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Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

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

1.1 Syfte 
Detaljplanen upprättas i flera syften och innebär avvägningar mellan olika funktioner och behov 
för att kunna planlägga för lämpligaste markanvändning. Behov och lösningar av parkerings-
platser har särskilt beaktats. 

Dels prövar detaljplanen möjligheten för nya byggrätter för idrotts- och skoländamål i planom-
rådets norra del och dels för parkering och/eller möjlighet för annat ändamål såsom bostäder i 
planområdets sydöstra del 

Vidare ska detaljplanen pröva möjligheten för att planlägga torgytor i de västra delarna av fas-
tigheten Arholma 1 på nuvarande kvartersmark som område för allmän plats. 

1.2 Sammanfattning 
Planeringen av området har föregåtts av ett dialogarbete för ett större område i centrala Ryde-
bäck som omfattar föreliggande detaljplan samt detaljplanen för Katslösa 18:1 mfl, Månsgård. 
Dialogen genomfördes under vintern 2015 och våren 2016 med verksamma i området kring 
Rydebäcks centrum samt föreningar och skolelever i Rydebäck. Resultatet av dialogarbetet har 
skapat underlag till föreliggande detaljplan. Dialogarbetet har byggt på att skapa en helhetslös-
ning för Rydebäcks centrala delar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbart 
perspektiv. 

Planförslaget anger att området norr om Rydebäcks centrum planläggs för skola, idrottsanlägg-
ning, kultur- och fritidsverksamhet samt bostäder.  Byggrätterna placeras för att skapa god kon-
takt med både den befintliga skolan och idrottshallen samt med rekreationsområdet norr och 
öster om området. 

Utredningar av parkeringsbehovet i planområdets sydöstra del har, efter avvägningar mot 
andra ändamål såsom bostäder, lett till att föreslagna parkeringsytor omdisponerats och effek-
tiviserats. Ett parkstråk föreslås på en del av ytan.  

Då torgytan planläggs som allmän plats mark och befintliga gemensamhetsanläggningar och 
samfälligheter ombildas, blir kommunen huvudman för ytan. Detta innebär att drift och under-
håll av allmänna ytor på och kring torget tas över av Helsingborgs stad.  
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Förslag 
Detaljplanen möjliggör för: 

• skoländamål, idrottsanläggning, kultur- och fritidsverksamhet samt bostäder i planom-
rådets norra del vid den befintliga idrottshallen. 

• kommunalt huvudmannaskap av det befintliga centrumtorget genom att detta planläggs 
som allmän plats. 

• Parkeringsytor på både allmän plats och på kvartersmark vilket även möjliggör för par-
keringsgarage under mark. 

• nya kopplingar och stråk 

Konsekvenser 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken.  

Förslaget är förenligt med Helsingborgs stads översiktsplan (ÖP 2010) och ingen risk för över-
skridande av miljökvalitetsnormernas värden för vatten i närheten av planområdet föreligger.  

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planförslaget inte innebär någon försämring av 
luftkvaliteten.  

Riksintresset för kustzonen bedöms inte påverkas negativt av detaljplaneförslaget då det inte 
hindrar allmänhetens tillgänglighet till strandområdet samt möjliggör för bebyggelse i ett redan 
ian-språktaget centrum. 

Planeringsförutsättningar 
Planområdet ligger centralt i Rydebäck nära stationen intill betydelsefulla infrastrukturstråk. 
Området består av ett centralt torg omgivet av bostäder med service-, och centrumfunktioner i 
bottenplan.  Norr om torget finns ett område för idrottsändamål med en idrottshall. I öster finns 
en obebyggd tomt som idag används som parkeringsplats och i söder ligger Ytterövägen. 

 

 

 

Planstatistik  
Planområdets area: Planområdets yta exklusive fastigheterna Arholma 2, 3, 4, 

5 och 6 som ej omfattas av detaljplanen, uppgår till cirka 
2,6 hektar. Planområdet omfattar cirka 3,3 hektar med-
räknat ovan nämnda fastigheter.  

 
Antal bostäder: cirka 30 - 40 bostäder  
BTA offentlig service: cirka 1500 m2   

för skol-, idrotts-, kultur- och fritidsändamål 
 

Kvartersmark för parkering: cirka 4500 m2 

 
Allmän plats/torgyta: cirka 2100 m2 

Allmän plats/gata: cirka 3400 m2 

Allmän plats/park: cirka 2300 m2 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Förslaget innebär planläggning för skol-, idrotts-, kultur- och fritidsändamål i den norra delen 
öster om Rydebäcks skola. Syftet med den dubbla användningen är att ytor och byggnader ska 
kunna samnyttjas. Även bostäder tillåts i denna del. 

Den nuvarande parkeringsplatsen på fastigheten Arholma 1:2, i planområdets östra del, möjlig-
görs för parkering och ett parkstråk. 

Rydebäcks torg planläggs som allmän plats/torg eller gata. Planändringen innebär en administ-
rativ ändring och att Helsingborgs stad därmed blir huvudman för torget. 

 

 

Planförslag. Illustration. 
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Kartan visar föreslagen markanvändning inom planområdet. Planområdet i svart ram, Rastrerade ytor visar 
befintliga bostadshus som inte ingår i föreliggande detaljplan.  

 

Bebyggelse 

Bostäder 
Intentionen med detaljplanen är att området norr om centrum ska innehålla skol- och idrotts-
ändamål. För att göra detaljplanen långsiktigt hållbar medges även bostäder i detta område. 
Bebyggelsen tillåts i en högsta totalhöjd om 16, 0 meter i den västra delen och 13, 0 meter i den 
östra. Höjden motsvarar bebyggelse i högst fem våningar. Antalet bostäder uppgår till cirka 30 - 
40 stycken lägenheter.  

Lokaliseringen vid torget i Rydebäck ställer krav på utformningen av tillkommande byggnader. 

Offentlig service, skol- och idrottsändamål 
Området för skol-, idrotts-, kultur- och fritidsändamål medger bebyggelse som exempelvis 
sporthall, fritidsgård och byggnader och lokaler för skolans ändamål. Naturstråket norr om 
planområdet är viktigt för Rydebäcks övergripande grönstruktur och beaktas i planarbetet. 
Byggrätten är placerad för att stödja kopplingen till centrum liksom för att skapa utemiljö kopp-
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lad till byggnadernas funktioner.  Intentionen är att tillkommande byggrätter och utemiljöer 
skall integreras med skol- och parkområden samt publika rum för att möjliggöra för generat-
ionsöverskridande möten. 

Detaljplanen medger bebyggelse med en högsta byggnadsarea på 3500 m2 och till en högsta 
totalhöjd om 16,0 respektive 13, 0 meter vilket motsvarar cirka fyra till fem våningar. Placering-
en i Rydebäcks centrala delar och kopplingen till parkstråket ställer krav på tillkommande 
byggnaders utformning. Och regleras avseende fasadmaterial samt entré- och fönsterplacering.  

Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade meto-
der, låg energiförbrukning och sunda material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen                                  PBL 4 kap 
 

S R1 

 
Skola. Idrottsanläggning samt kultur- och fritidsverksamhet 

 
5 § 3 

S R1B 

 
Skola. Idrottsanläggning samt kultur- och fritidsverksamhet. 
Mindre butiker, restauranger och verkstäder för deltagarnas 
och publikens behov får finnas. Bostäder. 
 

5 § 3 

 
 
Högsta totalhöjd i meter. 
 

11 § 1 

b Marken får byggas under med körbart bjälklag. 16 § 1  

b1 
 
Bärande pelare för balkongkonstruktion i anslutning till bo-
stadsbyggnaden på fastigheten Arholma 3 får finnas 

16 § 1 

b2 

 
Skärmtak över entréer till bostadsbyggnaden på fastigheten 
Arholma 4 får finnas. 
 

16 § 1 

f Entré ska finnas mot prickad mark i öster 16 § 
f1 Fönster ska finnas mot söder 16 § 
f2 Fasad ska utföras i tegel till minst 50 % 16§ 

 

 
Marken får inte bebyggas. 
 

11 § 1 
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2.2 Grönstruktur, allmänna platser och torg  
 

 

Grönområden, parker och natur 
Intentionen är att tillkommande stråk och miljöer såsom skola, idrottshall, skolgård och torg 
skall integreras och kopplas samman med befintlig grönstruktur. 

Utformningen av utemiljön norr om den nya idrottshallen ska integreras med befintliga publika 
platser och rum. Miljön ska innehålla en naturlig koppling till grönområdet norr om planområde 
och uppmuntra till rörelse och möten mellan olika människor och generationer. Trygghet och 
säkerhet ska också beaktas i utformningen. 

Platser och torg 
Rydebäcks torg, kringliggande lokalgata samt parkytor planläggs som allmän platsmark med 
specificerade egenskaper såsom torg, park eller gata.  Parkeringsplatser planläggs både på kvar-
tersmark och allmän plats. 

Utformning av gator 
Frösögatan, förlängningen av Rydebäcks stationsgata 
Det så kallade Centrumstråket mellan centrum och Ytterövägen har ett 18 meter brett gaturum. 
Den ursprungliga intentionen enligt planprogrammet från 2001 är att det ska finnas bebyggelse 
på båda sidor av gatan. Längs centrum har bebyggelse uppförts på den västra sidan av gatan. 
Den östra sidan är obebyggd. Körbanan är 7,0 meter bred och kantparkering är möjlig längs 
gatan. Enkelriktade cykelbanor är anlagda på ömse sidor om gatan. Aktuell planändring föranle-
der ingen förändring av gatans utformning. 

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen PBL 4 kap 
park park 5 § 2 
gc-väg Gång- och cykelväg ska finnas. 5 § 2 
stråk Stråk eller passage ska finnas 5 § 2 
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Lokaliseringskarta Frösögatan och leveransgatan 

 
Bilden visar Frösögatan sedd från torget i väster. Flerbostadshusen i bakgrunden tillhör fastigheten Gåseskär 
och till höger i bild skymtar radhusbebyggelse som tillhör fastigheterna inom kvarteret Alhällan. Den nuva-
rande parkeringsplatsen till höger i bild ingår i planområdet och föreslås innehålla parkstråk och parke-
ringsplatser. 



 

10 
 

Granskningshandling 
Dnr:5/2014  

Upprättad den 6 juli 2017 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

Leveransgatan mellan centrum och idrottshallen 
På leveransgatan norr om centrum råder blandtrafik. Gaturummet har varierande storlek och 
upplevs inte som trafiksäkert. Trafiken utgörs av leveranser till livsmedelshandeln med lastbilar 
och bilar samt av cyklister och bilister till- och från skolan.  Gatan behöver omgestaltas och 
eventuellt stängas av för icke behörig trafik, dessutom bör en särskild zon för gående och cyklis-
ter förtydligas. 

 
Bilden visar leveransgatan och asfalterade ytor norr om centrum sett från skolan i väster. Flerbostadshusen 
till höger tillhör fastigheterna Arholma och ligger vid Rydebäcks torg. Till vänster syns idrottshallens fasad 
mot söder. 
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2.3 Trafik 
Med cykel eller till fots nås området från söder via Ytterövägen, från norr och väster via trafik-
separerade gång- och cykelvägar och från väster via gång- och cykelväg som löper parallellt med 
Stationsgatan. 

Rydebäck har goda kollektivtrafikförbindelser och ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Plan-
förslagets innehåll kopplar på och förstärker den befintliga infrastrukturen. 

Området nås med bil söderifrån från Ytterövägen och västerifrån från Stationsgatan. 

 

Kartan visar trafikstrukturen kring Rydebäcks centrum. Blått visar gator och vägar för biltrafik. Grönt visar 
befintliga gång- och cykelstråk. Mörkare grön visar nya gång- och cykelkopplingar som föreslås.  

 

 

Biltrafik 
Den befintliga Stationsgatan mellan Rydebäcks centrum och det föreslagna kvarteret för parke-
ringar och parkmark behåller sin funktion som in- och utfart mot centrumområdet norr om 
Ytterövägen.  Stationsgatan är dubbelriktad för biltrafiken.  

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor PBL 4 kap 
LOKALGATA Lokalgata 5 § 2 
gcväg Gång- och cykelväg. 5 § 2 
  P Parkering 5 § 2 
[ P ] Parkering under mark 5 § 2 
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Frösögatan mellan kvarteret Alhällan och Arholma 1.2 planläggs som allmän plats/park och 
tappar sin funktion som gata. Längst i söder fungerar den dock fortfarande som tillfart från Yt-
terövägen till radhusområdet Alhällan. I norr fungerar gatan som utfart från samma radhusom-
råde. 

Parkering 
Vid Rydebäcks torg ligger bostäder och verksamheter vars parkeringsbehov ska tillgodoses i 
närområdet. Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört en parkeringsutredning av det totala 
behovet av antalet parkeringsplatser inom Rydebäcks centrum. Behovet av parkeringsplatser 
baseras på gällande parkeringsnorm för Helsingborgs stad. 

Parkeringsbehov - bostäder 
Behov av parkeringsplatser för boende i befintliga lägenheter (tabell 1) 
Utredningen visar att bilinnehavet i Rydebäcks stationsområde uppgår till 0,84 bilar per hushåll. 
Antalet bostäder uppgår till 110 stycken (44 stycken 2 rum och kök och 66 stycken 3-4 rum och 
kök) Behovet av parkeringar baserat på innehavet uppgår till 92 p-platser och behovet baserat 
på stadens parkeringsnorm från 2016 (zon 4) uppgår till 96 p-platser. Utöver dessa anges i sta-
dens parkeringsnorm ett behov av 11 besöksparkeringar för de 110 lägenheterna.  
 
 
Tabell 1 
Behov av antal parkeringsplatser för boende i befintliga lägenheter  
Baserat på bilinnehav Baserat på stadens p-norm 

103 (varav 11 för besökande) 107 (varav 11 för besökande) 

 
Behov av parkeringsplatser för tillkommande bostäder 
I byggrätten norr om Rydebäcks centrum tillåts även ändamål för bostäder. Parkeringsplatser 
för framtida bostäderna ska lösas i samband med bygglov inom den egna fastigheten.  

Parkeringsbehov - verksamheter  
Behovet av parkeringsplatser för verksamheter i Rydebäcks centrum beräknas exklusive id-
rottsanläggningen och skolverksamheten. Parkeringsbehovet för idrotts- och skolverksamheten 
löses inom den egna fastigheten och beskrivs nedan.  

Behov av parkeringsplatser till befintliga verksamheter (tabell 2) 
Enligt stadens parkeringsnorm uppgår parkeringsbehovet för verksamheterna exklusive id-
rottsanläggningen och skolverksamheten till 96,5 platser.  
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Tabell 2 
Behov av parkeringsplatser för verksamheterna  
(exklusive idrottsanläggningen och skolverksamhet) 
Verksamhet Behov, antal 
Bibliotek och Träffpunkt 12 

Vårdcentral 12 

Apotek 3,5  

ATG-butik 2,1  

Frisör 1,7  

Pizzeria 5,1 

Disponibel lokal(handel) 5,1 

Livsmedelsbutik 24,7  

Kyrka och församlingshem 30 

Totalt: 96,5 
 
Sammanfattningsvis uppgår parkeringsbehovet för verksamheterna utifrån stadens parkerings-
norm till 97 (96,5) platser. 

Parkeringsbehov - skola och idrottsverksamhet  
Behov av parkeringsplatser till idrottsanläggningen och skolan (tabell 3) 
Inom skolans fastighet i den nordvästra delen, med infart från Storövägen, finns en parkerings-
plats för 39 bilar. Parkeringsytan är inte effektivt utnyttjad och skulle vid behov kunna rymma 
ytterligare cirka 14 platser. Skolan har inte uttryckt önskemål om fler platser för den egna verk-
samheten och behovet bedöms tillgodosett. I bygglovet för den befintliga idrottshallen finns ett 
uppskattat behov om 25 parkeringsplatser. Det utökade parkeringsbehovet för idrottsaktivite-
terna som genereras av den utökade idrottshallen bedöms uppgå till som mest 5 platser. Id-
rottshallen vänder sig i huvudsak till lokala grupper och vid de tillfällen som genererar störst 
parkeringsbehov, då match spelas, rör det sig om 10-20 tillresta spelare.  

För att idrottsverksamheten ska kunna utnyttja parkeringsplatsen vid skolan krävs att kopp-
lingen mellan parkeringen och idrottshallen förstärks genom en gen koppling mellan parkering-
en och befintligt gångstråk, även vägvisning till parkeringsplatsen samt vägvisning för gående 
från parkeringen till idrottsplatsen behövs. Utredningen bedömer att parkeringsbehovet för 
idrotts- och skolverksamheten ryms inom skolans parkeringsplats och de tillkommande 21 
parkeringsplatserna vid den nya idrottshallen. 
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Tabell 3 
Behov av parkeringsplatser till idrottsanläggningen och skolverksamhet. 
Verksamhet Antal platser 

Rydebäck skola 39 

Befintlig  
Idrottsanläggning 25 

Utökad  
Idrottsanläggning 10 

Totalt: 74 
 

 
Tabell 4 
Behov av totalt antal parkeringsplatser i Rydebäck centrum 
Baserat på stadens p-norm 

Beskrivning Antal parkeringsplatser 

Bostäder (varav 11 för besökande) 107 

Verksamheterna  96,5 

Skola och idrottsverksamhet 74 

Totalt: 278 (277,5) 
Nya bostäder 
Löses inom egen fastighet 

Beroende av den nya bebyggelsens         
omfattning. 

 

Det totala parkeringsbehovet uppgår till 278 (277,5) parkeringsplatser. 308 platser kan etable-
ras inom planområdet enligt tabellerna (5 och 6) och som visas på kartan på nästa sida.  Inom 
vissa områden krävs omdisponering av ytorna och några ytor behöver anläggas för att tillgo-
dose parkeringsbehovet. Baserat på sammanställningen ovan bedöms parkeringsbehovet kunna 
tillgodoses.  
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Ytor för parkeringar, siffrorna markerar platser för parkeringsområden som beskrivs i tabellerna ne-
dan(tabell 5,6 och 7). Gult visar platser avsedda för skola och idrottshallar och vitt avser platser för övriga 
verksamheter. 
 
 

Tabell 5 
Antal parkeringsplatser som kan anordnas för skola och idrottshall i Rydebäcks centrum 

Område Beskrivning Antal parkerings-
platser 

A Skolans parkering 53 

B Vid idrottshallen 21 

Summa 74 
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Tabell 6 
Antal parkeringsplatser som kan anordnas i Rydebäcks centrum 

Område Beskrivning Antal parkerings-
platser 

1 Söder och väster om idrottshallen 14  

2 Norr om affären 4  

3 Utmed Frösögatan 18 

4 Norra delen av ”Centrumparkeringen” 20 

5 Södra delen av ”Centrumparkeringen” 74 

6 Söder om kyrkan 43 

7 Underjordiskt garage 41 

8 Söder om Alhällan* 20* 

Summa 234 
*)Vid behov 

 
Tabell 7 
Antal parkeringsplatser som kan anordnas totalt 

Område Beskrivning Antal parkerings-
platser 

För skola och idrottshall 74 

För övriga verksamheter och boende i Rydebäcks centrum 234 

Totalt  308 
 

2.4 Teknisk försörjning 
Planområdet ansluter till befintliga ledningar för vatten, spillvatten, el och gas.  

Inom planområdet korsar vatten- och dagvattenledningar fastigheten Arholma 1 över torget och 
parkeringsplatsen. En gasledning är förlagd i planområdets ytterkant i öster.  

 

Energiförsörjning och telekommunikation 
Den tekniska infrastrukturen är utbyggd i området och ny bebyggelse kan anslutas. 

Vatten och spillvatten 
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt Va-nät. 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 

teknisk 
anläggning 

 
Transformatorstation med en högsta byggnadsarea  
om 50 kvm får finnas. 
 

10 § 1 
13 § 
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Dagvattenhantering 
Enligt markteknisk undersökning av parkeringsytan inom fastigheten Arholma 1, genomförd av 
Geoexperten RS  AB , den 30 augusti 2012, är förutsättningarna för infiltration/perkolation av 
dagvatten begränsad på grund av lermoränens täta sammansättning.  

Sammantaget hårdgörs inte ytterligare ytor för ny bebyggelse, då områden som tas i anspråk 
redan är avsedda för parkeringsplatser och iordningsställda för detta ändamål. Planen skapar 
möjlighet för ett mindre parkområde samt säkerställer att uteyta finns kvar norr om den befint-
liga idrottshallen. Dessa åtgärder skapar bättre möjligheter för infiltration av dagvatten. 

Om marken i de norra delarna hårdgörs  kan möjligheten att leda dagvatten norrut och säker-
ställa att fördröjning kan ordnas i befintligt dagvattenmagasin i parken undersökas. 

Dagvatten ska hanteras i enlighet med Helsingborgs stads dagvattenpolicy. I samband med 
kommande bygglov ska lösningar för omhändertagande av dagvatten undersökas och utformas i 
samråd med NSVA.  

Brandvattenförsörjning 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och släckbil ska inte överstiga 75 meter. I fall där avsteg från VAV P83 och VAV P76 måste göras 
ska lösningen för brandvattenförsörjning tas fram i samråd med brandförsvaret.  

Avfallshantering 
För avfallshanteringen för befintliga bostäder sker ingen förändring. Avfallsutrymmen för fas-
tigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg som ska vara minst 5,5 m bred 
om körning i båda riktningarna förekommer. Storleken på avfallsutrymmena ska motsvara de 
behov som föreligger och underlätta för källsortering. 
 
Avfallshantering för tillkommande bostäder och verksamheter avses anordnas enligt aktuell 
renhållningsordning för Helsingborgs stad. 
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2.5 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 
 

 

Fastighetsindelning 
Justering av fastigheterna inom planområdet föreslås i enlighet med fastighetskonsekvensbe-
skrivningen.  

• Fastighetsreglering mellan fastigheten Rya 1:30 och Arholma 1(2) och Arholma 1(1) fö-
reslås i enlighet med föreslagen plan. 

• Delar av fastighet Arholma 1 överförs till fastigheten Arholma 3 genom fastighetsregle-
ring. 

• Fastighetsreglering föreslås så att den del av Arholma 1 som disponeras av gemensam-
hetsanläggningarna Arholma ga: 1 och ga: 2 blir marksamfälld för delägarna. 

• Tredimensionella fastigheter för parkeringsanläggningar under mark föreslås säker-
ställas. 

 
Omprövning av gemensamhetsanläggningen Arholma ga: 1 och ga: 2 föreslås.  
Helsingborgs stad blir huvudman för Rydebäcks torg och allmänna parkeringsytor. 
 
Inom planområdet finns flera servitut och ledningsrätter. Ändamålet för några av servituten 
påverkas av planförslaget då nuvarande kvartersmark planläggs som allmän platsmark och 
staden blir huvudman för densamma. Förbindelsepunkter och ägande av ledningar kvarstår och 
fastigheterna föreslås ges rättighet att ha serviser på allmän platsmark.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Huvudmannaskap 
Helsingborgs stad är huvudman för allmänna platser.  

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser                        PBL 4 kap 
 

SR1 Skola. Idrottsanläggning samt kultur- och fritidsverksamhet. 
 
5 § 3 
 

SR1B 
Skola. Idrottsanläggning samt kultur- och fritidsverksamhet. 
Mindre butiker, restauranger och verkstäder för deltagarnas 
och publikens behov får finnas. Bostäder. 

5 § 3 

g1 

 
Gemensamhetsanläggning för parkering. 
 

18 § första 
stycket och 
§30 

g2 
Gemensamhetsanläggning för parkeringsanläggning under 
mark. 
 

18 § första 
stycket och 
§30 

   
 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 21 § 
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-
skrivningar, att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåver-
kan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En miljöbe-
dömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. Kon-
sekvenserna av planförslaget utreds och beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

Planförslaget är förenligt med Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010. Riksintresset som berör 
området påverkas inte negativt av förslaget. Enligt ÖP 2010 föreligger ingen risk för överskri-
dande av miljökvalitetsnormernas värden avseende luftkvaliteten i närheten av planområdet 
och genomförandet av planförslaget medför heller inte att miljökvalitetsnormer för vattenföre-
komster överskrids eller inte uppnås 

Planförslaget möjliggör för bostäder och för ett utökat utbud av skol-, idrotts- och kulturaktivi-
teter norr om Rydebäcks centrum. Antalet bostäder i denna del uppgår till cirka 40 stycken vil-
ket innebär cirka 100 nya invånare. Placeringen av byggrätten i denna del säkerställer att öppna 
rekreativa utomhusytor norr om byggrätten säkerställs för barn och unga. Möjligheten till en ny 
sporthall centralt placerad vid skolan, centrum och utökade ytor för lek, samvaro och idrott 
bedöms som positiva för barn- och skolungdomar i Rydebäck. Området nås av trafikseparerade 
gång- och cykelvägar i alla väderstreck vilket bidrar till att barn kan transportera sig trafiksä-
kert mellan de olika funktionerna och bostaden. 

I planområdets sydöstra del möjliggörs för parkeringsplatser och ett parkstråk.  Planförslaget 
ger en effektivare markanvändning genom omdisponering av parkeringsytor vilket möjliggör ett 
parkstråk. De möjligheter som planförslaget ger servar den befintliga och ökande befolkningen 
och ger möjlighet att höja boendekvaliteten i Rydebäck.  

Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

3.2 Påverkan på riksintressen 

Riksintresse för kustzonen 
Området omfattas av riksintresse för kustzonen. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget. Planområdet är en del av Rydebäcks stationsområde och är redan är exploaterat.  

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 
Gällande miljökvalitetsnormer för luft enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) avser 
halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bly, partiklar (PM10), kol-
monoxid (CO), bensen och ozon (O3). 

Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, föreligger ingen risk för överskridande av miljö-
kvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet. Stadsbyggnadsförvaltningens bedöm-
ning är att planförslaget inte innebär någon försämring av luftkvaliteten. 
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Markradon 
I Geoteknisk PM Radon i kv. Arholma 1 i Rydebäck, Helsingborgs kommun har Geoexperten RS AB 
gjort uppmätning av markradon i kvarteret Arholma 1. Uppmätta markradonhalterna ligger i 
intervallet för normalriskmark vilket innebär att ett radonskyddat utförande är nödvändigt vid 
byggnation. Området ges ingen byggrätt varför åtgärder inte är nödvändiga. 

Vattenkvalitet 
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 
områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en be-
stämd miljökvalitet.  
 
Grundvatten 
Aktuellt planområde ligger på grundvattenförekomsten Helsingborgsandsten SE621791-
130957. Helsingborgsandstens grundvattens nuvarande kvantitativa och kemiska statusen har 
klassificerats som god.   
 
Ytvatten 
Planområdet berör även Öresunds kustvatten SE555545-124332. Kustzonen berörs indirekt, då 
dagvatten från det aktuella planområdet idag rinner ner till Heabäcken och transporteras sedan 
vidare ut till kustområdet. 
 
Konsekvenser på vattenkvaliteten  
Förslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster negativt, då om-
rådet redan är bebyggt. Planförslaget medger inte heller någon miljöfarlig verksamhet som kan 
göra negativ inverkan på grundvatten och vattendrag.  

Trafikflöden 
Stadsbyggnadsförvaltningen genomförde en trafikmätning av Ytterövägen under hösten 2014. 
Mätningen visade att vägen trafikerades av 2630 fordon/vardagsdygn varav 80 fordon utgjor-
des av tung trafik. Frösögatan bedöms trafikeras av cirka 600 fordon/vardagsdygn. 

Idrottsanläggningens och en framtida bostadsutbyggnad i planområdets norra del antas kunna 
generera cirka 200 fordonsrörelser per vardagsdygn. Antagandet bygger på att 3 personer bor i 
varje bostad och att varje person gör 1,8 bilresor/dag, samt att idrottsanläggningen vänder sig 
mot en lokal målgrupp som huvudsakligen transporterar sig till fots eller med cykel. 

Den tillkommande trafiken antas fördelas genom att cirka hälften av fordonen kör österut och 
hälften kör västerut, dvs cirka 100 fordon i vardera riktning vid en full utbyggnad. Stadsbygg-
nadsförvaltningen bedömer den tillkommande trafiken som försumbar då trafiken på Frösögat-
an är låg och trafikslagen i området är separerade och förhållandevis trafiksäkra.   

Buller från skol- och idrottsverksamhet 
Aktiviteterna kring skolgårdar och idrottsanläggningar genererar ljud och läten. Det kan vara 
skrik, höga röster och till exempel ljud från skateboards och bollspel. Dessa ljud är svåra att 
skärma av och kan upplevas som störande för boende i närområdet. Emellertid rör det sig över-
vägande om ljud som förekommer dagtid. 

Idag ligger det bostäder söder och öster om den befintliga idrottshallen och asfalts- och grus-
planen norr om denna. Bedömningen är att en tillkommande idrottshall inte kommer att för-
sämra upplevelsen avseende ljudalstring från idrottsaktiviteterna. Istället kommer uppförandet 
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av en ny idrottshall troligtvis att kunna bidra till att ljud från skolgården dämpas och att till-
kommande byggnad får en ljuddämpande effekt för bostäderna.   

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Stads- och landskapsbild  
Skol- och idrottsändamål i planområdets norra del 
Detaljplanen säkerställer öppna utomhusytor för lek och rekreation norr om idrottshallen. 
Högre exploatering norr om Rydebäcks centrum förändrar upplevelsen av området och kopp-
lingen till grönområdet i norr.  Huvudtanken är att möjliggöra för platsbildningar och koppling-
ar genom området för att integrera området med torget, centrum, den befintliga skolverksam-
heten och grönområdet i norr. Områdets centrala placering i Rydebäck ställer även krav på till-
kommande byggnaders utformning. 
 
Parkerings- och parkytor 
Planförslaget innebär att en del av parkeringsplatserna inom planområdet försvinner, omdispo-
neras eller får parkändamål. Syftet är en effektivare markanvändning,högre grad av rekreativa 
värden, grönska och möjlighet till infiltration av dagvatten. Parkeringsbehovet tillgodoses. 

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 
Planförslaget möjliggör för bostäder och för ett utökat utbud av service och skol- och idrottsak-
tiviteter i anslutning till Rydebäcks centrum. Utbyggnaden norr om centrum servar den befint-
liga och ökande befolkningen och höjer boendekvaliteten i Rydebäck. Antalet nya bostäder i 
planförslaget uppgår till cirka 30 - 40 stycken vilket innebär cirka 100 nya invånare. 

Konsekvenser för barn 
Planförslagets innehåll bedöms positivt för barn- och skolungdomar i Rydebäck. En ny sporthall 
centralt placerad i anslutning till skolan, centrum och grönområdet i norr innebär utökade ytor 
för lek, samvaro och idrott och korta och säkra vägar mellan de olika funktionerna. Området nås 
av trafikseparerade gång- och cykelvägar i alla väderstreck. 

Tillgång till parker 
Norr om planområdet finns ett grönområde/grönstråk som beskrivs i stadens Grönstrukturpro-
gram, antaget av kommunfullmäktige i mars 2014. Området innehåller gröna dungar, gräsmat-
tor, dagvattendammar, fotbollsplaner och stråk för gång- och cykeltrafik. 
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Grönstruktur i Rydebäck. Beskuren karta. Utdrag ur stadens Grönstrukturprogram, antaget av kommunfull-
mäktige i mars 2014. 

Grönområdet sträcker sig genom Rydebäck i öst-västlig riktning och planeras förlängas österut i 
detaljplanen för Katslösa 18:1. Huvudidén är att publika funktioner och platser kopplas och 
integreras med grönområdet från både norr och söder.  

Grönstråket ger boende ett tryggt område att mötas på där man kan träffas och umgås, leka eller 
rasta hunden. 

Tillgänglighet 
Allmänna platser inom planområdet såsom gång- och cykelvägar samt gatumark, kommer att 
utformas så att området är tillgängligt för alla.  

Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler, där tillgänglighet är ett tydligt krav.  

Solförhållanden  
Solstudier har genomförts för att undersöka skuggpåverkan från den föreslagna nya bebyggel-
sen. Studien är gjord utifrån förhållanden vid vår- och höstdagjämning samt vid midsommar. 
Påverkan sker främst på fastigheten Gåsskär 1. 

Vid sommarsolståndet påverkas inte kringliggande fastigheter av den nya bebyggelsen. Påver-
kan sker på eftermiddagen efter klockan 16:00, vid höst- och vårdagjämning. Efter samrådet har 
byggnadens placering modifierats för att minimera påverkan av skuggning. Byggrätten har flyt-
tats cirka 15 meter västerut av denna anledning. Avvägning har skett mellan skuggpåverkan, 
byggrättens storlek samt behovet av att värna skolgården i norr och den samlade bedömningen 
är att påverkan på omgivningen avseende skuggning är rimlig för centrumnära bebyggelse.  

    Vårdagjämning, kl 12.00  
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3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Planändringen innebär att Helsingborgs stad kan bli huvudman och ansvara för driften av ytor 
vilka planläggs som allmän plats. Vidare innebär detaljplanens genomförande att den sydöstra 
delen av fastigheten Arholma 1 som idag ingår i gemensamhetsanläggningen Arholma ga: 1 samt 
en del av fastigheten Rya 1:30 som idag används som parkeringsplats planläggs för parkering på 
kvartersmark samt allmän plats/park. 

Fastighetsbildning 
• Omprövning av gemensamhetsanläggningen Arholma ga: 1 och ga: 2 föreslås. 
• Två ytor i direkt anslutning väster om fastigheten Arholma 3 används som uteplatser 

och bör fastighetsregleras. Ytorna överförs från stadens fastighet Arholma 1 till den 
privata fastigheten Arholma 3 genom fastighetsreglering. 

• Fastighetsreglering mellan fastigheten Rya 1:30 och Arholma 1(2) föreslås ske i enlig-
het med föreslagen plan. 

• Fastighetsreglering mellan fastigheten Rya 1:30 och Arholma 1(1) föreslås ske i enlig-
het med föreslagen plan. 

• Fastighetsreglering föreslås ske så att den del av Arholma 1 som disponeras av gemen-
samhetsanläggningarna Arholma ga: 1 och ga: 2 blir marksamfälld för delägarna. 

• Tredimensionella fastigheter för parkeringsanläggningar under mark föreslås säker-
ställas. 
 

 
Kartan visar rådande fastighetsindelning. Planområdesgräns i lila ram. 



 

25 
 

Granskningshandling 
Dnr:5/2014  

Upprättad den 6 juli 2017 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

 

Kartan visar konsekvenser för fastighetsindelning till följd av detaljplanens genomförande. Röd yta visar 
kvartersmark på fastigheten Arholma 1 som inkorporeras i fastigheten Arholma 3. Planområdesgräns i lila 
ram. 

Avtal 

Planavtal för finansiering av detaljplanens framtagande är upprättat  
 
Markanvisningsavtal 
Vid bostadsexploatering på fastigheten Rya 14:21 ska Markanvisningsavtal som reglerar genom-
förande upprättas mellan Helsingborg stad och exploatören. Markanvisningsavtalet föreslås 
klargöra fördelningen av ansvar och kostnader mellan inblandade parter. I avtalet regleras 
iordningställandet av allmän platsmark, fastighetsbildning samt övriga åtaganden. 
 
Huvudmannaskap/Samfällighet 
Delar av Rydebäcks torg och lokalgatan i planområdets norra del planläggs som allmän plats-
mark, vilket får till följd att staden blir huvudman för torget och gatan. Upprättande av avtal 
krävs mellan Helsingborgs stad och samfällighetsföreningen för Arholma ga:1. 
 
Överenskommelse om fastighetsreglering  
En överenskommelse mellan staden och fastigheten Arholma 3 föreslås upprättas innan detalj-
planen går ut på granskning för att säkerställa att kvartersmarken väster om nuvarande fastig-
heten Arholma 3 införlivas i densamma genom fastighetsreglering från fastigheten Arholma 1 
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Servitut och ledningsrätter 
Inom planområdet finns flera servitut och ledningsrätter. Ändamålet för några av servituten 
påverkas av planförslaget då nuvarande kvartersmark planläggs som allmän platsmark som 
Helsingborgs stad blir huvudman för. Förbindelsepunkter och ägande av ledningar kvarstår och 
fastigheterna föreslås ges rättighet till serviser på allmän plats mark.  
 
Om staden tar över ledningar som idag är privata krävs besiktning och troligen viss ombyggnad 
för att säkerställa drift av ledningarna. 
 
För att säkerställa fortlevnad av gemensamhetsanläggning för ledningar under torget som plan-
eras utgöras av allmän plats, föreslås att 3D-utrymme för ledningarna bildas i en lantmäteriför-
rättning. 
 
 

 

Kartan visar servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar inom planområdet. 
Innehållet redovisas översiktligt i tabellen nedan. Planområdesgräns i lila ram. 
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Servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar inom planområdet. 

Servitut (serv)  
Konsekvens för 
servitut 

Påverkan på detaljpla-
nens utformning 

1 

12899.3 Utrymme för 161 parkeringsplat-
ser i gemensamhetsanläggning 
Arholma ga: 1 

Omprövas  Påverkan är avhängigt 
ga: 1 

2 
15622.1 Rätt att använda området för 

allmän gångtrafik, passage 
Oförändrat  Ingen påverkan 

3 
15622.2 Rättighet att använda området för 

fordonstrafik. 
Omprövas Området planläggs som 

allmän plats/lokalgata 

4 

16031.1 Rätt att i anslutning till bostads-
byggnad inneha bärande pelare 
för balkongkonstruktion på den 
tjänande fastigheten. 

Omprövas avse-
ende balkongpe-
lare i väster. 

Planbestämmelse (b1) 
som bekräftar servitutet 
införs på plankartan. 
Eventuell påverkan är 
avhängigt ga: 1 

5 

16031.2 Rätt att anbringa skärmtak över 
entréer till byggnad på fastigheten 
Arholma 4. 

Oförändrat Planbestämmelse (b2) 
som bekräftar servitutet 
införs på plankartan. 

6 16031.3 Parkeringsgarage för 43 bilar Oförändrat Ingen påverkan 

7 
16272.1 Undercentral, ställverksrum, led-

ningar m m 
Oförändrat Ingen påverkan 

Ledningsrätter (Lr) Konsekvens för 
ledningsrätten 

Påverkan på detaljpla-
nens utformning 

1 

15622.3 Rättighet att nedlägga, bibehålla, 
underhålla och förnya stark-
strömsledning.  

Oförändrat Ledningsrätt kommer 
att vara belägen på 
allmän plats mark 

2 

15622.4 Rättighet att nedlägga, bibehålla, 
underhålla och förnya avlopps- 
och vattenledningar med tillhö-
rande brunnar 

Oförändrat Ledningsrätt kommer 
att vara belägen på 
allmän plats mark 

3 

13776.1 Ledning för starkström Oförändrat Ledningsrätt kommer 
att vara belägen på 
allmän plats mark 

Gemensamhetsanläggningar (Ga) 
Gemensamhetsanläggningen Ga:1 förvaltas av 
Samfällighetsföreningen Arholma torg och Gemen-
samhetsanläggningarna Ga:2 och Ga:3 förvaltas av 
Samfällighetsföreningen Arholma garage och har 
olika styrelser. 

Konsekvens för 
gemensamhets-
anläggningen 

Påverkan på detaljpla-
nens utformning 

1 Rydebäckstorg, drift och underhåll, lednings-
rätter, parkeringsplatser 
Förvaltas av Samfällighetsföreningen Arholma 
torg 

Omprövas avse-
ende antal par-
keringsplatser, 
drift och under-
håll. 

Torget och delar av 
parkeringsplatsen öster 
om torget planläggs 
som allmän plats mark.  

2 Parkeringsgarage under mark, skärmtak 
Förvaltas av Samfällighetsföreningen Arholma 
garage. 

Oförändrat Planbestämmelse (b2) 
som bekräftar skärmtak 
införs på plankartan. 

3 Ställverksrum, ledningar mm 
Förvaltas av Samfällighetsföreningen Arholma 
garage. 

Oförändrat Ingen påverkan 

Tabellen ovan visar översiktligt vilka servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar som finns inom 
planområdet och vilka konsekvenser det medför.  
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Ekonomi 
Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser. För Helsingborgs stad kan det 
betyda både exploateringsintäkter och utgifter såsom investeringar vid utbyggnad av allmän 
plats och långsiktiga kostnader för drift och underhåll.  

Detaljplanen kan generera intäkter för staden, via mark- och exploateringsenheten, genom 
eventuellt framtida tillkommande byggrätter för bostäder inom fastigheten Rya 14:21. 

Genomförandet av detaljplanen medför även ekonomiska konsekvenser för privata aktörer och 
fastighetsägare inom planområdet. Då område som omfattas av gemensamhetsanläggning plan-
läggs som allmän plats och kommunen blir huvudman innebär det en både juridisk och ekono-
misk avlastning för gemensamhetsanläggningen Arholma ga:1.  
 
Att införliva kvartersmarken väster om nuvarande fastigheten Arholma 3 genom fastighetsre-
glering från fastigheten Arholma 1 innebär kostnader för fastigheten Arholma 3. 
 
Eventuell flytt av ledningar ska belasta fastighetsägaren eller exploatören. 
 
I tabellen nedan framgår vilka utgifter som detaljplanens genomförande ger upphov till. Ytterli-
gare oförutsedda utgifter kan tillkomma. 
 

 
 
* SBF – stadsbyggnadsförvaltningen, MEX – mark- och exploateringsenheten, FF – fastighetsförvaltningen. 

 

Tekniska utredningar 
Geo- och miljöteknik  
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram för del av fastigheten Arholma 1. 2, på 
den nuvarande parkeringsytan. Undersökningen har genomförts av Geoexperten RS AB, den 30 
augusti 2012 och visar att de geotekniska förhållandena avseende bärighet och sättningsförhål-
lande är gynnsamma.  
 

Genomförandekostnader för staden – inom planområdet Ansvar* 
Utbyggnad av allmän plats mark (torg, parkering, park, gc-väg) SBF 
Fastighetsbildning MEX 
 

Genomförandekostnader för staden – utanför planområdet Ansvar* 
Gångstråk mellan skolans parkering och idrottsanläggningen FF 
 

Genomförandekostnader för samfällighetsföreningar– inom 
planområdet 

Ansvar* 

Omdisponering av parkeringsytor  
 

Driftskostnader för staden Ansvar* 
Drift och underhåll av tillkommande allmän platsmark 
Staden blir huvudman för Rydebäcks torg och omkringliggande 
ytor. 

SBF 
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Övriga upplysningar 
Parkering/ gångstråk 
Parkeringsbehov för skol- och idrottsverksamheten inom fastigheten Rya 14:21 mfl ska tillgo-
doses genom omdisponering av nuvarande parkering vid Rydebäcks skola. Användningen ska 
säkerställas genom ett gångstråk från nämnda parkering till idrottsområdet. 
 
Brandvattenförsörjning  
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släck-
as med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska di-
mensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avlopp-verksföreningens råd, VA V PS3 och 
VA V P76 (ska framgå i detaljplanen).  
 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 m. Fram-komlighet och uppställnings-
platser för stegbil behöver beaktas för byggnader högre än 4 våningar.  

Om avsteg görs från VA V PS3 och VA V P76 ska lösningen samrådas med brandförsvaret.  

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

 

 



 

30 (42) 

Granskningshandling 
Dnr:5/2014  

Upprättad den 6 juli 2017 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 
För att åstadkomma en helhetslösning och kunna göra korrekta avvägningar mellan skilda 
funktioner såsom service, fotbollsplaner, idrottsytor, bostäder och parkeringsbehov har stads-
byggnadsförvaltningen bedömt att flera ansökningar om planändring i Rydebäck ska ingå i en 
och samma detaljplan. Föreslagen planändring har sin grund i tre ansökningar som inkommit 
vid olika tidpunkter, vilka redovisas nedan. 

Följande ansökningar ligger till grund för detaljplanens omfattning:  

Ansökan 1- Planändring för delar av fastigheten Arholma 1 
Inkom från mark – och exploateringsenheten den 3 september 2009 i syfte att planlägga Ry-
debäcks torg samt Fårögatan som allmän plats (idag kvartersmark).  
 
Ansökan 2 - Komplettering till planändring för delar av fastigheten Arholma 1 
Inkom från mark – och exploateringsenheten den 28 oktober 2011 i syfte att planlägga för bo-
städer på nuvarande parkeringsplats i planområdets sydöstra del. Stadsbyggnadsnämnden tog 
beslut om planuppdrag för ansökningen den 15 december 2011, (dnr 2335/2008). Ärendet 
avslutades i stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2015. 
 
Ansökan 3 - Planändring för delar av fastigheten Rya 14:21 m.fl. 
Inkom från Fastighetsförvaltningen (dåvarande Kärnfastigheter) den 27 december 2013 i syfte 
att bygga ny, alternativt utöka befintlig, idrottshall.  
 
Detaljplan för den angränsande fastigheten Katslösa 18:1 upprättas för att pröva bostadsbebyg-
gelse runt Månsgård i Rydebäck. Detaljplanerna prövas och stäms av parallellt.  

Beslut i ärendet 
Beslut om planuppdrag togs i stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2015.  Planprogram 
för området godkändes i stadsbyggnadsnämnden (dåvarande Byggnadsnämnden) den 15 no-
vember 2001. Programförslaget innehöll en utbyggnad av cirka 600 bostäder, verksamhetsytor 
samt park och grönytor uppbyggt kring ett centrumstråk mellan centrum och Pågatågstationen. 

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger i Rydebäck cirka en halv mil söder om Helsingborgs tätort nära gränsen till 
Landskrona kommun. 

Området avgränsas i söder av Ytterövägen och i norr av grönområden. I öster angränsar blan-
dad bostadsbebyggelse och i väster ligger Rydebäcks skola.  

Planområdets norra del används för idrottsändamål. Den södra och västra delen består av ett 
torg omgivet av en kyrka och flerbostadshus med servicefunktioner i bottenplanen. Den östra 
delen används i huvudsak som parkeringsplats.  

Området har en tydlig centrumkaraktär, ligger nära stationen och har funktion som mötesplats 
för boende i Rydebäck. 
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Planområdet omfattar del av fastigheterna Rya 14:21, Rya 1:30 och Arholma 1 och omfattar ca 
30 000 m2 markyta. Samtliga fastigheter ägs av Helsingborgs stad. 

 

Översikt över markanvändning inom planområdet. Planområdet markerat i lila. 

Markägoförhållanden 
Planområdet utgörs av hela fastigheten Rya 14:21 och hela fastigheten Arholma 1 samt delar av 
fastigheten Rya 1:30. Samtliga fastigheter ägs av staden. Bostadsfastigheterna Arholma 2,3,4, 5 
och 6 ligger inom planområdets yttre gräns, men omfattas inte av detaljplanen. 

Markanvändning 
Området ingår i Rydebäcks stationsområde. I den norra delen av planområdet ligger en grusplan 
för bollspel och söder om denna är marken asfalterad och utnyttjas för skateboardramper. Om-
rådet är tillgängligt för allmänheten. Bollplanen öster om ramperna är inhägnad med höga sta-
ket och används av fotbollsföreningen Fortuna FF. 

Söder om idrottsytorna ligger Rydebäcks idrottshall samt en parkeringsplats. 

Idrottshallen avgränsas mot Rydebäcks centrum av en återvändsgata. Gatan används för leve-
ranser till butikerna samt som en plats där föräldrar släpper av sina barn till skolan. 

Planområdet omfattar Rydebäcks torg och passager i anslutning till detta. Längst i söder ligger 
en parkeringsplats för 43 bilar samt en nedfart till ett underjordiskt parkeringsgarage. I områ-
dets sydöstra del ligger en yta som även denna används till parkering för cirka 75 bilar. 
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Nuvarande markanvändning. Planområdet i svart ram 

Historik 
Rydebäck har sitt ursprung från 1600-talet då tegelbruket anlades. Under 1800-talet var teglets 
blomstringstid och trakten kring Rydebäck utvecklades till ett dynamiskt område med tre tegel-
bruk, bruksbyggnader och kvarnar. Vid slutet på 1800-talet var denna epok över. men godset 
Rydebäcks bruk utvecklades till en produktiv jordbruksenhet till in på mitten av 1900-talet. 
Under 1960-talet ägdes bruket av tre stora byggbolag som ämnade förvandla egendomen till ett 
nytt stort villaområde med kort avstånd till Helsingborg och Landskrona. Den första byggnadse-
tappen avgränsades av Ryabäcken i norr och Ytterövägen i söder. Den andra etappen byggdes 
öster om Storövägen och den tredje etappen söder om Ytterövägen tillkom under åren 1973-
1980. Under de första åren saknades så gott som all service i Rydebäck. Under första halvan 
av1980-talet byggdes centrum och Rydebäcks skola ut. Sedan Västkustbanan med station i Ry-
debäck blev klar år 2000 har stora satsningar gjorts på centrumområdet med modernisering 
och utbyggnad av nya bostäder med syfte att sammankoppla området med stationen och skapa 
variation av boendetyper i Rydebäck. Centrumområdet utgörs av flerfamiljshus och tätare lägre 
småhusbebyggelse. 
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Bebyggelse 
Rydebäck kan delas in i tre huvudområden med olika struktur: Rydebäcks gård och Fortuna från 
1800-talet med Rydebäcks allé upp till Landskronavägen, villabebyggelsen från 1960 - 80-talet 
och den nya utbyggnaden av centrum. 

Villabebyggelsen från 1960 - 80-talen delar in Rydebäck i kvarter där varje enklav innehåller en 
hustyp. Detta koncept skapar en struktur som bryts vid Hammarögatan och i centrum där bygg-
nadstyperna är mer varierade. Planområdet ligger i Rydebäcks nya centrala delar. 

I planområdets norra del ligger Rydebäckshallen. Hallen är uppförd i gult fasadtegel med flackt 
tak och uppfördes år 1980. Rydebäckshallen omfattar ca 850 kvadratmeter och innehåller en 
handbollsplan på 38×18 meter. 

Idrottshallen. Sedd från sydöst. SBF juni 2015. 

I den sydvästra delen ligger ett torg kopplat till en kyrka, livsmedelshandel, vårdcentral, pizze-
ria, kiosk samt annan service och mötesplatser såsom träffpunkt Rydebäck. 

Kyrkan  
Rydebäcks kyrka ritades av arkitekt Bertil Mernsten och invigdes 1995. Den nästan helt cirkel-
formade byggnaden är uppförd i tegel i en ljust brun varm kulör. 
 
Bostadshus 
Flerbostadshusen runt centrumtorget är uppförda i 3 till 7 våningar. Vid stationsområdet öster 
om planområdet finns både lägre radhusbebyggelse i 1 – 2 våningar och flerbostadshus i 2 – 9 
våningar. Radhusbebyggelsen är uppförd på 1980-talet och den högre bebyggelsen i början på 
2000 – talet. 
 
Rydebäcksskolan 
Strax väster om planområdet ligger Rydebäcks största skola. Den byggdes 1972 och har därefter 
byggts om och utökats i flera omgångar. Rydebäcksskolan är en F-9 skola med 668 elever. Sko-
lan samarbetar med Blidögatans förskola och Vindögatans förskola samt fritidshem.  



 

34 (42) 

Granskningshandling 
Dnr:5/2014  

Upprättad den 6 juli 2017 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

 

 

Rydebäcks torg med omgivande bostadsbebyggelse och kyrkan till höger i bild. Sett från väster. SBF juni 2015. 

Rekreationsytor, grönområden och parker 
Vid idrottshallen finns ett område som används av allmänheten för skateboard och spontanid-
rott. Området utgörs av asfalterade ytor och en grusplan omgärdade av vegetation. I den östra 
delen av området ligger en inhägnad fotbollsplan. 

Strax norr om planområdet ligger ett grönstråk som sträcker sig i östvästlig riktning genom 
Rydebäck mot havet. Väster om planområdet, vid skolan ligger en skolgård med träd och kullar.  

 

Idrottsytan i norr, asfalts- och grusplaner.  Den inhägnade fotbollsplanen i bakgrunden. Sett från söder. SBF 
juni 2015. 
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Grönstråket norr om planområdet. Sett från öster. SBF juni 2015. 

 

 

Trafik 
Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser. Västkustbanan passerar Rydebäck med up-
pehåll vid stationen cirka 400 meter öster om planområdet. Även buss 219 stannar vid station-
en. En busshållplats för linje 219 finns även på Storövägen väster om Rydebäcks skola cirka 200 
meter från torget. Pågatåget stannar i Rydebäck två gånger i timmen i vardera riktningen under 
högtrafik och buss 219 trafikerar 3 gånger i timmen. Buss 219 planeras att öka i turtäthet till att 
trafikera 4 gånger i timmen. 

Rydebäck har ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät som är separerat från gatu- och vägnätet. 
Till fots och med cykel kan man nå området från alla väderstreck. 
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Cykelkarta över Rydebäck. SBF juni 2015. Orangelinje visar cykelvägar och stråk. Blå stråket är en länk i 
cykelns ”Blå band” mellan Halmstad och Skanör/Falsterbo. Brun linje är ett rekreativt cykelstråk utsett av 
cykelfrämjandet.  

Fordonstrafik 
Rydebäck byggdes till största delen under 1960- och 1970-talet då så kallad SCAFT-planering 
tillämpades.  SCAFT står för Stadsbyggnad Chalmers: Arbetsgruppen För Trafiksäkerhet och var 
en handbok med riktlinjer för trafiksäkerhet. Planeringen innebar separering av de olika tra-
fikslagen genom att mata bostadsområdet via en ringled utifrån eller via matarled från vilken 
återvändsgator går in i området. I mitten av området går gång- och cykelvägar som förbinder de 
olika kvarteren i en helt bilfri miljö. I detta stråk placerades skolor, dagis, lekplatser med mera 
så att barn själva kan färdas dit på ett säkert sätt. Trafiksepareringen skapar emellertid ett bil-
beroende och matarlederna inbjuder till att köra fort.  De planeringsprinciper som råder i dag 
baseras på att skapa en bostadsmiljö där man försöker blanda funktioner och trafikslag på ett 
trafiksäkert sätt.  
 
Det aktuella planområdet nås med bil från söder och öster via Ytterövägen och Rydebäcks stat-
ionsområde. Ytterövägen utgör en av huvudgatorna i Rydebäck. 

Inom planområdet finns tre stora parkeringsplatser och gatuparkeringar i markplan för sam-
manlagt cirka 220 bilar samt ett underjordiskt parkeringsgarage för 35 bilar. Enligt en parke-
ringsutredning som har gjorts av stadsbyggnadsförvaltningen ligger bilinnehavet i Rydebäcks 
stationsområde på 0,87 bilar per hushåll, inklusive parkering för besökare. Det nuvarande bilin-
nehavet ligger till grund för bedömningen av parkeringsbehovet. 
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Kartan visar områden för parkering vid planområdet.  

 

Antal parkeringsplatser för verksamheterna i Rydebäcks centrum 

Område Beskrivning Antal parkerings-
platser 

1 Söder och väster om idrottshallen 14  

2 Norr om affären 4  

3 Utmed Frösögatan 18 

4 ”Centrumparkeringen” 76 

5 Söder om kyrkan 42 

6 Underjordiskt garage 41 

7 Parkering norr om centrum 58 

8 Skolan 39 

Totalt  292 
 

Enligt en trafikanalys som har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen för prognosår 2030, 
kommer Ytterövägen att trafikeras av 6850 fordon vardagsdygn, varav 290 fordon utgörs av 
tung trafik. Utbyggnadsplanerna för området norr om stationsområdet kring Månsgård bedöms 
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inte påverka framräknade värden då det i detta förslag föreslås en ny intern anslutande gata till 
Landskronavägen. 

Teknisk försörjning 
Planområdet ansluter till befintliga ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme, el och gas.  

Inom planområdet korsar vatten- och dagvattenledningar fastigheten Arholma 1 över torget och 
parkeringen i öst-västlig riktning. Ett ledningsstråk ligger i gång- och cykelstråket mellan Ryde-
bäcks skola och idrottshallen.  

En gasledning är förlagd i planområdets ytterkant i öster.  

 

Vattenledningstråk inom planområdet. Planområdet markerat i lila ram. 

Arkeologi 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  
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Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk undersökning för kvarteret Arholma 1, där bostäder föreslås uppföras, 
genomfördes av Geoexperten RS AB i augusti 2012. Geotekniska förhållanden, översvämnings-
risk, skredrisk, grundvattennivå etc. De geotekniska förhållandena är gynnsamma med avse-
ende på bärighet och sättningsförhållande.  Nya byggnader bedöms kunna grundläggas på sed-
vanligt sätt. Avseende markfukt ska byggnaderna skyddas genom utläggning av sedvanliga drä-
nerande och kapillärbrytande skikt samt dräneringsledningar. Jorden är lättschaktad med nor-
mal maskinutrustning. 

Enligt undersökningen är förutsättningarna för infiltration/perkolation av dagvatten begränsad 
på grund av lermoränens täta sammansättning.  

4.3 Service 

Offentlig service 
Området är väl försett med offentlig service. I anslutning till torget finns en vårdcentral, ett 
bibliotek som även innehåller en träffpunkt för boende i området. 

Ett trygghetsboende finns i ett av flerbostadshusen mellan planområdet och Rydebäcks station. 

Skola och förskola 
Rydebäcks skola omfattar skolår 1-9 och ligger strax väster om Rydebäcks centrum. Närmaste 
förskola ligger söder om Rydebäcks centrum, vid Blidögatan. Förskolan har åtta avdelningar. 

Kommersiell service 
I Rydebäcks centrum finns service i form av bland annat livsmedelsbutik, café, frisör, kiosk och 
pizzeria. 

4.4 Riksintressen  
Ett riksintresse är ett område eller en funktion med värden som är intressanta ur ett nationellt 
perspektiv. Riksintressena bevakas av länsstyrelsen. 

Riksintresse för kustzonen 
Planområdet ligger inom Riksintresset för Kustzonen vilket regleras i Miljöbalken 4 kap 4. Riks-
intresset syftar till att skydda den hårt exploaterade kusten och värna de natur- och kulturvär-
den som finns längs med kusten framförallt för att främja det rörliga friluftslivet. Bestämmel-
serna utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

4.5 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 utpekat som 
komplement i befintlig stadsbebyggelse och utveckling till blandad stad. Offentlig och kommer-
siell service bör finnas i anknytning till bostaden för att skapa förutsättningar för en bra vardag, 
minska resandet och spara jordbruksmark och natur.  

Planförslaget ligger i linje med intentionerna i ÖP 2010. 
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Detaljplaner 
Inom planområdet 
För planområdet gäller delar av flera detaljplaner. För den norra delen gäller en del av detalj-
plan för fastigheten Rya 14:21, Idrottsanläggning, Rydebäck; Helsingborgs stad (dp 16152), 
vilken i huvudsak reglerar idrottsanläggning och parkeringsändamål. I idrottsområdets syd-
västra del regleras för idrottshallen, i övrigt utgörs planområdet av mark som inte får bebyggas.  
För Rydebäcks torg gäller delar av detaljplanen för del av fastigheten Arholma 1 m fl, Ryde-
bäcks centrum (dp15441) som vann laga kraft 2002. Området är planlagt som kvartersmark för 
centrumändamål beläget på mark som inte får bebyggas samt lokalgata. 

För planområdets östra del (nuvarande parkeringsytan) gäller delar av detaljplanen för del av 
kvarteret Aleskär m fl, Rydebäck,(dp 12913) med ett tillägg (dp 169 63) till gällande detaljplan. 
Området regeleras som område för centrum-verksamhet och handel. Det aktuella området är 
planlagt som område som ej får bebyggas.  

På en mindre del i den sydvästra delen av planområdet gäller ändring av stadsplan för Ryde-
bäck, södra delen (dp10319), laga kraft den 28 juni 1974, ändring av stadsplan för kv Arholma 
mm (dp12436), laga kraft den 5 november 1987 samt ändring av del av detaljplan för kvarteret 
Arholma (dp 15614). Detaljplanerna medger lokalgata och gatuplantering. 

I direkt anslutning till planområdet 
Väster om planområdet gäller detaljplan för fastigheten Aleskär 1(dp 12913) som reglerar om-
råde för skoländamål samt ett tillägg (dp 169 63) till gällande detaljplan som vann lagakraft den 
28 september 2011. Tillägget har upprättas för att skapa en beredskap för att kunna bygga ut 
skolan vid behov.  
 
En del av planområdet i öster gränsar mot detaljplan för fastigheten Rya 1:30 m.fl., norr om 
stationsgatan (dp 16290) som reglerar område för bostäder med möjlighet till handel i botten-
våningen. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för samtliga detaljplaner i har gått ut. 

Program till detaljplan 
Planområdet ingår i Rydebäcks stationsområde och omfattas av ett planprogram som godkän-
des i stadsbyggnadsnämnden (dåvarande Byggnadsnämnden) den 15 november 2001.   

Planprogramförslaget innehåller en total utbyggnad om cirka 600 bostäder, 1 hektar verksam-
hetsyta samt 8 hektar park och grönyta (inklusive fotbollsplaner). Förslaget är uppbyggt kring 
ett centrumstråk som går mellan centrum och Pågatågstationen i öster. Gatunätet utgörs av 
traditionell, stadsmässig rutnätsstruktur. Det sammanhängande gatunätet fördelar trafiken 
genom så kallad genomsilningstrafik.  

Stråket gavs en stadsmässig karaktär med bostadsbebyggelse i varierade våningsantal och möj-
lighet till handel och service i bottenvåningarna. Torg eller platsbildningar föreslogs vid kyrkan 
och centrum, vid Pågatågstationen samt i anslutning till den östra infarten från Ytterövägen.  

Flera detaljplaner har upprättats och genomförts med stöd i planprogrammet.  
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Program – Kvalitetsprogram 

För att tydliggöra intentionerna i ovan nämnda planprogram togs ett kvalitetsprogram fram den 
11 november 2003. Syftet var att lägga fast kvalitetsnivån för gestaltningen av den yttre miljön 
och bebyggelsen. 

Förslaget är förenligt med intentionerna i planprogrammet och tillhörande kvalitetsprogram. 

Ortsanalys 

En ortsanalys har genomförts av Ramböll i februari 2007. Analysen anger att kopplingen mellan 
Rydebäcks stationsområde och den äldre delen av Rydebäck behöver lösas. En viktig del av 
denna koppling är det befintliga skolområdet vid Rydebäcks skola och centrum.  

Parkeringsnorm 
Behovet av bil- och cykelparkering beräknas med utgångspunkt i helsingborgs stads parke-
ringsnorm från 2016.  

I parkeringsnormen delas staden in i fyra olika zoner. Planområdet ligger i zon 4 utanför 
Helsingborgs tätort.  

Enligt en parkeringsutredning som har gjorts av stadsbyggnadsförvaltningen ligger bilinnehavet 
i Rydebäcks stationsområde på 0,87 bilar per hushåll, inklusive parkering för besökare. Det 
nuvarande bilinnehavet ligger till grund för kommande bedömning av parkeringsbehovet. 

 

PARKERINGSNORM  
FÖR BIL 
 
BOSTÄDER 

Antal parkeringsplatser/bostadsenhet 
zon 4 
 

Boende Besökande 
Enbostadshus 2 - 
Två-och flerbostadshus   
max 35 kvm 0,2 - 
max 65 kvm 0,6 0,1 
max 120 kvm  1,05 0,1 
mer än 120kvm 1,20 0,1 
Gruppbygg 1-4 rok 1,3 - 
Gruppbygg 5 rok 1,5 - 

 
 

PARKERINGSNORM  
FÖR CYKEL 
 
BOSTÄDER 

Antal cykelplat-
ser/bostadsenhet 
zon 4 

Boende 
Två-och flerbostadshus  
max 35 kvm 1 
max 65 kvm 1,5 
max 120 kvm  2 
mer än  120kvm 2,5 
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Grönstrukturprogram för Helsingborg 
Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, har 
boende i Rydebäck god nåbarhet till natur av hög kvalitet, såväl hav, sandstränder och ett nästan 
30 hektar stort naturområde som ligger som en kil in mot ortens mitt. Bland parkerna finns tre 
stycken som är minst 1 hektar.  

Ett väl utbyggt nät av gröna gång- och cykelstråk binder samman parker och natur och erbjuder 
gott om promenadslingor inom tätorten och i själva tätorten finns en idrottsplats samt en 
konstgräsplan som kan användas av alla. 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

 

 

Björn Bensdorp-Redestam Helena Taps 
planchef planarkitekt 
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Detaljplan för del av fastigheten 

Rya 14:21 med flera, Rydebäck 
Helsingborgs stad 

Preliminärt granskningsutlåtande 
 

Detaljplanens syfte 
Detaljplanen upprättas i flera syften och innebär avvägningar mellan olika funktioner och behov 
för att kunna planlägga för lämpligaste markanvändning. Behov och lösningar av parkerings-
platser har särskilt beaktats. 

Dels är syftet att pröva möjligheten för nya byggrätter för idrotts- och skoländamål i planområ-
dets norra del och dels för parkering och/eller möjlighet för annat ändamål såsom bostäder i 
planområdets sydöstra del 

Vidare ska detaljplanen pröva möjligheten för att planlägga torgytor i de västra delarna av fas-
tigheten Arholma 1 på nuvarande kvartersmark som område för allmän plats. 

Samråd 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade om samråd den 15 december 2016. Detaljplanen var på sam-
råd under tiden mellan den 3 januari och den 3 mars 2017 samt remitterades till berörda myn-
digheter, kommunala nämnder med flera. Kända sakägare fick inbjudan till samrådet. Samrådet 
annonserades i Helsingborgs dagblad den 4 februari 2017.  

Länsstyrelsen och lantmäteriet har under samrådet yttrat sig över detaljplanen. Utöver dessa 
har fjorton remissinstanser yttrat sig och åtta skrivelser har inkommit från allmänheten.  

 

Samrådsmöte 
Med anledning av att planområdena inom detaljplaneförslagen för fastigheten Rya 14:21 m.fl. 
samt för fastigheten Katslösa 18:1 m.fl. ligger i anslutning till varandra och berör varandra avse-
ende innehåll hölls gemensamma samrådsmöten för de två detaljplanerna. Mötena hölls vid två 
tillfällen i Rydebäcks skola, den 8 och den 11 februari 2017. Vid samrådsmötena deltog cirka 70 
personer vid respektive tillfälle. Från staden medverkade representanter för stadsbyggnadsför-
valtningen, stadsledningsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen samt fastighetsförvalt-
ningen. Utöver dessa deltog byggaktören för bostadsexploateringen i detaljplanen för fastighet-
en Katslösa 18:1 m fl.  

Angående aktuell detaljplan diskuterades vid dessa mötestillfällen huvudsakligen parkeringssi-
tuationen i centrala Rydebäck, den föreslagna idrottshallens utformning, placering och eventu-
ella skuggpåverkan på omgivande bostadsbebyggelse. Frågor kring samfälligheter och framtida 

Det preliminära granskningsutlåtandet kommer att kompletteras och färdigställas 
efter detaljplanens granskning. 
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drift och underhåll av Rydebäcks torg ställdes och oro för handelns överlevnad i centrum ut-
trycktes. 

Vad beträffar synpunkter som berörde detaljplanen för fastigheten Katslösa 18:1 m.fl. hänvisas 
till planhandlingarna gällande denna detaljplan, 5/2014. 

Yttranden 

Utan synpunkter på samrådsförslaget 
Följande har inte haft något att invända mot planförslaget: 

Räddningstjänsten, den 4 januari 2017 
TeliaSonera Skanova Access AB, den 9 januari 2017 
Kulturnämnden, den 20 februari 2017 
Miljönämnden, den 21 februari 2017 
Kommunstyrelsen i egenskap av markägare, den 27 februari 2017. 

Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, 2 mars 2017 
Länsstyrelsen framför under samrådet följande råd: 

”Länsstyrelsen noterar att gällande detaljplan för fastigheten Rya 14:21 m.fl., idrottsanläggning 
redogör för hur närliggande bostadsbebyggelse påverkas av buller och ljud som är kopplad till 
idrottsverksamheten. Länsstyrelsen menar att med bakgrund av detta att handlingarna lämp-
ligtvis kompletteras i fråga om bullersituationen även för aktuell detaljplan.” 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats i enlighet med länsstyrelsens synpunkt under ny 
rubrik: 3.3 Miljö, hälsa och säkerhet/ Buller från skol- och idrottsverksamhet. 

Lantmäteriet, 28 februari 2017 
Lantmäteriet framför under samrådet att man ställer sig tveksam till att orden ”ska” och ”måste” 
används frekvent i planförslaget stycke 2.6 och 3.8. Är det så att planmyndigheten anser att 
redovisade ändringar i fastighetsindelningen ”ska” ske behöver planen kompletteras med fas-
tighetsindelningsbestämmelser, vilket dock medför att planmyndigheten åtar sig att pröva 
lämplighetsvillkoren enligt fastighetsbildningslagen. Hur fastighetsindelningen kan komma att 
se ut efter detaljplanen bör vara upp till fastighetsägarna att avgöra, men planen bör tydliggöra 
vilka möjligheter som planen medger. En omprövning av berörda gemensamhetsanläggningar 
blir ett uppenbart resultat av detaljplanen, men utgången av en sådan omprövning är beroende 
på att delägande fastigheters behov av parkering mm inte äventyras. 

Lantmäteriet anger att man uppfattar otydlighet i plankartan i vad som skiljer områden för par-
kering som är allmän plats respektive kvartersmark då färgsättningen är så lika.  

Vidare redovisas ytan för nedfarten till det underjordiska garaget som P-PLATS i handlingarna, 
men behöver, enligt Lantmäterimyndigheten, fortsätta vara P.  

Parkering under mark (P) anges behöva utgöras av kvartersmark om gemensamhetsanlägg-
ningen ska bestå. För att säkerställa fortlevnad av gemensamhetsanläggning för de gemen-
samma ledningarna under torget bör även detta medges i planen. 
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Kommentar: Fastighetsindelningsbestämmelser är inte tänkt att upprättas inom ramen för detalj-
planen och därmed har planbeskrivningen reviderats avseende användningen av begreppet ”ska” i 
enlighet med lantmäteriets yttrande. 
 
Plankartan, och därmed färgsättningen av respektive ändamål på kartan, upprättas enligt Bover-
kets riktlinjer och bestäms inte av stadsbyggnadsförvaltningen. 

Nedfarten till det underjordiska garaget har ändrats till kvartersmark på plankartan. 

För att säkerställa fortlevnad av gemensamhetsanläggning för ledningar under torget föreslås att 
3D-utrymme för ledningarna bildas i en lantmäteriförrättning. Texten har införts i planhandlingen 
under rubriken: 3.6/Planens genomförande/Fastighetsrättsliga konsekvenser/ Avtal/ Servitut och 
ledningsrätter. 

Region Skåne, 3 mars 2017 
Region Skåne framför under samrådet att man vill lyfta fram att det är positivt att Helsingborgs 
stad tar ett helhetsgrepp om de centrala delarna av Rydebäck. Området ligger i närheten av 
Rydebäcks station och har god kollektivtrafik.  

Planförslaget innefattar också en mindre del bostadsbyggande i flerfamiljshus. I den regionala 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 läggs stor vikt vid balansen på bostadsmarknaden 
och målsättningen är att bostadsproduktionen ska öka med en allsidig sammansättning vad 
gäller upplåtelseformer, storlek och hustyper.  

Nämnder och kommunala bolag 

Barn- och utbildningsnämnden, den 21 februari 2017 
Barn- och utbildningsnämnden framför under samrådet att skol- och fritidsförvaltningen ställer 
sig positiv till detaljplanen då deras behov har tillgodosetts. Barn- och utbildningsnämnden 
instämmer i denna bedömning. 

I yttrandet anges att detaljplanen tar hänsyn till behov avseende idrottshall för skolans verk-
samhet samt behov som finns av en idrottshall för den växande stadsdelen Rydebäcks före-
ningsliv, där lokaler för fritidsaktiviteter för ungdomar också kan placeras i ett läge nära cent-
rum. Denna placering medför stora synergieffekter mellan skola, fritidsverksamhet och före-
ningsliv. 

Barn- och utbildningsnämnden stödjer samnyttjandet av skolan parkeringsplats genom för-
stärkning av gångstråk till befintlig idrottshall. Skolans parkeringsplats är eventuellt alltför be-
gränsad när den nya idrottshallen byggs på fastigheten Rya 14:21 samt verksamhet bedrivs på 
konstgräsplanen. 

Kommentar: Möjligheten för parkeringsplatser har utökats i planförslaget och avvägts mot möj-
ligheter för skolgård- och parkändamål. Förslaget bedöms kunna rymma tillräckligt antal parke-
ringsplatser för att tillgodose samtliga funktioner inom Rydebäcks centrum i enlighet med stadens 
parkeringsnorm. 

Idrotts- och fritidsnämnden, 16 februari 2017 
Idrotts- och fritidsnämnden framför under samrådet att detaljplanen tar hänsyn till behov avse-
ende idrottshall för skolans verksamhet samt behov av en idrottshall för den växande stadsde-
len Rydebäcks föreningsliv där lokaler för fritidsaktiviteter för ungdomar också kan placeras i 
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ett centrumnära läge. Denna placering medför stora synergier mellan skola, fritidsverksamhet 
och föreningsliv. 

Idrotts- och fritidsnämnden stödjer samnyttjandet av skolans parkeringsplats genom förstärk-
ning av gångstråk till befintlig idrottshall. Skolans parkeringsplats är eventuellt alltför begrän-
sad när den nya idrottshallen byggs på fastigheten Rya 14:21 samt verksamhet bedrivs på 
konstgräsplanen. 

Utifrån ovanstående ställer sig idrotts- och fritidsnämnden sig positiv till detaljplanen.  

Kommentar: Möjligheten för parkeringsplatser har utökats i planförslaget och har avvägts mot 
möjligheter för skolgård- och parkändamål. Förslaget bedöms kunna rymma tillräckligt antal 
parkeringsplatser för att tillgodose samtliga funktioner inom Rydebäcks centrum i enlighet med 
stadens parkeringsnorm. 

Fastighetsnämnden, 28 februari 2017 
Fastighetsnämnden konstaterar under samrådet att planförslaget som upprättats i samråd med 
skol-och fritidsförvaltningen och fastighetsförvaltningen ger möjlighet att bygga en ny idrotts-
hall och fritidsgård öster om den befintliga idrottshallen. Den befintliga idrottshallen planeras 
att finnas kvar, vilket innebär möjlighet till två idrottshallar i Rydebäcks centrala delar. I framti-
den finns också möjlighet att komplettera med bostäder inom föreslagen byggrätt. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 14 februari 
NSR framför under samrådet följande:  

• Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg. 
• Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlättaför käll-

sortering 
• Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningarna förekommer  

 
Utöver ovanstående bifogar NSR en bilaga för att underlätta arbetet med att säkerställa det vik-
tigaste i gällande renhållningsordning för Helsingborgs stad. 

Kommentar: Informationen har införts i planhandlingarna under rubriken: 2.5 Teknisk försörj-
ning/Avfallshantering i enlighet med NSR:s önskemål. 

Socialnämnden, 1 mars 2017 
Socialnämnden framför under samrådet att man ser positivt på utbyggnadsplanerna. Planens 
intention att, via byggrätten, koppla samman och integrera utemiljöer, skol- och parkområden 
samt publika rum för att möjliggöra för generationsöverskridande möten välkomnas av social-
nämnden då detta gynnar integration, social sammanhållning samt utbyte av erfarenheter. En 
centralt placerad idrottshall med bra trafikförbindelser till övriga samhällen i kommunen (och 
utanför kommunens gräns) får tjäna som dragplåster. 

Socialnämnden ser också positivt på att trygghetsboendet (mellan planområdet och Rydebäcks 
station) samt Rydebäcksbornas tillgång till naturen inte påverkas av detta planförslag. 

Vård- och omsorgsnämnden, 7 mars 2017 
Vård- och omsorgsnämndens bedömning i samrådet är att planen skapar goda förutsättningar 
för boende och andra verksamheter som gynnar nämndens målgrupper. Nämnden gör bedöm-
ningen att planens syfte är gynnande för kvarboende oh ser positivt på att fastigheter med god 
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tillgänglighet generellt skapas som ger bättre förutsättningar för ett bra boende i livets olika 
skeden. 

Områdets närhet till service och kollektivtrafik, välplanerade gång- och cykelstråk och övriga 
trafiklösningar är också positivt för vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper. 

Följande punkter anges viktiga att ta hänsyn till för vård- och omsorgsnämndens målgrupper: 

• att platser/lokaler görs tillgängliga för alla. 
• att den information som ska finnas i och om området också är tillgänglig för alla. 
• att viloplatser och markbeläggning är anpassade för äldre och personer med funktions-

nedsättning. 
• att parkeringsytor innehåller ett rimligt antal parkeringsplatser lämpliga för våra mål-

grupper. 
 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen delar vård- och omsorgsnämndens synpunkter avseende 
viktiga punkter att ta hänsyn till. Ytor för parkeringar säkerställs i detaljplanen, men övriga punk-
ter regleras inte inom ramen för detaljplanen utan behandlas i kommande bygglov. 

Ledningsägare 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 3 mars 2017 
NSVA framför under samrådet att vid uppförande av nya byggnader kommer fördröjning av 
dagvatten motsvarande en volym om 200 m3 per reducerad hektar att krävas. Om nya byggna-
der tillkommer i de norra delarna kan möjligheten att leda dagvatten norrut och säkerställa att 
fördröjning kan ordnas i befintligt dagvattenmagasin i parken undersökas. 

Kommentar: Informationen har införts i planhandlingarna under rubriken: 2. 5 Teknisk försörj-
ning/Dagvattenhantering i enlighet med NSVA:s yttrande 

Öresundskraft AB, 2 mars 2017 
Öresundskraft framför under samrådet att avseende Nät-El/Opto har man ingen erinran.  

Avseende – Fjärrvärme/Naturgas/Fjärrkyla anges att i planhandlingen under punkten 2.5 Tek-
nisk försörjning nämns fjärrvärme. Detta bör tas bort då området i stort är utbyggt, medan fjärr-
värme inte är utbyggt i området. 

Kommentar: Synpunkten har tillgodosetts. 

Organisationer och föreningar  

Sakägare, boende med flera 

Näringsidkare på Rydebäcks torg, den 14 februari 2017 
Näringsidkaren framför i skrivelse under samrådet följande synpunkter avseende i huvudsak 
parkeringsplatser:  

”Anser att det kommer bli ganska rejäla parkeringsproblem i centrum om man bygger idrotts-
hallen vid den gamla hallen.  De bilar (ca 40st) kommer då parkera där jag idag har kundparke-
ring om inte detta kontrolleras via 1 timmesparkering eller liknande. Denna parkering är alltid 
full när jag har mina försäljningstoppar mellan 14-19 då de boende kommit hem. 
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Gör man detta kommer mina kunder köra till Råå istället för att där är det lättare att parkera. 
Vad man vinner miljömässigt då frågar jag mig. Snarare ökar biltrafiken.  

Hade istället idrottshallen byggts vid Månsgårdsområdet som det andra alternativet var skulle 
ytorna utnyttjas mer effektivt. Samt miljön tjänar på det då folk kör kortare sträckor. Hallen 
hamnar dessutom närmre den nya skolan som byggs nu. Ni får nog kolla upp med Rydebäcks IF 
också, för den klubblokalen ni måste riva ägs av den föreningen enligt dem. 

Jag tycker istället att man skulle fixa till torget med fler vettiga cykelställ samt kanske sätta ett 
par laddstationer till elbilar som börjar komma nu (på Arholma 1). Detta kan vara en mer lång-
siktigt miljösatsning i min mening.  

Ang. den andra parkeringen Arholma 1, skulle det nog vara vettigt att om den skulle byggas om 
för att utnyttja ytan mycket bättre. Flytta parkområdet mot vägen, ta bort olika typer av kons-
tiga trekantiga hörn där ytan inte alls används effektivt. Skulle tro att längst norrut på denna yta 
skulle man kunna klämma in betydligt fler parkeringsplatser än där är idag. 

Detta i kombination med att de gröna områdena läggs längre söderut mot Ytterövägen, skulle 
innebära att man kanske kan lösa att nya idrottshallen ändå kan byggas i centrum. Utan att det 
kommer att bli parkeringsmark. Entimmesparkering på vissa ytor för besökande till torget är 
oavsett ett måste. 

Jag har en del erfarenhet av handel och vet att minsta lilla svårighet att komma till affären gör 
att kunderna väljer andra alternativ. Framförallt utanför städerna. Skulle det gå dåligt för affä-
ren är det dåligt för hela Rydebäck och ett minus för miljön och det är en situation jag skulle 
vilja undvika för allas vårt bästa. Hoppa ni tar dessa åsikter i beaktning när ni går vidare.” 

Kommentar:  
Idrottshallens placering 
Detaljplanen skapar möjligheter för olika ändamål och tillåter funktioner som är lämpliga på en 
specifik plats utifrån särskilda kriterier såsom till exempel buller eller markens beskaffenhet. När 
och av vem en idrottshall uppförs inom byggrätten regleras inte i detaljplanen. Skol- och fritidsför-
valtningen har dock för avsikt att uppföra en idrottshall i centrala Rydebäck vilket är ett av syf-
tena för att upprätta detaljplanen. Placeringen av byggrätten för idrottshallen har, efter samrådet, 
korrigerats efter avvägningar och synpunkter främst avseende parkeringsbehov, utrymme för 
skolgård samt eventuellt skuggpåverkan på omgivande bostadsbebyggelse. Placeringen av bygg-
rätten bedöms som den mest lämpliga inom planområdet, utifrån avvägningar mellan dessa behov 
och funktioner. 
 
Klubblokalen för Rydebäcks IF 
Den befintliga lokalen är belägen på stadens mark, är i dåligt skick och inte ändamålsenlig. Enligt 
skol-och fritidsförvaltningen kan klubblokal för Rydebäcks IF inhysas i den nya hallen.  
 
Torget 
Möjligheten för cykelställ regleras inte i detaljplanen. Torget ingår idag i en samfällighetsförening 
som ansvarar för drift och underhåll av torget och dess innehåll. Synpunkten vidareförmedlas dock 
till ansvariga då Helsingborgs stad kommer att ta över gestaltning och drift av torget.  
 
Arholma 1 
Liksom Rydebäcks torg ingår fastigheten Arholma 1 (Centrumparkeringen) i en samfällighetsför-
ening. Samfällighetsföreningen ansvarar för utformning samt drift och underhåll av parkeringsy-
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torna. Stadsbyggnadsförvaltningen delar synpunkten om att ytorna skulle kunna utnyttjas bättre 
men att dylik investering ligger på samfällighetsföreningen. Att införa entimmesparkering utgör 
inget hinder men beslutas av samfällighetsföreningen. Detaljplanen reglerar endast ändamålet.  
 
Parken/stråket 
Parkområdet/gångstråket har minskats i omfattning och placeringen har justerats till förmån för 
fler parkeringsplatser i enlighet med yttrandet. Även parkområdet längst söderut mot Ytterövägen 
har justerats. 

Styrelsen för Brf Sydvästan, fastigheten Gåsskär 1, den 24 februari 2017 
Innehavare i bostadsrättsföreningen Sydvästan framför, efter att ha bevistat samrådsmötet i 
Rydebäcksskolan, i skrivelse, följande synpunkter: 

Rydebäcksskolan är en stor skola med ca 700 elever med en hårt sliten skolgård samt en an-
gränsande idrottshall byggd 1980 som används flitigt av skolans elever. I skrivelsen anges att 
man därför finner det glädjande att en ny idrottshall i fullmått med fritidsgård planeras liksom 
att grusplanen och skatebordbanan får vara kvar enligt planförslaget. 

I skrivelsen anges att vardagar efter skoltid samt på helgerna kommer idrottshallen och gräs-
planerna att användas av Rydebäcks IF med ungdomsverksamhet som utövar gymnastik, bad-
minton, innebandy, handboll med mera och Fortuna FF som bedriver fotbollsverksamhet både 
för ungdomar och för seniorer.  

Vidare anges följande: 

Det är många barn och ungdomar som under skoltid och fritid skall ta sig till de olika aktivite-
terna i Rydebäck. Med rådande trafik- och parkeringsproblem är det viktigt att ungdomar kan ta 
sig till och från skola/idrottshall/fotbollsplan med mera, på ett tryggt och säkert sätt utan för-
äldrars hjälp (d.v.s. bilkörning). Det är möjligt att göra eftersom det finns mycket bra cykel- och 
gångvägar inom hela Rydebäck där man slipper korsa trafikerade vägar och gator.  

Efter skoltid kan man använda sig av skolans parkering, då detta tillåts, när det är aktiviteter då 
gästande lag anländer i bil för att följa barnens idrottsutövande. För att kunna utnyttja idrotts-
hall/fritidsgård på ett så bra sätt som möjligt och för barn/ungdomar ska kunna ta sig själva till 
de olika aktiviteterna på ett tryggt och säkert sätt och kanske på så sätt minska trafikflödet nå-
got (föräldrar slipper köra barnen till olika aktiviteter i bil). 

För att kunna utnyttja idrottshallen/fritidsgården på ett så bra sätt som möjligt för skola, id-
rottsutövare med flera anser styrelsen för bostadsrättsföreningen Sydvästan att idrottshallen 
skall placeras på parkeringsplatsen i förlängningen av befintlig idrottshall. 

Styrelsen för bostadsrättsföreningen anger vidare att deras trädgård flitigt utnyttjas av äldre 
bostadsinnehavare som har svårt att förflytta sig längre sträckor. Av denna anledning är det en 
nackdel för boende i fastigheten att trädgården läggs i skugga större delen av dagen. Därför 
vädjar styrelsen för föreningen att idrottshallen utformas på ett sådant sätt att skuggningen av 
trädgården minimeras så mycket som det är möjligt.  

Kommentar: Placeringen av byggrätten för idrottshallen har, efter samrådet, korrigerats efter 
avvägningar och synpunkter främst avseende parkeringsbehov, utrymme för skolgård samt skugg-
påverkan på omgivande bostadsbebyggelse. Placeringen av byggrätten bedöms som den mest 
lämpliga utifrån prövning mellan dessa behov.  
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Avseende skuggpåverkan på omkringligande bostäder, har särskilda studier genomförts och redo-
visas i planhandlingen under rubriken 3.5/Sociala förhållanden/solförhållanden.  

Solstudierna visar att påverkan sker på fastigheten Gåsskär 1 på eftermiddagar efter klockan 
16:00, vid höst- och vårdagjämning. Efter samrådet har placeringen och höjden av den nya bygg-
rätten modifierats för att minimera påverkan på omgivningen avseende skuggning och bedöm-
ningen är att påverkan är rimlig för centrumnära bebyggelse.  

Ägaren till fastigheten Alhällan 27, den 1 mars 2017 
Fastighetsägaren framför i skrivelse under samrådet att några boende längs med Frösögatans 
östra del, som föreslås bli park i planförslaget, vill undersöka möjligheten att köpa denna mark 
för att utöka sina tomter. 

Vidare önskar fastighetsägaren att infarten vid Frösögatans östra del inte är nödvändig och att 
det vore önskvärt med en infart längre österut vid rondellen istället. Denna lösning vore bättre 
för att undvika att tung trafik som till exempel sopbilar inte behöver köra bland bebyggelsen och 
istället kan köra direkt in till garagen. Även boende inom kvarteret Alhällan kan nå sina parke-
ringar på detta sätt. 

Kommentar: Markköp av det aktuella området i syfte att omvandla det till tomtmark skulle inne-
bära reglering av allmän platsmark till kvartermark med bostadsändamål. Då det aktuella områ-
det är beläget på område för allmänna underjordiska ledningar, som kräver tillgänglighet för 
bland annat NSVA, bedöms regleringen som olämplig och därmed är markköpet inte genomför-
bart. 
 
Frågeställningen kring en infart längre österut har vidareförmedlats till stadsbyggnadsförvalt-
ningens trafikenhet. Området ligger inte inom planområdet för den aktuella detaljplanen. Planför-
slaget förhindrar inte en sådan lösning. 

Fastighetsägaren till fastigheten Arholma 4, den 1 mars 2017 
Fastighetsägaren framför i skrivelse under samrådet att det är glädjande att Helsingborgs stad 
omarbetat tidigare förslag och kommit fram till en, i hans tycke, bättre lösning. 

Emellertid anger fastighetsägaren att det fortfarande finns punkter som bekymrar. Huvudfrå-
gan, som anges i skrivelsen, är att antalet parkeringsplatser runt torget ganska kraftigt reduce-
ras samtidigt som antalet besökare kan förväntas öka med en större idrottshall, fler bostäder i 
närheten och fler invånare i Rydebäck. I skrivelsen uppmanas Helsingborgs stad ta intryck och 
möta den oro som uppkommit och visa förslag som strävar efter att bibehålla antalet parke-
ringsplatser i högre omfattning och finna goda lösningar som gör ytorna runt torget än mer 
tillgängliga. 

Det anges i skrivelsen att det behövs parkeringsplatser både för boende och verksamheter och 
att tro att behovet av antalet parkeringsplatser skulle minska under översiktlig tid känns oreal-
istiskt. Förlusten av antalet pareringsplatser vid idrottshallen skulle kunna reduceras med en 
annan placering av den tilltänkta byggnaden eller någon annan anpassning som leder till att p-
platserna kan behållas eller nya kan skapas som ersätter förlusten. Den yta som idag tillhör 
samfällighetsföreningen Torget som består av parkeringsplatser borde kunna utformas så att 
fler parkeringsplatser kan behållas om det görs några mindre justeringar. 

Samma antal bilar på mindre parkeringsytor skapar en uppenbar risk att det blir trängre och 
tillgängligheten sämre för fastighetsägare runt torget, i synnerhet för varutransporter.  Idag 
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finns det emellanåt ganska stora bekymmer för varutransporter att leverera till de olika verk-
samheterna runt torget. Detta bör beaktas särskilt i förslaget. 

Kommentar: Planförslaget har reviderats efter samrådet och skapar ytor som ger möjlighet för fler 
parkeringsplatser i centrum. Placeringen av byggrätten för idrottshallen har korrigerats bland 
annat för att möjliggöra för ytterligare parkeringsplatser och angöringar. Avvägningar har skett 
gentemot skuggpåverkan och ytor för skolgård. Parkeringsytorna vid ”centrumparkeringen” och 
söder om kyrkan ingår i samfällighetsföreningar och tillhör inte staden. Stadsbyggnadsförvalt-
ningen delar synpunkten om att ytorna skulle kunna utnyttjas bättre men att dylik investering 
ligger på samfällighetsföreningarna liksom eventuellt införande av tidsbegränsade parkeringar.  
Redovisning av parkeringsytor har uppdateratas och beskrivs i planbeskrivningen under rubriken 
2.4 Trafik/parkering.  

Avseende varutransporter säkerställer detaljplanen ytor för ändamålet gata. Hur gatan utformas i 
detalj regleras inte i detaljplanen. Förändringen avseende leveransgatan är att den föreslås plane-
ras som allmän plats/gata i stället för gällande ändamål som är bostadsändamål på kvartersmark 
(prickmark).  Förändringen innebär att Helsingborgs stad blir huvudman för gatan och kan där-
med ta över ansvaret från samfällighetsföreningen för iordningställande samt drift och underhåll 
av gatan.  

Fastighetsägare till fastigheten Bergholmen 15, den 2 mars 2017 
I skrivelsen framförs att de som var med vid samrådsmötet som ägde rum i Rydebäck den 8 
februari 2017 fick ta del av handlingar, ställa frågor och fick en del svar. Bland annat lyftes det 
fram att Helsingborgs stad med hjälp av de föreslagna detaljplanerna tar ett helhetsgrepp gäl-
lande Rydebäck. 

Det anges vidare att det i dokumenten för Katslösa 18:1 och Rya 14:21 föreslås idrottshall 
och/eller lokaler för kultur- och fritidsverksamhet samt en förskola inom planområdet. I doku-
mentet Begäran om Planläggning för Katslösa 18:1 anges att flera ytor för idrott finns precis 
söder om planområdet och eventuella behov av utökning behöver ses över. 

I dokumentet för fastigheten Rya 14:21 anges att detaljplanen möjliggör för skoländamål, id-
rottsanläggning, kultur- och fritidsverksamhet samt bostäder i planområdets norra del vid den 
befintliga idrottshallen. 

Vidare anges det i samma dokument att konsekvenserna för barn och skolungdomar bedöms 
som positiv och att en ny centralt placerad sporthall i anslutning till skola, centrum och grönom-
råde innebär utökade ytor för lek, samvaro och idrott och korta vägar mellan de olika funktion-
erna. 

Vidare påpekas i skrivelsen att den befintliga idrottshallen som ska rymma ett ökande antal 
aktiva barn och ungdomar är sliten och inte fullt fungerande. Prognosen för, och inflyttningen 
till, Rydebäck är ökande och det tillkommer fler barn och ungdomar. Beskedet vid samrådsmö-
tet var att den befintliga idrottshallen inte ska rivas men underhållas enligt löpande underhålls-
plan. Skribenten anser att det inte är tillräckligt och att idrottshallen omgående måste rustas 
upp. 

I skrivelsen framförs också att Rydebäcks IF har en klubbstuga intill befintlig idrottshall som är i 
behov av modernisering och uppfräschning och att Fortuna FF har behov av fotbollsplaner för 
sin verksamhet, men även av lokaler för ombyte, dusch, föreningsverksamhet etcetera. Idag är 
denna möjlighet starkt begränsad. 
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Genomförandet av detaljplanen för fastigheten Rya 14:21 anges komma att påverka den befint-
liga gräsplanen (A-planen), vilken används för fotbollsmatcher och – träning av barn, ungdomar 
och vuxna. Planen har ett bra läge i Rydebäck, är enkel att ta sig till och från och utgör dessutom 
en bra grön yta mellan hus, skola och vägar. 

Genomförandet av detaljplanen för fastigheten Katslösa 18:1 förutspås komma att negativt på-
verka en sedan tidigare planerad utökning av befintlig idrottsplats/fotbollsplan med konstgräs. 
Denna plan är idag fullt utnyttjad med träning och matcher för olika fotbollslag och har minimalt 
med utrymme för spelare, men också för spontanutövare. 

Det anges vidare att det idag finns ett antal parkeringsplatser längs med konstgräsplanen som 
till stor del används av boende då det rör sig om fri parkering. Följden blir att det som regel inte 
finns platser för bilburna tillkommande åskådare, föräldrar etcetera vid träning eller match. 
Utöver det är gatan relativt smal och sikten dålig vilket lätt leder till påkörningar. 

Det anges att det finns ett stort behov av idrottsplatser och fotbollsplaner i Rydebäck och att det 
i tidigare planprogram fanns beskrivet en utökning av dessa vilket inte följs upp i detaljplanerna 
som nu föreslås. Behovet kvarstår dock, är ökande och har inte beaktats i detaljplaneförslagen. 

Informationen om en eventuellt ny idrottshall anses varit begränsad vid samrådsmötet.  

Någon helhet bedöms inte heller ha tagits i beaktande ur perspektivet barn och ungdomar eller 
avseende idrotts-/fotbollsplaner eller idrottshall. Dessutom anges att det finns ett behov av 
andra typer av fritidsverksamhet än idrott för barn och ungdomar.   

I detaljplanen anges att det finns möjlighet till idrottshall, vilket inte är detsamma som det 
kommer att bli någon. Behovet av ny idrottshall i Rydebäck är mycket stort. 

Slutligen anges följande: ”Gör som utlovat vid samrådsmötet, ta ett helhetsgrepp”. 

Kommentar: 
Planprocessen 
Planprogram och planuppdrag är tidiga inriktningar inga juridiskt gällande dokument. Dessa 
handlingar ligger till grund för den kommande prövningen i detaljplaneprocessen. Innehållet i 
detaljplaneförslaget kan skilja sig från den slutliga handlingen som vinner laga kraft. Anledning-
arna till förändringarna kan vara olika och beror oftast på förändrade behov över tid eller oförut-
sedda förutsättningar som framkommer under planprocessen. 
 
Helheten 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser sig ha tagit ett helhetsgrepp om Rydebäcks centrum genom att 
samordna processen och innehållet i de två detaljplanerna. Parkeringsfrågan är en av flera frågor 
som avvägs i detaljplanerna där även effektiv markanvändning varit ett tungt vägande argument 
vid avvägning mellan bostäder och fler fotbollsplaner. I detaljplanen prioriteras bostäder framför 
fler fotbollsplaner. 
 
Detaljplanen 
Detaljplaneförslaget föreslår lämpligaste markanvändning och reglerar inte själva verksamheten. 
I området för idrottshallen tillåts ändamål för skola, idrottsanläggning samt kultur- och fritids-
verksamhet. Dessa ändamål tillåter en bredd av användningsområden. Dessutom får mindre buti-
ker, restauranger och verkstäder för deltagarnas och publikens behov finnas inom området. 
 
Idrottshallen och klubbstugan  



 

11 (18) 

Preliminärt granskningsutlåtande 
Dnr:5/2014  

Upprättat den 6 juli 2017 

Detaljplanen reglerar inte m och hur idrottshallen rustas upp, men synpunkten om att idrottshal-
len behöver rustas upp mer omfattande har framförts till fastighetsförvaltningen som ansvarar för 
underhållet.  
 
Klubbstugan är belägen på mark som tillhör Helsingborgs stad, är i dåligt skick och inte ända-
målsenligt. Enligt skol-och fritidsförvaltningen kan klubblokalen för Rydebäcks IF inhysas i den 
nya hallen.  
Det framgår inte i skrivelsen vilken information rörande idrottshallen som efterfrågas eller saknas. 
 
Detaljplaneförslaget inkräktar inte på den så kallade ”A-planen”. 

Synpunkterna gällande områden öster om gällande planområde besvaras i handlingar kopplade 
till detaljplanen för fastigheten Katslösa 18:1 och behandlas därmed inte i detta utlåtande. 

Bostadsrättsföreningen Rydebäck Centrum 2, fastigheten Arholma 6, den 1 mars 2017 
Ordförande för bostadsrättsföreningen framför i skrivelse under samrådet följande angående 
parkeringsområdet (Pb) vid Frösögatan som medger underjordiskt garage: 

”Om ett underjordiskt garage skall kunna bli verklighet bör större hänsyn tagas till hur infart 
och nedfartsramp skall kunna anordnas. En ramp kräver ca 26 m för att uppfylla funktionskrav 
med normal våningshöjd i garage. Ur teknisk och ekonomisk synpunkt bör infartsramp ligga 
utanför garagedelen.” I skrivelsen föreslås att planförslaget kompletteras så att rampen med 
infart kan placeras inom parkområdet, utformat med mått som medger en 900 kurva. Genom 
denna placering förloras inga parkeringsplatser och en överbyggnad kan inordnas på ett tillta-
lande sätt. 

Vidare anges följande upplysning i skrivelsen: 

”Bef underjordiskt garage är utformat med 1800 nedfartsramp som har varit föremål för klago-
mål och utredningar. Utformning av rampen framtvingades, enligt projektören, av att detaljpla-
nen inte medgav direktinfart från gata!” 

Avseende behov av tillfällig uppställningsplats av större släp för lastbilar anges i skrivelsen 
följande:  

”Vi i fastigheten Frösögatan 17 har erfarit att vissa större lastbilar med släp kopplar av dessa på 
grund av svårigheten att manövrera och vända inom området eller annat? Det har tidigare varit 
möjligt att använda den gata som kommer att stängas enligt planförslaget, varför en ersätt-
ningsyta bör göras tillgänglig i förslaget, i annat fall finns risk att den redan hårt belastade Frös-
ögatan blir svårframkomlig.” 

Kommentar: Plankartan har kompletterats så att hela ytan för fastigheten Arholma 1.2 (Centrum-
parkeringen) kan byggas under med körbart bjälklag. Ytan bedöms som tillräcklit stor för att möj-
liggöra ett underjordiskt garage med nedfart. 

Trafiklösningen i planförslaget har diskuterats med trafikenheten och bedöms som tillräcklig i 
omfattning och avvägd mellan de olika fordonsslagen. Någon ersättningsyta för den östra delen av 
Frösögatan kommer inte att anläggas. 

Bostadsrättsföreningen Nordöstan, den 2 mars 2017 
Bostadsrättsföreningen framför under samrådet att det stora samtalsämnet i byn sedan sam-
rådsmötet varit parkeringsfrågan. I skrivelsen, som även innehåller en reviderad parkeringsbe-
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räkning samt en illustration på den planerade placeringen av idrottshallen, anges att man ser 
mycket positivt på att det inte längre planeras bebyggelse på centrumparkeringens yta, men 
med tanke på den pågående och planerade stora nybebyggelsen i Rydebäck befaras trycket på 
centrum öka och därför anser man att det beräknade antalet parkeringsplatser som anges av 
Helsingborgs stad är klart i underkant. Till exempel räknar Helsingborgs stad med att omkläd-
ningen till alla bollplanerna sker i omklädningsrummen vid den befintliga bollhallen? Då utnytt-
jas centrumparkeringarna. 

Vidare anges följande i skrivelsen:  

”Vi har förstått att förstahandsalternativet av placeringen av ny idrottshall är intill centrum, som 
också planförslaget visar. Den föreslagna placeringen innebär att för centrum mycket viktiga p-
platser försvinner. VI önskar därför att Stadsbyggnadsförvaltningen tittar på ett förslag med en 
placering av hallen parallellt med fotbollsplanens kortsida. Med en sådan placering kan ett drygt 
50-tal platser sparas. (enligt vår beräkning/bedömning saknas i princip detta antal, se bilaga 1). 

En ny gångförbindelse till grönstråket i norr möjliggörs och en rymlig entré till idrottshallen 
skapas innehållande angöring och handicap-platser (se bifogad skiss, bilaga 2). De sparade p-
platserna behövs till en utökad idrottsanläggning med läktarplatser och andra aktiviteter samt 
för boende- och besöksparkering. Den stora parkeringen behövs i första hand för affärsverk-
samheten, kyrkan, vårdcentralen, bibliotek, restaurang och gym och mindre verksamheter samt 
eventuella nyetableringar när Rydebäck växer så att det knakar. 

En mycket stor fördel med den av oss föreslagna placeringen av hallen är att entréområde skap-
as. Detta underlättar för de nödvändiga varutransporterna till affären. Det är trafikmässigt tidvis 
mycket trångt i detta parti. Förslaget behåller också en önskvärd rymd i området. 

Under samrådet om detaljplanen har önskemål om en bussanslutning till centrum framförts, 
möjlighet till en busshållplats i området närmast Ytterövägen bör studeras i det fortsatta plan-
arbetet.” 

 

Del av bifogad illustration (beskuren) till skrivelsen som visar ett alternativ till föreslagen place-
ring av den nya idrottshallen. 
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Nedan redovisas bifogad reviderad variant av stadens trafikutredning, kommenterad med ett 
antal frågor och påståenden: 

Tabell 1 
Parkeringsbehov enligt norm antagen av Helsingborgs kommun 20160920 
Nr Verksamhet  Behov kommentar 
1 110 st lägenheter  1, 05 115, 5  Zon4, mer än 400m från station, ingen 10 min buss 

2 Besökande till bo-
ende 

0,1 11 Zon4, mer än 400m från station, ingen 10 min buss 

3 Bibliotek  12  

4 Vårdcentral  12  

5 ATG  5 I underkant. Ombud för paket för Postnord, Schenker & DHL 

6 Kyrka  30  

7* Apotek  5 Ej med i plan 

8 Pizzeria  5  

9* Gym  5 Ej med i plan 

10* Livsmedelsbutik  29 Enl norm. 82 parkeringsplatser vid ICA Gustavslund? Varför 
mindre i Rydebäck? 

11 Disponibel lokal  5  

12 Frisör  3  

13* Hemtjänst  5 Ej med i plan 

14* Träffpunkt  5 Ej med i plan 

15* Idrottshall  25 Inkl. skateboard och uteverksamhet 

16* Fotbollsplan  25 Fre. – sö samt kvällar. Verksamhet på båda fotbollsplanerna 
samt idrottshallen 

17* Konstgräsplan  25 Ombyte och parkering i centrum. Parkering vid plan utnyttjas 
av boende. 

18* Fritidsaktivitet  5 Ej med i plan 

Totalt behov utan samutnytt-
jande 

332,5  

 

Tabell 2 
Antalet parkeringsplatser som kan anläggas 
Nr Beskrivning av yta antal kommentar 
A* Skolans parkering 39 Ej parkering i centrum inkörning från helt annat håll. Icke Rydebäcksbor 

och besökande kommer aldrig att använda denna 
B* Vid drottshall/skolan 14 Plockas bort trafikfarlig del. Troligtvis avstängd väg.  Behövs som vändplats 

för att bilar och varutransporter inte ska vända på gångbanan. 
C Norr om affären 4 Varav 2 handikapp 

D* Ut med gatan 12 Kan omöjligt vara 24  

E Parkering fastighet 
Arholma  

26  

F Söder om kyrkan 43  

G* Underjordiskt garage 40 Fel i plan. I verkligheten 40 st. 

H Parkering fastighet 
Arholma, södra delen 

74  

E* Söder om Alhällan 25 Ingår ej i centrum, ej relevant. Behövs för Alhällan själv. Ingår ej i denna 
plan. 

 277  

Relevant antal 224  
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Till tabell 1 och 2 har följande kommentarer lämnats: 

Vi kommer att ha en brist på parkeringsplatser i centrum på 55, 5 parkeringsplatser enligt 
kommunens uträkning vad gäller ”Parkering som kan anordnas”. 
Räknar på en mer relevant siffra på hur många det egentligen är blir det en brist på 108, 5 par-
keringsplatser. 
Detta om man lägger ner parkeringen vid idrottshallen. 
Med andra ord är det inte relevant att lägga ner befintlig parkeringsanläggning vid idrottshallen.  
Vidare är det inte någon större idé att räkna med samnyttjande. För den tiden då man utnyttjar 
idrottshall och fotbollsplaner är också då man utnyttjar övrig verksamhet i centrum satt att 
människor inte är på sina arbeten. 
Vill vi ha ett levande centrum i Rydebäck kan man inte lägga ner parkeringen vid idrottshallen. 
 
Kommentar:  
Placering av idrottshallen 
Elever som går på Rydebäcks skola disponerar idag mindre än 8 kvm friyta/elev. Detta ska ställas i 
relation till stadens rekommendationer för nya skolor på en friyta om 25 kvm/elev. Sammantaget 
är den befintliga skolgården hårt sliten och ytan är för liten även om den tillkommande skolan vid 
Ytterövägen färdigställs inom ett antal år. Med stöd i detta argument är stadens bedömning att 
det väger tyngre att avsätta ytor för barn- och ungdomars behov av aktiviteter utomhus än för 
parkeringar. Parkeringsbehovet bedöms att ändå kunna tillgodoses. Dock kommer vissa parke-
ringsytor att ligga på längre gångavstånd från torget (upp till 150 meter). I utredningen bedöms 
dessa avstånd rimliga i den mån parkeringsplatserna behövs. 
 
Den bifogade illustrationen visar en placering av idrottshallen norr om den befintliga hallen. Pla-
ceringen är i stort densamma som föreslogs i planuppdraget och reviderades inför samrådet då 
den bland annat tog stora ytor av grusplanen/skolgården i anspråk. Vid denna placering minskar 
skolgårdens yta med cirka 2300 kvm. Detta förslag har avvägts mot hur stor del av gården som tas 
i anspråk och tillgången på befintlig skolgård vi Rydebäcks skola samt vilka miljöer som tillskapas 
runt Rydebäcks centrum såsom parkeringsytor. En lösning enligt förslaget är inte heller tillämplig 
då idrottshallen kräver större ytor än den bifogade skissen visar för att tillgodose efterfrågade 
funktioner. 
 
Den placering av byggrätten som bedöms som mest lämplig och som  föreliggande detaljplan där-
med medger har avvägts i huvudsak avseende parkeringsytor, möjlighet till skolgård samt skugg-
påverkan på omkringliggande fastigheter. 
 
Parkering 
Det är angeläget att ange att parkeringsplatsen vid idrottshallen ursprungligen inte ingår i hel-
hetslösningen för parkeringar i Rydebäcks centrum utan har tillkommit genom ett tidigare mark-
byte mellan staden och en exploatör.  
 
Planförslaget har dock reviderats och skapar möjlighet för ytterligare parkeringsplatser i centrum 
genom justeringar av byggrätten för idrottshallen samt att parkytor på ”Centrumparkeringen” 
planläggs för parkeringsytor. 
 
Parkeringsytorna på ”Centrumparkeringen” och söder om kyrkan ingår i en samfällighetsförening. 
Stadsbyggnadsförvaltningen delar synpunkten om att ytorna skulle kunna utnyttjas bättre men att 
dylik investering ligger på samfällighetsföreningen liksom ett eventuellt införande av tidsbegrän-
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sade parkeringar.  Redovisning av parkeringsytor har uppdateratas och beskrivs i planbeskriv-
ningen under rubriken 2.4 Trafik/parkering. 
 
Stadens parkeringsutredning är beräknad utifrån stadens gällande parkeringsnorm. Gemensam-
hetsanläggningar är upprättade för att säkerställa boendeparkering och de ytor där gemensam-
hetsanläggningarna omfattar iordningsställs och sköts av respektive samfällighetsförening. De 
ytor som ska omfattas av gemensamhetsanläggningar planläggs som kvartersmark i detaljplanen, 
vilket också omfattar det underjordiska parkeringsgaraget. Staden tillhandahåller inte gratis all-
männa parkeringar till verksamheterna. Det åligger respektive fastighetsägare att skapa lösning-
ar för parkeringar till respektive funktion. Parkeringslösningen detaljstuderas inom ramen för 
bygglovet. Detaljplanen säkerställer ytor som är möjliga att använda som parkering, men reglerar 
inte utformningen av ytorna. 
 
Svar på kommentarer på tabell nr 1 - parkeringsbehov: 
7. Behovet för apoteket har infogats i utredningen och behovet bedöms uppgå till 3,5 

platser. 
9. Gymmet tillhör en annan fastighet och ingår inte i parkeringslösningen för planområ-

det. 
10. Stadens parkeringsnorm anger ett minimikrav av antalet platser för respektive verk-

samhet/funktion. Om fastighetsägaren vill anlägga fler parkeringsplatser på sin fastig-
het finns det inget som hindrar om ändamålet medges i detaljplanen. 

13. Hemtjänstens verksamhet redovisas inte separat i utredningen utan ingår i besökspar-
keringar för boende.  

14. I stadens utredning har parkeringsbehovet för Träffpunkten inkluderats i behovet för 
biblioteket, sammanlagt 12 parkeringsplatser. Detta har förtydligats i planhandlingen. 

15, 16, 
17,18 

Parkeringsbehovet för skola och fritidsverksamhet bedöms kunna tillgodoses med de 
tillkommande 5 parkeringsplatser som kan anläggas vid skolan och idrottshallen norr 
om centrum. Både skolan och idrottsverksamheten är i huvudsak av lokal karaktär och 
bedömningen är att en stor del av utövarna cyklar och går till dessa verksamheter. 

 
Svar på kommentarer på tabell nr 2 - möjliga parkeringar att anlägga: 
A. Stadsbyggnadsförvaltningen delar inte uppfattningen att skolans parkering inte kan an-

vändas för både skolans och idrottshallens verksamheter. Parkeringen ligger ca 150 meter 
från idrottshallen vilket inte bedöms som en lång sträcka att gå. En tydlig skyltning och 
tydligare gångstråk från skolan västerut kan också stärka kopplingen mellan parkeringen 
och verksamheten. Utöver detta lämpar sig parkeringen ypperligt för samnyttjande då 
skolan och idrottsverksamhetens funktioner sker vid olika tidpunkter. 

B. Stadsbyggnadsförvaltningen delar inte uppfattningen att dessa parkeringar inte kan an-
vändas. Tydligare skyltningar och vägmarkeringar skulle dock kunna främja trafiksäker-
heten. 

D. Det är riktigt att antalet (24st) var en felberäkning och efter syn på plats har siffran revi-
derats till 18 platser.  

G. Siffran har reviderats till 41 platser, då parkeringsgaraget innehåller 40 parkeringsplatser 
samt en handikapplats enligt ritning över gemensamhetsanläggningen. 

E. Stadsbyggnadsförvaltningen delar inte uppfattningen om att denna parkering inte kan 
användas för verksamheterna i centrum. Parkeringen ligger ca 130 meter från torget, vil-
ket inte bedöms som en för lång sträcka att gå. Kvarteret Alhällan är en privat fastighet 
och ska lösa sina parkeringsbehov inom den egna fastigheten enligt stadens parkeringspo-
licy. 
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Svar på kommentarer till tabell 1 och 2: 
Staden delar inte uppfattningen att det råder brist på parkeringsytor i Rydebäcks centrum. Be-
dömningen är att det inte är nödvändigt att behålla parkeringsplatsen vid idrottshallen för att 
klara parkeringsbehovet och att när det kommer till att avväga funktionen skolgård mot parke-
ringsplats på denna plats väger möjligheten till skolgård tyngre. Avseende skolverksamheten samt 
idrottsverksamheten anser stadsbyggnadsförvaltningen att parkeringsplatserna norr om centrum 
kan samnyttjas. I övrigt hanteras antalet parkeringar enligt stadens parkeringsnorm utan att 
tillämpa samnyttjande.  
 
Emellertid har handlingarna reviderats för att möjliggöra ytterligare parkeringsplatser. Plan-
handlingen säkerställer ytor där det är möjligt att upprätta ett visst antal platser. För att maxi-
malt och effektivt kunna utnyttja dessa ytor kan det krävas en omdisponering av ytorna. Denna 
omdisponering innebär kostnader för staden och för samfällighetsföreningarna. Eftersom samfäl-
lighetsföreningarna har rådighet över sina ytor avgör de själv om man vill effektivisera ytorna och 
står därmed också för de kostnader som detta medför.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att en förutsättning för ett levande centrum är en kombination 
av funktioner och aktiviteter över dygnet samt en god balans mellan trafikslagen. 
 
Busshållplats 
Bussanslutning till centrum regleras inte i detaljplanen. Det är Skånetrafiken som avgör linjenätet 
för busstrafiken. I dagsläget är inte Stationsgatan/Frösögatan utformad för att kunna hantera 
busstrafik.  

Samfälligheten Arholma torg Ga:1, den 2 mars 2017 
Ordförande i samfällighetsföreningen framför i skrivelse, inklusive bifogad bilaga med Bostads-
rättsföreningen Nordöstans skrivelse, som man ställer sig bakom, under samrådet följande:  

”Angående den nya detaljplanen för Rydebäcks centrum ställer sig Samfällighetsföreningen 
Arholma Torg Ga:1 helt bakom den skrivelse som Bostadsrättsföreningen Nordöstan lämnat in. 
(Bil 1). 

Samfälligheten vill trycka på fördelarna med det alternativa förslaget med behållande av den för 
centrum så viktiga parkeringen samt den lika viktiga entrén med angöring mm skild från torgga-
tan. 

Samfälligheten ifrågasätter det arkitektoniskt riktiga i den möjlighet som ges i planförslaget att 
uppföra en c:a 80 meter lång och mycket hög hallbyggnad i detta centrala läge. Här har det al-
ternativa förslaget en klar fördel med sin öppnare lösning. 

Samfälligheten vill också trycka på att möjligheten att ansluta lokaltrafiken till centrum måste 
undersökas.” 

Kommentar: Se svar till Bostadsrättsföreningen Nordöstan ovan. 
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Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under samrådet har främst handlat om: 

• Parkeringssituationen i Rydebäcks centrum 
• Den nya idrottshallens placering 
• Det begränsade antalet fotbollsplaner i Rydebäck 
• Skuggpåverkan på omgivande bostadsbebyggelse 

Ändringar efter samrådet 
Följande ändringar har gjorts efter samrådet: 

Plankartan: 
− Området vid nedfarten till det underjordiska garaget har ändrats till kvartersmark 

på plankartan. 
− Placeringen av byggrätten för idrottshallen har justerats. 
− Parkområdet/gångstråket inom fastigheten Arholma 1:2 och parkområdet längst 

söderut mot Ytterövägen har minskats i omfattning och placeringen har justerats. 
− En illustration över idrottshallens placering har bifogats plankarta. 
− Hela ytan för fastigheten Arholma 1.2 (Centrumparkeringen) medges att underbygg-

gas med körbart bjälklag. 
− Egenskapsbestämmelsen n1 har införts på plankartan. 

Planbestämmelserna: 
− Egenskapsbestämmelse n1 ”Marken får inte användas för parkering” har införts som 

planbestämmelse. 
Planbeskrivningen: 

− Redovisning av parkeringsytor har reviderats och beskrivs under rubriken 2.4 Tra-
fik/parkering. 

− Fjärrvärme har tagits bort under rubriken: 2. 5 Teknisk försörjning. 
− Information om avfallshantering har införts under rubriken: 2. 5 Teknisk försörj-

ning/Avfallshantering. 
− Information om dagvattenhantering har införts i planhandlingarna under rubriken: 

2. 5 Teknisk försörjning/Dagvattenhantering. 
− Begreppet ”ska” i planförslaget stycke 2.6 och 3.6  har ändrats till ”föreslås”. 
− Ny rubrik: 3.3 Miljö, hälsa och säkerhet/ Buller från skol- och idrottsverksamhet, har 

införts i handlingen. 
− Ny underrubrik ”Solförhållanden” samt resonemang kring skuggpåverkan har införts 

under rubriken 3.5 Sociala förhållanden. 
− Texten avseende ledningsrätter på allmän plats har införts i planhandlingen under 

rubriken: 3.6/Planens genomförande/Fastighetsrättsliga konsekvenser/ Avtal/ Servi-
tut och ledningsrätter. 

− Illustration över idrottshallens placering har införts i planbeskrivningen. 
− Planbeskrivningen har kompletterats med skrivningar och uppdateringar av illustrat-

ioner och kartor utifrån justeringar på plankartan och i planbestämmelserna. Därut-
över har redaktionella justeringar gjorts. 
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Kvarstående synpunkter 
Kvarstående invändningar från samrådet finns om antalet parkeringsplatser och den nya id-
rottshallens placering. 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen med synpunkter som inte blivit tillgodosedda 
• Bostadsrättsföreningen Nordöstan 
• Samfälligheten Arholma Torg, Arholma ga:1 

 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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