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Detaljplan för fastigheten 

Sleipner 3, Ringstorp 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse inom fas-
tigheten Sleipner 3.  

Avgränsning 
Planområdet består av fastigheten Sleipner 3 och ligger i centrala Helsingborg, inom stadsdelen 
Ringstorp. Fastigheten ligger utmed Kurirgatan. Området är 8 370 kvm. Bebyggelsen på den 
aktuella fastigheten är flerbostadshus i 5-6 våningar med tegelfasader. I området runt omkring 
finns flerbostadshus i 4-8 våningar. Planområdet gränsar också till en offentlig park 

 

Planområdets läge 
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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 andra kvartalet 2017, och färdigställas under andra 
kvartalet 2018. 

Planförslag 
Detaljplanen avses pröva en komplettering av befintlig bebyggelse. Förslaget innebär att två nya 
huskroppar uppförs, en friliggande och en intill befintlig byggnad. Den friliggande i 8 våningar 
och den intilliggande i 6 våningar. Totalt rymmer förslaget ca 140 bostäder. 

Parkeringsbehovet behöver utredas. 
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Förslag till ny bebyggelse. Illustration framtagen av jkab Arkitekter. 

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. 

Platsen 

Planområdet består idag av flerbostadshus i 5-6 våningar med en öppen privat gräsyta i gårds-
miljö varför det bedöms som lämpligt att planlägga för kompletterande bostadsbebyggelse. 
Detta i enlighet med ÖP 2010 och stadens strategi om att komplettera i befintlig stadsbebyg-
gelse och därmed förtäta staden. 

Planen 

Planen innebär att två nya huskroppar i 6 och 8 våningar uppförs på platsen, med uteytor place-
rade mellan huskropparna. Planområdet gränsar till en offentlig park. Genomförande av plan-
förslaget kan påverka grannar då de nya volymerna ligger nära befintliga bostadshus. Skuggning 
och insyn som en ny bostadsvolym medför bedöms som acceptabla. 

Påverkan 

Genomförande av planförslaget innebär en ökad exploateringsgrad och en förändrad markan-
vändning. 
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Bedömning av övriga konsekvenser 
I samband med planarbetet behöver frågan om dagvatten utredas. Dagvattnet behöver renas 
och fördröjas. Fastigheten ligger inom ett infiltrationskänsligt område och hårdgörning medför 
att infiltrationen minskar och mer vatten rinner av på ytan. 

Parkeringsbehovet behöver utredas. Det är viktigt att ta hänsyn till bebyggelsestrukturen i om-
rådet och att behålla gröna ytor mellan husen. 

Förslaget bedöms leda till ökat tryck på skolan i området. 

Befintliga cykelstråk i området är viktiga att bevara. De kan behöva säkerställas i kommande 
planarbete. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från Fastighets AB Stenbocken den 26 april 2016. Till 
ansökan har bifogats ett förslag med två nya huskroppar, en friliggande och en intill befintlig 
byggnad. Den friliggande i 8 våningar och den intilliggande i 6 våningar. Sammanlagt ca 140 
bostäder. 

Planområdet 
Planområdet består idag av flerbostadshus i 5-6 våningar med en öppen privat gräsyta i gårds-
miljö varför det bedöms som lämpligt att planläggas för kompletterande bostadsbebyggelse. 

Området runt norra infarten är kraftigt bullerpåverkad men i det aktuella läget är nivåerna låga. 

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 Länsstyrelsen. 

Planområdet omfattas av riksintresse kustzon men påverkar inte riksintresset eftersom det är 
placerat inom befintlig stadsbebyggelse. 

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 – utveckla till blandad stad. Vid förtätning ska grönytor med ekologiska, rekre-
ativa och strukturella värden värnas. Förtätning ska göras så att värden som tidigare saknats 
tillförs och befintliga kvaliteter i den lokala miljön ska tillvaratas. Översiktsplanen nämner sär-
skilt behovet av att offentlig service, som förskola och skola växer i samma takt som befolkning-
en.  

Detaljplaner 
För planområdet gäller detaljplan för kvarteren Balder m fl (6042), vilken anger kvartersmark 
för bostäder och därmed samhörigt ändamål för det aktuella området. Byggnader får uppföras i 
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4 våningar ut mot Kurirgatan och 6 våningar i den vinkelställda huskroppen. Genomförande-
tiden för gällande detaljplan har gått ut. 

Fastighetsplaner 
För planområdet gäller tomtindelning inom kvarteret Sleipner (6562).  

Bevarandeplan 
Planområdet omfattas inte av något bevarandeprogram. 

Övriga planeringsunderlag 

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, 
ligger planområdet inom rekommenderat avstånd till både park och natur. 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp-Redestam   
planchef    
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