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Detaljplan för del av fastigheten 

Filborna 30:1 m.fl., Drottninghög 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en förskola inom planområdet. 

Avgränsning 
Planområdet är beläget på Drottninghög som är en stadsdel i nordöstra Helsingborg. Delar av 
fastigheterna Filborna 30:1, Filborna 31:56 och Drottninghög Norra 4, ingår i planområdet. 
Planområdet gränsar till Drottninghögsvägen i norr och öster och till gång- och cykelvägar och 
befintlig bebyggelse i söder och väster. Planområdets yta är cirka 11 900 m2 och marken ägs av 
Helsingborgs stad och AB Helsingborgshem. 

 

Planområdets läge är markerat med en cirkel och Helsingborgs centralstation är markerad med 
en pil. Skala 1:30000 

Planområdet 

Helsingborgs 
centralstation 
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Planområdet är markerat med orange streckad linje. Skala 1:2000 

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

Ett program för Drottninghög är framtaget och godkändes i december 2012 av stadsbyggnads-
nämnden. Ansökan strider mot planprogrammet. Det pågår ett arbete med den övergripande 
strukturen på Drottninghög vilket syftar till att revidera planprogrammet. Arbetet med den 
övergripande strukturen på Drottninghög sker på grund av att planprogrammet till vissa delar 
är inaktuellt. Under planprocessens gång ska förslaget till detaljplan förhålla sig till kopplingar-
na inom Drottninghög och till den övergripande strukturen. 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under första kvartalet 2017, och färdigställas under fjärde 
kvartalet 2017. 

Planförslag 
Huvudidén med förslaget till detaljplan är att möjliggöra för en förskola, för cirka 200 barn, 
inom planområdet. Detaljplanens avgränsning och omfattning ska ta hänsyn till kopplingar och 
den övergripande strukturen inom Drottninghög. 

Drottninghögs centrum 

Dalhem 

Kyrkan 

Drottninghögsvägen 

Skolan 
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Konsekvenser 

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

Förslaget bedöms vara förenligt med stadens översiktsplan (ÖP 2010). Planområdet berörs inte 
av några riksintressen. 

Platsen 

Planområdet är beläget på Drottninghög. Idag utnyttjas marken främst som grönyta och är ut-
pekad som gröning i stadens Grönstrukturprogram. En gröning är en liten park som kan erbjuda 
inbjudande sittplatser för den lilla gruppen, gräsmattor för picknicken och mindre utrym-
meskrävande lek. Gröningar kan komplettera bostadsgårdens eller trädgårdens privata gröny-
tor. En utbyggnad enligt förslaget minskar mängden allmän plats på Drottninghög och innebär 
att stora delar av gröningen och dess kvaliteter går förlorad. 

Planområdet är beläget inom ett område med isälvssediment vilket innebär en risk för förhöjt 
markradon.  

Närheten till Drottninghögsvägen innebär att planområdet påverkas av trafikbuller.  

Planen 

Förslaget innebär att en allmän parkyta görs om till kvartersmark för förskola med tillhörande 
uteyta och plats för angöring, entré och parkering. 

Påverkan 

Förslaget till detaljplan innebär nybyggnad av förskola med tillhörande uteyta och plats för 
angöring, entré och parkering. Förändringen innebär att stora delar av gröningen och dess kvali-
teter går förlorade. 

Vidare innebär förslaget till detaljplan att staden får tillgång till fler förskoleplatser, något som 
det finns ett stort behov av inom flera stadsdelar. Omfattningen, utformningen och placeringen 
av förskolan kommer att beakta trafikbullersituationen från Drottninghögsvägen, gröningen 
samt relationen till den befintliga bebyggelsen och till den övergripande strukturen inom Drott-
ninghög.  

En utbyggnad enligt förslaget innebär att större delar av marken inom planområdet kan komma 
att hårdgöras vilket kan innebära sämre möjligheter för infiltration av dagvatten. 

Sammantaget bedöms den påverkan, som en utbyggnad inom planområdet förutses få, sådan att 
den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Behov av utredningar 
Fördjupningar eller utredningar avseende följande frågeställningar bedöms som nödvändiga 
under kommande planprocess: 
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• Påverkan av trafikbuller för förskola 
• Markradon 
• VA och dagvatten 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs 
stad den 8 juli 2016. Ansökan gäller att pröva förskola och eventuell möjlighet till annan mar-
kanvändning. 

Planområdet 
Planområdet består till största delen av en grönyta med gräs, bollplan, sandlåda och gångvägar. 
Längs med Drottninghögsvägen finns en uppvuxen planteringsyta med träd och buskage. Gång-
vägen i planområdets nordvästra gräns leder i en tunnel under Drottninghögsvägen till den 
angränsande stadsdelen Dalhem. Planområdet tillhör ett område med trafikseparering där bil-
trafiken matas utifrån. Närheten till Drottninghögsvägen innebär att planområdet påverkas av 
trafikbuller. 

Riksintressen och förordningar 
Planområdet berörs inte av några riksintressen eller andra bestämmelser. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som område för utveckling 
och komplettering i storskaliga bostadsområden. Det påpekas också att värdet i befintlig bebyg-
gelsestruktur ska beaktas och kompletteras med omsorg och att kompletteringar i storskaliga 
flerbostadshusområden ska ta tillvara befintliga kulturmiljökvaliteter. Utveckling av området 
bör utgå ifrån befintliga stråk och eventuellt komplettera dessa för att förbättra sambanden 
mellan olika delar i Helsingborg. 

Förslaget bedöms vara förenligt med stadens översiktsplan (ÖP 2010). 

Fördjupning av översiktsplanen 
Planområdet berörs av stadsplan 2017. Stadsplanen har varit ute på samråd under sommaren 
2016. 

I samrådsversionen av stadsplanen pekas planområdet ut som dels markanvändningen blandad 
stad med inriktning boende och dels markanvändningen utveckla och förstärka befintlig natur. 
Planområdet är beläget i kanten av ett utpekat aktivitetsstråk som ska koppla ihop Drottning-
högs centrum med Dalhems centrum. Aktivitetsstråket ska ge möjlighet att röra sig i ett rekrea-
tivt och grönt stråk med många möjligheter till aktiviteter. 

Detaljplaner 
För planområdet gäller två detaljplaner. 
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Dels detaljplan från 1965 för Drottninghög (7821), vilken redovisar att marken ska användas 
för allmänt ändamål park och, i väster, som kvartersmark för bostäder, som inte får bebyggas. 
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. 

 

Utsnitt ur gällande detaljplan 7821. Planområdet är markerat med orange streckad linje. 

Och dels detaljplan från 1970 för Dalhem-området (9297), vilken redovisar att marken i norr, 
mot Drottninghögsvägen ska användas för allmänt ändamål park och, i väster, som kvarters-
mark för bostäder, som inte får bebyggas och som ska vara tillgänglig för allmän gång- och cy-
keltrafik. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. 

 

Utsnitt ur gällande detaljplan 9297. Planområdet är markerat   
med orange streckad linje. 
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Fastighetsplaner 
Planområdet berörs inte av några fastighetsplaner. 

Bevarandeplan 
Planområdet ingår inte i någon bevarandeplan. 

Övriga planeringsunderlag 
Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, 
ligger planområdet inom rekommenderat avstånd till både park och natur. Planområdet är 
också utpekat som en gröning, vilket är små parker som kan erbjuda inbjudande sittplatser för 
den lilla gruppen, gräsmattor för picknicken och mindre utrymmeskrävande lek. Gröningar kan 
komplettera bostadsgårdens eller trädgårdens privata grönytor. 

I Trafikprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 21 maj 2014, pekas Drottning-
hög ut som en del i skapandet av ett strukturbildande kollektivtrafiknät som binder samman 
staden. En attraktiv kollektivtrafik som har hög prioritet och i huvudsak kör i egen bana kan 
knyta samman befolkningstäta ytterområden, som Drottninghög, med stadskärnan.  

Enligt PM klimatanpassning, antaget av kommunfullmäktige 25 april 2012, pekas ett område 
sydost om föreslaget planområde ut som en stor lågpunkt. Vidare är hela Drottninghög, inklu-
sive planområdet, markerat att det behövs en översyn av VA-systemet i bebyggda områden. 

Program till detaljplan 
Ett program för Drottninghög är framtaget och godkändes i december 2012 av stadsbyggnads-
nämnden. Det pågår ett arbete med den övergripande strukturen på Drottninghög vilket syftar 
till att revidera planprogrammet. Arbetet med den övergripande strukturen på Drottninghög 
sker på grund av att planprogrammet till vissa delar är inaktuellt.  

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

   

Björn Bensdorp-Redestam  Malin Bergman 
planchef   planarkitekt 
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