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Detaljplan för del av fastigheten 

Pysslingen 1 m fl 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål samt att pröva omfattning och 

utformning av en sådan bebyggelse. 

Avgränsning 

Planområdet är beläget i östra Helsingborg, direkt öster om korsningen Fältarpsvägen/Södra 

Hunnetorpsvägen och är uppdelat i två delområden vilka ligger norr respektive söder om Fäl-

tarpsvägen och omfattas av del av fastigheterna Pysslingen 1 samt Husensjö 9:25. Helsingborgs 

stad är markägare. Ytan är 37200 kvm. 

 

 

Planområdets läge och omfattning.  
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Förslag till process 

Detaljplanen föreslås upprättas med standardförfarande i enlighet med bestämmelserna i Plan- 

och bygglagen (2010:900). 

Arbetet föreslås inledas som ett projekt för Fokus hyresrätter under första kvartalet 2017 och 

planarbetet beräknas kunna påbörjas under andra kvartalet 2016, och färdigställas under andra 

kvartalet 2018. 

Planförslag 
Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse längs med Södra Hunnetorpsvägen 

i anslutning till befintligt bebyggelse i Västergård norr om Fältarpsvägen samt Eskilsminne sö-

der om Fältarpsvägen. 

  

Föreslaget planområde norr om Fältarpsvägen med en placering av bostäder längs med södra Hunnetorpsvä-

gen samt på det som idag är planlagt som bensinmack på Pysslingen 1. 

 

Föreslaget planområde söder om Fältarpsvägen med en placering av bostäder längs med södra Hunnetorps-

vägen mestadels på det som idag är planlagt som väg.  

Fältarpsvägen 

Fältarpsvägen 
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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. 

Området norr om Fältarpsvägen är idag planlagd för bensinmack och park/plantering. Området 

söder om Fältarpsvägen är planlagd för park/plantering samt en bred remsa för vägreservat. 

Planområdet är omgivet av bostadsbebyggelse, planteringar och infrastruktur. Föreslagen an-

vändning ligger i linje med omgivande användning och bebyggelsen kan kopplas på det befint-

liga vägnätet. Platsen bedöms vara lämplig för bostäder. Närhet till bra kollektivtrafik finns. 

Planområdet berörs av buller från trafik från Fältarpsvägen samt Södra Hunnetorpsvägen.  

En utbyggnad av planområdet bedöms inte medföra någon negativ påverkan. Utbyggnaden be-

döms inte bidra till överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Planområdets läge nära kol-

lektivtrafik, med bra kopplingar för gående och cyklister, ger goda möjligheter att resa kollektivt 

samt med cykel.  

Sammantaget är den påverkan som en utbyggnad inom planområdet förutses få, utifrån utvär-

deringen av platsen, planen och påverkan, sådan att den inte kan antas medföra betydande mil-

jöpåverkan. 

Bedömning av övriga konsekvenser 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Fältarpsvägen och Södra Hunnetorpsvägen vilket ger 

en situation med trafikbullerutsatta lägen från flera håll. En bullerutredning bör tas fram i sam-

band med planarbetet.  

Det finns markföroreningar på fastigheten Pysslingen 1 vilka förmodligen är sammankopplade 

med bensinstationsverksamheten. En markföroreningsutredning kan behövas. Även kostnader i 

samband med sanering av marken på Pysslingen 1 uppkommer. 

Planområdet ligger inom två viktiga grönstråk. I öst-västlig riktning ligger ett starkt stråk från 

Jordbrodalen i väster som är den gröna länken ut i landskapet via Fältarpsvägens gröna zoner. I 

nord-sydlig riktning går ett stråk utmed Södra Hunnetorpsvägen med kopplingar in i omkring-

liggande grönområden. Kopplingarna är viktiga att bevara. 

Ett helhetsgrepp behöver tas i dagvattenfrågan med koppling till Gåsebäcken.  

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs 

stad den 20 oktober 2015.  

Planområdet 

Planområdet består till största del av grönområden med uppvuxna planteringar och gräsytor. 

Det ligger i direkt anslutning till befintliga bostäder med villa/radhusstruktur samt planteringar 
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i anslutning till bostäderna och nås från Fältarpsvägen och Södra Hunnetorpsvägen. Det går lätt 

att trafikansluta till befintlig vägstruktur. Markanvändningen inom den norra delen av planom-

rådet består idag av bensinmack, biltvätt och pizzeria samt grönområden och planteringar. I den 

södra delen består markanvändningen av grönområde och planteringar samt en stor öppen 

gräsyta med en uppvuxen trädrad utmed Södra Hunnetorpsvägen. 

Det finns såväl skola som förskola i närheten av planområdet vilka är lätta att nå via ett väl ut-

vecklat gång- och cykelnät. Matbutik finns i närheten. 

Riksintressen och förordningar 

Planområdet berörs inte av 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 komplement 

i befintlig stadsbebyggelse att utveckla till blandad stad. Den pekar också på utveckling av gång- 

och cykelstråket längs Fältarpsvägen. Fältarpsvägen är en attraktiv infart och en del av ett håll-

bart biltrafiknät. Biltrafikens framkomlighet bör beaktas. Samtidigt som gatan är viktig i biltra-

fiknätet finns behov av att överbrygga barriärerna som den ger upphov till och knyta samman 

bostadsområden som delas av dessa gator. Förslaget bedöms ligga i linje med intentionerna i 

ÖP2010. 

Fördjupning av översiktsplanen 

Planområdet berörs av Stadsplan 2017, samråd sommaren 2016, vilken stödjer bostadsbebyg-

gelse inom området. Området föreslås innehålla blandad stad med inriktning på boende. 

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan från 1986 för Pysslingen 1 och området 

norr om Fältarpsvägen (dp 12372), från 1972 (dp 10047) för delen av Husensjö 9:25 mellan 

Fältarpsvägen och Ultunagatan samt från 1974 (dp 10349) för delen av Husensjö 9:25 

söder om Ultunagatan. Planen norr om Fältarpsvägen för Pysslingen 1 mm (dp 12372) anger 

bensinstation och park eller plantering. Detaljplan för Fältarpsvägen (dp 10349) anger område 

för trafikändamål samt en liten bit park/plantering söder om Fältarpsvägen. Detaljplan för om-

rådet söder om Fältarpsvägen (dp 10349) anger område för trafikområde och park eller 

plantering. Genomförandetiden för gällande detaljplaner har gått ut. 
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Gällande detaljplan från 1986 för Pysslingen 1 och området norr om Fältarpsvägen (dp 12372). 

    
Tv. Gällande detaljplan från 1972 för delen av Husensjö 9:25 (dp 10047). Th. Gällande detaljplan från 1974 

för delen av Husensjö 9:25 (dp 10349). 

Övriga planeringsunderlag 

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, 

ligger planområdet inom rekommenderat avstånd till park och natur.  
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Trafikplan Helsingborg som är ute på samråd sommaren 2016 anger att det finns behov av be-

hov av säker cykelpassage över Fältarpsvägen i nära föreslaget planområde. Planen anger Fäl-

tarpsvägen som en av de vägar som bör ha god framkomlighet för bilar. 

 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

   

Björn Bensdorp-Redestam  Karolina Bjerler 

planchef   planarkitekt 


