en ökad exploateringsgrad och en förändrad  
markanvändning. Planområdet ligger inom område för riksintresse för högexploaterad kust. 
Exploateringen utgör ingen påtaglig skada på riksintresset. Fastigheten ligger på en gammal 
deponi. Markteknisk undersökning har gjorts för planområdet. Planområdet ligger utanför 
uppmärksamhetsavstånd från Zoégas och McNeils verksamheter. 

Genomförande av planförslaget kan beröra grannar då den nya volymen ligger nära befintliga 
bostadshus. Grannar kan påverkas av skuggning av bostadsvolymen.  

Sammantagande är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 

3.2 Påverkan på riksintressen 

Riksintresse för högexploaterad kust 
Planområdet ligger inom område för riksintresse för högexploaterad kust. Exploateringen utgör 
ingen påtaglig skada på riksintresset. 

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 
Planområdet ligger inte intill väg eller gata där miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. Den 
exploatering som detaljplanen föreslår förväntas inte öka värdena i sådan grad att det har någon  
påverkan.  

Markföroreningar 
En översiktlig miljöteknisk undersökning har gjorts av Tyréns AB på uppdrag av Hyléns 
fastighetsförvaltning.  

Området har tidigare nyttjats som sandtäkt som vid 1950-talet fyllts igen med rivningsmassor. 
Massorna bedöms utgöra en potentiell föroreningskälla. Två icke-klassade riskobjekt har 
identifierats i närområdet via Länsstyrelsens digitala kartdatabas, vilken utgörs av en 
bilvårdsanläggning ca 60 meter norr om undersökningsområdet samt en plantskola ca 170 
meter ost-sydost. Dessa bedöms dock inte ligga uppströms om planområdet.  

Provtagning har gjorts i totalt fem provtagningspunkter inom planområdet, samt en 
provtagningspunkt med uttag av ytligt jordprov med spade. Uttag av asfaltprov togs i en punkt i 
mitten av planområdet. Installation av grundvattenrör och uttag av grundvattenprov gjordes i 
en punkt i den västra delen av planområdet.  

Planområdet vilar på betydande volymer fyllnadsmassor som förekommer ned till 4-6 meter 
under markytan. Fyllnadsmassorna domineras av sand, bitar av lokal berggrund, tegel och kol. 
Fyllnadsmassorna är delvis förorenade av metaller men mer konsekvent av PAH M och PAH H. 
Grundvattnet och naturliga massor bedöms som opåverkade av föroreningarna i 
fyllnadsmassorna. Grundvattnet förekommer huvudsakligen under fyllnadsmassorna.  

I fyllnadsmassorna förekommer förhöjda halter av metall. De förhöjda halterna förekommer 
dock i en förhållandevis liten andel av det totala antalet analyserade prover. De förhöjda 
halterna förekommer utan något tydligt mönster i vare sig djup- eller planled. Det finns inga 
misstankar om någon mer utbredd metallförorening. De förhöjda metallhalterna förekommer 
generellt inte i ytliga prov och riktvärdena överskrids generellt med relativt liten marginal.  
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Undantaget är barium och zink som överskrider värdena för mindre känslig markanvändning.  
De uppmätta barium- och zinkvärdena överskrider inte något hälsoriskbaserat riktvärde. När 
det gäller enstaka halter av bly, kadmium och kvicksilver som har visats sig ligga över riktvärdet 
för känslig markanvändning gäller att dessa enskilt inte utgör någon fara för människa och 
miljö. Inga medianhalter av analyserade metaller överskrider riktvärden.  

De generella riktvärdena för PAH M och PAH H överskrids i flera provtagningspunkter. PAH-
halterna är generellt högre i provtagningspunkterna öster om befintlig envåningsbyggnad än i 
övriga provtagningspunkter. I dessa punkter överskrids oftare riktvärden för såväl PAH M som 
PAH H. De högsta halterna i varje enskild provtagningspunkt förekommer på nivåer mellan  
0,5 -5 meter under mark. I en punkt förekommer halter av PAH M och PAH H över värdet för 
känslig markanvändning direkt i ytan. Förhöjda halter av kol har även påträffats i prover där 
förhöjda halter av PAH finns.  

För PAH M bedöms den främsta risken utgöras av inandning av damm/ånga och för PAH H via 
intag av växter. Medianhalten PAH M överskrider inte riktvärdet för känslig markanvändning, 
det gör dock medianhalten för PAH H. För att föroreningarna ska utgöra en risk för människa 
och miljö krävs exponering och/eller spridning. I detta fall bedöms spridningsförutsättningarna 
som begränsade såväl nu som med föreslagen markanvändning. Större delen av området är och 
kommer att förbli hårdgjort. Dessutom bedöms grundvattnet vara begränsat till naturliga rena 
massor. 

Vad gäller exponering kan även denna anses vara och förbli begränsad, på grund av den stora 
andelen hårdgjord yta. Inga källarbyggnader planeras. Vid schakt och andra markarbeten finns 
det dock hälsorisker. Påverkan på markmiljö bedöms framförallt vara en fråga om de förhöjda 
PAH H halterna. 

Sammantaget bedöms förekommande föroreningar, utifrån föreslagen markanvändning, inte 
utgöra någon betydande risk för människors hälsa eller miljö då risk för exponering och 
spridning bedöms som låg. I samband med eventuell byggnation och grundläggning kommer 
dock schaktarbeten att behöva utföras i lägen för nya hus (bostadshus, miljöhus). Vidare bör, i 
lägen för eventuella grönytor, den översta metern jord schaktas bort och ersättas med rena 
massor. 

Då halter över riktvärdet MRR påvisats i jord inom berörda områden, gäller anmälningsplikt för 
schaktning och borttransport av massorna. Vidare är all hantering för återanvändning av 
förorenade massor anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) ska en anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas in 
till och godkännas av tillsynsmyndigheten innan sanerings- och schaktarbeten påbörjas. 

Odling för intag av växter bör inte ske inom området. Kompletterande jordprovtagning 
rekommenderas i samband med schakt vid lägen för eventuella grönytor. 

Asfalt inom undersökningsområdet bedöms innehålla låga PAH-halter och kan därför 
återanvändas fritt. 

Markradon 
Planområdet ligger inom område där det finns isälvssediment vilket medför en förhöjd 
radonrisk. Radonsäkert byggande ska tillämpas och underjordiska utrymmen, såsom källare, 
rekommenderas ej. Ny bebyggelse ska utföras med radonsäker konstruktion eller motsvarande 
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åtgärder så att högst tillåtna radonhalt inte överskrids i byggnaden. 
 

Planbestämmelser 

b1 Endast källarlösa hus, 4 Kap 16 § punkt 1 PBL 

 
Informationsruta på plankartan.  

Vattenkvalitet 
Planområdet ligger inom huvudavrinningsområde Helsingborgsområdet och rinner till Öresund.  
Sundet är en mindre känslig recipient än de små vattendragen men dagvatten har ändå en 
påverkan på vattenkvaliteten. Till skillnad från små vattendrag som främst påverkas av plötsliga 
koncentrationsförändringar, är ackumulation av föroreningsmängder ett förekommande 
problem i havsmiljö.  

Öresund uppnår i dagsläget inte god ekologisk status, målsättningen är att uppnå god status 
2021. 

Den kemiska statusen för ytvatten klassificeras som god. Vattenförekomsten bedöms ej uppnå 
god kemisk status när det gäller kvicksilver i fisk och antracen i sediment. Problemet bedöms ha 
en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda 
det. De nuvarande halterna av kvicksilver (december 2015) får dock inte öka. Muddring av 
hamnsediment behöver genomföras för att uppnå god kemisk status. Åtgärden kommer inte att 
hinna genomföras innan 2015, därför får vattenförekomsten tidsundantag 2027 på grund av 
tekniska skäl. 

Vattenkvaliteten i recipient och riktvärden för miljökvalitetsnormerna för vatten förväntas inte 
påverkas av föreslagen detaljplan.  

Buller från vägar och järnvägar 
Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör minst hälften av 
bostadsrummen, i bostäder där ljudnivån från trafiken överskrider 55 dBA ekvivalent nivå vid 
fasad, placeras mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid. För en bostad om högst 35 m2 bör den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasad inte överskrida 60 dBA. Vid uteplats i anslutning till byggnad bör 
ljudnivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent nivå respektive 70 dBA maximal nivå.  

Ljudnivåer inomhus i bostäder, kontor med mera regleras genom Boverkets Byggregler (BBR), 
och följs upp i samband med tekniskt samråd i bygglovhanteringen.  

Nedan visas bullerförhållanden vid och inom planområdet.  
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Dygnsekvivalentnivån för vägtrafikbuller.  

    
Maxvärden för vägtrafik.  

Bullerförhållandena redovisas ovan utifrån en översiktlig kartläggning som Helsingborgs stads 
har gjort. Bullerberäkningarna visar att ekvivalentnivåerna och maxnivåerna innehålls inom 
hela planområdet.  

3.4 Kulturmiljö 

Stadsbild 
Den nybyggnation som föreslås inom planområdet påverkar stadsbilden och siktlinjer. 
Uppförandet av en 8 våningar hög byggnad påverkar gaturummet längs angränsande gator, 
särskilt Hofverbergsgatan. Gaturummet kommer upplevas som smalare då en högre byggnad än 
den befintliga uppförs på platsen.  

Befintlig bebyggelse 
Den befintliga envåningsbyggnad som finns idag avses rivas för att få plats med det nya 
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bostadshuset. Byggnaden är uppförd med tegelfasad och byggdes 1957. Idag inrymmer den 
pizzeria och en liten servicebutik.  

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 
Fastighetsägaren avser uppföra ca 40 mindre lägenheter. Befolkningstillväxten till följd av 
exploateringen förväntas inte påverka extra behov av service så som förskola, skola etc.  

Konsekvenser för barn och tillgång till parker 
Planområdet ligger inom befintlig bebyggelse och därmed kan befintlig infrastruktur nyttjas.  I 
närheten finns en kommunal förskola, Stattena förskola, samt en fristående förskola Tussilago 
Getingen. Närmaste kommunala grundskola är Tågaborgsskolan som har förskola – åk 9.   

På gångavstånd söder om planområdet finns en närpark, Rosenbergsgatans grönstråk, parken 
är 1,9 hektar stor. Närparken är något rymligare och kan erbjuda lek även för äldre barn samt i 
viss mån ytor för spontanidrott. 

Närmaste rekreationsområde/naturområde är Pålsjö skog som ligger ca 500 meter norr om 
planområdet.  

Solförhållanden  

Skuggförhållanden vid vårdagjämning:  

 
kl. 09.00               kl. 12.00 

 
kl. 15.00             kl. 18.00 



 

15 (22) 

Samrådshandling 
Dnr:565/2015 

Upprättad 4 april 2016 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

På vårdagjämning skuggas omkringliggande bebyggelse av det nya bostadshuset delvis kl. 09.00 
och kl. 12.00. Den befintliga bebyggelsen som berörs är bostadshusen väster om och norr om 
nytt bostadshus.  

Skuggförhållanden vid sommarsolstånd 

 
kl. 09.00             kl. 12.00 
 

 
kl. 15.00               kl. 18.00 

(Solstudierna är framtagna av Arkitektlaget).   

Vid sommarsolstånd skuggas omgivande bebyggelse endast något kl. 09.00. Kl. 18.00 påverkas 
bebyggelsen söder om nytt bostadshus.  

Skuggstudierna visar att omkringliggande bebyggelse berörs något av skugga både  
vårdagjämning och vid sommarsolstånd. Skuggförhållanden bedöms ändå acceptabla i den täta 
bebyggelseskruktur som finns i stadsdelen.    

Tillgänglighet 
Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler, där tillgänglighet är ett tydligt krav.  
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3.6 Planens genomförande 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Olika delar av 
detaljplanen kan ha olika genomförandetid.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
En del av gatan ligger idag på fastigheten Äpplet 15 och utgörs i gällande detaljplan av 
kvartersmark. Området består av parkeringsplatser längs gatan och sköts av staden samt en 
allmänt tillgänglig gångbana. Eftersom området har karaktären av allmän plats och sköts av 
staden behöver området regleras över till allmän plats, GATA, i detaljplan. Fastighetsregleringen 
och därmed justering av fastighetsgräns görs i en lantmäteriförrättning efter detaljplan vunnit 
laga kraft.  

 
Rött markerat område föreslås övergå från fastigheten Äpplet 15 till Gamla staden 6:93.  

Övriga upplysningar 
Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 
och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från Hyléns fastighetsförvaltning vilka äger fastigheten 
Äpplet 15. Ansökan inkom 29 april 2015. Fastighetsägaren vill uppföra ett punkthus med ca 20 
lägenheter.  

Beslut i ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade att den 24 september 2015 att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planprocessen för en ny detaljplan inom det 
aktuella området.  

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger inom Stattena och avgränsas i väster av Hofverbergsgatan och i norr av 
Rosenbergsgatan. Planområdet omfattar fastigheten Äpplet 15. Planområdet omfattar 1900 m2.  

Markägoförhållanden 
Fastigheten ägs av Anders Hylén, Bengt Hylén samt Per Hylén.   

Bebyggelse och markanvändning 
Området används idag för parkering till boende på fastigheten. Det finns även en byggnad i 1 
våning med pizzeria och butik. Byggnaden avses rivas. Byggnaden i 1 våning längs 
Hofverbergsgatan har fasader i gult tegel. I den östra delen av planområdet finns en enklare 
byggnad för sophantering. 

  
Vy från Hofverbergsgatan.         Byggnad med pizzeria och butik. 
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Idag utgörs området främst av parkeringsplatser men det finns också en befintlig 
envåningsbyggnad.  

 
Bostadshus i 2 våningar längs Hofverbergsgatan.  

Trafik 
Planområdet ligger i anslutning till Hofverbergsgatan och Rosenbergsgatan.  

Påverkan från omgivningen 
Söder om planområdet, längs Ängelholmsvägen ligger en rad industrier som påverkar 
omgivingen. Planområdet ligger utanför uppmärksamhetsområde från verksamheterna Zoégas 
och McNeil. I samband med framtagandet av detaljplanen för Ringtorp som ligger närmre 
verksamheterna, på östra sidan om Ringstorpsvägen togs det fram en riskutredning som visade 
att det var lämpligt att uppföra bostäder på platsen.  Väster om planområdet, längs norra 
Stenbocksgatan, ligger en verksamhet som bedriver ädelsmide. Planområdet ligger utanför 
uppmärksamhetsområde från verksamheten.  
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Teknisk försörjning 

 
Vattenledningar runt planområdet. Gröna linjer representerar dagvattenledning,  
röda linjer representerar spillvattenledning och blåa linjer representerar vattenledning.  

 
Röda linjer representerar elledningar, lila linjer representerar fjärrvärmeledning.  

Inom Äpplet 15 ligger allmänna elledningar på kvartersmark. Elledningen är en 
högspänningsledning. Byggnad måste placeras med 2 meters avstånd från schaktlinjen längs 
högspänningsledningen.  Se kartan nedan.  
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Röd linje representerar högspänningsledning, vit linje representerar schaktlinjen.  

Arkeologi 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  

Geotekniska förhållanden 
Området har tidigare utgjorts av sandtäkt/grustäkt och därefter fyllts igen med rivningsmassor. 
Området består av fyllnadsmassor ner till 4-6 meters djup. Fyllnadsmaterialet består av sand, 
den lokala berggrunden, tegel och kol. Den naturliga jordarten i området är isälvssediment. 
Berggrunden utgörs av så kallad Hallen, sandsten/lerskiffer och återfinns generellt på ett djup 
om 10 meter under markytan.  

Grundvattennivån ligger relativt djupt, i nivå med eller strax under övergången från 
fyllnadsmaterial till naturligt sediment. 

4.3 Service 

Offentlig service 
Befintliga vårdinrättningar, vårdcentraler, äldreboenden, bibliotek etc i närområdet. 

Skola och förskola 
Nära planområdet ligger Stattena förskola som är en kommunal förskola samt Tussilago  
Getingen förskola, som är en fristående förskola. 

Kommersiell service 
Inom planområdet finns en butik och en pizzeria.  

4.4 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 – utveckla till blandad stad. Ny bebyggelse kan kompletteras på outnyttjade tomter, 
restytor som saknar rekreativa, ekologiska eller strukturella värden. I lämpliga lägen kan höga 
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hus studeras. De platsspecifika förutsättningarna ska beaktas för att ta tillvara 
stadsmiljövärden. Blandning av verksamheter, kontor, service och bostäder ska eftersträvas.  

Detaljplaner 
För planområdet gäller detaljplan 1283K-15806, för fastigheten Äpplet 15 m.fl. från 2004, vilken 
redovisar handel till en byggnadshöjd av 3,5 meter. I övrigt visar detaljplanen för stora delar av 
det aktuella planområdet att marken inte får bebyggas, att marken får byggas under med  
körbart bjälklag samt att marken får bebyggas med uthus. Genomförandetiden för gällande  
detaljplan har gått ut. 

Bevarandeplan 
Planområdet ingår i bevarandeprogrammet för Östra Tågaborg och Stattena, antaget av 
kommunfullmäktige 2015.  

Kvarteret var ett av de sista som bebyggdes i området. Terrängen sluttar mot väster och var 
tidigare en grusgrav. Under 1950-talets slut uppfördes i kvarteret en länga bestående av tre 
byggnadsvolymer, vilka var något sidoställda till varandra. De förlades i sluttningen i östvästlig 
riktning. Byggnads AB Gösta Gadd fungerade som byggherre och byggmästare. Mogens 
Mogensen ritade höghuset med bostäder i sju till åtta våningar 1957. Dessa kompletterades med 
två lägre affärshus som ställdes i vinkel till längan i norr och söder. I söder var det planerat för 
en livsmedelsaffär i nedre plan med personalutrymmen på det övre, samt förråd till uthyrning. 
Denna byggnad har senare byggts om till bostäder. Under 1960-talet fanns en ICA-butik i 
lokalerna. I den norra byggnaden, som uppfördes i en våning, fanns plats för tre butiker. Under 
1970-talet fanns här en tobaksbutik och på 1990-talet en pizzeria. 2011 bebyggdes den sydöstra 
delen av kvarteret med ett punkthus. 

Parkeringsnorm 
Nuvarande parkeringsnorm för centrala staden i Helsingborgs stad, antagen av 
kommunfullmäktige 2007, framgår nedan. Föreslagen parkeringsnorm som är under 
framtagande framgår även nedan. Den föreslagna parkeringsnormen togs fram 2015 och är inte 
antagen av kommunfullmäktige i skrivande stund. Det kan därför ske förändringar i den 
föreslagna normen innan det beslutas om anatagande.  

Parkeringsnormen utgör ett lägsta behov vid exploatering. Det faktiska kravet på antal 
parkeringsplatser och utformning av dessa bestäms i samband med bygglovet.  

 

Parkeringsnorm för cyklar gällande p-norm  
 p-behov + behov för besökare 
Boende 2,0/lgh + 0,5/lgh   2,5/lgh 

Parkeringsnorm för bilar gällande p-norm 
 p-behov + behov för besökare 
Boende 2 rok 0,4/lgh + 0,1/lgh  0,5/lgh 
 3-4 rok 0,75/lgh + 0,1/lgh  0,85/lgh 
 5 – rok 1,0/lgh + 0,1/lgh  1,1/lgh 
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

                

Björn Bensdorp-Redestam Karin Jönsson 
planchef planarkitekt 
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