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Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

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

i stadsbyggnadsnämnden 26 januari 2017. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 kapitlet 

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

Ändringen av detaljplanen utgör ett tillägg till gällande detaljplan för Raus Södra (1283K-

12709) och gäller jämsides med gällande detaljplan. 

1.1 Syfte 

Syftet med ändring av detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra uppförande av carpor-

tar samt bekräfta komplementbyggnader och byggnader som idag ligger på mark som inte får 

bebyggas. Ändringen syftar även till att skapa större flexibilitet inom befintlig byggrätt samt att 

bekräfta redan ianspråktagen parkmark för bostadsändamål. 

1.2 Sammanfattning 

Ändringen av planen innebär att carport/garage får uppföras på nuvarande parkering. Detta 

möjliggörs genom att planbestämmelse om att marken inte får bebyggas (prickmark) i gällande 

detaljplan ersätts med bestämmelsen om mark som endast får bebyggas med uthus och garage. 

På så sätt bekräftas i planändringen komplementbyggnader som tidigare har uppförts på mar-

ken som inte får bebyggas. Dessutom bekräftas delar av befintlig radhusbebyggelse som har le-

gat inom prickmark i gällande detaljplan genom att ta bort bestämmelse om prickmark inom 

dessa delar. Detaljplanen tar även bort bestämmelser om högsta antal lägenheter, högsta tillåtna 

takvinkel samt förbudet mot inredning av vind. Detaljplanen bekräftar även en remsa av träd-

gårdar som redan har anlagts på allmän plats, genom att ändra användningen till bostadsända-

mål men inte tillåta några byggnader.   

   

Gällande detaljplan (1283K-12709) Ändring av detaljplan 

Förslag 

Detaljplanen möjliggör: 

 Byggnation av komplementbyggnader inom en yta längs med planområdets gräns på 

planområdet 

 Inredning av vind och uppförande av flera lägenheter än gällande detaljplan tillåter  

 Bostadsändamål innehållande befintliga bostadsträdgårdar på mark som inte får be-

byggas. 

N 

N 
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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. Pla-

nen innebär att uthus och garage får uppföras på mark som enligt gällande detaljplan inte får 

bebyggas samt begränsar en yta till att endast medge komplementbyggnader. Därutöver kan 

området till en viss grad förtätas då flera lägenheter och inredning av vind tillåts. Byggrätten för 

bostäder minskar på nuvarande parkeringsyta, då endast carport och garage tillåts på en del av 

den ytan. Prövningen av bostadsändamål i den nord västra remsan av planområdet bedöms inte 

medföra några konsekvenser då marken redan är ianspråktagen och ändringen tillåter ingen 

byggnation på den marken. 

Planeringsförutsättningar 

Planområdet innefattar kvarteret Grottekvarnen. Fastigheten ligger nordöst om Sigurds Rings 

gata och söder som Styrbjörns Starkes gata. 

 

 

Planstatistik 

Planområdets area: 3400 m2 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 

Ändring av planen innebär möjliggörande av byggnation av carportar samt bekräftelse av tidi-

gare uppförda komplementbyggnader på planområdet. Ändringen av detaljplanen innebär att 

bestämmelsen om mark som inte får bebyggas tas bort och ersätts med bestämmelse om mark 

som endast får bebyggas med uthus och garage. Därutöver reglerar planen att nuvarande parke-

ringsytan endast får bebyggas med uthus och garage. Delar av bestämmelsen som tas bort 

(mark som inte får bebyggas) ersätts inte. Detta då radhusbebyggelsens placering ska bekräftas 

i planen. Det läggs även till en bestämmelse om högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader 

till 3 meter. 

Ändringen av planen innebär även att tre bestämmelser om utformning tas bort.  Dessa är be-

stämmelser gällande högsta antal lägenheter, högsta tillåtna takvinkel samt förbudet inredning 

av vind. På remsan som får bostadsändamål tillkommer det även en bestämmelse om mark som 

inte får bebyggas. 

 

2.2 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

 

Genomförandetid 

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

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen som läggs till PBL 4 kap 

B 

 

 Bostäder 
 Marken får endast bebyggas med uthus och garage 

  5 § 
 11 § 1 

f3 

 

Högsta byggnadshöjd för uthus och garage är 3 meter 
Mark som inte får bebyggas 

16 § 1 
11 § 1 

 
  

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen som tas bort  

  Mark som inte får bebyggas  

 Vind får inte inredas  

 Högsta antal lägenheter är 12  

 
Största takvinkel är angivet värde i grader  

 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen som fortsätter gälla  

f1  Endast radhus eller flerbostadshus  

f2 Högsta antal våningar är 1  

   

   

   

 

 

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 

 

Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

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. Läns-

styrelsen har uttryckt ingen erinran under samrådet. 

Planens genomförande innebär i huvudsak ändrad bestämmelse gällande mark som inte får be-

byggas inom kvarteret Grottekvarnen. Denna blir ändrad till mark som får bebyggas med uthus 

och garage. Detaljplanen skapar större flexibilitet genom att ta bort några utformningsbestäm-

melser. Befintlig markanvändning inom fastigheten Grottekvarnen ändras inte. Remsan som får 

bostadsändamål har i den ursprungliga detaljplanen har användningen Park. Då den marken re-

dan är i ianspråktagen som bostäder (trädgårdar) samt att ingen bebyggelse tillåts på denna 

remsa anses inte miljöpåverkan vara betydande.  Sammantaget kan konsekvenserna av planens 

genomförande inte antas 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.  

Området omfattas av riskintresse 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. 

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på luftkvalitet. Även om det byggs flera lägen-

heter inom planområdet bedöms inte någon större trafikökning ske. 

Markradon 

Planområdet är redan bebyggt och planändringen medger endast mindre kompletteringar. Pla-

nen bedöms inte påverkas av markradonen.  

Vattenkvalitet  

Inom planområdet finns det en Grundvattensskyddsplan från 1996 (1283K-14385). Planen be-

döms inte påverka grundvattnet. 

Trafikflöden 

Trafikflöden kommer inte att förändras till följd av planförslaget.  

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Planförslaget medför ingen betydande påverkan på natur- och kulturmiljö. Marken i planområ-

det är redan ianspråktagen. 
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3.5 Planens genomförande  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Anläggningsbeslut, akt 1283K-15519 behöver omprövas för att carport/garage ska ingå i ge-

mensamhetsanläggningens ändamål. Omprövning av gemensamhetsanläggningen görs av lant-

mäterimyndigheten efter ansökan och är förenligt med kostnader. 

Ekonomi 

Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars 

funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 

Parkering 

Planförslaget avser inte att minska antalet parkeringar inom planområdet. Alla parkeringar som 

påverkas ersätts, då planen endast avser att skapa byggrätt för carport. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan inkom den 19 september 2016 från Grottekvarnens samfällighetsförening.  

Fastighetsägaren framförde ett önskemål om att bygga carportar på fastighetens parkeringsyta, 

som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. 

Beslut i ärendet 

Den 26 januari 2017 beslöt stadsbyggnadsnämnden att ge detaljplaneavdelningen uppdrag att 

starta planprocessen. Planprocessen genomförs som ett standard planförfarande. 

4.2 Planområdet 

Planområdet ligger inom Ättekulla och avgränsas av Sigurds Rings gata i söder och väst samt 

Styrbjörn Starkes gata i norr. Området omfattar hela kvarteret Grottekvarnen, som består är fas-

tigheterna Grottekvarnen 1-13, samt en remsa nordväst om kvarteret Grottekvarnen som är en del 

av fastigheten Ramlösa 9:1. Planområdet omfattar 3400 m.2 

 

Snedbild över planområdet 

Markägoförhållanden 

Största delen av marken är i privat ägo. Den remsa som får bostadsändamål är i dag i stadens 

ägo och avses att övergå i privat ägo. 

Markanvändning 

Området är bebyggt med bostäder. 
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Bebyggelse 

Inom planområdet finns tre stycken längor med sammanlagd 12 radhus. Utöver detta finns 

komplementbyggnader tillhörande radhusen samt en mindre byggnad på parkeringsytan.  

Grönområden 

I mitten av planområdet finns det en gemensam gård. 

Trafik 

Området nås från Sigurd Rings gata i söder. Plan-området ligger cirka 200 meter från närmaste 

busshållplats. 

Teknisk försörjning 

Området är redan bebyggt och all teknisk försörjning finns. 

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. Området omfattas av riskintresse kustzon, MB 4 kap 4§. 

Riksintresset för kustzon berör främst de obebyggda delarna av kustzonen.  

Översiktsplan 

Planområdet ligger inom gränsen för Stadsplan 2017, antagen av kommunfullmäktige den 16 

november 2017, vilket är en ändring av översiktsplanen som omfattar större delen av Helsing-

borgs tätort.  Stadsplan 2017 är planområdet utpekat som ett område för blandad stad med in-

riktning på boende samt tät småhustad. 

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan för Raus Södra (1283K-12709), vilken redovisar bostads- och 

kontorsändamål. Gällande detaljplan medger radhus eller flerbostadshus med högst 12 lägen-

heter alternativt kontor. Bebyggelsen får uppföras i en våning och med en högsta tillåtna takvin-

kel på 14 grader. Bestämmelse om högsta antal lägenheter är angivet till 12. Genomförandetiden 

för gällande detaljplan har gått ut. 
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Gällande detaljplan, sida 1 av 3, där planområdet finns. 

 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp Redestam Daniel Gardevärn 

planchef samhällsplanerare 


