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BAKGRUND OCH SYFTE
Följande konsekvensbeskrivning är utförd av 
Tyréns AB Region Syd i februari 2019 genom 
bebyggelseantikvarier Emma Hedar och Paulina de 
Vries på uppdrag av Hässleholms kommun� 

Fastighetsägaren till Fornbacken 6 önskar ändra 
detaljplanen för fastigheten med avsikt att kunna 
uppföra fler byggnader� 

En antikvarisk förundersökning med syfte att 
utreda den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska 
värden har tagits fram under januari och februari 
2019� Förundersökningen Fornbacken 6 - Antikva-
risk förundersökning och föreliggande konsekvens-
beskrivning ska ligga till grund för planläggning 
av fastigheten Fornbacken 6 där möjligheter till 
exploatering utreds�

OMFATTNING
Konsekvensbeskrivningen omfattar fastigheten 
Fornbacken 6 som nyligen har styckats av och ägs 
av KR Syd Fastighets AB� I utredningen omfattas 
bebyggelsens interiör och exteriör� 

Föreliggande konsekvensbeskrivning utgår från 
den antikvariska förundersökningen som innehåller 
områdes- och byggnadsbeskrivningar, historik och 
en kulturhistorisk värdebeskrivning� De i förunder-
sökningen utpekade värdebärande karaktärsdragen 
redovisas under kapitlet Förutsättningar�

METOD
Ändringsalternativ och nollalternativ konsekvens-
beskrivs� Ändringsalternativet utgår från förslag till 
ny detaljplan för fastigheten Fornbacken 6 daterat 
2018-09-19  Nollalternativet innebär att ändringen 
inte kommer till stånd och att fastigheten fortsätter 
att brukas som idag�  

Alternativen prövas mot de i förundersökningen 
redovisade värdebärande karaktärsdragen som lig-
ger till grund för byggnadernas och tomtens kultur-
historiska värden� 

INLEDNING
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Vid planläggning och i andra ärenden ska bebyggel-
seområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas� 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras var-
samt så att befintliga karaktärsdrag respekteras 
och tillvaratas� 

ÖVERSIKTSPLAN
I Hässleholms kommuns Översiktsplan från 2007 
anges att:

”Ny bebyggelse ska komplettera och utveckla de 
tätbebyggda historiska platserna och göra dem än 
mer intressanta� Särskilt kulturhistoriskt intressanta 
byggnader och platser ska skyddas mot förvansk-
ning�”

Hässleholm utgör en kulturmiljö av regionalt och 
kommunalt intresse inom tät bebyggelse, vilket 
definieras:

Hässleholm, stationssamhälle och garnisonsstad� 
Viktigt för karaktären: stadens struktur (uppdel-
ning av kvarter med bakgator, huvudgator, avlånga 
kvarter, torget som ett obebyggt kvarter, tydlig axel 
mellan station och kyrka), järnvägen, stadens bygg-
nader och trädgårdar�

FRAMTIDSPLAN FÖR HÄSSLEHOLMS 
STAD, FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
I den fördjupade översiktsplanen, antagen 2018-
06-25, anges att det i staden finns ett flertal bygg-
nader som har ett särskilt kulturhistoriskt bevaran-

devärde och att dessa byggnader ska skyddas mot 
förvanskning genom skydd i detaljplan� 

I planen finns även fyra ställningstaganden, varav 
två bedöms relevanta för aktuellt arbete:

Skydda särskilt värdefulla byggnader och miljöer 
mot förvanskning genom att ge dem skyddsbe-
stämmelser i detaljplan�

Lyfta fram och synliggöra stadens och olika plats-
ers kulturhistoria�

Sjukhusområdet, inklusive Fornbacken 6, är i 
FÖP:en markerad som en särskilt värdefull kultur-
miljö� 

DETALJPLAN
Detaljplan 1293K-P02 P73, antagen 12 februari 
2002, omfattar hela sjukhusområdet inklusive Forn-
backen 6� I detaljplanen anges bestämmelsen:

Värdefull miljö� Byggnad får ej rivas� Ändring av 
byggnad får ej förvanska dess karaktär� 

Bestämmelsen gäller inom hela området och omfat-
tar således byggnaderna på Fornbacken 6� 

Marken framför (och norr om) byggnaderna på 
fastigheten Fornbacken 6 är prickad, vilket innebär 
att marken inte får bebyggas� Grönytan söder om 
byggnaderna är försedd med kryssmarkeringar, 
vilket innebär att marken endast får bebyggas med 
uthus och garage� 

FASTIGHETSDATA
Fastigheten Fornbacken 6 ägs och förvaltas av KR 
syd fastighets AB� Fastigheten styckades av från 
Fornbacken 2 under 2018� På fastigheten finns fyra 
tvåvåningsbyggnader och en grönyta med ett större 
solitärträd� 

Kommun: Hässleholms kommun

Stadsdel: Djupadal

Fastighetsbeteckning: Fornbacken 6

Byggår: Samtliga byggnader är uppförda 1951

Fastighetsägare: KR syd fastighets AB

Brukare: Hässleholms kommun har verksamhet i två 
av byggnaderna

LAGSTIFTNING

MILJÖBALKEN
Hässleholms sjukhusområde ligger inte inom eller 
direkt intill område av riksintresse för kulturmiljö-
vården�

PLAN- OCH BYGGLAGEN
Enligt PBL 2 kap 6 § ska bebyggelse och byggnads-
verk utformas och placeras på den avsedda marken 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan 
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KULTURHISTORISKT VÄRDE 
Byggnaderna på Fornbacken 6 bedöms, genom 
sin tidigare funktion som personalbostäder för 
sjuksköterskor, inneha samhällshistoriska- och 
socialhistoriska värden� Detta uppmärksammas 
även i det regionala kulturmiljöprogrammet, där 
de bostadssociala förhållandena i Hässleholm lyfts 
fram som ett särskilt kulturhistoriskt karaktärsdrag� 
Med sin tidstypiska gestaltning som anpassats efter 
lokala byggnadstraditioner och med dåvarande 
stadsarkitekt som upphovsperson innehar de även 
arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden� Soli-
tärträdet bidrar till fastighetens upplevelsemässiga 
värden� Byggnaderna speglar väl Hässleholms och 
lasarettets utveckling och har ett särskilt kulturhis-
toriskt värde på lokal nivå� 

VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG
•	 Möjligheten till att läsa att byggnaderna 

uppförts efter två olika typmodeller, där 
byggnad 19 och 20 är uppförda efter samma 
typritning och 21 och 22 efter samma� 

•	 Planlösning som visar på hur byggnaderna 
använts och som följer efter typmodell, där 
typ 1 har större lägenheter med sovalkov och 
typ 2 mindre lägenheter med en mindre hall� 

•	 Villakaraktär som uttrycks i byggnadernas 
småskalighet, dess fria och öppna placering 
liksom de klippta gräsmattorna som sträcker 
sig in till fasaderna�

•	 Skorstenar som tydligt visar på att 

byggnaderna använts för bostäder�

•	 Det karaktärsskapande solitärträdet med 
vriden stam och stor trädkrona�

•	 Byggnadernas vinkelställda placering 
mot Linnégatan samt det oregelbundna 
förhållandet byggnaderna sinsemellan� 

•	 Byggnadernas asymmetriska uppbyggnad�

•	 Tidstypiska och ursprungliga ytterdörrar� 

•	 Ursprunglig fönstersättning och placering av 
balkonger och tidigare franska balkonger�  

•	 Byggnadernas individuella färgsättning som 
idag endast finns bevarad på trappräcke 
och handledare vid källarnedgång, men som 
sannolikt varit genomgående på balkong- och 
trappräcken� 

•	 Materialbehandling som följer det 
övriga sjukhusområdet med rött tegel i 
munkförband och med bred fog, sadeltak 
med rött taktegel, betongsockel och 
ljusa fönster� De röda tegelfasaderna 
visar även på en anpassning efter lokala 
byggnadstraditioner� 

•	 Ursprunglig fast inredning

•	 Bevarad köks- och badrumsinredning
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ALTERNATIV 

NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär att fastigheten står oför-
ändrad och fortsätter att nyttjas som idag; två 
byggnader hyrs ut till kommunal verksamhet och 
två byggnader står tomma� 

PLANFÖRSLAG
Enligt förslaget till ny detaljplan för Fornbacken 6, 
daterat 2018-09-19, placeras tre byggrätter med 
högsta våningsantal på två våningar mellan de 
befintliga byggnaderna (se fig� 1)� De tillkommande 
byggrätterna varierar i storlek och form� Tillsam-
mans med de befintliga byggnaderna bildar de 
tillkommande byggrätterna ett bullerskydd och på 
så vis tillskapas en tyst sida mot söder�

Söder om de befintliga byggnaderna placeras två 
större byggrätter där den västra har ett högsta 
våningsantal på sex våningar och den östra ett hög-
sta våningsantal på fyra� 

Centralt placerat mellan byggrätterna i söder ges 
plats åt ett miljöhus/förråd samt parkeringsplatser� 
Plats för parkering görs även vid tomtens östra 
respektive nordvästra gräns� 

Infart till tomten anordnas från Ambulansvägen i 
öster och vid tomtgräns i väster� 

RIVNING
Befintliga byggnader rivs och ersätts med andra, i 
dagsläget odefinierade, bostadshus�

Figur 1. Förslag till ny detaljplan för fastigheten Fornbacken 6, Hässleholms kommun
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KONSEKVENSBESKRIVNING

NOLLALTERNATIV
De två tomma byggnaderna lämnas orörda och 
dess kulturhistoriska värden bibehålls oförändrade� 
De kommer dock stå utan brukare och därmed mer 
obevakade, vilket kan få till följd att tekniska bris-
ter (så som läckande va-system, otäta tak, utebliven 
uppvärmning m�m�) inte upptäcks i tid, vilket över 
tid kan riskera att påverka de värdebärande karak-
tärsdragen, så som den fasta inredningen, beva-
rade köks- och badrumsinredningen och på sikt 
eventuellt även planlösningen� Att dessa värden 
kan komma att påverkas innebär små negativa kon-
sekvenser för byggnadernas karaktär och läsbarhet� 

De byggnader som nyttjas för kommunal verksam-
het kan komma att genomgå ytterligare anpass-
ningar, vilket riskerar att påverka samma värdebä-
rande karaktärsdrag som ovan, med samma kon-
sensvenser som följd� 

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära 
en risk för att de interiört utpekade värdebärande 
karaktärsdragen kan komma att påverkas med följd 
att byggnadernas samhällshistoriska- och sociala 
värden reduceras, vilket utgör en liten negativ kon-
sekvens för byggnadernas karaktär och läsbarhet�  

PLANFÖRSLAG  

Ett av de karaktärsdrag som pekats ut är byggna-
dernas öppna och fria placering� Då planförslaget 
innebär att mellanrummen mellan byggnaderna 
byggs igen får en utbyggnad enligt förslaget till 
följd att detta karaktärsdrag går förlorat, vilket 

utgör en stor negativ konsekvens för byggnadernas 
och fastighetens karaktär och avläsbarhet� 

Att tillkommande byggnader placeras mellan de 
befintliga riskerar även att innebära fysisk påverkan 
på byggnaderna och på de värdebärande karaktärs-
dragen, så som den asymmetriska fasaduppbygg-
naden, den ursprungliga fönstersättningen och 
placeringen av balkonger� Planförslaget riskerar att  
reducera byggnadernas arkitektoniska och arkitek-
turhistoriska värden, vilket kan få stora negativa 
konsekvenser som följd� Konsekvensernas omfatt-
ning är beroende av hur tillkommande byggnader 
utformas och i detalj placeras� 

De tillkommande byggnaderna som placeras mel-
lan de befintliga, liksom den byggnad som placeras 
i sydöst, följer befintliga byggnaders vinkelställda 
placering mot Linnégatan, vilket bedöms positivt då 
detta värdebärande karaktärsdrag blir fortsatt läs-
bart� Att den sydvästra byggnaden får en placering 
som bryter detta mönster bedöms dock innebära 
att läsbarheten av detta karaktärsdrag blir något 
förvanskat, vilket utgör små negativa konsekvenser 
för fastighetens karaktär� 

Solitärträdet med sin vridna stam och stora träd-
krona är utpekat som ett värdebärande karaktärs-
drag� Då planförslaget innebär att stora delar av 
tomten bebyggs och hårdgörs för parkeringsplat-
ser, får en utbyggnad enligt förslaget till följd att 
trädet och därmed det värdebärande karaktärsdra-
get går förlorat, vilket utgör en negativ konsekvens� 

Vidare innebär en utbyggnad enligt planförslaget 
att två byggnader, som skiljer sig i form och skala 

både i förhållande till befintliga byggnader och till 
omgivande sjukhusområde, placeras relativt nära 
befintliga byggnader� Vidare placeras en infart till 
tomten i väster där det idag finns en relativt brant 
slänt� Dessa åtgärder medför en karaktäristisk för-
ändring av fastigheten vilket riskerar att få till följd 
att läsbarheten och upplevelsen av dess karaktärs-
drag påverkas, vilket utgör negativa konsekvenser 
för fastighetens karaktär och läsbarheten av dess 
kulturhistoriska sammanhang�

Byggnadernas planlösning, ursprungliga fasta 
inredning och bevarade köks- och badrumsinred-
ning är utpekade som värdebärande karaktärsdrag� 
Då planförslaget medger att byggnaderna kan 
användas för olika ändamål är det i dagsläget svårt 
att bedöma hur dessa karaktärsdrag påverkas och 
vilka eventuella konsekvenser en ändrad använd-
ning kan få� Att byggnaderna fortsättningsvis 
nyttjas för bostäder skulle ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv vara positivt, då denna användning får 
en kontinuitet som möjliggör fortsatt förståelse för 
byggnadernas historia och tidigare funktion� 

Sammantaget bedöms planförslaget innebära nega-
tiva konsekvenser för fastighetens kulturhistoriska 
värde då utpekade värdebärande karaktärsdrag 
förloras och riskerar att påverkas negativt� Störst 
konsekvenser för de kulturhistoriska värdena upp-
kommer av att mellanrummen mellan de befintliga 
byggnaderna byggs igen, där konsekvensernas 
omfattning till viss del är beroende på hur tillkom-
mande byggnader utformas och i detalj placeras� 
Planförslaget kan inte sägas vara förenligt med PBL 
2 kap 6 § (se s� 5)�
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ÅTGÄRDER
Att tomten bebyggs i söder och att den på så vis får 
en förändrad karaktär bedöms inte i sig innebära 
några större konsekvenser för dess kulturhistoriska 
värden� Dock bedöms tillkommande byggnader ha 
en form och volym som märkbart skiljer sig från 
befintliga byggnader� Positivt vore om istället till-
kommande byggnader i söder delas upp i mindre 
enheter av punkthuskaraktär och ges en materi-
albehandling som samstämmer med de befintliga 
byggnadernas och det övriga sjukhusområdet�

Befintliga byggnader bör förses med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser och tillkommande bygg-
rätter bör förses med utformningsbestämmelser�

Volymstudier och närmre analyser för hur tillkom-
mande byggnader förhåller sig till de befintliga, 
både i fråga om materialval och utformning, bör tas 
fram för att närmre kunna studera planförslagets 
påverkan på fastighetens kulturistoriska värden� 

RIVNING
Byggnaderna på Fornbacken 6 bedöms spegla väl 
Hässleholms och lasarettets utveckling� Genom sin 
tidigare funktion som personalbostäder för sjuk-
sköterskor, bedöms byggnaderna på Fornbacken 6 
inneha samhällshistoriska- och socialhistoriska vär-
den� De bostadssociala förhållandena i Hässleholm 
lyfts även fram som ett särskilt kulturhistoriskt 
karaktärsdrag i det regionala kulturmiljöprogram-
met� Att byggnaderna rivs innebär att ett historiskt 
dokument försvinner, vilket får till följd att möjlig-

heterna till att läsa och förstå såväl Hässleholms 
som lasarettets historiska utveckling minskar� 
Detta innebär negativa konsekvenser för de kultur-
historiska värdena�

Likadana personalbostäder i typmodell 2 har 
uppförts vid Hässleholms, Ängelholms och Simris-
hamns lasarett� Typmodell 1 har endast uppförts 
vid Hässleholms lasarett� Trots att byggnaderna 
uppförts efter typmodeller har de anpassats efter 
lokala byggnadstraditioner� Vid Ängelholms lasarett 
har de tidigare personalbostäderna rivits, men i 
Simrishamn finns de fortsatt bevarade� Att perso-
nalbostäderna finns bevarade vid två lasarett möj-
liggör en jämförelse mellan byggnaderna� Denna 
möjlighet går förlorad om byggnaderna på Forn-
backen 6 rivs, vilket får stora konsekvenser som 
följd� Vidare innebär en rivning att de enda byggna-
derna som uppförts efter typmodell 1 försvinner�

Sammantaget bedöms en rivning av befintliga 
byggnader innebära stora negativa konsekvenser 
för de kulturhistoriska värdena då byggnaderna 
som ett historiskt dokument som både speglar 
Hässleholms och lasarettets historia, liksom möjlig-
gör en regional jämförelse av likadana personalbo-
städer går förlorad�
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