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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN  
GANTOFTA 4:15 M FL 
GANTOFTA, HELSINGBORGS STAD 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 

HANDLINGAR 

Detaljplanen redovisas på: 
• denna planbeskrivning  
• genomförandebeskrivning 
• detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer 
• miljökonsekvensbeskrivning (Sweco, 2011-12-20) 
• samrådsredogörelse 
• utlåtande 

 
Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet och finns att 
tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen: 

• Dagvattenutredning (Ramböll, 2012-11-29) 
• Arkeologisk förundersökning (UV Rapport 2012:123) 

 
Detaljplan upprättas i enlighet med plan- och bygglag (1987:10). 
 

SYFTE 

Detaljplanen upprättas för att möjliggöra uppförandet av ca 50 småhus i an-
slutning till sydöstra delen av Gantofta.  
 

BAKGRUND 

Ägarna till fastigheterna Gantofta 4:15 och 4:18 har inkommit med önskemål till 
kommunen om att planlägga området för bostadsbebyggelse. Intentionerna 
överensstämmer med kommunens översiktsplan, ÖP 2010, och den fördjupade 
översiktsplanen för Gantofta. 
 
Förslaget har föredragits stadsbyggnadsnämnden som information den 18 no-
vember 2010. 
 
Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i sin skrivelse ”Underlag för behovsbedömning 
och avgränsningar av miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för fastighet 
Gantofta 4:15 m.fl. i Gantofta, Helsingborgs stad, Skåne län” daterad 2011-09-13 
bedömt att genomförande av planförslaget inte kan uteslutas medföra en sådan 
miljöpåverkan enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen eller 6 kap. 11-18 §§ miljö-
balken. Därför har en miljöbedömningsprocess påbörjats och en utförts, se vi-
dare under rubriken Konsekvenser. 
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PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget sydost om Gantofta, i direkt anslutning till befintlig be-
byggelse. Gantofta ligger ca 7 km sydost om centrala Helsingborg. Planområdet 
avgränsas i väster av Norra Kvistoftavägen, i norr av befintlig småhusbebyggelse 
och i söder av gården Emmasro. Planområdet omfattar ca 5,3 ha och utgörs av 
fastigheten Gantofta 4:15 samt del av fastigheten Gantofta 4:18. För exakt av-
gränsning hänvisas till plankartan. 
 

 
Planområdets läge i Gantofta. 
 
Markägare 
Fastigheterna Gantofta 4:15 och 4:18 är i privat ägo. 
 
Beskrivning av området 
Markanvändning 
Planområdet utgörs av åkermark klass 8 och är i nuläget obebyggt. Det är svagt 
böljande med ett lågparti i den centrala delen.  
 
Bebyggelse 
Norr om planområdet finns friliggande villabebyggelse från 1960-talet och 
framåt. I söder ligger gården Emmasro där det idag finns hästhållning. Marken 
väster och öster om planområdet är obebyggd. 
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Natur och rekreation 
Utöver den angränsande bebyggelsen består planområdets omgivningar av ett 
böljande åkerlandskap där vegetationen är koncentrerad till äldre gränser, vägar 
och omkring bebyggelse.   
 

 
Rååns dalgång sedd mot sydost. 
 
Öster om planområdet ligger Råån. Råån rinner genom en dalgång bestående av 
bäckraviner som kantas med ädellövskog. Dalgången, som ligger i ett öppet 
slätt- och jordbrukslandskap, har höga naturvärden och goda rekreationsmöj-
ligheter. Längs med dalgången finns ett omväxlande betes- och skogslandskap 
som är värdefullt ur landskapsbildssynpunkt, därav landskapsbildsskydd enligt 
19 § naturvårdslagen. Dalgången är sedan 1998 ett kommunalt naturreservat. 
 
Gantofta idrottsplats ligger ca 200 m nordväst om planområdet. Idrottsplatsen 
ligger inom ett centralt parkområde. 
 
Trafik 
Planområdet gränsar i väster till Norra Kvistoftavägen. Vägen utgör huvudinfart 
till orten för trafik söderifrån. Enligt beräkningar för dagens situation är trafik-
mängden dock begränsad, 1 184 fordon per dygn varav 7 % tunga fordon. Sepa-
rerad gång- och cykelbana saknas utmed vägen. Skyltad hastighet förbi planom-
rådet är idag 70 km/h och övergår till 50 km/h genom tätorten. 
 
Gantofta station är belägen ca 600 m norr om planområdet. Stationen trafikeras 
av Pågatåg med entimmestrafik mellan Helsingborg-Simrishamn. Restiden till 
Helsingborg C är ca 9 min. Gantofta trafikeras även av regionbusslinje 209 mel-
lan Helsingborg-Gantofta-Vallåkra med sju avgångar varje vardagsdygn. Närm-
aste hållplats finns på Norra Kvistoftavägen, ca 70 m från planområdet. 
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 Norra Kvistoftavägen. Till höger i bild syns en del av planområdet. 
 
Öster om planområdet har Råådalsbanan sin sträckning. Järnvägen är enkel-
spårig och trafikeras av persontåg och godstrafik.  Banan trafikeras idag av ett 
persontåg i timmen i vardera riktningen och 8 godståg per dygn. Farligt gods 
transporteras på järnvägen i begränsad omfattning, mellan 5-7 % av den totala 
godsmängden. 
 
Sammanfattningsvis är både tillgängligheten till det övergripande vägnätet och 
kollektivtrafikförsörjningen mycket goda. 
 
Service 
Gantofta skola är belägen ca 400 m nordväst om planområdet. I anslutning till 
skolan finns också en förskola. Äldreservice finns i form av hemvård och trygg-
hetslarm. Biblioteksbuss kommer en gång i veckan.  
 
Dagligvarubutik med postombud samt en pizzeria finns ca 300 m norr om plan-
området. 
 
Historik 
Området kring Gantofta har varit kontinuerligt bebott sedan stenåldern. Går-
darna Carlsro, Emmasro och Gantofta boställe i närheten av planområdet mar-
kerar ursprunget i den tidigare bondbyn. År 1865 anlades järnvägen och den 
tidigare bondbyn utvecklades till ett stationssamhälle. Ortens äldsta bebyggelse 
kan kopplas till järnvägen och utgörs av enbostadshus i tegel. I dagsläget präglas 
orten främst av den småhusbebyggelse som började byggas på 1950-talet. 
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Kulturmiljö 
Rååns dalgång och angränsande område mot öster och sydväst, inklusive delar 
av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Dalgången är en 
förhistorisk kommunikationsled med ett rikt fornlämningsbestånd, medeltida 
bymiljöer och tätt belägna kyrkbyar. Det är viktigt att helheten och samman-
hangen i kulturmiljön uppmärksammas så att viktiga karaktärsdrag kan beva-
ras. Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada på 
riksintresset. 
 
Väster om planområdet finns Gantoftadösen. Det är en gravlämning som här-
stammar från bondestenåldern och uppfördes troligen omkring år 3600 f Kr. 
 

 
Gantoftadösen. 
 
Arkeologi 
En arkeologisk förundersökning av planområdets västra del har utförts i maj 
2012 i syfte att klargöra fornlämningssituationen (UV Rapport 2012:123), då det 
tidigare påträffats under mark dolda fornlämningar i planområdets sydvästra 
del. Eftersom lämningarna kunde undersökas och dokumenteras under förun-
dersökningen förordas inga vidare antikvariska åtgärder.  
 
I planområdet östra del finns en fornlämning (RAÄ Kvistofta 84:1) där det tidi-
gare påträffats stenblock, stenredskap och flintspån. Vid den arkeologiska ut-
redningen som utfördes 2011 påträffades dock inga lämningar under jord inom 
detta område. Fornlämningen har blivit sönderplöjd och därmed förordas inga 
vidare antikvariska åtgärder. Påträffas ytterligare fornlämningar i samband med 
markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § lagen om kulturminnen 
m.m., omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan 
synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden. 
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Biotopskyddade objekt 
Utmed planområdets östra gräns finns en stengärdesgård som omfattas av det 
generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. 
 
Markförhållanden 
Marknivåerna i planområdet varierar mellan +32 och +35 meter över havet med 
fall mot ett lägre stråk från nordväst till sydost i mitten av området. 
 
En geoteknisk undersökning har utförts i området (Geoexperten RS AB, 2011-
03-31). Den visade att berggrunden utgörs av sedimentärt berg och jordlagren 
består överst av matjord. Underliggande naturligt lagrad jord utgörs av morän 
och lermorän. Förutsättningarna för grundläggning av bebyggelse är generellt 
goda. 
 
Då förekommande jord är relativt tät är förutsättningarna för infiltration av 
dagvatten i området begränsade.  
 

 
Planområdet sett mot nordväst. I bakgrunden syns angränsande villabebyggelse. 
 
Markradon 
Planområdet ligger inom låg- eller normalriskområde för radon.  
 
Teknisk försörjning 
Befintliga ledningar för vatten, spillvatten, dagvatten, el och tele finns i anslu-
tande lokalgator norr om planområdet. Utmed Norra Kvistoftavägens västra 
sida finns en naturgasledning. 
 
Råån är den naturliga recipienten för dagvatten från planområdet. De befintliga 
dagvattenledningarna för orten mynnar ut i Råån norr om planområdet. Ett 
rörmagasin för fördröjning av dagvattnet finns vid Gantofta station. Kapaciteten 
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i systemet är begränsad och dimensionerna på ledningarna är små. Bräddning 
av höga flöden får inte ske mot dessa.  
 
Planområdet och åkermarken väster om Norra Kvistoftavägen avvattnas i nulä-
get genom ett åkerdräneringssystem som ansluts till dagvattensystemet i 
Dalsläntegatan.  Fastigheten Kvistofta 5:5 sydost om planområdet avvattnas 
genom ett åkerdräneringssystem vars utsläppspunkt mynnar ut i Råådalens 
sluttning i höjd med gården Emmasro. Från utsläppspunkten rinner dräne-
ringsvattnet nerför en fåra i sluttningen och vidare genom en stentrumma under 
järnvägen innan det slutligen når Råån.  
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 
maj 2010, redovisas Gantofta som ett stationssamhälle som ska vidareutvecklas. 
Då orten har en järnvägsstation prioriteras utbyggnad av orten högre än bevaran-
det av angränsande åkermark som kan behövas tas i anspråk vid utbyggnad. Plan-
förslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen. 
 
Fördjupning av översiktsplan 
I fördjupningen av översiktsplan för Gantofta, antagen av kommunfullmäktige 
den 9 juni 2010, redovisas planområdet som område för ny bostadsbebyggelse. 
Nya gång- och cykelvägskopplingar i och omkring området redovisas också. Plan-
förslaget har utformats i enlighet med vad som anges i fördjupningen. 
 

 
Markanvändningskarta från fördjupningen av översiktsplanen. Planområdet är markerat 
som område för ny bostadsbebyggelse (gul färg). 
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Riksintressen  
Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Riksintresset omfattar Råån med omgivningar (N 45) och värdena utgörs av geo-
vetenskap, odlingslandskap genom naturbetesmark samt vattendrag. Växt- och 
djurlivet är rikt med ett flertal sällsynta arter. Råån utgör reproduktions- och upp-
växtområde för havsöring. Rååns dalgång utgör ett representativ odlingslandskap i 
slättbygd. Syftet med riksintresset för naturvård är att vårda och bevara natur-
miljöer och den biologiska mångfalden samt att tillgodose behovet för friluftsli-
vet. Delar av området skyddas genom naturreservat och landskapsbildsskydd. 
 
Planområdet ligger också delvis inom riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Riksintresset omfattar Rååns dalgång (M:K10) och värdena utgörs av 
det svagt kuperade öppna odlingslandskapet där ett omfattande och landskaps-
dominerande fornlämningsbestånd vittnar om bosättningskontinuitet sedan sten-
åldern. Stora bymiljöer, gårds- och säteribildningar speglar traktens bosättnings-
mönster och byggnadsskick väl. 
 
Vidare ligger planområdet i närheten av riksintresse för järnväg enligt 3 kap. 8 § 
miljöbalken. Riksintresset omfattar den angränsande Råådalsbanan och hänsyn 
ska tas till riksintresset vid förändring och exploatering. 
 
Delar av Rååns dalgång öster om planområdet utgörs av Natura 2000 område. 
Alla Natura 2000 områden är utpekade som riksintressen enligt miljöbalken 4 
kap. 1 och 8 §§ och åtgärder får inte vidtas som kan medföra påtaglig skada på 
riksintresset. 

Karta över berörda områden för riksintresse och Natura 2000. 
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Landskapsbildsskydd 
Planområdet ligger inom landskapsbildsskyddat område i anslutning till Rååns 
dalgång. Landskapsbildsskydd är en gammal skyddsform med stöd av 19 § na-
turvårdslagen som syftar till att reglera bebyggelse, vägar och andra anläggning-
ar som kan påverka landskapsbilden negativt. Bestämmelsen, som saknas i mil-
jöbalken, gäller till dess att länsstyrelsen beslutar om upphörande.  
 

 
Karta över landskapsbildsskyddet. Planområdet är markerat med röd linje. 
 
I beskrivningen av landskapsbildsskyddet anges att Rååns dalgång är en väl 
markerad dalgång med bidalar i ett öppet slätt- och jordbrukslandskap. Mar-
kerna utefter ån utgörs av ett omväxlande betes- och skogslandskap. Dalgången 
är även värdefull ur vetenskaplig och social naturvårdssynpunkt och den hyser 
betydande kulturhistoriska värden. Inom området råder förbud att, utan läns-
styrelsens tillstånd, uppföra ny byggnad, anordna upplag, schakta, kalavverka 
lövskog, avverka träd i alléer och utföra skogsodling. Föreslagen ny bostadsbe-
byggelse inom planområdet förutsätter tillstånd eller upphävande från länssty-
relsen, vilket har sökts av Helsingborgs stad i samband med pågående detalj-
planeläggning. 
 
Detaljplaner 
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. Planområdet gränsar i norr till de-
taljplan för Gantofta stationssamhälle, nr 9637, laga kraft 16 augusti 1965. Planen 
reglerar bebyggelsen i Gantofta tätort. Till detaljplanen finns ett tillägg, nr 13818, 
laga kraft 11 april 1994. Tillägget berör enbart huvudmannaskapet för gator och 
övrig allmän platsmark som överfördes från vägförening till kommunen. Genom-
förandetiden har gått ut för detaljplanen och tillägget. 
 
Naturvårdsprogram 
Rååns dalgång omfattas av Naturvårdsplan för Helsingborg 1992. Där anges att 
en ekologisk helhetssyn ska vara styrande för området. 
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Ortsanalys 
För Gantofta stationssamhälle har en ortsanalys tagits fram av stadsbyggnads-
kontoret, den 20 april 2004. I ortsanalysen görs en beskrivning av utvecklingen 
i Gantofta som avslutas med en sammanfattning av ortens starka och svaga si-
dor samt rekommendationer för fortsatt planering. Bland annat rekommende-
ras utbyggnad av bostäder och förtätning för att förhindra fortsatt befolknings-
minskning. 
 

PLANENS UTFORMNING 

Dispositionen i stort 
Planförslaget innebär att ett nytt småhusområde i anslutning till befintlig bo-
stadsbebyggelse söder om Gantofta anläggs, i enlighet med intentionerna i för-
djupningen av översiktsplanen. Bebyggelsen utgörs av ca 50 småhus i form av 
friliggande villor samt radhus. Förskola medges i den västra delen av planområ-
det. Området ansluts för biltrafik till Norra Kvistoftavägen vid två punkter. Flera 
kopplingar för gång- och cykeltrafik till angränsande bebyggelse i norr föreslås. 

Illustrationskarta. 



 11(28) Dnr 591/2010 
  P 7 januari 2013 

Red. ändrad 25 mars 2013 
Helsingborgs stad strävar mot en hållbar stadsplanering med beaktande av so-
ciala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Därför är planens intention att möj-
liggöra långsiktigt hållbara byggnader vilket i praktiken innebär att byggnader 
företrädesvis uppförs energisnåla, med miljövänliga byggnadsmaterial samt 
med fokus på trygghet och välmående. Ny bebyggelse bör därmed planeras och 
utföras med miljöanpassade metoder och sunda material i former som medver-
kar till en lägre energiförbrukning, exempelvis passivhus. 
 
Bebyggelse 
Bostäder 
Planförslaget innebär en naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsestruk-
turen i Gantofta. Avståndet från närmaste byggrätt till Råån är minst 160 m. 
Den nya bebyggelsen placeras på ett längre avstånd från Råån än den befintliga 
norr om planområdet i syfte att minimera visuell påverkan på dalgången.   
 
Inom planområdets ytterkanter medges bostadsbebyggelse i form av friliggande 
bostadshus med maximal byggnadshöjd 4,7 m och totalhöjd 8,0 m. Bebyggelsen 
i det sydvästra hörnet begränsas till maximal byggnadshöjd 3,5 m och totalhöjd 
6,0 m. De lägre byggnadshöjderna i denna del syftar till att behålla siktlinjen 
från dösen och Norra Kvistoftavägen över Rååns dalgång samt till att ta hänsyn 
till omgivande landskap och befintlig bebyggelse.  
 
I planområdets centrala delar medges utöver friliggande bostadshus också tä-
tare bebyggelse i form av radhus/kedjehus. Radhusen får uppföras med högsta 
totalhöjd 8,0 m.  
 
Garage och komplementbyggnader ska placeras minst 1,0 m från tomtgräns. 
Högsta totalhöjd är 3,0 m. 
 
Tomtstorlek för friliggande hus får minst vara 650 m² och störst 900 m². Högst 
25 % av tomten får bebyggas inklusive komplementbyggnader. Garage/carport 
får högst vara 50 m². Tomstorlek för radhus/kedjehus får minst vara 250 m² och 
störst 400 m². Högst 35 % av tomten får bebyggas inklusive komplementbygg-
nader. Tomterna i planområdets ytterkanter förses med en zon mot omgivande 
naturmark där ingen bebyggelse får uppföras. Syftet är att få en mjuk övergång 
från bostadsområdet till naturmarken. I den norra delen av området får dock 
komplementbyggnader uppföras i tomternas ytterkanter då dess tomter gränsar 
mot befintlig bebyggelse.  
 
Bebyggelsen ska uppföras med fasader i traditionell jordfärgskala såsom rött, 
gult eller brunt. Tak ska utformas med röda takmaterial. Det bidrar till att hålla 
samman bebyggelsen i området och till ett sammanhängande uttryck av områ-
det i sin helhet. 
 
Stengärdesgården utmed planområdets östra gräns utgör en naturlig avgräns-
ning av planområdet österut och förses med bevarandebestämmelse på plankar-
tan. 
 

heta1001
Överstruket
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Offentliga byggnader 
I planområdets västra del medges förskoleverksamhet. Lokalisering av förskola 
bedöms vara lämplig i denna del då tillgängligheten till Norra Kvistoftavägen 
och den övriga orten är god. 
 
Grönområden 
Omkring den nya bebyggelsen föreslås ett sammanhängande stråk med natur-
mark. Längst i söder föreslås ett naturområde med fördröjningsdamm för dag-
vatten. Naturområdena i söder och öster utgör även buffertzoner mot omgi-
vande åkermark. Centralt genom planområdet föreslås ett parkstråk i nordsyd-
lig riktning för lek och rekreation som sammanbinder omgivande naturområ-
den. Växter som planteras på allmän platsmark bör vara av lokal eller svensk 
härkomst med hänsyn till Natura 2000 området. Kopplingarna till de befintliga 
delarna av Gantofta möjliggör för samtliga ortsbor att nyttja natur- och grönom-
rådena i området. 
 
 
 

 
Sektion genom planområdet. 
 
Park- och naturmarken gör det möjligt att röra sig genom området på flera stäl-
len. Utblickar över det omgivande landskapet möjliggörs i öppningarna mellan 
tomterna och från park- och naturområdena. Siktlinjen mellan Gantoftadösen 
och Råådalen bibehålls. Utblickarna ger goda möjligheter att uppleva det omgi-
vande landskapet. 
 
I enlighet med fördjupningen av översiktsplanen möjliggörs anordnande av nya 
vandrings- och rekreationsstråk genom park- och naturområdena, vilket för-
bättrar tillgängligheten till det omgivande natur- och kulturlandskapet.  
 
Detaljplaneförslaget innebär att åkermark av klass 8 tas i anspråk och därmed 
ett bortfall av ekosystemtjänster såsom livsmedelsproduktion. Förlust av åker-
mark och bortfall av livsmedelsproduktion går inte att kompensera. Däremot 
ska andra funktioner såsom gröna och rekreativa kvaliteter tillföras området 
och utföras i enlighet med den s.k. balanseringsprincipen i samband med ge-
nomförandet av detaljplanen. Tillförandet bör ske genom plantering av träd och 
buskar samt gräsytor inom planområdet i t.ex. det centrala grönstråket och i 
grönområdet söder om den tillkommande bebyggelsen. Överskjutande summa 
ska bidra till att förstärka de biologiska och rekreativa värdena i närområdet. 
 
Stengärdesgården i öster skyddas mot rivning och omges av naturmark. 
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Trafik 
Biltrafik 
Planområdet ansluts till Norra Kvistoftavägen i nordväst och sydväst. Hastig-
heten på Norra Kvistoftavägen utmed planområdet ska sänkas till 40 km/h när 
området är utbyggt. Genom området dras en ny gata i form av en slinga. Slingan 
förbinds på tvären med två gårdsgator. Inga tomtutfarter förläggs mot Norra 
Kvistoftavägen. 
 
Lokalgatorna föreslås utformas med en körbana på 5,5 m och trottoar på den 
ena sidan av gatan med en bredd av 1,8 m. Totalt är lokalgatans sektion 7, 3 m. 
Gångfartsgatorna ges en 6,0 m bred gatusektion. 
 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska vidtas i korsningspunkterna mellan lokal-
gatorna och gårdsgatorna samt på lokalgatorna vid det centrala parkstråket. 
Gårdsgatorna kan förses med trädplanteringar. 
 

 
Typsektioner av de två gatutyperna i området. 
 
Parkering 
Boendeparkering avses lösas på respektive tomt. Inom varje villatomt ryms ett 
garage och en öppen bilplats. Enligt stadens parkeringsnorm ska minst 1,5 par-
keringsplats per bostad finnas för radhus/kedjehus.  
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Gång- och cykeltrafik 
Planområdet ansluts i norr med gång- och cykelvägar till angränsande lokalga-
tor. Detaljplanen möjliggör en framtida utbyggnad av gång- och cykelväg utmed 
Norra Kvistoftavägens östra sida. Inom planområdets ytterkanter och i det cen-
trala parkstråket anläggs promenadvägar som ansluter till Rååns dalgång och 
det omgivande landskapet. 
 
Kollektivtrafik 
Planområdet är välförsörjt med kollektivtrafik. Planförslaget innebär ingen för-
ändring av nuvarande förhållanden. 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
För detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram i syfte att undersöka 
möjligheterna till omhändertagande och avledning av dagvatten (Ramböll, 
2012-11-29).  
 

 
Illustrationskarta med föreskrivna flödesriktningar för dagvattenavrinning. 
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Söder om den föreslagna bebyggelsen anläggs ett naturområde med plats för ett 
fördröjningsmagasin i form av en öppen damm. Området dimensioneras för 10-
års regn, vilket motsvarar en damm med yta på ca 1 700 m², men ska vara stort 
nog för att kunna rymma dagvattenmängder motsvarande ett 50-års regn. 
Dammen ska utformas med permanent vattenspegel, vilket är positivt för re-
ningseffekten då det ger tid för föroreningarna att sedimentera. Av säkerhets-
skäl anläggs dammen med flacka slänter. Vattennivån i dammen varierar med 
nederbördsmängderna. Största delarna, med undantag för den konstanta vat-
tenspegeln, kommer normalt vara torrlagda och kan då användas för rekreation. 
 
Dagvatten från tomtmark ska enligt NSVA ledas till dagvattenmagasinet i led-
ningar, med undantag för tomterna utmed parkstråket i nord-sydlig riktning 
och tomterna som gränsar till naturområdet i söder. Från dessa tomter kan dag-
vatten avledas ytligt. 
 

 
Karta över dagvattenavledningen från planområdet. 
 
Dagvatten ska renas och fördröjas inom planområdet innan det leds vidare till 
recipienten, d.v.s. Råån. Fördröjning av dagvatten krävs för att klara kravet på 
utloppsflöde om 1 l/s och ha. För att förhindra att föroreningar som alstras 
inom planområdet når Råån, ska åtgärder vidtas som minskar föroreningsut-
släpp från planområdet. De föroreningsmängder som finns i dagvatten från ett 
bostadsområde är förhållandevis små och har sitt ursprung främst från tak- och 
vägavrinning. Förhöjda föroreningshalter kan uppstå t.ex. från biltvätt. Genom 
att låta dagvatten rinna över gräsytor (översilningsytor) samt att låta eventuella 
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föroreningar i dagvattnet sedimentera i fördröjningsmagasin kan en god förore-
ningsreduktion erhållas.  
 
Dagvattenmagasinet föreslås avvattnas genom en ny ledning som ansluts till 
den befintliga utloppspunkten för åkerdränering på fastigheten Kvistofta 5:5. 
Från utloppspunkten ska dagvattnet ledas till Råån via den befintliga stenlagda 
fåran i sluttningen och den befintliga stentrumman under järnvägen. Inga för-
ändringar nedströms den befintliga utloppspunkten föreslås. Utflödet från 
planområdet får inte överstiga 1 l/s och ha, vilket motsvarar den från befintlig 
åkerdränering. Tillstånd för vattenverksamhet krävs från länsstyrelsen för an-
slutningen. Det är lämpligt att använda den befintliga utsläppspunkten då plan-
områdets topografi kan bibehållas samtidigt som det minimerar påverkan på 
omgivande naturvärden.  
 
Den nya dagvattenledningen ska dras på ett sådant sätt att påverkan på natur-
värdena inom Natura 2000-området eller jordvärmeanläggningen inom fastig-
heten Kvistofta 5:5 minimeras. Det enda ingreppet i Natura 2000-området blir 
där den nya ledningen har sitt utlopp i den befintliga fåran. Anslutningen av 
ledningen till fåran i Natura 2000-området påverkar i anläggningsskedet en yta 
på ca 180 m². Denna yta motsvarar en ledningslängd in i Natura 2000-området 
på ca 12 m och ett arbetsområde för schakt, maskiner samt upplag av massor på 
ca 15 m. Marken ska återställas efter anläggningsarbetena. I övrigt ska ledning-
en dras inom fastigheterna Gantofta 4:18 och Kvistofta 5:5, vilket minimerar 
schaktning och andra ingrepp i Natura 2000-området. Lösning för dagvatten-
hantering ska redovisas i bygglovets tekniska samråd och godkännas av NSVA. 
 
Befintlig åkerdränering föreslås kopplas på den nya dagvattenledningen och 
ledas ut till recipienten. 
 
Vatten och spillvatten 
Området kan kopplas till befintliga ledningar för vatten och spillvatten i angrän-
sande gator i norr. Ny spillvattenledning ska anslutas till befintlig ledning i 
Dalsläntegatan. Intill cykelvägen i nordväst planläggs en 3 m bred remsa som 
område för allmänna underjordiska ledningar. Sammantaget ger detta ett 6 m 
brett område för ledningsdragning. 
 
Brandvattenförsörjning 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 m och avståndet mellan 
brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 m. Detta an-
tas kunna tillgodoses inom området. I fall där avsteg från VAV P83 och VAV P76 
måste göras ska lösningen för brandvattenförsörjning tas fram i samråd med 
brandförsvaret och NSVA. Brandposternas placering avgörs senare i processen, 
i samband med projektering av området 
 
Avfallshantering 
Avfallshantering och källsortering ska ske inom respektive fastighet. Gatunätets 
utformning möjliggör rundkörning för återvinningsfordon.  
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Elnät 
Området kan anslutas till befintligt elnät i angränsande gator i norr. 
 
Uppvärmning 
Ny bebyggelse kan anslutas till befintlig naturgasledningen på västra sidan om 
Norra Kvistoftavägen. 
 
Tele- och bredbandskommunikation 
Området kan anslutas till befintligt tele- och bredbandsnät i angränsande gator. 
 

KONSEKVENSER 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i sin skrivelse ”Underlag för behovsbedömning 
och avgränsningar av miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för fastighet 
Gantofta 4:15 m.fl. i Gantofta, Helsingborgs stad, Skåne län” daterad 2011-09-13 
bedömt att genomförande av planförslaget inte kan uteslutas medföra en sådan 
miljöpåverkan enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen eller 6 kap. 11-18 § miljö-
balken. Därför har en miljöbedömningsprocess påbörjats och en miljökonse-
kvensbeskrivning utförts. Den ursprungliga miljökonsekvensbedömningen upp-
rättades i ett tidigt skede då det ännu inte fanns något konkret detaljplaneför-
slag för området. Inför utställningsskedet har miljökonsekvensbeskrivningen i 
vissa delar omarbetats där justeringar i detaljplanen skett samt förtydligats i de 
delar där nytt material framkommit (Sweco, 2011-12-20). 
 
Bedömningen har gjorts utifrån planförslagets innehåll, typen av påverkan och 
områdets egenskaper i enlighet med 4 § förordningen om miljökonsekvensbe-
skrivningar (MKB-fo), samt bilagorna 2 och 4 till samma förordning. Länssty-
relsen har tagit del av kommunens bedömning och har den 1 november 2011 
meddelat att länsstyrelsen delar kommunens bedömning och är överens om 
miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning. 
 
Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning 
Med hänsyn till den planerade bebyggelsens höjd (ca 6-8 m), lågpartiet i plan-
områdets centrala del och föreslagen utformning av planområdet, bör genomfö-
randet av detaljplanen även fortsättningsvis innebära att mycket av utblicken 
mot dalgången bibehålls. Planen utgör inte heller någon konflikt med 
Gantoftadösens läge i landskapet.  
 
Byggnation av området bedöms inte innebära någon påtaglig skada på riksin-
tresset för kulturmiljön. Bebyggelsen kan ses som en naturlig fortsättning av 
områdets långa bebyggelsekontinuitet. 
 
Planförslaget bedöms inte ha någon betydande påverkan på Natura 2000-
områdets bevarandeintressen. Det bedöms inte innebära någon risk för skada 
på riksintresset för naturvård. De biotopskyddade objekten bevaras även fort-
sättningsvis och ger en eftersträvansvärd kulturhistorisk kontinuitet till områ-
det. Dock kan planen innebära att en ledningsdragning måste göras igenom ett 
biotopskyddat stengärde och i utkanten av Natura 2000-området. 
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Byggnation av området bedöms förbättra kvaliteten på vattnet till Råån till följd 
av minskad näringsämnestillförsel. Utloppet till Råån planeras ske via ett be-
fintligt utlopp. Det bör utredas om det är möjligt att använda skonsamma led-
ningsdragningsmetoder i närheten av Natura 2000-området och biotopskyd-
dade objekt.  
 
Planförslaget varken hindrar eller försvårar utnyttjandet av järnvägsanlägg-
ningen. 
 
Mark, luft och vatten 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön. Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 
2010:477) avser halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid 
(SO2), bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren. 
 
Enligt Helsingborgs översiktsplan föreligger ingen risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet. Med hänsyn till det 
ringa trafiktillskott som genomförandet av planförslaget medför bedöms plan-
förslaget inte innebära någon försämring av luftkvaliteten. 
 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvat-
ten och skyddade områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och 
att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet.  
 
Råån (id nr SE620565-131931), utnyttjas som dagvattenrecipient för huvudde-
len av bebyggelsen i och kring Gantofta. Det aktuella planområdet utgörs idag 
av jordbruksmark och är anslutet till det kommunala dagvattennätet genom ett 
åkerdräneringssystem. Befintligt intilliggande bostadsområde avvattnas via 
kommunens dagvattensystem, vilket mynnar i Råån. 
 
Rååns kemiska status är god och ekologisk status är måttlig. Rååns status be-
döms vara hög avseende försurningspåverkan. Den största negativa påverkan på 
Råån fås via tillförsel av näringsämnen och dess status avseende övergödning 
bedöms som dålig.  
 
Helsingborgssandstenen (id nr SE621791-130957), som utgör grundvattenföre-
komsten i planområdet, har god kemisk och kvantitativ status. Dock bedömer 
vattenmyndigheten att det finns risk att Helsingborgssandstenen inte kommer 
att ha god kvantitativ status år 2015 då det finns ett stort antal uttag från före-
komsten. Vattenmyndigheten bedömer också att det finns risk för att god ke-
misk status inte kan upprätthållas till år 2015 på grund av påverkan från flera 
större tätorter, industrier, jordbruksmark m.m. 
 
Då planförslaget inte medger någon miljöfarlig verksamhet samt att dagvatten 
ska fördröjas och renas inom planområdet bedöms status i vare sig grundvatten 
eller vattendrag påverkas negativt av exploateringen. 
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Hälsa och säkerhet 
Trafikflöde 
Trafikmängderna på Norra Kvistoftavägen utmed planområdet är enligt beräk-
ningar för nuläget 1 184 fordon per dygn varav 7 % tunga fordon. Beräknade 
trafikmängder för år 2020 är 1301 fordon per dygn varav 7 % tunga fordon. Ök-
ningen mellan år 2000 och 2020 förväntas vara 1 % per år. 
 
Detaljplanens genomförande kommer att innebära ett nytillskott av biltrafik på 
Norra Kvistoftavägen. De föreslagna bostäderna beräknas alstra 306 bilresor 
per vardagsdygn och den föreslagna skol/förskoleverksamheten 132 bilresor per 
vardagsdygn. Sammanlagt beräknas detaljplanens genomförande bidra med ett 
trafiktillskott på 438 bilresor per vardagsdygn på Norra Kvistoftavägen. 50 % av 
de förväntade fordonsrörelserna antas fördela sig norrut på Norra Kvistoftavä-
gen och 50 % söderut.  Nytillskottet av biltrafik motsvarar den allmänna förvän-
tade trafikökningen på Norra Kvistoftavägen mellan år 2000 och 2020. 
 
Den biltrafikalstring som detaljplanens genomförande medför bedöms inte in-
nebära några problem för framkomligheten eller trafiksäkerheten på Norra 
Kvistoftavägen. 
 
Trafikbuller 
För detaljplanen har en bullerutredning utförts (Ramböll, 2012-05-07). Riksda-
gens riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder är 55 dB(A) ekvi-
valent nivå vid fasad och 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats. Enligt Natur-
vårdsverket är gällande riktvärden för trafikbuller för undervisningslokaler 55 
dB(A) ekvivalent nivå vid fasad. I situationer då ekvivalentnivån men inte max-
imalnivån uppfylls bör en sammanvägd bedömning göras enligt Boverket. 
 
För vägtrafik har enbart ljud från Norra Kvistoftavägen studerats då övriga 
vägar i närheten inte bedöms ha någon påverkan på resultatet. Beräkningarna 
har utförts med prognostiserade trafikmängder för år 2020. Utifrån genom-
förda bullerberäkningar kan konstateras att framtaget planförslag klarar samt-
liga riktvärden för nybyggnad avseende buller från vägtrafik.  
 
Bullerberäkningarna för järnvägstrafik har utförts med prognostiserade trafik-
mängder för år 2020. Ekvivalentnivåerna från järnvägstrafiken ligger med god 
marginal under riktvärdena. De maximala nivåerna från järnvägstrafiken över-
skrids överlag inte, med undantag av ett fåtal tomter i nordost. Maximalnivån är 
där som högst 74 dB(A). De delar av tomterna där de maximala nivåerna över-
stigs är små och belägna i nordost, vilket inte är ett gynnsamt väderstreck för 
uteplatser. Då det på tomten finns delar i söder- och västerläge där de maximala 
nivåerna ligger innanför riktvärdena görs bedömningen att en god utomhus-
miljö ändå kan erhållas.  Planförslaget bedöms som helhet kunna uppnå en god 
ljudmiljö avseende trafikbuller.  
 
Bullerberäkningarna är gjorda på samrådsförslaget. Förslaget har därefter änd-
rats och bebyggelsen flyttats något västerut. Bullerpåverkan från järnväg be-
döms därmed vara något mindre än vad beräkningarna tidigare visat. 
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Farligt gods 
På Råådalsbanan öster om planområdet transporteras farligt gods på järnvägen 
i begränsad omfattning. Banan trafikeras av 8 godståg per dygn. Transporterna 
med farligt gods utgör mellan 5-7 % av den totala godsmängden. 
 
I länsstyrelsens riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade färd-
vägar för transport av farligt gods i Skåne, Rapport 2007:06, anges att skydds-
avstånd till rekommenderad färdväg för transport av farligt gods för bebyggelse 
med normal känslighet, såsom småhusbebyggelse, är minst 70 m från järnvä-
gen. 
 
Avståndet mellan närmast föreslagna bostadshus och järnvägen är ca 110 m. 
Höjdskillnaden mellan bostadsbebyggelsen och järnvägen är stor, den närmaste 
bostadsbebyggelsen ligger ca 16 m högre än järnvägen. Utifrån det relativt långa 
avståndet till järnvägen, den stora höjdskillnaden, det låga antalet transporter 
med farligt gods samt att samtliga bostadshus ligger på ett avstånd från farligt 
godsled som överstiger länsstyrelsens minimikrav på 70 m, görs bedömningen 
att järnvägen inte utgör någon risk för den föreslagna bebyggelsen i området. 
Inga vidare riskförebyggande åtgärder bedöms krävas. 
 
Elektromagnetiska fält 
Vid nybyggnation av bostäder bör strålning från elektromagnetiska fält från 
järnväg inte överstiga 0,2 μT mot bakgrund av försiktighetsprincipen i miljöbal-
ken. Elektromagnetiska fält är oftast mindre än 0,2 μT vid ett avstånd på 20 m 
från järnväg. Då avståndet mellan närmast föreslagna bostadshus och järnvägen 
överstiger 100 m bedöms de elektromagnetiska fälten från järnvägen inte utgöra 
någon risk för hälsofarliga effekter för människor som vistas i planområdet. 
 
Vibrationer 
Enligt fördjupningen av översiktsplanen för Gantofta bedöms inte planområdet 
beröras av vibrationer orsakade av järnvägen. 
 
Djurhållning 
På gården Emmasro söder om planområdet finns hästhållning. Antalet hästar 
på gården understiger 10 st. Hästhållning kan innebära störningar i form av lukt 
och orsaka allergier. Mellan gården och föreslagen bebyggelse finns ett ca 55 m 
brett naturområde.  
 
Enligt länsstyrelsen ska bostäder lokaliseras minst 100 m från häststall och 
minst 50 m från där hästar vistas. Siffrorna gäller för gårdar med upp till tio 
hästar. Avståndet mellan föreslagen bebyggelse och stall på Emmasro överstiger 
100 m och avståndet till ytor där hästar vistas överstiger 50 m. Hästhållningen 
bedöms därmed inte utgöra någon risk eller störning för den nytillkommande 
bostadsbebyggelsen. 
 
Söder om gården Emmasro ligger gården Gantofta boställe där det förekommer 
grishållning. Enligt kommunens riskdatabas är skyddsavståndet till gården 200 
m p.g.a. av luktstörningar som grishållningen alstrar. Avståndet mellan gården 
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och den föreslagna bebyggelsen överstiger 200 m och bedöms således inte inne-
bära någon störning för den föreslagna exploateringen. 
 
Jordbruksdrift 
Planområdet omges till stora delar av åkermark som aktivt brukas, vilket kan 
orsaka störningar i form av damm och lukt. Planområdet omges i öster, söder 
och väster av park- eller naturmark med en minsta bredd av ca 15 m. Park- och 
naturmarken fungerar som en buffertzon mot åkermarken och bedöms mini-
mera eventuella störningar som jordbruksdriften kan orsaka. 
 
Rekreation 
Miljönämndens riktlinjer för intern hantering av plan- och bygglovsremisser 
samt anmälningsärenden avseende lokalisering av barnomsorgs- och undervis-
ningslokaler (antagen av miljönämnden den 21 augusti 2008) förespråkar en 
friyta (exklusive parkering) på minst 25 m² per barn. Är skolgården flexibel och 
lockar till lek samt om det finns tillgång till friytor i anslutning till skolan kan 
ytbehovet minskas. Maximalt utnyttjande av byggrätten innebär att miljönämn-
dens riktlinjer efterföljs. Det finns även möjlighet för skolverksamheten att an-
vända det intilliggande grönområdet för att möta skolbarnens behov av plats för 
lek och rekreation. 
 
Natur- och kulturmiljö 
Kulturmiljö 
Planområdet ingår i ett större område som omfattas av riksintresse för kultur-
miljövård. En bedömning om en åtgärd kan orsaka påtaglig skada på ett riksin-
tresse ska utgå från riksintressets kärnvärden. Inom det aktuella riksintresse-
området utgörs kärnvärdena främst av Gantoftadösen med dess placering i för-
hållande till Råån, övrig fornlämningsförekomst samt Gantoftas bebyggelse-
mönster. 
 
I planområdets ytterkanter medges bostadsbebyggelse i form av friliggande en 
och en halvplanshus. Höjden för bebyggelsen i det sydvästra hörnet begränsas 
ytterligare. Delar av planområdet ligger dessutom i en svacka. De lägre bygg-
nadshöjderna syftar främst till att behålla siktlinjen från dösen och Norra 
Kvistoftavägen över Rååns dalgång, men tar även hänsyn till omgivande land-
skap och befintlig bebyggelse. Tomterna i planområdets ytterkanter förses med 
en 6 eller 10 m bred zon mot omgivande naturmark där ingen bebyggelse får 
uppföras. Syftet är att få en mjuk övergång från bostadsområdet till naturmar-
ken. Den nytillkommande bebyggelsen följer i allt väsentligt dessutom den be-
fintliga bebyggelsens karaktär i fråga om utformning, höjd m.m. och bör ses 
som en naturlig utveckling av Gantofta tätort. Från östra sidan av dalgången 
kommer utbyggnadsområdet uppfattas som en mindre utökning söderut av 
Gantofta som ligger på en svag sluttning upp mot väster. 
 
Med hänsyn till planområdets föreslagna utformning, topografi och samman-
hang antas den tillkommande bebyggelsen inte innebära någon förändring av 
Gantoftadösens sammanhang och samband i landskapet. De under mark dolda 
fornlämningarna visar på att området tidigare varit bebyggt, vilket heller inte 
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skulle tala emot en ny bebyggelse på platsen. I motiveringen till riksintresset 
anges just den långa bebyggelsekontinuiteten.  
 
En arkeologisk förundersökning har utförts i området som visade att den sedan 
tidigare kända fornlämningen i området har blivit sönderplöjd. Därmed föror-
das inga vidare antikvariska åtgärder 
Stengärdesgården i planområdets östra gräns skyddas mot rivning genom be-
stämmelse på plankartan och omges av naturmark. 
 
Naturresurser 
Planförslaget innebär att jordbruksmark av klass 8, vilket bedöms vara högklas-
sigt, tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen 
ska markområden användas för de ändamål som de är mest lämpade för, med 
avseende till läge, beskaffenhet och föreliggande behov.  
 
Enligt översiktsplanen ska utbyggnad utanför centralorten koncentreras till och 
prioriteras i kommunens stationsorter. Genom att effektivt utnyttja dessa stat-
ionssamhällen kan attraktiva boendemiljöer skapas som är väl förbundna med 
regionens större orter. Därmed möjliggörs miljövänligt och effektivt resande 
vilket leder till att bilen förlorar i betydelse som färdmedel. Den anger också att 
det ska satsas på befintliga tätorter för att motverka spridd bebyggelse i land-
skapet. 
 
Planområdet ligger i ett sådant stationsnära läge som ska prioriteras för ny-
byggnad enligt översiktsplanen. En komplettering av nya bostäder på orten kan 
dessutom stödja jämnare demografisk utveckling och ge underlag till både 
kommunal och kommersiell service. Föreslagen bebyggelse bedöms vara fören-
lig med både plan- och bygglagen och översiktsplanen. 
 
Syftet med riksintresset för naturvård är att vårda och bevara naturmiljöer och 
den biologiska mångfalden samt att tillgodose behovet för friluftslivet. Den di-
rekta förlusten av värdefull flora och fauna bedöms inte som stor då marken 
som tas i anspråk främst utgörs av extensivt utnyttjad åkermark. Inom planom-
rådet tillkommer dessutom nya park- och naturområden med dagvattendamm 
som buffertzon mot åkerlandskapet. Sluttningarna utmed Rååns dalgång påver-
kas inte av planförslaget. Tillgängligheten till omgivande natur och åkerland-
skap ökar till viss del vid planens genomförande då nya vandrings- och prome-
nadstråk anläggs genom området, vilket är positivt för det rörliga friluftslivet. 
 
För att det befintliga dagvattenutloppet sydost om planområdet ska kunna an-
vändas krävs att utflödet av dagvatten inte överstiger 1 l/s och ha, vilket motsva-
rar åkerdränering. Vidare krävs att dagvattenkvaliteten ska vara så god att Råån 
och Natura 2000 området inte påverkas negativt.  
 
Natura 2000-området öster om planområdet berörs av det dagvatten som 
kommer från området och av anläggningen av ett nytt utlopp för dagvatten i den 
befintliga fåran. Då planförslaget inte medger någon miljöfarlig verksamhet be-
döms status i vare sig grundvatten eller vattendrag påverkas negativt av exploa-
teringen. Dagvatten ska renas och fördröjas inom planområdet innan det leds 
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vidare till recipienten. Utflödet till Råån regleras till 1 l/s och ha, vilket motsva-
rar dagens flöde.  Inströmningen av grundvatten i och omkring planområdet 
bedöms förbli oförändrad. Sedimentering av föroreningar i dammarna bedöms 
inte nå ner till grundvattnet då marken utgörs av täta jordlager. 
 
Den nya dagvattenledningen som avvattnar planområdet ska anläggas på ett 
sådant sätt att ingrepp i Natura 2000-området minimeras. Endast utloppet för-
läggs innanför Natura 2000-området. Det nya utloppet mynnar ut i en befintlig 
fåra genom ett nytt trumöga. Fåran, som i nuläget används för dränering av fas-
tigheten Kvistofta 5:5, är belagd med stenkross och hyser inga skyddsvärda ar-
ter.  
 
Anslutningen av ledningens utlopp till fåran påverkar i anläggningsskedet en yta 
på ca 180 m² i Natura 2000-området. Denna yta motsvarar en ledningslängd in 
i Natura 2000-området på ca 12 m och ett arbetsområde för schakt, maskiner 
samt upplag av massor på ca 15 m. Fåran kan lämpligen förstärkas med eros-
ionsskydd vid den föreslagna ledningens trumöga. Marken ska återställas efter 
anläggningsarbetena.  Den nya anslutningen bedöms inte påverka de värden 
som avses skyddas genom Natura 2000-föreskrifterna. Genom att använda den 
befintliga fåran undviks intrång i tidigare opåverkade delar av Natura 2000-
området. 
 
Utflödet av dräneringsvatten till Råån från fastigheten Kvistofta 5:5 är idag ca 5 
l/s. Det tillkommande flödet från planområdet och dränering väster om Norra 
Kvistoftavägen bedöms vara ca 5 l/s, vilket motsvarar dagens flöde i fåran. Det 
totala flödet efter detaljplanens genomförande blir ca 10 l/s. Det totala flödet är 
inte så stort att det finns behov av utvidgning av fåran ner till Råån. 
 
Landskapsbild 
Planförslaget berör ett område med landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårds-
lagen som sträcker sig längs med Råån mellan Raus och Tirup i Svalövs kom-
mun. Råån omges av en markerad dalgång i ett öppet slätt- och jordbruksland-
skap. Längs dalgången finns ett omväxlande betes- och skogslandskap som är 
värdefullt ur landskapsbildssynpunkt. Tillstånd eller upphävande från land-
skapsbildsskyddet har sökts av Helsingborgs stad i samband med pågående de-
taljplaneläggning. 
 
Förslaget innebär att miljön i planområdet till stora delar ändras från öppen 
jordbruksmark till småhusområde, vilket påverkar landskapsbilden lokalt. Om-
rådet som omfattas av landskapsbildsskydd utgörs av hela Råådalen med om-
givningar. Planförslaget berör endast en mycket liten del av det landskapsbilds-
skyddade området som dessutom ligger i direkt anslutning till befintlig bebyg-
gelse. De södra och östra delarna av planområdet förblir öppna och obebyggda. 
Det omgivande landskapet, inklusive Rååns dalgång, lämnas orörda och förblir 
oförändrade. Landskapsbilden för Rååns dalgång som helhet bedöms inte på-
verkas negativt av detaljplanens genomförande. 
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Illustrationskarta med siktlinjer. 
 
Tätorterna och gårdarna som ligger fritt i det öppna jordbrukslandskapet är ett 
naturligt och karaktäristiskt inslag som sätter prägel på landskapsbilden i om-
rådet. Gantofta har en tydlig yttre gräns mot det omgivande landskapet och om-
givande gårdar ligger utspridda med jämna mellanrum. En tydlig avgränsning 
mot landskapet och kringliggande gårdsbebyggelse bibehålls, eftersom planom-
rådet ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och endast innebär en 
mindre utbyggnad med en tydlig yttre avgränsning. Ytan mellan planområdet 
och gården i söder behålls öppen och obebyggd. Gantoftas och de omgivande 
gårdars sammanhang och placering i det öppna landskapet påverkas inte nämn-
värt av detaljplanens genomförande. 
 
Från östra sidan av dalgången kommer utbyggnadsområdet uppfattas som en 
mindre utökning söderut av Gantofta som ligger på en svag sluttning upp mot 
väster. 
 
Områdets bebyggelsemönster, som är snarlikt det i övriga delar av orten, i kom-
bination med husens färgskala i traditionella jordfärger bidrar till att den nytill-
kommande bebyggelsen väl smälter ihop med tätorten och landskapet. Nytill-
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kommande bebyggelse ligger på ett längre avstånd från dalgången än vad den 
befintliga bebyggelsen gör. Påverkan på landskapsbilden bedöms inte bli avse-
värt större än den som Gantofta tätort har i nuläget.    
 
Förslaget är utformat för att minimera negativ påverkan på landskapsbilden och 
bebyggelsen anpassad efter platsens förutsättningar. De åtgärder som föreslås i 
detaljplanen, såsom byggnadshöjder, park- och naturstråk mellan tomterna 
samt att områdets södra och östra delar lämnas obebyggda, bidrar ytterligare till 
att minimera negativ påverkan på landskapsbilden. Åtgärderna innebär att be-
fintliga siktlinjer från Gantoftadösen och Norra Kvistoftavägen över Rååns dal-
gång med omgivande landskap bibehålls. Utblickar från både den nya och be-
fintliga bebyggelsen över omgivningarna möjliggörs till stora delar. 
 
Landskapsbilden för Rååns dalgång som helhet bedöms inte påverkas negativt 
av detaljplanens genomförande. Planförslaget innebär sammantaget endast en 
mindre lokal påverkan på landskapsbilden. 
 
Sociala konsekvenser 
Planen ger möjlighet till en god boendemiljö med god tillgänglighet till gång- 
och cykelvägar och kollektivtrafik. 
 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och si-
tuation i enlighet med barnkonventionen tagits. Bebyggelseförslagets utform-
ning möjliggör utevistelse och lek, dels i de allmänna parkstråken och dels på de 
privata tomterna. Planen möjliggör även för etablering av förskola/skola. 
Detaljplanens genomförande innebär en utveckling av tätorten som kan bidra 
till ett ökat befolkningsunderlag. Gantofta har minskat befolkningsantal och en 
utveckling krävs för att bibehålla en levande tätort. Det befolkningstillskott som 
utbyggnaden ger på orten kan leda till en utökad offentlig och kommersiell ser-
vice. De varierade bostadstyperna i planområdet kan stödja en jämnare demo-
grafisk utveckling.  
 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget innebär att ett nytt småhusområde i anslutning till befintlig bo-
stadsbebyggelse söder om Gantofta anläggs, i enlighet med intentionerna i för-
djupningen av översiktsplanen. Bebyggelsen utgörs av ca 50 småhus i form av 
friliggande villor samt radhus. Förskola medges i väster. Området ansluts till 
Norra Kvistoftavägen vid två punkter. Flera kopplingar för gång- och cykeltrafik 
till angränsande bebyggelse och omgivande landskap föreslås. 

MEDVERKANDE 

I planprocessen har planarkitekt Christine Markvi, planarkitekt Jenni Wehr-
man, planarkitekt Gustav Karlsson, plantekniker Lena Gottschalk, kommuneko-
log Fredrik Bengtsson, vattenplanerare Emelie Björling, trafikplanerare Linda 
Bermin, trafikingenjör Johan Svensson och bygglovsarkitekt Göran Hagsund 
från stadsbyggnadsförvaltningen medverkat. 
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Från FOJAB arkitekter har planeringsarkitekt FPR/MSA Emma Olvenmyr, pla-
neringsarkitekt FPR/MSA Sebastian Gårdendahl och landskapsarkitekt 
LAR/MSA Magdalena Hedman medverkat. 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
     
Björn Bensdorp-Redestam Helena Taps 
Planchef  Planarkitekt 
 
 
Planbeskrivningen har tagits fram av Emma Olvenmyr och Sebastian Gården-
dahl, FOJAB arkitekter. 
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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN  
GANTOFTA 4:15 M FL 
GANTOFTA, HELSINGBORGS STAD 
 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

ORGANISATION 

Tidplan 
Planförslaget beräknas vinna laga kraft i andra kvartalet 2013. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet 
 
Avtal 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och exploatörer 
innan planen antas. 
 
Avtal mellan ledningsägare till föreslagen dagvattenledning och markägare till 
Kvistofta 5:5 ska tecknas innan planen antas. 
 

FASTIGHETSRÄTT 

Fastighetsbildning 
Fastigheten Gantofta 4:15 och 4:18 ska styckas upp i flera mindre fastigheter för 
bostadsändamål, gata, park och naturmark. 
 
Ledningsrätt ska inrättas för dagvattenledning över fastigheten Kvistofta 5:5. 
Ledningsrätt ska också inrättas för spillvattenledning på u-område som är belä-
get på fastigheten söder om Dalsläntegatan. 
 

EKONOMI 

Planekonomi 
Kostnader för allmän plats ska regleras i upprättat exploateringsavtal mellan 
staden och markägaren innan detaljplan vinner laga kraft. 
 
Planens genomförande kräver följande större investeringar: 

• Gator 
• Ledningar 
• Iordningställande av parkmark och dagvattenanläggning 
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Åtgärder för att kompensera förlust av biologiska och rekreativa värden ska ske 
genom balanseringsprincipen och ska genomföras enligt rekommendationer i 
planbeskrivningen samt bekostas av exploatören. 
 
Anläggning och eventuell omplacering av ledningar samt brandpost ska göras i 
dialog mellan ledningsägaren och exploatören. 
 

TEKNISKA UTREDNINGAR 

Innan anläggningsarbeten kan påbörjas måste en detaljerad dagvattenutredning 
utföras. Lösning för dagvattenhantering ska redovisas i bygglovets tekniska 
samråd och godkännas av NSVA. 
 
I fall där avsteg från VAV P83 och VAV P76 måste göras ska lösningen för 
brandvattenförsörjning tas fram i samråd med brandförsvaret och NSVA. 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
     
Björn Bensdorp-Redestam Helena Taps 
Planchef  Planarkitekt 
 
 
Genomförandebeskrivningen har tagits fram av Emma Olvenmyr och Sebastian 
Gårdendahl, FOJAB arkitekter. 
 



  

• 

• 

• 

• 



  



  



  



  



  



  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 



 1(5) Dnr 591/2010 
  U 25 mars 2013 

 
 

 
DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN  
GANTOFTA 4:15 M FL 
GANTOFTA, HELSINGBORGS STAD 
 
 

UTLÅTANDE 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE OCH INNEHÅLL 
Detaljplanen upprättas för att pröva omfattning och utformning av ny bostadsbe-
byggelse och skola i ett tidigare obebyggt område i anslutning till sydöstra delen 
av Gantofta. 
 
Planförslaget innebär att ett nytt småhusområde i anslutning till befintlig bo-
stadsbebyggelse söder om Gantofta anläggs, i enlighet med intentionerna i för-
djupningen av översiktsplanen. Bebyggelsen utgörs av ca 50 småhus i form av 
friliggande villor samt radhus. Förskola medges i den västra delen av planområdet. 
Området ansluts för biltrafik till Norra Kvistoftavägen vid två punkter. Flera 
kopplingar för gång- och cykeltrafik till angränsande bebyggelse i norr föreslås. 
 

REMISS OCH UTSTÄLLNING 

Planförslaget har, efter stadsbyggnadsnämndens beslut den 14 februari 2013, re-
mitterats till barn- och utbildningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kom-
munstyrelsen i egenskap av markägare, kulturnämnden, lantmäterimyndigheten, 
länsstyrelsen, miljönämnden, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), Nord-
västra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), räddningsnämnden, Skånetrafiken, 
TeliaSonera, Trafikverket samt Öresundskraft AB 
 
Samtliga utom Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och Skånetrafiken har 
inkommit med yttrande.  
 
Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadsförvaltningen fr.o.m. den 18 februari 
2013 t.o.m. den 15 mars 2013. Förslaget har, innan utställningen påbörjats, till-
sänts Länsstyrelsen, vilka den 26 mars 2013 meddelat att förslaget inte strider 
mot de intressen man har att bevaka enligt 12 kap. 1 § PBL.  
 
Kända sakägare har i brev underrättats om utställningen. Kungörelse om att ut-
ställning äger rum har varit infört i ortstidningen den 16 februari 2013. Vid ut-
ställningens slut hade 2 (två) skrivelser inkommit från allmänheten. 
 

INKOMNA YTTRANDEN 

Följande har inget att erinra mot planförslaget: 
TeliaSonera Skanova enligt yttrande 19 februari 2013 
Räddningsnämnden enligt yttrande 25 mars 2013 
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Länsstyrelsen har i sitt yttrande inkommet den 26 mars 2013 framfört att man 
inte har några synpunkter på planförslaget. 
 
NSVA har i sitt yttrande inkommet den 25 februari 2013 framfört att NSVA 
också ska samrådas om avsteg görs avseende brandvattenförsörjning. NSVA upp-
lyser även om att ordet dagvatten bör ändras till dräneringsvatten på ett ställe i 
planbeskrivningen för att undvika missförstånd. I övrigt har NSVA inget att er-
inra. 
Kommentar: Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har ändrats i enlighet 
med NSVA:s yttrande.  
 
Trafikverket har i sitt yttrande inkommet den 5 mars 2013 framfört att det förut-
sätts att området i sin helhet planeras och utformas så att gällande riktvärden för 
buller innehålls. Om det kommer att behövas bullerskyddsåtgärder förutsätter 
Trafikverket att kommunen finansierar dessa. 
Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att en god boendemiljö avseende 
buller kan uppnås i området. Inga bullerskyddsåtgärder bedöms vara aktuella. 
 
Kommunstyrelsen har i sitt yttrande inkommet den 25 mars 2013 framfört att 
exploateringsavtal måste tecknas och beslutas innan planen antas samt att kom-
munstyrelsen såsom markägare inte har något i övrigt att erinra mot rubricerade 
förslag till detaljplan. 
Kommentar: Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och ex-
ploatörer innan detaljplanen antas, vilket anges i genomförandebeskrivningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande inkommet den 25 mars 2013 
framfört att skol-och fritidsförvaltningen tidigare, via förvaltningsyttrande över 
samrådshandlingar i ärendet, ställt sig positiv till detaljplanen. Anläggande av 
säkra gång-och cykelvägar bör ligga i fas med byggnationen. Detaljplanen bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan. I området finns möjlighet till rekreation 
och idrottsplats. Befintlig förskole-och skolverksamhet har kapacitet att ta emot 
fler barn och elever. Utifrån detaljplanen och tidigare förvaltningsyttrande över 
samrådshandlingarna finns inga ytterligare synpunkter. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har i sitt yttrande inkommet den 25 mars 2013 fram-
fört att skol-och fritidsförvaltningen har tidigare, via förvaltningsyttrande över 
samrådshandlingar i ärendet, ställt sig positiv till detaljplanen. Anläggande av 
säkra gång-och cykelvägar bör ligga i fas med byggnationen. Detaljplanen bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan. I området finns möjlighet till rekreation 
och idrottsplats. Befintlig förskole-och skolverksamhet har kapacitet att ta emot 
fler barn och elever. Utifrån detaljplanen och tidigare förvaltningsyttrande över 
samrådshandlingarna finns inga ytterligare synpunkter. 
Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen delar idrotts- och fritidsnämndens samt 
barn- och utbildningsnämndens bedömning att detaljplanens genomförande inte med-
för betydande påverkan. Gång- och cykelvägar bör anläggas i fas med övrig nybygg-
nation. 
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Kulturnämnden har i sitt yttrande inkommet den 27 mars 2013 framfört att det 
föreslagna utbyggnadsområdet har förankring i FÖP Gantofta 2010. Revideringar 
har gjort sedan samrådsskedet, såsom att bebyggelsen har flyttats mot öster och 
utformningsbestämmelser har justerats, för att ta större hänsyn till Rååns dalgång 
vilket är positivt. 
 
Rååns dalgång har brukats sedan stenåldern och Gantofta omges av ett värdefullt 
kulturlandskap. Den föreslagna exploateringen ligger på gammal fäladsmark och i 
en fornminnesrik omgivning. Området omfattas av landskapsbildskydd, etable-
ringen kommer att påverka det öppna odlingslandskapet och kopplingen mellan 
Gantoftadösen och Rååns dalgång riskerar att försvagas. 
Kommentar: Största möjliga hänsyn har tagits till de kulturhistoriska värdena vid 
utformning av planförslaget. Ansökan om dispens från landskapsbildskyddet har 
skickats till länsstyrelsen. 
 
Miljönämnden har i sitt yttrande inkommet den 27 mars 2013 framfört att det 
anses vara angeläget att det vid nybyggnation ses till att samtliga bullerriktvärden, 
såväl utomhus som inomhus, klaras. För att säkerställa att bullernivåerna inte 
överskrider nivåerna för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen bör bygglov 
för husen villkoras med att bullerskydd uppförs i de fall riktvärdena riskerar att 
överskridas. I övrigt har miljönämnden inga synpunkter på planförslaget. 
Kommentar: Plankartan innehåller en bestämmelse som anger riksdagens angivna 
riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder ska innehållas. Bestämmel-
sen bedöms vara tillräcklig för att säkerställa en god boendemiljö avseende trafikbuller 
i området. 
 

INKOMNA SKRIVELSER 

Ägaren till fastigheten Gantofta 2:24 har i skrivelse inkommen den 13 februari 
2013 framfört att den värdefulla åkermarken kring Gantofta fortsättningsvis bör 
användas för jordbruksändamål.  
 
Det påpekas att det i planområdets norra del kan uppföras komplementbyggna-
der mindre än 10 m från tomtgräns. Fastighetsägaren undrar om komplement-
byggnader får placeras närmre än 4,5 m från grannfastigheter. 
 
Grönytor bör anläggas utan träd som skymmer sikten och solen. 
 
Fastighetsägaren undrar om planområdet kommer att anslutas till befintligt nät 
för el, vatten och spillvatten och om kapaciteten i så fall är tillräcklig. 
 
Den arkeologiska undersökningen verkar inte vara tillräckligt grundligt utförd. 
 
På illustrationsplanen finns 47 bostäder inritade men på sidan 10 i planbeskriv-
ningen anges 44 bostäder. 
 
Bebyggelsen bör förläggas längre söderut mot gården Emmasro och ett bredare 
grönstråk förläggas mellan ny och befintlig bebyggelse.  
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Kommentar: Planområdet ligger i ett sådant stationsnära läge där bostadsutbyggnad 
ska prioriteras och gå före andra intressen enligt kommunens översiktsplan ÖP 2010. 
Förslaget överensstämmer med översiktsplan ÖP 2010 och fördjupningen av översikts-
planen för Gantofta. 
 
Komplementbyggnader ska placeras minst 6 m från tomtgräns mot gata eller minst 1 
m från annan tomtgräns. I övrigt ka de placeras där det inte råder förbud att uppföra 
bebyggelse (prickmark). 
 
Trädplanteringarna på illustrationskartan utgör ett förslag som inte är juridiskt bin-
dande. Trädplanteringar bör i anläggningsskedet placeras så att de inte blockerar ut-
sikten eller solinstrålning. 
 
Planområdet kommer att anslutas till befintligt nät för el, vatten och spillvatten i an-
gränsande gator i norr. 
 
I planområdet östra del finns en fornlämning (RAÄ Kvistofta 84:1) där det tidigare 
påträffats stenblock, stenredskap och flintspån. Vid den arkeologiska utredningen som 
utfördes 2011 påträffades dock inga lämningar under jord inom detta område. Forn-
lämningen har blivit sönderplöjd och därmed förordas inga vidare antikvariska åt-
gärder. Påträffas ytterligare fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i 
enlighet med 2 kap. 10 § lagen om kulturminnen m.m., omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen underrättas. 
 
I planbeskrivningen står det att ca 50 bostäder kan uppföras. Illustrationskartan är 
inte bindande utan visar en möjlig utformning av området i enlighet med planbe-
stämmelserna. 
 
Föreslagen bebyggelse kan inte ligga närmre gården Emmasro p.g.a. störningar från 
häststall och gödselhantering. Grönstråket mellan ny och befintlig bebyggelse bedöms 
vara tillräckligt brett för att inrymma en ny promenadstig, vilket är dess huvudsyfte. 
 
Ägaren till fastigheten Gantofta 2:65 motsätter sig i skrivelse inkommen den 14 
februari 2013 möjligheten att uppföra ny bebyggelse med en byggnadshöjd om 
4,7 m. Envåningshus kan accepteras i planområdet. Utsikten över den unika dö-
sen skyms. 
Kommentar: Den föreslagna bebyggelsen ansluter till den befintliga angränsande be-
byggelsen som till stora delar består av en och enhalvplanshus. Utsikten över Gan-
toftadösen från fastigheten Gantofta 2:26 kan delvis komma att beröras. Påverkan på 
utsikten är beroende av hur hög den slutgiltiga bebyggelsen blir och hur den placeras 
på tomten. Den tillåtna byggnadshöjden är lägre i utställningsförslaget än vad den 
var i samrådsförslaget. Den tillåtna byggnadshöjden har sänkts så långt det är rim-
ligt.  
 
SAMMANFATTNING 
Under utställningsskedet har framförda synpunkter främst behandlat: 

• Behov av bullerskyddsåtgärder. Riksdagens angivna riktvärden för trafikbul-
ler vid nybyggnation av bostäder ska innehållas enligt bestämmelse på 
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plankartan. Inga ytterligare åtgärder krävs för att säkerställa en god boende-
miljö avseende trafikbuller i området. 

• Bredd på grönområde i norr. Grönområdets bredd är tillräckligt för att in-
rymma ett promenadstråk. 

• Placering av bebyggelse. Bebyggelsen kan inte förläggas längre söderut p.g.a. 
skyddsavstånd till hästverksamhet. 

• Höga byggnadshöjder som skymmer utsikten. Föreslagen bebyggelse ansluter 
till befintlig. Utsikten över Gantoftadösen kan komma att påverkas. 

 
REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR/REVIDERINGAR 
Följande redaktionella ändringar/revideringar har gjorts med anledning av fram-
förda synpunkter under utställningsskedet.  

• I planbeskrivningen har ordet dagvatten bytts mot dräneringsvatten på si-
dan 7. På sidan 16 har NSVA lagts till som samrådspart vid avstegsfall av-
seende brandvattenförsörjning. 

• I genomförandebeskrivningen på sidan 2 har NSVA lagts till som sam-
rådspart vid avstegsfall avseende brandvattenförsörjning. 

• Planbestämmelsen för utökat bygglov har tagits bort och ersatts med en in-
formationsruta på plankartan avseende dagvattenhantering. 

• Därutöver har endast mindre redaktionella ändringar gjorts i planbeskriv-
ningen. 

 
KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
Kvarstående erinringar från samrådsskedet finns beträffande byggnadshöjder. 
 
Kvarstående erinringar från utställningsskedet finns beträffande byggnadshöjder, 
bredd på grönområde i norr och byggnation på åkermark. 
 
Av dem som framfört erinringarna, vilka kvarstår, är ägarna till fastigheterna Gan-
tofta 2:15, 2:24 och 2:65 sakägare i enlighet med fastighetsförteckningen.  
 
 
 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
     
 
Björn Bensdorp-Redestam Helena Taps 
Planchef  Planarkitekt 
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