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Detaljplan för fastigheten 

Gantofta 1:7 m fl 
Gantofta, Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en idrottshall och en förskola inom 
aktuellt område samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. 

Avgränsning 
Planområdet ligger i Gantofta, ca 9 km från Helsingborgs centrum. Området omfattar fastigheten 
Gantofta 1:7 och ligger i sydvästra delen av Gantofta. Ytan är ca 11500 m2. I områdets norra del 
finns ett antal byggnader tillhörande en handelsträdgård som bedrevs på platsen. Resten av 
området utgörs av park. Planområdet gränsar till Gantofta skola och en fotbollsplan i öster samt 
mot en park och en annan fotbollsplan i väster.  I norr gränsar planområdet till Östra Lärarega-
tan och i söder till ett bostadskvarter med småhus. Marken ägs av Helsingborgs stad.  

 

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

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under fjärde kvartalet 2017 och färdigställas under fjärde 
kvartalet 2018. 

Planförslag 
Detaljplanen föreslås möjliggöra utbyggnad av en idrottshall. Även möjligheten till en förskola 
avses prövas inom området. Idrottshallen föreslås placeras i norra delen av fastigheten, i an-
slutning till Östra Läraregatan.  

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. 

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Helsingborgs översiktsplan ÖP2010 där hela 
orten Gantofta pekas ut som ett befintligt stationssamhälle där utveckling och komplettering av 
befintlig bebyggelse ska ske.  Förslaget ligger även i linje med Fördjupning av översiktsplan för 
Gantofta samhälle som redovisar nya skol-/förskolelokaler intill befintligt område för skola och 
förskola. 

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. Förslaget bedöms inte 
heller påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster negativt.  

Bedömning av övriga konsekvenser  
Större del av aktuellt område redovisas i grönstrukturprogrammet som park och grön mötes-
plats för hela orten. Grönytan inom området är strategiskt placerad i samhället och har idag tack 
vare uppväxta träd och buskar samt blomsterplaneteringar ett högre ekologiskt värde jämfört 
med skötta grönytor. I samband med detaljplanen bör ett samlat grepp tas kring utvecklingen av 
grönstruktur och anläggningar för idrott och skola/förskola i området. Balanseringsprincipen 
ska tillämpas om grönytor exploateras.  

Dagvatten ska fördröjas inom fastigheten. Åtgärder som minskar föroreningsutsläpp från områ-
det ska vidtas för att förhindra att föroreningar når Råån.  

Det finns risk för markföroreningar i norra delen av fastigheten på grund av växthusverksam-
heten som har bedrivits där tidigare. Främst kan det bero på bekämpningsmedel men risken 
finns även för föroreningar till följd av spill och/eller läckage av eldningsolja från cisterner som 
eventuellt har funnits på platsen. En markundersökning måste göras för att klargöra riskerna. 
Detta kan leda till behov av marksanering.  
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Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsförvaltningen i Helsingborgs stad den       
6 juli 2017. Inom staden finns behov av idrottshallar och bedömningen är att en sådan behövs i 
Gantofta. Dessutom finns det behov av en ny förskola på orten. 

Planområdet 
Planområdet omfattar en del av ett större öppet område med park- och naturmark i en by med 
övervägande enfamiljhus. Området som ingår i planen är i huvudsak obebyggt. I norr finns ett 
antal byggnader tillhörande en handelsträdgård som tidigare fanns på platsen. Resten av områ-
det utgörs av gräsytor. Dessa är en del av den stora parken som har en samlande funktion för 
orten. Öster om planområdet ligger Gantofta skola och en idrottsplats.  

Planområdet nås från Östra Läraregatan. Närmaste busshållplats ligger ca 250 meter öster om 
planområdet, vid Gantofta centrum.    

I norra delen av planområdet låg tidigare en handelsträdgård varför det finns risk för förore-
ningar i marken. Området ligger skyddat från trafikstörningar och påverkas inte av buller. 

Inom planområdet finns inte några ledningar. Teknisk försörjning finns i anslutning till planom-
rådet. Dagvatten avleds i ledningar till Råån.  

 

Flygbild över planområdet 

Riksintressen  
Planområdet berörs inte av några riksintressen. 
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Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
Enligt Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, är Gantofta en av de orter där utveckling och kom-
plettering av befintligt stationssamhället ska ske.   

Fördjupning av översiktsplanen  
Planområdet berörs av Fördjupning av översiktsplanen för Gantofta samhälle, antagen av kom-
munfullmäktige den 9-10 juni 2010, där området pekas ut för förskola och grundskola. Enligt 
översiktsplanen bör nya förskolelokaler placeras intill befintlig skola och förskola för att kunna 
tillämpa samutnyttjande.  

Detaljplaner 
För norra delen av aktuellt område gäller stadsplan för fastigheten Gantofta 3:1 (12360), laga 
kraft den 12 maj 1987. Planen medger handelsträdgård. För södra delen av området gäller de-
taljplan för del av Gantofta 3:1 m fl (13201), laga kraft den 18 juli 1990. Planen redovisar 
industriändamål och park. Marken avsatt för idrottsändamål får inte bebyggas. Genomförandet-
iden för detaljplanerna har gått ut. 
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Gällande detaljplaner. Aktuellt område markerat med rött. 

Grönstrukturprogram 
I Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, redovisas 
planområdet som en del av den gröna mötesplatsen för hela orten. Parken med sina gröna ytor, 
gångvägar och en befintlig idrottsplats har en samlande funktion för orten. Parkområdet är även 
en stor tillgång för närliggande skola och förskola. Ett befintligt grönstråk, längs med planområ-
dets östra gräns, sträcker sig genom det gröna området.  En park med en yta av minst 1 ha ligger 
ca 300 meter från planområdet. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

          

Björn Bensdorp Redestam  Nina Begovic 
planchef   plansamordnare 
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