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Planuppdrag 
Dnr:453/2018 

Upprättad 25 maj 2018 

Detaljplan för fastigheten 

Amerika Norra 53, Söder 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag 
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till kontor, restaurang, bostäder, utbild-
ning/skola, centrumverksamhet och handel i den befintliga byggnaden med hänsyn tagen till 
byggnadens bevarandevärden samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyg-
gelse. 

Avgränsning 
Planområdet är beläget på Söder. Fastigheten Amerika Norra 53 ingår i sin helhet i föreslaget 
planområde. Planområdet omfattar 1593 m2. Det gränsar till Södergatan och Gustav Adolfs torg 
i väster och till befintlig bebyggelse inom kvarteret Amerika Norra i norr, öster och söder. 

 
Planområdets läge. Skala cirka 1:10 000. 

Planområdet 

Helsingborg C 
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Planområdet markerat med röd linje. Skala cirka 1: 2000. 

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

Under förutsättning att MIFO-klassningen av kemtvätten är utredd beräknas planarbetet kunna 
påbörjas under första kvartalet 2019, och färdigställas under andra kvartalet 2020. 

Planförslag 
Planförslaget innebär en modernisering av gällande detaljplan för att möjliggöra ett större 
spann av användningar, såsom kontor, restaurang, bostäder, utbildning/skola, centrumverk-
samhet och handel, i den befintliga byggnaden. I sin ansökan bifogar sökanden idéskisser som 
visar hur de tänkt sig lösa de olika användningarna som de vill att detaljplanen ska möjliggöra. 
Enligt ansökan är målet att skapa ett kreativt kluster av organisationer/företag inom kultur/ut-
bildning/nöje. Idén är att skapa platser för möte, nätverksmöjligheter och en kreativ och stimu-
lerande miljö där erfarenhetsutbyte mellan stora och små verksamheter och en samling av flö-
det av människor skulle kunna ske. 

Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 
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 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomfö-
ras. 
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Planområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust, 4 kap. 4 § miljöbalken. Detaljpla-
nens genomförande bedöms inte påverka riksintresset negativt eftersom marken redan är ian-
språktagen. Ingen påverkan på miljökvalitetsnormen för luft och ingen känd påverkan på miljö-
kvalitetsnormen för vatten. 

Förslaget bedöms ligga i linje med intentionerna i Stadsplan 2017.  

Fastigheten är ansluten till vatten- och avloppsnätet och till fjärrvärmenätet. Vidare är fastig-
heten belägen inom ett område där det enligt Stadsplan 2017 finns behov av rening eftersom 
föroreningar i marken riskerar att förorena grundvattnet vid ändrad markanvändning. Det finns 
en översvämningsrisk på Södergatan som också är utpekad som avrinningsväg vid skyfall. 

Planområdet ligger på Söder och består av centrumbebyggelse i kvartersstadsstruktur. Bullerni-
våerna mot Södergatan är mycket höga, 65 – 69 dB(A) vid fasad. Vid ändrad markanvändning 
ska gällande bullerriktvärden klaras.  

Byggnaden på fastigheten Amerika Norra 53 har mycket höga kulturvärden ut- och invändigt. 
Sökanden vill, enligt ansökan, främst bygga om invändigt i byggnaden. Det innebär troligen att 
det främst är de invändiga delarna av byggnaden som kommer att påverkas. Någon ny mark fö-
reslås inte tas i anspråk vilket bidrar till en god markhushållning.  

På fastigheten har det tidigare funnits en kemtvätt, som enligt MIFO har riskklassen 3. När mar-
kanvändningen ändras innebär det att en omklassning av riskklassen för kemtvätten krävs. Norr 
om planområdet, på grannfastigheten Amerika Norra 52 har det bedrivits grafisk industri. Den 
har enligt MIFO riskklassen 3. Det finns ingen överhängande risk för boende, men avloppsrör 
kan ha tagit skada av syror som spolats ut och föroreningar kan ha spridits till underliggande 
mark.  

Planområdet ligger inom uppmärksamhetsområdet för A-verksamheten FCI-anläggningen Israel 
(buller, risk fjärrvärme), tangerar den yttre gränsen för uppmärksamhetsområdet för A-verk-
samheten Öresundskrafts värme och kraft AB (buller, stoft, risk brand) samt ligger inom upp-
märksamhetsområdet för B-verksamheterna Öresundsverket (buller, lukt, smitta, gasreningsan-
läggning) och Nordic Storage AB som hanterar bränslen och andra kemiska produkter (Seveso, 
risk).  

Gällande detaljplan tillåter samlingslokaler med särskild miljöhänsyn. Den nya detaljplanen fö-
reslås möjliggöra användningarna kontor, restaurang, bostäder, utbildning/skola, centrumverk-
samhet och handel med hänsyn taget till byggnadens bevarandevärden. Den nya detaljplanen 
innebär att fastighetsägaren tillåts hysa flera olika sorters verksamhet i byggnaden jämfört med 
vad gällande detaljplan tillåter. Det kan bidra till en mångfald av verksamheter i stadsdelen.  

Sammantaget bedöms den påverkan, som en utbyggnad inom planområdet förutses få, sådan att 
den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Bedömning av övriga konsekvenser 
Fastighetens bevarandevärden, utvändigt och invändigt, ska utredas och konsekvensbeskrivas 
utifrån de olika föreslagna användningarna. En kulturmiljöutredning krävs. 

Det krävs en markundersökning för att utreda förekomst och omfattning av markföroreningar. 
En omklassning av MIFO-nivån för kemtvätten krävs. Den kan komma att innebära stora och 
kostsamma utredningar. 
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Hur parkeringen ska lösas behöver utredas. Parkeringsbehovet ska inte lösas på bakgården. 

Bullernivåerna från Södergatan är höga vilket innebär att en bullerutredning behöver göras. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från markägaren till fastigheten Amerika Norra 53 
den 9 mars 2018. Markägaren framför att de förvärvade byggnaden för att de ser stora möjlig-
heter att möta byggnadens bevarandevärden med dagens krav på funktionella lokaler. Fastig-
hetsägaren önskar modernisera gällande detaljplan så att den medger ett större spann av an-
vändningsområden. Fastighetsägaren vill att den ger möjlighet till kontor, restaurang, bostäder, 
utbildning/skola, hotell samt handel/centrumverksamhet. 

Planområdet 
Planområdet ligger på Söder och består av centrumbebyggelse i kvartersstadsstruktur. Planom-
rådet och fastigheten Amerika Norra 53 nås från Södergatan. In- och utfart till gården sker ge-
nom entréporten i husets bottenvåning. 

Flygfoto med planområdet markerat med röd linje. 
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Fasaden mot Södergatan på fastigheten Amerika Norra 53, sedd från väster. 

Byggnaden på fastigheten Amerika Norra 53 har mycket höga kulturvärden. Den är utpekad i 
bevarandeprogrammet för Helsingborgs stadskärna som särskilt värdefull och är skyddad i gäl-
lande detaljplan med planbestämmelsen q. Byggnaden har också invändiga kulturvärden i stora 
samlingssalen, den så kallade A-salen, som bör skyddas i ny detaljplan. 

Fastighetsgränserna inom planområdet är säkra. Det finns ett avtalsservitut med förmån för ut-
fart som belastar Amerika Norra 55. 

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. 

Planområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust, 4 kap 4§ miljöbalken. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Stadsplan 2017 
I stadsplanen pekas fastigheten ut som Utveckling av befintlig blandad stad med en täthet på 
100-140 bostäder per hektar. Förtätning i den slutna kvartersstaden finns beskrivet i PM Bostä-
der och i bostadskapitlet i stadsplanen. Där nämns bland annat att vi verkar för butiker och pub-
lika lokaler i bottenvåningarna eftersom de är betydelsefulla för bostadskvarterens och ga-
turummens liv och rörelse.  

Fastigheten berörs också av Utveckling av befintligt centrum – stadskärnan där stadsplanen vill 
stärka stadskärnans attraktivitet som central mötesplats och besöksmål. Stadskärnan ska 



 

6 (7) 

Planuppdrag 
Dnr:453/2018 

Upprättad 25 maj 2018 

rymma handel och annan service, fritid, kultur och nöjen för ett ökat antal invånare. Besöks- och 
personalintensiva verksamheter, högre utbildning och boende är andra prioriterade funktioner. 

Detaljplan 

Utsnitt ur gällande detaljplan. Fastigheten Amerika Norra 53 och plan-
området är markerat med röd linje. 

 

För planområdet gäller detaljplan 12437 från 1987. Planen anger område för samlingslokaler 
med särskilt miljöhänsyn för det aktuella området. Fasaden får inte förvanskas med hänvisning 
till 38§ BS. 

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. 
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Fastighetsplaner 

Gällande fastighetsplan för kvarteret Amerika Norra. Observera att bilden inte är skalenlig. 

För planområdet gäller fastighetsplan 11751 från 1983 för kvarteret Amerika Norra. 

Bevarandeprogram 
Planområdet ingår i bevarandeprogrammet för Helsingborgs stadskärna från 2002. I bevaran-
deprogrammet pekas byggnaden på Amerika Norra 53 ut som särskilt värdefull bebyggelse, en-
ligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.  

Bebyggelsen i kvarteret Amerika Norra utgör enligt bevarandeprogrammet en provkarta från 
skilda byggnadsepoker; sekelskifte, 1930-tal, 1950-tal och 1980-tal. Folkets hus från 1906 var 
den första stora offentliga byggnaden som uppfördes på Söder efter Gustav Adolfskyrkan. Innan 
Furutorpsgatans genombrytning vid sekelskiftet hängde kvarteret samma med Amerika Södra. 

Enligt bevarandeprogrammet byggdes byggnaden på fastigheten Amerika Norra 53 år 1905-
1906. Arkitekt var Harald Berglin och byggherre var Föreningen Folkets Hus i Helsingborg. Det 
är en femvåningsbyggnad i ljusbeige och brunt förbländartegel. Bottenvåningen och andra vå-
ningen i kraftigt rusticerade granitblock. De enda förändringarna som skett är fönsterbyten och 
vissa tidigare omändringar på bakgården. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp Redestam  Malin Bergman 
planchef   planarkitekt 
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