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Komplettering av planuppdrag 
Dnr:411/2019 

Upprättad 1 mars 2021 

Detaljplan för del av fastigheten 

Långeberga 1:1 med flera, Östra 
Ramlösa 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag – utökning 
av planområdet 
 

Planuppdraget beskrivs utförligt i underlaget till stadsbyggnadsnämndens beslut den 13 juni 
2019 § 187. I detta underlag beskrivs den nya avgränsningen, vad som föreslås inom de respek-
tive områdena samt områdena i sig. Aktuellt förslag till utvidgning av planområdet ska ses till-
sammans med tidigare underlag för en komplett förståelse av ärendet. 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandad bostadsbebyggelse, centrumverksamhet, 
skola, förskola och idrottshall, park och naturstråk samt att pröva omfattning och utformning av 
bebyggelsen och de allmänna platserna. 

Avgränsning 
Planområdet är beläget cirka fem kilometer öster om Helsingborgs centrum, i stadens östra yt-
terkant, öster om väg 111 (Österleden). I det ursprungliga planuppdraget avgränsades planom-
rådet enligt följande: 

Planområdet gränsar i väster till Österleden, i norr till Fältarpsvägen, i öster omfattar och av-
gränsas planområdet av Lussebäcken och i söder gränsar planområdet till jordbruksmark. Plan-
området omfattar cirka 68 hektar. 

Under arbetets gång har framkommit omständigheter som gör att planområdet bör utvidgas så 
att det omfattar Långebergaskogen med omgivning och villaområdet inom fastigheterna Östra 
Ramlösa 5:10-16 och 5:19-23. 

Orsakerna till varför Långebergaskogen med omgivningar bör omfattas av planområdet är att 
skogen är en naturlig förlängning av det grönstråk som planeras i detaljplanen, att en del av 
kompensationsåtgärderna med anledning av balanseringsprincipen är planerade att utföras 
inom och i anslutning till skogen samt att det är en fördel ur drift- och skötselperspektiv att sko-
gen planläggs som allmän platsmark eftersom ansvarsuppdelningen blir tydligare då. 

Orsakerna till varför villaområdet inom fastigheterna Östra Ramlösa 5:10-16 och 5:19-23 bör 
omfattas av planområdet är att bebyggelsen idag inte omfattas av detaljplan. Bebyggelsen kan 
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klassas som sammanhållen. Även små åtgärder inom fastigheterna bedöms kunna inverka på 
omgivningen, och det finns ett stort behov av att samordna olika intressen. Detta bör göra inom 
pågående detaljplanearbete. 

Planområdets läge i staden. Blå streckad linje utgör avgränsningen i ursprungligt planuppdrag, 
beslut i stadsbyggnadsnämnden den 13 juni 2019 § 187. Röda streckade linjer utgör förslag till ut-
vidgningen av planområdet.  

Förslag till process 
Områdena föreslås ingå i pågående detaljplanearbete. Aktuell detaljplan upprättas med utökat 
planförfarande i enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen (2010:900). 

Planförslag 
Långebergaskogen föreslås ingå i ett grönstråk som planeras inom aktuell detaljplan, och plan-
läggas som naturmark. Idén är att genomföra några av de åtgärder som föranleds av balanse-
ringsprincipen inom och i anslutning till skogen. 

Villaområdet föreslås planläggas för bostadsändamål enligt rådande förhållanden. 

Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 
I samband med att planprogrammet för Östra Ramlösa godkändes beslutades att planens ge-
nomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt dåvarande lagstiftning. En stra-
tegisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer att genomföras, 
enligt 6 kap 11, 12 och 16 §§ miljöbalken och 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Denna kommer att 
omfatta även utvidgningen av planområdet. 
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Bedömning av konsekvenser 
Utvidgningen av planområdet bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för respektive 
område.  

Långebergaskogen bedöms få ett större skydd genom detaljplan, och skötseln av naturområdet 
förväntas underlättas genom en tydligare ansvarsfördelning. För fastigheterna inom villaområ-
det bedöms förutsägbarheten och likabehandlingen att öka genom detaljplanering. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs 
stad den 12 mars 2019.  

Stadsbyggnadsnämnden gav den 13 juni 2019 § 187 ett uppdrag att påbörja detaljplanearbetet. 
Detaljplanearbetet föregicks av ett planprogram som godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 
23 oktober 2012 § 400. 

Planområdet 
Planområdets förutsättningar beskrivs utförligt i underlaget till stadsbyggnadsnämndens beslut 
den 13 juni 2019 § 187. 

Långebergaskogen utgör ett cirka 7 hektar stort skogsområde. Enligt natur- och kulturprogram 
för Välluv är Långebergaskogen en rest av byn Långebergas samfällda utmark. På en karta från 
1937 kallades skogen ”Söndre kroken”. Idag är det en fuktig ädellövskog med hägg, ask, bok och 
ek. I skogen växer det bland annat lundvårlök, ormbär och vitsippor varav de två senare tyder 
på att det har funnits en slåtteräng. I skogen trivs rådjur, räv och hermelin. Den fuktiga marken 
gör också att flera olika arter av snäckor trivs.   

Villaområdet består av tolv fastigheter varav nio stycken är bebyggda med villabebyggelse och 
tillhörande komplementbyggnader. Tre av fastigheterna är obebyggda. Två av dessa var tidigare 
bebyggda med verkstadsbyggnader och lager, och på den tredje fanns ett upplag. Inom de tre 
obebyggda fastigheterna har markföroreningar påträffats. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Carl Welin   Tobias Röös 
planchef   planarkitekt 
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