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Detaljplan för del av fastigheten 

Närlunda Västra 2 och  
Husensjö 14:1, Närlunda 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra förskola, centrumverksam-
heter och bostadsbebyggelse samt att pröva omfattning och utformning av en sådan be-
byggelse. 

Avgränsning 
Planområdet är beläget i stadsdelen Närlunda som ligger knappt 2 km sydost om Knut-
punkten. Området innefattar fastigheterna Västra Närlunda 2 och Husensjö 14:1. I an-
slutning till området ligger bostadsbebyggelse, vårdcentral samt ett stadsdelscentrum. 
Planområdet omfattar en yta på ca 15 500 kvm.  

  
Planområdets läge i staden samt på Närlunda. 

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

NÄRLUNDA CENTRUM 
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Ett övergripande planprogram för ett större område togs fram och blev godkänt av stads-
byggnadsnämnden den 17 mars 2016. I detta klargörs förutsättningarna för området. 
Programområdet avses delas in i flera olika detaljplaner. Detta är den första etappen.  

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under fjärde kvartalet 2016, och färdigställas under 
fjärde kvartalet 2017. 

Planförslag 
I enlighet med planprogrammet ska Närlunda förtätas med bostäder, förskola och cent-
rumverksamheter. Denna detaljplan utgör den första etappen i områdets ombyggnad. I 
anslutning till Närlunda centrum utmed Närlundavägen föreslås en förskola samt familje-
central alternativt vårdcentral. Söder om förskolan föreslås bostäder längsmed gatan. 
Den nya bebyggelsen är tänkt att placeras på parkeringsytorna för att kunna bevara be-
fintliga gröna ytor i området. En del av grönskan kommer att användas till förskolegård 
och resten föreslås bli grönområde. 

Förslag till disposition. 
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Konsekvenser 

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

Planprogrammet innebär förtätning inom befintlig tätort där värdefull natur i området 
inte tas i anspråk. Området har goda kommunikationer och goda rekreationsmiljöer vil-
ket bidrar till en god bostadsmiljö. Planområdet är utsatt från buller från Malmöleden. I 
det kommande arbetet ska även disposition av uteytor och eventuella bullerdämpande 
åtgärder utredas.   

Ledningsnätet är utbyggt och området kan anslutas till befintligt dagvattensystem. Vid 
fortsatt planarbete studeras dagvattenhanteringen mer. Väster om planområdet, inom 
Gåsebäck, finns miljöfarlig verksamhet, klass C, samt järnväg med farligt godstransporter. 
Bebyggelsen ligger utanför berört område för miljöstörning. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från Helsingborgshem. Ett planprogram finns 
som underlag vilken har utrett möjligheten till förtätning inom hela Närlunda. 

Planområdet 
Närlunda är beläget nära centrala Helsingborg. Stadsdelen är väl avgränsad mot omgiv-
ningen med endast en gata som infart för biltrafiken. Bussen kan ta sig tvärs genom om-
rådet och gående och cyklister lika så. Området är omgärdat av grönska samt infrastruk-
tur. Jordbrodalen ligger i direkt anslutning till områdets östra och södra gräns. I norr 
ansluter Närlunda koloniområde samt Gropen naturområde till området och i väster lig-
ger ett smalare uppvuxet grönstråk men cykelväg som en skyddande zon innan Malmöle-
den tar vid som avgränsning.  

Planområdet är beläget direkt söder om Närlunda centrum. Markanvändningen består i 
huvudsak av lokalgata, parkeringsytor med garagelängor samt gröna ytor bevuxna med 
större träd. En gemensam tvättstuga med samlingslokal finns inom området. 

På planområdet ligger en busshållplats med tiominuterstrafik. Gång- och cykelväg finns i 
anslutning till området. 

På Närlunda finns äldreboende, vårdcentral, förskola, fritidsgården och en närbutik. Eli-
neberg centrum ligger inom ca 700 meter där det finns ett brett utbud av service samt en 
F-9 skola. I Sofieberg norr om Närlunda finns Wieselgrensskolan samt Husensjöskolan. 
Knutpunkten ligger ca 2 kilometer från Närlunda. Utmed vägen till Knutpunkten finns 
service både på Söder och Högaborg.  
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Närlunda ligger centralt med en potential för boende att nå hela Skånes arbetsmarknad 
genom korta avstånd till både Knutpunkten och Ramlösa station. Inom Närlunda används 
främst gång och cykel. För resor till centrala staden används ofta buss. 

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 Läns-
styrelsen. Inom planområdet berörs riksintresse för Naturvård samt för Högexploaterad 
kust. Programförslaget berör inga riksintressen negativt. 

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 i 
befintlig stadsbebyggelse - område som ska utvecklas till en blandad stad samt utveckling 
och komplettering i storskaliga flerbostadshusområden.  

Stadsplan 2017 
Planområdet berörs av Stadsplan 2017 som under sommaren 2016 varit på samråd. 
Stadsplanen föreslår förtätning ska ske på Närlunda. 

Detaljplaner 
Planområdet berörs av tre gällande detaljplaner. Stadsplan från 1969 (1283K-9482), 
vilken redovisar bostadsändamål och omfattar den södra halvan av parkeringsytorna 
samt de gröna ytorna och den gemensamma tvättstugan. I norra delen av planområdet 
berörs detaljplan för del av Närlunda Västra 2 från 2010 (1283K-16438), vilken redovisar 
bostäder, centrumfunktioner, förskola och vård samt underjordiskt garage och tekniska 
anläggningar på en liten del. I södra delen av planområdet på en liten del av den befintliga 
Närlundavägen berörs detaljplan för Gåsebäck 5 m fl från 2007 (1283K16438), vilken 
redovisar lokalgata. Genomförandetiden för samtliga gällande detaljplaner har gått ut. 

  Stadsplan från 1969 (1283K-9482) 
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Till vänster: Detaljplan för del av Närlunda Västra 2 från 2010 (1283K-1643). Till höger: Detaljplan 
för Gåsebäck 5 m fl från 2007 (1283K16438). 

Bevarandeplan 
I kulturmiljöprogram för Skåne län, särskilt värdefulla kulturmiljöer, utpekas större delen 
av Helsingborgs centrum som kulturhistoriskt värdefull miljö. Planområdet ingår men 
omnämns inte särskilt.  

Övriga planeringsunderlag 
Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 
2014, ligger planområdet inom rekommenderat avstånd till områdespark respektive 
större naturområde.  

Cykelplan för Helsingborgs stad antogs den 22 mars 2007. I cykelplanen framgår hur man 
ska öka och underlätta resandet med cykel. Ett antal huvudstråk pekas ut i staden där ett 
ligger utmed Fältarpsvägen och ett löper utmed landborgen i västra kanten på program-
området. På dessa stråk prioriteras framkomlighet.  

En Kulturmiljöutredning har upprättats av Tyréns den 16 juni 2014, för att få en översikt-
lig beskrivning av området samt dess värden och karaktärsdrag. De kulturhistoriska vär-
dena utgörs av att Närlunda är en karaktäristisk och välbevarad representant för de sena 
storskaliga miljonprogrammen. Utemiljön har ett starkt miljöskapande värde där de yttre 
skogs- och parkmiljöerna med lummiga grönområden är en god representant från tidens 
ideal.  

Program till detaljplan 
Ett planprogram för hela Närlunda togs fram och blev godkänt av stadsbyggnadsnämn-
den den 17 mars 2016. Programmet syftar till att se över hela Närlunda i ett övergripande 
perspektiv med ambitionen att förtäta stadsdelen genom etappvis utbyggnad. Målet är att 
skapa 250 nya bostäder med varierande upplåtelseformer. Förtätningen skall ske med 



 

6 (6) 

Planuppdrag 
Dnr:00935/2016 

Upprättad 28 september 2016 

fokus på att utveckla Närlunda till en attraktiv och hållbar stadsdel genom att stärka om-
rådets egna kvaliteter och på så sätt utveckla en stark identitet och en unik karaktär för 
området. Programmet har identifierat ett antal utbyggnadsområden för bostäder, verk-
samheter och förskola inom det föreslagna programområdet. Samtidigt föreslås hur om-
rådets övergripande gatu- och grönstruktur kan stärkas för att öka tillgängligheten i om-
rådet och till omgivningen. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

   

Björn Bensdorp-Redestam  Handläggarens namn 
planchef   planarkitekt 
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