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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag 

i stadsbyggnadsnämnden 16 november 2017. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 ka-

pitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan.  

1.1 Syfte 

Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva att bygga en femte våning på befintlig fyra vå-

nings bebyggelse. 

1.2 Sammanfattning 

Ändringen av planen innebär att en femte våning får byggas på den existerande, fyravåningshu-

sen. Detta möjliggörs genom att bestämmelsen om högsta antal våningar samt byggnadshöjd 

korrigeras. En mindre del av marken som inte får bebyggas i husens direkta anslutning korrige-

ras för att möjliggöra till exempel brandtrappor.  

 

Förslag 

Detaljplanen möjliggör: 

 En femte våning och en maximal byggnadshöjd på 16 meter. 

 Uppförande av brandtrappor i anslutning till de två byggnaderna 

Konsekvenser 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra be-

tydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. En 

viss förtätning tillåts då en ny våning tillåts. Inga nya betydande hårdgjorda ytor tillkommer. 

Planeringsförutsättningar 

Planområdet innefattar två byggnadskroppar på fastigheten Närlunda Västra 1. Planområdet 

omges av kvartersmark för bostäder. 

 

 

Planstatistik  

Planområdets area: 2150 m2 

Antal bostäder: 14 nya bostäder 

 



 

4 (10) 

Samrådshandling 

Dnr:780/2017 

Upprättad 16 januari 2017 

Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 

Ändringen av planen innebär möjliggörande av en femte våning på existerande bebyggelse i fyra 

våningar. Ändringen av planen innebär att bestämmelser om antal våningar samt byggnadshöjd 

korrigeras för att tillåta påbyggnaden. Vidare korrigeras ytan som innebär att mark inte får be-

byggas i anslutning till byggnaderna för att möjliggöra till exempel brandtrappa. 

 

 

Bostäder 

Inom planområdet medges en ny våning på två av husen vilket motsvarar ett tillskott om cirka 

14 nya bostäder. Bebyggelsens utformning prövas i bygglovet. 

2.2 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Planbestämmelser som läggs till PBL 4 kap 

f1  Högsta antal våningar är 5  16 § 1 

 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter 16 § 1 

 

Planbestämmelser som tas bort  

  Mark som inte får bebyggas 16 § 1 

 

Planbestämmelser som fortsätter gälla  

b1  Vind får inte inredas 16 § 1 

 

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 

 

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. 

Planens genomförande innebär möjlighet att bygga 5 våningar upp till 16 meter byggnadshöjd. 

Planens genomförande innebär även en mindre korrigering av mark som inte får bebyggas för 

att kunna upprätta brandtrappor i byggnadens södra del. Detta medför ingen betydande påver-

kan på marken omkring.  Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte an-

tas medföra betydande miljöpåverkan. 

3.2 Påverkan på riksintressen 

Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är in-

tressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen.  

Riksintresse för kustzonen 

Området omfattas av riksintresse högexploaterad kust, MB 4 kap 4§. Planförslaget väntas inte 

medföra någon risk för påtaglig skada för området eftersom anspråket på ny mark är litet samt 

inom ett redan ianspråktaget område. 

Riksintresse för naturmiljövård 

Området angränsar till riksintresse naturvård, MB 3 kap 6§. Planförslaget väntas inte medföra 

någon risk för påtaglig skada för området eftersom det endast medger att en liten ny yta tas i an-

språk. 

 

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på luftkvalitet. De nya lägenheterna inom planom-

rådet bedöms inte innebära någon större trafikökning. 

Markradon 

Planområdet ligger på mark med normal eller låg markradon uranhalt samt är redan bebyggt 

och planändringen medger endast mindre kompletteringar. Tillkommande bostäder bedöms 

inte påverkas av markradonen. 

Trafikflöden 

Trafikflöden kommer inte att förändras till följd av planförslaget.  

Buller från vägar och järnvägar 

Den genomförda bullerutredningen ”Dp Närlunda Trafikbuller” visar att bullernivåer uppfylls 

för bostadsändamål. Resultaten visar Resultaten i kap 5 visar att vid hus 6 och hus 10 klarar 
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riktvärden för ljudnivå vid fasad, motsvarande ekvivalent ljudnivå 60 dBA, samt 70 dBA maxi-

mal ljudnivå vid eventuell uteplats.  

3.4 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 

Den förväntade befolkningsförändring kommer inte att ge konsekvenser för servicen då planen 

endast medger en ny våning, med 14 nya lägenheter totalt.  

Tillgång till parker 

Det finns goda förutsättningar i tillgång till parker i planområdet med närheten till bland andra 

Närlunda Grönområde och Gåsebäcks grönstråk. 

Solförhållanden 

Solstudien gjord för planområdet visar att påbyggnaden påverkar omkringliggande bebyggelse 

ytterst lite. Vidare får de nya lägenheterna bra ljusförhållanden då dessa är likvärdiga med ljus-

förhållandena i den existerande lägenheterna. Studien utfördes för vårdagsjämningen, midsom-

mar och höstdagjämningen.  

3.5 Planens genomförande 

Exploatören ansvarar för all eventuell kostnad i samband med planens genomförande. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren, Helsingborgshem, den 30 augusti 

2017.  

Bakgrunden är att markägaren har ett önskemål om att bygga på en femte våning på byggnader 

som i gällande detaljplan begränsas till fyra våningar och en byggnadshöjd på 12 meter.  

Beslut i ärendet 

Den 16 november 2017 beslöt stadsbyggnadsnämnden att ge detaljplaneavdelningen uppdrag 

att starta planprocessen. Planprocessen genomförs som ett begränsat planförfarande. 

Planområdet 

Planområdet ligger inom Närlunda och avgränsas av område för bostadsändamål. Området om-

fattar del av fastigheten Närlunda Västra 1. Planområdet omfattar 2150 m2. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Närlunda Västra 1 ägs av Helsingborgshem. 

Markanvändning 

Området är bebyggt med bostäder. 

Bebyggelse 

Inom planområdet finns två stycken flerbostadshus om fyra våningar vardera. 
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Trafik 

Området nås från Närlundavägen norrifrån. Planområdet ligger cirka 200 meter från närmaste 

busshållplats. 

Den föreslagna förtätningen innebär ett behov av nya parkeringsplatser på området. Behovet av 

nya parkeringar för 14 lägenheter är under 10 parkeringsplatser. Parkeringsutredning gjord för 

Närlunda visar på ett överskott av parkeringsplatser om de planerade parkeringarna genom-

förs, vilket kan användas för att täcka upp det behov som uppstår. 

Teknisk försörjning 

Området är redan bebyggt och all teknisk försörjning finns. 

Arkeologi 

Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. 

4.2 Service 

Offentlig service 

Vårdcentral finns cirka 100 meter från planområdet. Vårdboende finns cirka 300 meter från 

planområdet.  

Skola och förskola 

Förskola finns i närområdet. 

Kommersiell service 

Befintlig handel och service finns i närområdet. 

4.3 Riksintressen och förordningar 

Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är in-

tressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Området omfattas av riksintresse kustzon, MB 4 kap 4§. Riksintresset för kustzon berör främst 

de obebyggda delarna av kustzonen. Planförslaget medger endast komplettering av befintlig be-

byggelse och väntas inte medföra någon risk för påtaglig skada för området. 

Området angränsar till riksintresse naturvård, MB 3 kap 6§. Planförslaget väntas inte medföra 

någon risk för påtaglig skada för området eftersom det endast medger att en liten ny yta tas i an-

språk. 

4.4 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och ak-

tualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som komplement för befintlig 

bebyggelse och utveckling till blandad stad. 
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Ändring av översiktsplanen 

Planområdet ligger inom ett område som pekas ut för förtätning av befintlig bebyggelse i Stads-

plan 2017. Område ligger inom förtätningsprincipen lamellhusbebyggelse. Planområdet ligger 

även intill ett stråk som pekas ut för strukturbildande kollektivtrafik.  

Aktuell ändring av detaljplan ligger i linje med Helsingborgs Stadsplan 2017och ÖP 2010 

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan för Närlundaområdet (1283K-9482), laga kraft 17 augusti 

1970. Gällande detaljplan anger bostadsändamål i fyra våningar med en byggnadshöjd om 12 

meter för det aktuella området. I övrigt innehåller den gällande detaljplanen område som inte 

får bebyggas samt område som endast får bebyggas med garage och dylikt. 

 

Gällande detaljplan, där planområdet finns. 

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. 

 

Program till detaljplan 

Planområdet ingår i planprogrammet för Närlunda, från år 2016. Planprogrammet pekar på att 

befintlig bebyggelse är i behov av renovering. Vid renovering/underhåll är det viktigt att ta hän-

syn både till områdets gestaltning och till dess funktion.   

I planprogrammet föreslås en utbyggnad med cirka 350 bostäder, vilket inte omfattar påbygg-

nad av befintlig bebyggelse. Nordöst om den aktuella bebyggelsen föreslås i planprogrammet ny 

 N 
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bebyggelse upp till 22 våningar. För att den, i planprogrammet, föreslagna bebyggelsen ska till-

föra ett mervärde för de boende i området är det av yttersta vikt att innergårdar och gatumiljöer 

upplevs som attraktiva och dimensionerade för intilliggande bebyggelse. Nästkommande plane-

ringsfas får nya förutsättningar i och med denna plan.  

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp Redestam Daniel Gardevärn 

planchef samhällsplanerare 

 


