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1 Planen i korthet 
Detaljplanen föreslås upprättas med begränsat standardförfarande i enlighet med bestämmel-

serna i Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag i stadsbyggnadsnämnden 14 

februari 2019. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 kapitlet plan- och bygglagen, fram-

går under respektive avsnitt i bestämmelserutan.  

1.1 Syfte 

Syftet med planändringen är att upphäva tomtindelningarna för fastigheterna Ankan 1, 6, 8-11 

och 13-19, att ändra mark avsedd till innergårdar på dessa fastigheter från så kallad prickmark 

till kryssmark vilket innebär att det ges möjlighet att uppföra mindre komplementsbyggnader 

samt att pröva bestämmelser om rivningsförbud och varsamhet av kulturhistoriskt värdefull be-

byggelse inom kvarteret. En ny byggrätt skapas i anslutning till de befintliga byggrätterna i kvar-

terets södra del på fastigheten Ankan 11. 

1.2 Sammanfattning 

Genom ändringen av stadsplan för kvarteret Gåsen m fl prövas upphävandet av fastighetsindel-

ningsbestämmelserna från 1919, 1950 och 1946 inom kvarteret Ankan. Bestämmelser om riv-

ningsförbud och varsamhet av tre kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns på Ankan 18 

och 19 föreslås vilket påverkar byggrätterna på Ankan 18 och Ankan 19. Övriga byggrätter inom 

kvarteret Ankan ligger kvar och prickmark ändras till kryssmark. En ny byggrätt skapas på en 

del av prickmarken på Ankan 11. 

 
Planområdets läge.  
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T v Gällande stadsplan (1283K-3117). T h Ändring av stadsplan för kvarteret Ankan.   

Förslag 

Detaljplanen möjliggör: 

• Förändring i fastighetsindelningen inom kv Ankan. 

• Bevarande av byggnader på fastigheterna Ankan 18 och 19. 

• Ändring av prickmark inom övriga kvarteret Ankan. 

• Ny byggrätt på Ankan 11 utgör en mindre del av prickmarken i södra delen av kvarteret. 

 

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.  

Riksintresset för kustzon berör främst de obebyggda delarna av kustzonen. Därför bedöms inte 

riksintresset påverkas negativt. 

Planens genomförande innebär ändrad planbestämmelse gällande fastighetsindelningen, änd-

ring av prickmark inom hela kvarteret Ankan samt skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyg-

gelse på Ankan 18 och 19.  

Ändring av fastighetsindelningen gäller fastigheterna inom kvarteret Ankan. Ändring av prick-

mark till kryssmark inom kvarteret Ankan som innebär att möjlighet ges att uppföra komple-

mentsbyggnader som förråd och dylikt på mark avsedd för innergårdar till de byggrätter som 

finns planlagda. Idag är denna mark planlagd med så kallad prickmark vilket innebär att inga 

byggnader får uppföras. Byggrätterna på dessa fastigheter ändras i kvarterets södra del på An-

kan 11 där en ny byggrätt skapas i anslutning till de befintliga byggrätterna på en mindre del 

som idag är planlagd med prickmark. På Ankan 18 och 19 ändras både byggrätter och prickad 

mark. Nya byggrätter bekräftar den befintliga bebyggelsen samt ett litet tillägg som möjliggör en 

mindre tillbyggnad på respektive hus. Antal våningar stryks på Ankan 18 och 19 och ersätts av 

bestämmelser som bekräftar befintlig bebyggelses plats och volym vilket är lägre än planen 

anger idag. Detta som en del i att bevara dess kulturhistoriska värde.  
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Planeringsförutsättningar 

Planområdet är planlagt för bostäder. Inom byggrätten i gällande detaljplan ligger två byggna-

der med i det ena fallet tillhörande smedja vilka är utpekade som särskilt värdefull bebyggelse i 

Helsingborgs stads Bevarandeplan för Planteringen från 2011. Byggrätten föreslås därför änd-

ras så att byggnaderna ska kunna ligga kvar samtidigt som de föreslås få varsamhetsbestämmel-

ser enligt plan- och bygglagen.  Detta innebär att den totala byggrätten inom kvarteret kommer 

att minska i förhållande till gällande detaljplan.  

 

Planstatistik  

Planområdets area:  52760 m2 varav 5844 m2 är berörd av planändring 

Antal q-märkta byggnader:  3 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) gäller tomtindelningar och fastighetsplaner som detalj-

planebestämmelser avseende fastighetsindelningen. Dessa bestämmelser reglerar hur ett kvar-

ter ska indelas i fastigheter. 

Genom ändringen prövas upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelserna samt ändring av 

mark planlagd med prickmark. Dessa ändringar gäller för alla fastigheter inom kvarteret Ankan. 

Ändringen av stadsplanen prövar även bevarande av de två kulturhistoriskt värdefulla byggna-

derna som finns på fastigheterna Ankan 18 och 19.  

Med undantag av byggrätterna på Ankan 18 och 19 berörs inte byggrätterna enligt gällande 

plan. Det vill säga att exploateringsgrad, höjder och andra befintliga planbestämmelser gällande 

byggrätterna ej omfattas av ändringen. Den nya byggrätten på Ankan 11 får samma planbestäm-

melser som de byggrätter som finns i den befintliga planen. 

De två kvarvarande bostadshusen på Ankan 18 och 19 uppfördes kring 1900 och representerar 

stora kulturhistoriska värden genom att visualisera Valhallaområdets bebyggelsehistoria. 

2.2 Bebyggelse 

Tre befintliga byggnader inom Ankan 18 och 19 föreslås få rivningsförbud samt varsamhetsbe-

stämmelser. Detta gäller bostadshusen på Ankan 18 och 19 samt den gamla smedjan på Ankan 

19. Varsamhetsbestämmelserna föreslås omfatta byggnadernas volymer, fasadmaterial, takens 

form och material, som ska utgöras av eternit eller papp samt fönstersättning och fönstertyp. En 

liten tillbyggnad på bostadshusens gavlar möjliggörs. Takkupor får uppföras på boningshusens 

södra takfall. 

 
Bostadshus på Ankan 19 
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Smedjan på Ankan 19 

 
Bostadshus på Ankan 18 
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Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen 

 PBL 4 kap 

   

x1 
Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik till en fri 
höjd av 3,0 meter 
 

6 § 

a1 Bygglov krävs även för fönsterbyte 15 § 

   

 
Marken får inte förses med byggnad 
 

11 § 

 

 

Endast komplementbyggnad får placeras 
 

11 § 

 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter 11 § 

 

 
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter 

11 § 

   

 
Största takvinkel är angivet värde i grader 
 

16 § 

 

Takvinkeln får vara mellan angivet värde och angivet värde i 
grader 
 

16 § 

e1 

Komplementbyggnader får uppföras till max 30  
kvadratmeter per fastighet i detta ingår befintliga  
komplementbyggnader 
 

11 § 

e2 
Komplementbyggnader får uppföras till max  
10 % av egenskapsytan avsedd för komplementbyggnader   
 

11 § 

e3 
Högst antal våningar är tre 
 

11 § 

f1 
Vid byte av fönster ska sidohängda träfönster av  
traditionellt slag användas 
 

16 § 

f2 
Tillbyggnad ska anpassas till befintlig byggnad 
 

16 § 

f3 
Slutet byggnadssätt 
 

16 § 

f4 
Takkupor får finnas mot söder till en om fattning av  
1/3 av takfallets längd 

16 § 

   

r1 Byggnad får inte rivas 16 § 

   

k1 

Byggnaden ska vid förändringar behandlas varsamt, så att 
dess arkitektur och karaktärsdrag bevaras. För byggnadens 
exteriör är det dess proportioner, de putsade fasaderna, föns-
tersättningen samt takens form och material särskilt viktiga. 
Takmaterial i plåt, lertegel eller papp ska användas. 
 

16 § 

 

p1 
Byggnadsverk ska placeras så att bottenvåning indrages till 
en linje av minst 3 meters längd, som symmetriskt skär hör-
net med en fri höjd av mint 3,0 meter 

16 § 
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2.3 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft och gäller för de planbe-

stämmelser som planändringen avser. 
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 

Under upprättandet av en detaljplan ska en undersökning genomföras enligt 6 kap 5 och 7 §§ för 

att bedöma om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 

3 § miljöbalken. Kommunen ska ge länsstyrelsen, kommuner eller andra myndigheter tillfälle att 

yttra sig i enlighet med 6 kap 6 § miljöbalken. Detta samråd genomförs i det här planärendet till-

sammans med samrådet för detaljplaneförslaget. Efter samrådet kommer stadsbyggnadsförvalt-

ningen i ett särskilt beslut enligt 6 kap 7 § miljöbalken avgöra frågan om detaljplanens genomfö-

rande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

I nuläget är stadsbyggnadsförvaltningens sammanvägda bedömning att planens genomförande 

inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och 

bygglagen respektive 6 kap 3 § miljöbalken. 

Planens genomförande innebär ändrad planbestämmelse gällande fastighetsindelningen, änd-

rad prickmark inom kvarteret Ankan samt bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Befintliga planbestämmelser i övrigt ändras inte. Således kommer denna ändring av stadsplanen 

betyda att två bostadshus bevaras genom rivningsförbud vilket medför att byggrätterna för fler-

bostadshus i tre våningar i den befintliga planen tas bort på Ankan 18 och 19. Ändring av prick-

mark till kryssmark inom kvarteret innebär att det möjliggör för uppförande av komplement-

byggnader på bostadgårdarna. Detta gör att färre bostäder byggs i kvarteret vilket medför mins-

kad påverkan på miljön.  Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte an-

tas medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget påverkar inte några riksintressen negativt.  

3.2 Påverkan på riksintressen 

Planområdet ligger inom område för riksintresse för kustzonen.  

Riksintresset för kustzon(MB4:4) berör främst de obebyggda delarna av kustzonen. I detta för-

slag handlar det om att möjliggöra förändringar i fastighetsindelningen, ändrad prickmark som 

möjliggör komplementsbyggnader på bostadsgårdarna, en ny mindre byggrätt samt att befintlig 

bebyggelse får varsamhetsbestämmelser vilket gör att planlagd bebyggelse inom kvarteret An-

kan totalt sett kommer att minska. Därför bedöms inte riksintresset påverkas negativt. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan inkom från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs stad den 17 december 

2018. Skälet är att möjliggöra en lämpligare fastighetsindelning i samband med kommande be-

byggelse inom kvarteret. Tre olika tomtindelningar gäller i kvarteret Ankan, samtliga kommer 

att upphävas i detta planarbete.  

Beslut i ärendet 

Beslut om planuppdrag togs i stadsbyggnadsnämnden den 14 februari 2019. 

Tomtindelning (avsedd att upphävas för Ankan 1, 6, 11,15-19)  

För del av planområdet gäller tomtindelning, 1283K-1355, upprättad 28 april 1919. 

Tomtindelningen gäller även för fastigheterna Gåsen 1 och 5 som dock inte berörs av 

upphävandet. 

 
Del av planområdet, Ankan 1, 6, 11 och 15-19, markerat med blått. 
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Tomtindelning (avsedd att upphävas för Ankan 13 och 14) 

För del av planområdet gäller tomtindelning, 1283K-3227, upprättad 26 oktober 1950.  

 
Del av planområde, Ankan 13 och 14, markerat med blått 
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Tomtindelning (avsedd att upphävas för Ankan 8-10) 

För del av planområdet gäller tomtindelning, 1283K-3024, upprättad 8 augusti 1946.  

 
Del av planområde, Ankan 8-10, markerat med blått 

 

4.2 Planområdet 

Planområdet omfattar hela den befintliga planen för kvarteret Gåsen m fl (1283K-3117) och lig-

ger på Planteringen. Endast kvarteret Ankan berörs av föreslagen planändring. Området som 

omfattas av ändringen (kvarteret Ankan) består av fastigheterna Ankan 1, 6, 8-11 och 13-19. 

Hela det befintliga planområdet för kvarteret Gåsen m fl (1283K-3117) omfattar ca 52760 m2 

varav ca 5844 m2 berörs av planändringen. 

Området som berörs av ändringen avgränsas av Valhallagatan i norr och Planteringsvägen i ös-

ter. Öster om Planteringsvägen ligger Hedens idrottsplats. Norr om planområdet finns ett om-

råde med odlingslotter. Väster om planområdet finns Högastens arboretum och Tallskogsleden 

går därigenom. Största delen av planområdet är obebyggd men på två av fastigheterna finns bo-

stadshus som hyrs ut. I gällande detaljplan finns planlagt för gator väster om och söder om plan-

området som inte byggts ut. I samband med att det kommer att byggas på kvarteret Ankan och 

kvarteret Gåsen, söder om planområdet, kommer gatorna att anläggas.  

Marken ägs av Helsingborgs stad. 
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Planområdet markerat med rött och området som berörs av ändringen är markerat med blått.  

Historik 

Frånsett en mindre gård i nuvarande kvarteret Kungsörnen var den sydligaste delen av Plante-

ringen obebyggd fram till mitten av 1880-talet. Då köptes två smala markområden mellan Plan-

teringsvägen och Öresund av Petter Bengtsson och skräddaren Nils P. Paulsson. 1887 lät kom-

missionslantmätaren Thure Röing upprätta en styckningsplan. Där anlades Valhallagatan (till en 

början döpt till Pettersgatan, troligen efter Petter Bengtsson).  

I mitten av 1890-talet kom tomtförsäljningen igång på Bengtsson och Paulssons mark och åren 

fram till sekelskiftet 1900 var byggnadsverksamheten livlig utmed Valhallagatan. Huvudsakli-

gen uppfördes mindre bostadshus, varav många lades inne på tomterna. 

1898 gav ägaren till en markbit söder om Valhallagatan, Jöns Andersson, i uppdrag åt Thure Rö-

ing att upprätta en styckningsplan. Planen fick 48 tomter fördelade på båda sidor om Torpgatan. 

Försäljningen av tomterna gick trögt till en början, men efter att konsul Nils Persson beslutat att 

flytta Kopparverket till en plats strax norr om Valhallaområdet tog både tomtförsäljning och 

byggande fart i området. Kopparverket stod färdigt 1902 och då rådde en formlig byggrusch ut-

med Valhalla- och Torpgatorna.  

När Valhallaområdet infogades i stadsplanen 1911-1912 var en stor del av tomterna utmed de 

tre gatorna i området obebyggda varför man kunde rita in ett flertal tvärgator (varav några på 

diagonalen) mellan de befintliga. I planen avsattes samtliga kvarter för sluten bostadsbebyg-

gelse. Planen fick ingen större reell betydelse då byggnadsverksamheten i området var mycket 

liten under de kommande decennierna. 1931 gjorde stadsingenjören Sigfrid Ewald en ny stads-

plan för hela Valhallaområdet inklusive nuvarande Högasten. Till skillnad från tidigare var detta 
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en plan helt i funktionalismens anda med rätvinkliga kvarter. Medan kvarteren mellan Plante-

ringsvägen och Industrigatan fortsatt var tänkta för sluten bostadsbebyggelse i upp till tre vå-

ningar ändrades kvarteren mellan Industrigatan och Öresund till villakvarter där den maximala 

byggnadshöjden sattes till två våningar. 

Endast en handfull hus uppfördes i enlighet med 1931 års plan. När Kopparverket flyttades till 

Planteringen i början av 1900-talet blev övriga delar av Skånska Superfosfat- & Svavelsyrefabri-

ken kvar på Söder. När även den verksamheten flyttades till Kopparverket i slutet av 1930-talet 

växte industrin mot Valhallaområdet. Den nya delen av industrin gav upphov till mer utsläpp 

och stora delar av Valhallaområdet blev olämpligt för bostäder. 1947 gjordes en ny stadsplan 

där hela området väster om Industrigatan och två tredjedelar av området mellan Industrigatan 

och Planteringsvägen avsattes för industriändamål. De boende i området protesterade mot den 

nya planen. Men snart började staden köpa upp fastigheterna i området för att riva husen och 

sedan sälja marken som industritomter. Detta tog tid och det var inte förrän i slutet av 1980-ta-

let som de sista husen inom industrizonen revs. På den östra sidan om Industrigatan uppfördes 

ett antal lättare industrier.  På den västra sidan etablerades på 1950- talet kemiföretaget Rexolin 

som successivt tog allt mer mark i anspråk. Den nordligaste delen av marken hamnade med ti-

den inom Kopparverkets område. 

De ostligaste kvarteren i Valhallaområdet fick enligt 1947 års stadsplan bebyggas med bostäder. 

De tre kvarteren mellan Odengatan och Valhallagatan var tänkta för sluten bostadsbebyggelse i 

som mest tre våningar. Norr om Valhallagatan planerades däremot ett stort kvarter med frilig-

gande hus. Där gavs plats för trevånings lamellhus, envånings radhus, en samlingsbyggnad och 

ett daghem. Inget av detta förverkligades. Istället köptes den äldre bebyggelsen i kvarteren mel-

lan Valhallagatan och Odengatan successivt av kommunen och revs. Idag återstår endast tre hus 

utmed Valhallagatan och ett hus utmed Odengatan som en liten rest av bebyggelsen. Inne på 

Hercules (före detta Rexolins) område finns ytterligare två mindre bostadshus, som tidigare låg 

utmed Torpgatan 

Kvarteret Ankan 

De två äldre byggnaderna i kvarteret utgör tillsammans med huset på norra sidan om Valhalla-

gatan rester av områdets ursprungliga bebyggelse, uppförda kring 1900, tillsammans med ytter-

ligare fyra mindre bostadshus vid Valhallagatan. Fram till 1911-1912 års stadsplaneläggning var 

kvarterets bebyggelse vid Valhallagatan en del av en lång sammanhängande husrad mellan Plan-

teringsvägen och Industrigatan. I stadsplanen fick kvarteret sin nuvarande form genom att en 

rad tomter lades till i söder längs en tilltänkt gata, Väktaregatan. Kvarteret avsågs för sluten bo-

stadsbebyggelse, men i början av 1920-talet uppfördes ett fristående hus i hörnet av Plante-

ringsvägen och Väktaregatan. 1947 ändrades större delen av Valhallaområdet från bostads- till 

industriändamål men kvarteren närmast Planteringsvägen fick förbli bostadskvarter, för sluten 

bostadsbebyggelse i högst tre våningar. Dock tillkom ingen ny bebyggelse i kvarteret efter villan 

som uppfördes i början av 1920-talet. Istället revs successivt den äldre bebyggelsen under 

1970- och 1980-talen. Kvar blev endast två av husen utmed Valhallagatan. 

Bebyggelse 

De båda kvarvarande bostadshusen representerar stora kulturhistoriska värden genom att visu-

alisera Valhallaområdets bebyggelsehistoria. Även trädgårdarna är till stora delar bevarade vil-

ket förstärker det kulturhistoriska värdet på platsen. 
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4.3 Kommunala ställningstaganden 

Stadsplan 2017 

Kommunfullmäktige antog Stadsplanen den 21 november 2017. Kvarteret Ankan ligger inom ett 

område som utpekas som blandad stad med inriktning boende. Norra delen av kvarteret är även 

utpekat som utredningsområde för trafik. 

Detaljplan 

För planområdet gäller stadsplan för kv Gåsen m fl (1283K-3117), vilken redovisar kvarters-

mark för bostäder och därmed samhörigt ändamål. Genomförandetiden för gällande detaljplan 

har gått ut. 

 
Planområdet markerat med rött 

Bevarandeplan 

Planområdet ingår i bevarandeplan för Planteringen från 2011. I kvarteret Ankan finns två kvar-

varande bostadshus på fastigheterna Ankan 18 och 19 som är utpekade som särskilt värdefull 

bebyggelse.  

Övriga planeringsunderlag 

I Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, ingår en 

del av kvarteret i Torpgatans arboretum. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp Redestam Karolina Bjerler 

planchef planarkitekt 


