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Ändring av detaljplan (1283K-12709) för fastigheten 

Grottekvarnen 1,  
Raus Södra, Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag 
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva möjlighet, att på marken, som enligt gällande 
detaljplan inte får bebyggas, till uppförande av carportar samt att bekräfta komplementbyggna-
der på fastigheten Grottekvarnen 1. 

Avgränsning 
Planområdet ligger i Raus Södra, nordost om Sigurd Rings gata. Planområdet omfattar hela fas-
tigheten Grottekvarnen 1. I norr och öster avgränsas planområdet av parkområde och i söder 
och väster av Sigurd Rings gata. Planområdet är cirka 3200 kvadratmeter stort.  

 

Planområdets läge. 
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Förslag till process 
Detaljplanen föreslås upprättas med begränsat planförfarande i enlighet med bestämmelserna i 
Plan- och bygglagen (2010:900). Avsikten är att ändringen av detaljplanen ska utgöra ett tillägg 
till gällande detaljplan för fastigheten Grottekvarnen 1 och ska gälla jämsides med gällande de-
taljplan. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-
kvensbeskrivning ska göras. 

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

Planförslag 
Gällande detaljplan reglerar att marken inte får bebyggas inom en 5,5 meter bred markremsa 
runt hela kvarteret (prickmark). Planförslaget innebär att ca 15 stycken carportar ska kunna 
uppföras inom denna markremsa, närmast Sigurd Rings gata i sydost. Utöver detta bekräftas 
redan uppförda komplementbyggnader på prickmark. Planen ska möjliggöra 15 stycken carpor-
tar på området. 

 

 

 

Planområde med förslaget 
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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. 

Detaljplanen föreslår uppförande av carportar på ytan som i dagsläget används som parkering 
samt en ändring för bekräftelse av komplementbyggnader längst ut i kvarteret. Aktuell ändring 
ligger i linje med Helsingborgs ÖP 2010. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från privat markägare, som är Grottekvarnens samfäl-
lighetsförening, den 19 september 2016.  

Bakgrunden är att markägaren har ett önskemål om att bygga 15 stycken carportar samt 3 
stycken gästplatser på fastighetens parkeringsyta, som enligt gällande detaljplan inte får be-
byggas. 

Planområdet 
Planområdet består av 12 radhus, uppdelade i tre längor längst norra, södra respektive östra 
sidan. I mitten av planområdet finns det en gemensamgård.  I sydvästra hörnet finns det en par-
keringsyta. Planområdet angränsar i norr och öster mot parkområde och i väster och söder 
angränsar området till Sigurds Ring Gata. Området nås söderifrån från Sigurd Rings gata och 
omringas av småhusbebyggelse och en förskola. En elledning går tvärs över parkeringsytan.    

 

Snedbild över området.  
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Riksintressen  
Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är 
intressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Områdets omfattas av riskintresse kustzon, MB 4 kap 4§. Detaljplanen väntas inte medföra nå-
gon risk för påtaglig skada för området.  

Grundvattenskydd 
Inom planområdet finns det en Grundvattensskyddsplan från 1996 (1283K-14385). Planen 
bedöms inte påverka grundvattnet.   

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som komplement för befintlig 
bebyggelse och utveckling till blandad stad.  

Detaljplaner 
För planområdet gäller detaljplan för Raus södra (1283K-12709), vilken redovisar bostadsän-
damål samt kontorsändamål. Gällande detaljplan anger Bostadsändamål med flerbostadshus 
eller radhus alternativt kontorsändmål uppdelat i högst 14 lägenheter samt med en högsta till-
låtna takvinkel på 14 grader. 

 

Gällande detaljplan, sida 1 av 3, där planområdet finns.  
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Området är kopplat till vägnätet, idag är det med en utfart mot Sigurd Rings gata i söder. Plan-
området ligger cirka 200 meter från närmaste busshållsplats.  

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp Redestam  Daniel Gardevärn 
planchef     
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