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Detaljplan för fastigheten 

Masten 11, Pålsjö 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag 
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter på fastigheten och an-
passa bestämmelserna avseende exploateringsgrad. Byggnadsvolymen ska vara vägledande för 
regleringen. 

Avgränsning 
Planområdet omfattar fastigheten Masten 11 och ligger i norra delen av Drottninggatan på östra 
sidan, i närheten till Pålsjö bad. Väster om fastigheten ligger Drottninggatan och stranden. Öster 
om fastigheten ligger Landborgen och i norr och söder angränsar fastigheten till två villa fastig-
heter Planområdet omfattar 1238 kvm och är privatägd. 

 

Planområdets läge.  

Planområdet 
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Förslag till process 
Ändringen till detaljplanen föreslås upprättas med begränsat planförfarande i enlighet med be-
stämmelserna i Plan- och bygglagen (2010:900). 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under tredje kvartalet 2018, och färdigställas under tredje 
kvartalet 2019. 

 

Ortofoto med planområdet, 2017 

Planförslag 
Ändringsförslaget är att skapa möjligheten till fler lägenheter på fastigheten genom att riva be-
fintligt hus och bygga ett nytt hus med liknande volym. Dagens planbestämmelser begränsar till 
två lägenheter och två våningar. Förslaget är att bibehålla tillåten byggnadshöjd och därmed re-
dan idag möjlig höjd, men ändra bestämmelser så att utformningen blir friare och höjden kan 
nyttjas för en indragen tredje våning. Det är viktigt att huset anpassas till platsens förutsätt-
ningar och landskapet. 

Fastigheten har idag en likande byggyta som grannfastigheterna och förslaget är att reglera att 
se över att exploateringsgraden av fastigheten är reglerad till en liknande omfattning som be-
byggelsen i omgivningen. Uppskattningsvis kan denna planändring möjliggöra 4 till 5 lägen-
heter. Vidare föreslås att ändra utfart från fastigheten som idag är löst via servitut på grannfas-
tigheten Masten 13. Enligt förslaget skapas i enlighet med gällande plan en direkt utfart till 
Drottninggatan. Parkeringen till bostäderna ska motsvara Helsingborgs parkeringsnorm för bi-
lar och cyklar och enligt förslaget ska parkeringsbehovet tillgodoses i parkeringskällare under 
huset. Planändringen och följande nybyggnation ger också möjlighet att anpassa huset bättre till 
klimatförändringar och hög havsnivå. 
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Förslag till situationsplan för Masten 11  Förslag till tvärsektion med 2 våningar och en           
indragen tredje våning 

Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande kan antas inte 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. 

 

Snedbild på området 

Platsen är redan idag bebyggd med ett bostadshus och ligger i ett välfungerande bostadsområde 
utmed havet. Närheten till havet är viktig att beakta med hänsyn till klimatförändringar, men på 
fastigheten är det möjlig att bygga ovanför riktvärdet 3,5 meter över havsnivån. 

Planändringen medger samma ändamål som tidigare och en exploatering som motsvarar grann-
fastigheterna. I tillåten byggnadshöjd sker ingen förändring och därmed ingen ändrad påverkan 
på sikt och landskapsbild i det hänseende. Däremot ger förslaget möjlighet till mer effektivt ut-
nyttjande av byggrätten med fler lägenheter.  
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Påverkan  av planförslaget på omgivning är ringa eftersom varken ändamål eller omfattning 
ändras betydande. En ny utfart mot gatan minskar påverkan på grannfastigheten när servitutet 
inte längre behöver nyttjas. Ett nytt arkitektonisk uttryck kan ge en mindre förändring i stads-
bilden. Påverkan från omgivning på planområdet finns på grund av bullret från trafiken på 
Drottninggatan. Enligt bullerkarteringen finns det bullernivåer över 55 dBA i de västra delarna 
av fastigheten, dock redovisas värdena intill huset och den framtida byggrätten på 50-55 dBA. 
Lägenheterna kan få en bra bullermiljö och det finns platser på fastigheten där en uteplats med 
lämplig bullernivå kan anläggas. Närheten till havet och eventuell påverkan genom klimatför-
ändringar och hög havsnivå måste beaktas i planeringen, men höjdförhållandena på fastigheten 
möjliggör att ny bebyggelse ligger med bottenvåningen ovanför 3,5 meter över havsnivån. 

Den sammanvägda bedömningen utifrån platsen, planen och påverkan är att planändringen inte 
medför betydande miljöpåverkan. 

Bedömning av övriga konsekvenser 
I planarbetet behöver bullersituationen och följder av klimatförändring beskrivas närmare. 
Även förändringen med ny utfart och eventuella konsekvenser avseende servitutet behöver be-
lysas närmare. Utöver det ska frågor kring landskapsbild och förhållandet till naturreservatet 
tydliggöras. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren den 4 april 2017. Fastighetsägaren 
vill riva befintligt bostadshus och ersätta med ett nytt bostadshus med fler lägenheter och i två 
våningar med en tredje indragen våning. 

Planområdet 
Fastigheten ingår i bebyggelsen längs Drottninggatan med pampiga villor och mindre flerbo-
stadshus. På fastigheten finns idag ett bostadshus i ett plan med liknande utbredning som det 
föreslagna nya huset. På andra sidan gatan ligger stranden och Pålsjö bad. Öster om huset ligger 
Landborgen där Pålsjö naturreservat börjar. Ett promenadstråk går uppför Landborgen bakom 
husen, där det finns utsikt ut mot havet. 

Den karaktäristiska bebyggelsen framför Landborgen är viktig för stadsbilden. Närheten till ha-
vet och höjd över vattennivån är en viktig fråga som behöver belysas i området. Området ligger 
inte långt från centrum och all service kan nås på cirka en till två kilometers avstånd. En buss-
hållplats för stadslinjenätet ligger nära fastigheten. De flesta fastigheter i närheten har idag di-
rekt utfart till Drottninggatan. Ledningarna är framdragen till fastigheten.  

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 ligger inom riksintresse för kustzon och i anslutning till riksintresse naturvård med 
Landborgen. Riksintressenas värden bedöms inte påverkas negativt av den föreslagna bebyggel-
sen. Siktlinjerna från Landborgen bibehålls.  
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Området gränser till Pålsjö naturreservat. Reservatets natur- och rekreationsvärden får ej ska-
das. Sikten från Landborgen mot sundet är viktig att bevara. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Ändring av översiktsplanen – Stadsplan 2017 
Planområdet omfattas av gällande översiktsplan, Stadsplan 2017, antagen av kommunfullmäk-
tige den 21 november 2017, och pekas ut för förtätning i befintligt bebyggelse. Områdets karak-
tär klassificeras som gles småhusstad i rutnät och där anges att bland annat inslag av mindre 
flerbostadshus eller radhus med fördel kan prövas. Förslaget överensstämmer med intention-
erna i Stadsplan 2017, så länge byggnaden inte skymmer siktlinjerna från Landborgen. 

Detaljplaner 
För planområdet gäller ändringen av stadsplanen för del av kvarteret Masten m m (8646), vil-
ken som medger bostäder och därmed samhörigt ändamål. Planen tillåter fristående byggnads-
sätt i två våningar med en byggnadshöjd på 7,5 meter och högst två lägenheter i varje byggnad. 
En markremsa närmast Drottninggatan får inte bebyggas. En zon i direkt anslutning till byggrät-
ten får bebyggas med utsprång från huvudbyggnaden samt mindre garage. Genomförandetiden 
för gällande detaljplan har gått ut. 

Bevarandeplan 
Planområdet ingår i bevarandeplan för Drottninggatan och Pålsjö från 1999. Byggnaden bedöms 
inte ha högre kulturmiljövärden och är klassad som övrig bebyggelse.  

Övriga planeringsunderlag 
PM klimatanpassning, antaget av kommunfullmäktige 25 april 2012 är ett planeringsunderlag 
och beskriver hur Helsingborg kan anpassas för att hantera effekterna av klimatförändringen. 
Där slås bland annat fast att vid planeringen av ny bebyggelse ska staden förhålla sig till en di-
mensionerande nivå på 3,5 meter över havet. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp Redestam  Jenni Wehrmann 
planchef   planarkitekt 
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