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Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
Plankarta, Planbeskrivning (denna handling), Undersökning om betydande 
miljöpåverkan, Grundkarta, Fastighetsförteckning.

Som underlag till detaljplanen har följande utredningar tagits fram:
Miljö due diligence fas I (2020-02-25)
Miljö due diligence fas II (2020-04-09)
Trafikutredning (2022-10-05)
Bullerutredning (2022-10-06)
Dagvattenutredning (2022-10-07)
Kulturmiljöutredning (2022-06-17, reviderad 2022-10-12)

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans 
med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen 
av planförslaget samt redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande och 
förutsättningar. 

Sakägare
Berörda sakägare är de som ingår i fastighetsförteckningen. Fastighetsförteckningens 
avgränsning  definieras av lantmäterimyndigheten i samarbete med miljö- och 
stadsbyggnadskontoret.
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Inledning 
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för skol-, centrum- och 
bostadsändamål samt besöksanläggning och vård. Huvudsakliga markanvändningen 
kommer vara skoländamål med möjlighet till flerbostadshus, centrumändamål, 
idrottshall och vård. 

Planförslaget innefattar:
- Kvartersmark för skol- och bostadsändamål, idrottshall, centrumändamål och vård. 
- Allmän platsmark för gång- och cykelväg och parkering. 

Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap 7 §. 
Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden tas inför uppdrag, granskning samt vid 
detaljplanens antagande. 

Beslut om betydande miljöpåverkan
Genomförandet av planen antas inte innebära betydande miljöpåverkan. (5 kap. 11 a 
§ andra stycket  PBL), varför en miljökonsekvensbeskrivning inte har tagits fram. Se 
skälen för beslutet under rubriken Konsekvenser, Bedömning om miljöpåverkan.

Plandata
Läge och area
Den totala ytan för planområdet är strax under 25 000 kvm. Området ligger 
1,5 km norr om centrala Hässleholm, längs med Vankivavägen, som är en av 
infartsvägarna till tätorten. Planområdet omfattar två markområden tillhörande 
fastigheten Värpatorparen 2, vilken ägs av Hemsö Stavfre AB, samt Hässleholm 88:1, 
Hässleholm 88:2 och Hässlehom 88:3 som ägs av Hässleholms kommun. 

Områdets läge i Hässleholm
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Planförslag
Sammanfattning
Planförslaget innebär att skolverksamhet möjliggörs som huvudsaklig markanvändning 
inom både den norra och södra kvartersmarken. I den norra kvartersmarken möjliggörs 
även flerbostadshus och vård med syfte att uppföra ett särskilt boende, samt idrottshall 
och centrumfunktioner i syfte att möjliggöra en multihall med idrott, gym, parkering 
samt centrumfunktioner som kan komplettera övrig markanvändning, exempelvis 
frisör och sjukgymnastik. I den södra kvartersmarken skyddas Verumsgården och dess 
kulturmiljövärden genom rivningsförbud och skydds- och varsamhetsbestämmelser. 
Ny bebyggelse möjliggörs i anslutning till Verumsgården på markerade ytor men måste 
gestaltas utifrån Verumsgården och dess kulturmiljövärden. 

Planförslaget innefattar:
- Kvartersmark för skola, bostäder, vård, besöksanläggning och centrum. Skola är den 
huvudsakliga markanvändningen. 
- Allmän platsmark utgörs av gång- och cyeklväg samt parkering. 

Planbestämmelser
Under varje planbestämmelse finns en precision och förklaring av bestämmelse.  

ALLMÄNNA PLATSER MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP,
4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GCVÄG Gång- och cykelväg
  Befintlig gång- och cykelväg som sträcker sig norr, söder och väster   
  om Verumsgården.  

P-PLATS Parkering
  Befintliga parkeringsplatser söder om Verumsgården. 

KVARTERSMARK, 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 

B  Bostäder
Bostäder är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas 
för områden för olika former av boende och varaktig karaktär. Även   
bostadskomplement ingår i användningen. Bostäder föreslås för den  
norra kvartersmarken för att möjliggöra ett särskilt boende för äldre. 
Användningen preciseras genom utformningsbestämmelse till att 
endast tillåta flerbostadshus.

C  Centrum
 Centrum är en generell bestämmelse som bör tillämpas för  områden 
för kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätt 
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att nå. Centrumändamål föreslås inom både den norra och södra 
kvartersmarken. Passande centrumändamål kan exempelvis vara 
massagestudio, fysioterapi, frisör, café och samlingslokaler. 

D  Vård
Användningen vård används för områden för vårdverksamhet som   

  avser människor. Även komplement till vårdverksamheten ingår. Vård  
  medges i den norra kvartersmarken i syfte att komplettera bostads-  
  ändamål och säkerställa vårdinslag vid särskilt boende. 

R1  Idrottshall
Användningen R - besökansanläggning, används för områden för   

  verksamheter som riktar sig till besökare. På den norra kvarters-  
  marken möjliggörs besöksanläggning preciserad till idrottshall.   
  Idrottshallen avses kunna nyttjas av såväl skolverksamheten som för   
  mer publika event. 

S  Skola   
  Användningen skola används för områden för förskola, fritidshem,  
  skola eller annan jämförlig verksamhet. Även komplement till skol- 
  verksamheten ingår i användningen. Skoländamål medges inom 
  både den norra och södra kvartersmarken. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats, 4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

hpl11	 	 Hållplats	med	väderskydd	får	finnas
  Säkerställer att befintlig busshållplats med väderskydd får finnas kvar.
    
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

prickmark Marken får inte förses med byggnad
  Byggbart område regleras genom prickmark inom den norra    
  kvartersmarken längs med fastighetsgräns i söder, norr och öster för   
  att ny bebyggelse inte ska hamna för nära fastighetsgräns.    
  Stora delar av tomten till Verumsgården förses med     
  prickmark för att värna kulturmiljön och säkerställa att ny bebyggelse   
  enbart uppförs inom specificerade ytor.

ö11  Marken får endast förses med komplementbyggnad
  Gäller för område väster om Verumsgården. Säkerställer att    
  komplementbyggander, exempelvis miljöhus, kan byggas    
  men inom en avgränsad yta för att inte negativt påverka    
  kulturvärden. 
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Höjd på byggnadsverk, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

h1  1  Högsta totalhöjd är 80 meter över angivet nollplan 
  Gäller den norra kvartersmarken. 80 meter över angivet nollplan   
  innebär en totalhöjd på cirka 24 meter.  

h2  2  Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter
  Gäller för den norra och södra kvartersmarken för att reglera    
  högsta höjd på komplementbyggnad. 

h3  3  Högsta nockhöjd är 67 meter över angivet nollplan 
  Gäller för Verumsgården. Höjden är satt utifrån befintlig    
  nockhöjd. 

Markens anordnande och vegetation, 4 kap. 10 § 

n1  1  Befintliga	träd	ska	bevaras	och	får	ej	skadas.	Träden	får	endast		 	Befintliga	träd	ska	bevaras	och	får	ej	skadas.	Träden	får	endast		 	
  fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk  fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk
    Gäller för befintliga träd längs med Väpnaregatan och Volontärvägen  Gäller för befintliga träd längs med Väpnaregatan och Volontärvägen  
  som innehar generellt biotopskydd.  som innehar generellt biotopskydd.

n2  2  Marken får hårdgöras till högst 60 %Marken får hårdgöras till högst 60 %
    Gäller för den norra kvartersmarken. Säkerställer att     Gäller för den norra kvartersmarken. Säkerställer att     
  det finns tillräckligt med genomsläpplig mark samt       det finns tillräckligt med genomsläpplig mark samt     
  säkerställa en skolgård med vegetation  säkerställa en skolgård med vegetation.	.	
  
Markreservat för allmännyttiga ändamål, 4 kap. 6 § 

u1  1  Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningarMarkreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
    Gäller där befintliga ledningar finns på den norra kvartersmarken. Gäller där befintliga ledningar finns på den norra kvartersmarken. 

Rivningsförbud, 4 kap. 16 § 

r1  1  Byggnad får inte rivasByggnad får inte rivas
    Gäller för Verumsgården för att skydda en kulturhistoriskt värdefull   Gäller för Verumsgården för att skydda en kulturhistoriskt värdefull   
  byggnad.  byggnad.

Skydd av kulturvärden, 4 kap. 16 §

q1  1  Kallstensmur och naturstensplattor på gångstig vid naturparti   Kallstensmur och naturstensplattor på gångstig vid naturparti   
  ska bevaras  ska bevaras
    För tomten till Verumsgården. Kallstensmuten och    För tomten till Verumsgården. Kallstensmuten och    
  naturstensplattorna bedöms som viktiga för tomten och dess      naturstensplattorna bedöms som viktiga för tomten och dess    
  kulturhistoriska värden och ska därför bevaras.   kulturhistoriska värden och ska därför bevaras. 

q2  2  Tomtens karaktär vad gäller fri siktlinje mellan Verumsgården   Tomtens karaktär vad gäller fri siktlinje mellan Verumsgården   
	 	 och	Vankivavägen	ska	bevaras.	Plank	med	hög	 	 	 		 	 och	Vankivavägen	ska	bevaras.	Plank	med	hög	 	 	 	
  transparens får tillåtas mellan Vankivavägen och       transparens får tillåtas mellan Vankivavägen och     
  Verumsgården  Verumsgården
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   För tomten till Verumsgården. Den fria siktlinjen mellan     För tomten till Verumsgården. Den fria siktlinjen mellan    
  Verumsgården och Vankivavägen bedöms som viktig att värna ur     Verumsgården och Vankivavägen bedöms som viktig att värna ur   
  ett kulturhistoriskt perspektiv. Plank som uppförs inom      ett kulturhistoriskt perspektiv. Plank som uppförs inom    
  siktlinjen tillåts men ska vara transparent till minst 50 %,    siktlinjen tillåts men ska vara transparent till minst 50 %,  
  se utformningsbestämmelse   se utformningsbestämmelse f44.  .  

q3  3  Trappa med ledstång i svart smide samt äldre dörrparti med   Trappa med ledstång i svart smide samt äldre dörrparti med   
  överljus ska bevaras  överljus ska bevaras
    För Verumsgården för att bevara viktiga kulturhistoriska värden.  För Verumsgården för att bevara viktiga kulturhistoriska värden.  

Skydd mot störningar, 4 kap. 12 §

m1  1  I lägen där riktvärden för buller överskrids ska minst hälften av   I lägen där riktvärden för buller överskrids ska minst hälften av   
  bostadsrummen i en bostad större än 35 kvm ha tillgång till en     bostadsrummen i en bostad större än 35 kvm ha tillgång till en   
  ljuddämpad sida  ljuddämpad sida
    För norra kvartersmarken där bostadsändamål medges, för att   För norra kvartersmarken där bostadsändamål medges, för att   
  säkerställa att rikvärden för buller innehålls.   säkerställa att rikvärden för buller innehålls. 

m2  2  Vid bostadsändamål ska bullerdämpad uteplats, enskild eller   Vid bostadsändamål ska bullerdämpad uteplats, enskild eller   
	 	 gemensam,	finnas		 	 gemensam,	finnas	
    För norra kvartersmarken där bostadsändamål medges, för att   För norra kvartersmarken där bostadsändamål medges, för att   
  säkerställa uteplatser med god ljudmiljö.    säkerställa uteplatser med god ljudmiljö.  

m3  3  Vid skoländamål ska plank uppföras som säkerställer att   Vid skoländamål ska plank uppföras som säkerställer att   
  riktvärden för buller på skolgård innehålls  riktvärden för buller på skolgård innehålls
    Gäller för den södra kvartersmarken. En förutsättning för att    Gäller för den södra kvartersmarken. En förutsättning för att    
  skolverksamhet ska kunna bedrivas på den delen av fastigheten är att     skolverksamhet ska kunna bedrivas på den delen av fastigheten är att   
  bullerplank anläggs för att säkerställa att riktvärden för buller      bullerplank anläggs för att säkerställa att riktvärden för buller    
  på skolgård innehålls.   på skolgård innehålls. 

Utformning, 4 kap. 16 §

f1  1  Byggnad ska gestaltas utifrån karaktärsdrag från     Byggnad ska gestaltas utifrån karaktärsdrag från     
	 	 Verumsgården.	Hänsyn	ska	tas	till	byggnadsformer,	materialval			 	 Verumsgården.	Hänsyn	ska	tas	till	byggnadsformer,	materialval		
	 	 och	kulörer	vid	utformning	av	bebyggelse.			 	 och	kulörer	vid	utformning	av	bebyggelse.		
    Gäller för byggrätter i anslutning till Verumsgården. Tillkommande   Gäller för byggrätter i anslutning till Verumsgården. Tillkommande   
  bebyggelse ska anpassas utifrån Verumsgården.   bebyggelse ska anpassas utifrån Verumsgården. 

f2  2  Tillkommande bebyggelse ska underordna sig Verumsgården   Tillkommande bebyggelse ska underordna sig Verumsgården   
  och inte överstiga byggnadens nockhöjd  och inte överstiga byggnadens nockhöjd
    Gäller för byggrätter i anslutning till Verumsgården. Gäller för byggrätter i anslutning till Verumsgården. 

f3  3  Endast	flerbostadshusEndast	flerbostadshus
   Gäller för den norra kvartersmarken där bostadsändamål     Gäller för den norra kvartersmarken där bostadsändamål    
  möjliggörs. Marken anses endast vara lämpad för flerbostadshus och     möjliggörs. Marken anses endast vara lämpad för flerbostadshus och   
  exempelvis inte villatomter.   exempelvis inte villatomter. 

f4  4  Minst 1/2 av bullerplank ska vara transparent och minst 1/4 ska  Minst 1/2 av bullerplank ska vara transparent och minst 1/4 ska  
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  bekläs med växtlighet  bekläs med växtlighet
    Gäller inom både den norra och södra kvartersmarken för att ställa   Gäller inom både den norra och södra kvartersmarken för att ställa   
  krav på gestaltning och anpassning till kulturmiljö.   krav på gestaltning och anpassning till kulturmiljö. 

Utnyttjandegrad, 4 kap. 11 §

e1 1   Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom    Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom    
  användningsområdet  användningsområdet
    Gäller för den norra kvartersmarken för att säkerställa att mark   Gäller för den norra kvartersmarken för att säkerställa att mark   
  finns tillgänglig för friyta.   finns tillgänglig för friyta. 

e2 2   Största byggnadsarea är 200 kvmStörsta byggnadsarea är 200 kvm
    Gäller för nya byggrätter i anslutning till Verumsgården. Gäller för nya byggrätter i anslutning till Verumsgården. 

Varsamhet, 4 kap. 16 §  

k1  1  Byggnadens värden vad gäller karaktär, form, volym och    Byggnadens värden vad gäller karaktär, form, volym och    
  material ska bibehållas  material ska bibehållas
    Gäller för Verumsgården för att bevara viktiga kulturvärden. Gäller för Verumsgården för att bevara viktiga kulturvärden. 

k2  2  Fönster ska till form, material, indelning och proportioner   Fönster ska till form, material, indelning och proportioner   
  bibehållas till sin utformning  bibehållas till sin utformning
    Gäller för Verumsgården för att bevara viktiga kulturvärden.Gäller för Verumsgården för att bevara viktiga kulturvärden.

k3  3  Fasader ska vara av röd träpanel och tak ska utformas som   Fasader ska vara av röd träpanel och tak ska utformas som   
  sadeltak av tvåkupigt lertegel  sadeltak av tvåkupigt lertegel
    Gäller för Verumsgården för att bevara viktiga kulturvärden. Gäller för Verumsgården för att bevara viktiga kulturvärden. 

Villkor för lov, 4 kap. 14 §

a1  1  Bygglov får inte ges för skolverksamhet förrän åtgärder    Bygglov får inte ges för skolverksamhet förrän åtgärder    
  kan uppvisas som medför att gällande riktvärden för      kan uppvisas som medför att gällande riktvärden för    
  buller innehålls på skolgården  buller innehålls på skolgården
    Gäller för den norra kvartersmarken för att säkerställa    Gäller för den norra kvartersmarken för att säkerställa    
  en god ljudnivå för skoleleverna.   en god ljudnivå för skoleleverna. 

Ändrad lovplikt 4 kap. 14 §

a2  2  Marklov krävs även för trädfällningMarklov krävs även för trädfällning
    Gäller för lönnträd längs med Väpnaregatan och Volontärvägen. Gäller för lönnträd längs med Väpnaregatan och Volontärvägen. 

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år.

Föreslagen bebyggelse
Inom den norra kvartersmarken möjliggörs skoländamål, bostäder, vård 
centrumfunktioner och idrottshall, där skola är den huvudakliga användningen. En 
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grundskola med cirka 450 elever förelsås inrymmas i delar av den befintliga bebyggelsen. 
En multihall med idrottshall, gym samt parkering föreslås i kvartersmarkens sydöstra 
hörn. Idrottshallen föreslås nyttjas inom skolverksamheten under dagtid och vara 
tillgänglig för andra föreningsaktiviteter under kvällstid.

Ett särskilt boende för äldre (SÄBO) föreslås även inom den norra kvartersmarken 
genom användningsbestämmelse för bostäder (endast flerbostadshus) och vård. 
Boendet beräknas rymma cirka 60 boendeplatser i 4-5 våningar. Centrumfunktioner 
bedöms vara passande i bottenplan, exempelvis frisör och sjukgymnastik som de 
boende kan nyttja.

I den södra kvartersmarken föreslås skoländamål samt centrumfunktioner. En 
förskola med cirka 70 elever föreslås inrymmas i de två tillkommande byggrätterna. 
Verumsgården avses nyttjas för administration och inte vara en del i undervisningen. 
De tillkommande byggrätterna innbär att den gårdsstruktur som tidigare funnits på 
platsen kan återskapas. Centrumfunktioner bedöms även som lämpliga i Verumsgården 
med dess centrala läge längs med Vankivavägen. Byggnaden är idag redan utformad 
för caféverksamhet, vilket inrymms i centrum. Det är i flyglarna som den huvudsakliga 
verksamheten bör bedrivas för att minska slitage på Verumsgården. 

Illustrationsplan/visionsbild för området (Space arkitekter ab). Fastighetsgränser är inte korrekta i illustrationen. Delar av allén är 

felaktigt borttagen från illustrationsplanen. Allén ska bevaras. Illustration uppdateras inför granskning. 

arkitekter ab

VÄRPARTORPAREN 2
2022-10-05

BUSS

0

Skala 1:1000

10 50 m
ALT 1 2022-05-02Värpatorparen 2, Hässleholm Skiss

A3
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01

VÄRPATORPAREN 2 FRIYTA:
SKOLA TOTAL: 11850 + 1650 = 13500 M2
SÄBO: 1200 M2
FÖRSKOLA: 3050 M2

TOTAL PARKERING: 56 + 60 = 116 PL.

SKOLA CA 450 ELEVER X 30 M2 = 13500 M2
FÖRSKOLA 80 BARN X 40 M2 = 3200 M2

PARKERING:
GRUNDSKOLA 22-28 PL.
FÖRSKOLA 7-13 PL.
VÅRDBOENDE 22-25 PL.
TOTAL: 51-66 PL.
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Gestaltning
Området är lokaliserat i ett, ur stadsbildsperspektiv, strategisk läge längs med 
Vankivavägen, en av stadens infartsvägar. Detta innebär att det förekommer motiv 
till att skapa ett område med hög arkitektonisk standard. Även Verumsgårdens höga 
kulturvärden ställer krav på hög standard på omgivande bebyggelse och exempelvis 
bullerplank. 

Exempel på gestaltning som bidrar till utformning av området:
- Fasadmaterial och konstruktion som syns och sticker ut, av exempelvis trä, skapar 
ett unikt uttryck som signalerar innovation och nytänkande som även passar in i de 
kulturhistoriska värdena och kompletterar de befintliga tegelfasaderna. 
- Växtbeklädda tak och inslag av gröna fasader
- Bullerplank som har hög transparens, är växtklädda och som lyfter in inslag från 
Verumsgården och dess kulturhistoriska värden. 

Volymskiss sett från Vankivavägen där föreslagen multihall syns bakom gamla norra skåne-huset (Space arkitekter ab)

Volymskiss sett från Vankivavägen där planerat SÄBO syns till vänster (Space arkitekter ab)
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Volymskiss sett från Väpnaregatan sydost om planområdet där föreslagen idrottshall/multihall syns (Space arkitekter ab)

Visualisering över föreslagen tillkommande bebyggelse vid Verumsgården, sett från Vankivavägen, som återskapar den gårdsstruktur som 
funnits på platsen tidigare. Förslag på bullerplank med hög transparens, grönska och stenmur syns längst fram (Space arkitekter ab).  
Befintlig busshållsplats och gång- och cykelväg visas inte i visualiseringen, men båda ska finnas kvar även efter exploatering. 

Volymskiss sett från gång- och cykelvägen vid Verumsgården där föreslagen idrottshall/multihall syns (Space arkitekter ab)
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Föreslagen grönstruktur
Planförslaget inkluderar inga allmänna grönytor men däremot friytor till 
skolverksamheten. När friytor för lek och utevistelse ska placeras och anordnas är det 
av vikt att beakta friytans storlek, utformning, tillgänglighet och säkerhet. Friytan ska 
kunna användas för lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet. Friytan ska 
placeras i direkt anslutning till förskolan/grundskolan. Den totala storleken på friytan 
bör överstiga 3000 m2 för att säkerställa en kvalitativ yta med möjlighet för lek och 
socialt samspel, samt vara så pass rymlig att friyan inte riskeras påverkas av omfattande 
slitage. Ett rimligt mått på friyta som ska följas är 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 
per barn i grundskolan.

Friytan bör kännetecknas av varierande terräng- och vegetationsförhållanden, goda sol- 
och skuggförhållanden samt god luft- och ljudkvalitet. En spännande och utmanande 
topografi är attraktiv och viktig eftersom det uppmuntrar till rörelse och lek. Vegetation 
är även en av de viktigaste byggstenarna i en levande, föränderlig och rik utemiljö som 
stimulerar lek och bidrar till god utevistelse. Det ska finnas plats för såväl fri lek som 
för rörelserika raster med en mångfald av aktiviteter, samt anpassningsbara miljöer för 
olika lek- och lärsituationer.

På den norra kvartersmarken möjliggörs en friyta på 11 500 kvm, förutsatt att befintlig 
ledningsrätt kan göras om vilket det pågår en intern utredning kring. Friytan är 
inte tillräcklig för att nå upp till 30 kvm per elev på grundskolan om antalet elever 
är 450 stycken. För att säkerställa tillräckligt stora ytor föreslås även friytor uppe på 
multihallens tak. Taket kan utvecklas till en spännande yta för exempelivs utövande av 
olika sporter som även kan nyttjas av föreningsliv under kvällar och helger. Minskas 
antalet elever till cirka 380 på grundskolan kan friytan uppnås på mark. Det bedöms 
som positivt att skolgården på mark upptar en större sammanhängande yta på över 
3000 kvm, då det ger goda förutsättningar för en spännande och lekfull skolgård. Den 
södra kvartersmarkens friyta upptar en yta på cirka 3000 kvm vilket är tillräckligt för 
att uppnå 40 kvm friyta per förskolebarn. 

En allé bestående av lönnar sträcker sig längs med Väpnaregatan och Volontärvägen och 
bidrar med viktiga gröna värden inom planområdet och för stadsmiljön runtomkring. 
Allén innehar generellt biotopskydd. Allén ska bevaras och får inte skadas. Träd får 
endast fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk. Marklov krävs även för fällning 
av träd. 
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Trafikstruktur

Biltrafik och parkering
Angöring till planområdet föreslås ske via Väpnaregatan och vidare in på Volontärvägen 
och Jungfrugatan. Infart till Väpnaregatan kommer främst ske via Norra kringelvägen, 
men även via Götagatan. Trafiken inordnas i befintligt trafiknät och innebär 
inga nya angöringsvägar. Angöring, lastning/lossning, parkering, skolskjuts och 
avlämning/hämtning, avfallshantering mm ska lösas inom den egna fastigheten. 
En trafikutredningen har tagits fram som utreder hur angöring kan ske till och från 
området, samt trafikföring inom planområdet och behov av parkeringsplatser och 
cykelparkering (Sweco 2022). 

Till den norra kvartersmarken föreslås trafiken ledas in via Väpnaregatan och 
Volontärvägen. Utfarts föreslås enbart finnas mot Väpnaregatan. Till den södra 
kvartersmarken, där Verumsgården är belägen, kommer det till en början vara möjligt 
att angöra området via korsningen Väpnaregatan/Jungfrugatan. I remissförslaget 
till strukturplan för Västra centrum (2022) föreslås dock denna korsning försvinna 
till förmån för ny stadsdelspark. Angöring kommer därefter endast bli möjlig via 
korsningen Vankivavägen/Jungfrugatan. Angöring till Verumsgården är idag möjlig via 
parkeringsplatsen och gång- och cykelvägen direkt söder om fastigheten vi korsningen 
Vankivavägen/Jungfrugatan, genom servitut och skyltning som enbart tillåter trafik 
som ska till och från Verumsgården. På samma sätt föreslås angöring kunna ske när 
korsningen Jungfrugatan/Väpnaregatan försvinner. Korsningen Vankivavägen/
Jungfrugatan är dock inte utformad för den trafik som exempelvis förskoleverksamhet 
på Verumsgården skulle innebära. Inför granskning ska trafikutredningen uppdateras 
med förslag på hur in- och utfart kan utformas vid korsningen Vankivavägen/
Jungfrugatan för att säkerställa en trafiksäker korsning som kan hantera de ökade 
trafikmängderna. 

Lönnar längs med Väpnaregatan och Volontärvägen
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Inom kvartersmarken är det viktigt att säkerställa en trafikmiljö där flertalet olika 
fordonstyper och trafikanter kan samsas om ytor på ett säkert sätt. Exempelvis är det 
positivt om varutransporter kan förläggas till tider då elever inte tar sig till och från 
skolan. Det bör även finnas tydliga ytor för hämtning och lämning för att undvika 
konflikter. I trafikutredningen (Sweco 2022) föreslås en körslinga inom den norra 
kvartersmarken för att skapa ett tydligt flöde av trafik. 

Behovet av parkeringsplatser varierar beroende på vilken typ av verksamhet som etableras 
inom fastigheten. Förslaget möjliggör exempelvis flerbostadshus, vilket innebär att 
såväl ett SÄBO som ett lägenhetshus kan uppföras. Parkeringsbehovet till ett SÄBO 
är exempelvis mindre än till lägenhetshuset, då de boende på ett SÄBO vanligtvis inte 
äger en bil. Enligt skisser framtagna av Space arkitekter AB och Sweco (2022-10-05) 
där skola, multihall/idrottshall och SÄBO föreslås, beräknas det finnas ett behov av 
cirka 85 parkeringsplatser, varav majoriteten föreslås finnas i ett parkeringsdäck under 
idrottshallen. Behovet av parkeringsplatser kommer variera under dygnet och kommer 
nyttjas av olika grupper under olika tider. Parkeringsplatser som nyttjas av anställda på 
skolan under dagtid kan nyttjas av besökare till idrottshallen på kvällen. 

Då skolverksamhet föreslås som den huvudsakliga användningen finns det ett stort 
behov av cykelparkering för att möjliggöra att skoleleverna kan ta sig till och från skolan 
på egen hand. Enligt trafikutredningen (Sweco 2022) beräknas det finnas ett behov av 
strax över 200 cykelparkeringar. Cykelparkeringarna bör anläggas i nära anslutning till 
entréer samt vara försedda med väderskydd och god belysning.

Vankivavägen

Volontärvägen

Väpnaregatan

Jungfrugatan

Korsning att utreda

Jungfrugatan

Ortofoto över området. Infart till norra kvartersmarken föreslås ske via Volontärvägen medan utfart föreslås enbart mot 

Väpnaregatan. Till den södra kvartersmarken är det idag möjligt med infart via korsningen Jungfrugatan/Väpnaregatan. 

Korsningen Jungfrugatan/Vankivavägen ska utredas för att säkerställa hur in- och utfart kan utformas. 
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Gång- och cykeltrafik
Planområdets centrala läge i Hässleholm innebär goda förutsättningar för att  arbetande, 
elever, besökare och boenden ska kunna cykla till och från området. Befintlig gång- 
och cykelväg norr, väster och söder om Verumsgården bekräftas genom planförslaget. 
I remissversionen till Strukturplan för Västra centrum (2022) föreslås en tydligare 
gång- och cykelväg anläggas i nord-sydlig riktning i Västra centrum och därmed längs 
med Väpnaregatan. En gång- och cykelväg längs med Väpnaregatan skulle innebära 
goda förutsättningar för oskyddade trafikanter att ta sig till och från planområdet. Till 
granskningen ska trafikutredningen uppdateras för att studera gång- och cykelvägnätet 
i ett större perspektiv, även utanför planområdet. 

Kollektivtrafik
Det finns idag en busshållsplats inom planområdet längs med Vankivavägen. 
Planförslaget bekräftar busshållsplatsen och möjliggör att den fortsatt kan finnas kvar.  

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning, tele och bredband
Ledningar för fjärrvärme, tele och fiber finns inom planområdet och möjlighet finns 
att ansluta tillkommande bebyggelse till befintliga nät. Ledningarna kan behöva flyttas 
till förmån för ny bebyggelse. Exploatören står för kostnad av eventuell flytt. 

Avfallshantering, källsortering 
Avfallshantering ska ske inom den egna fastigheten. Det är positivt om avfallshantering 
kan samordnas för flera verksamheter. Backrörelser ska i första hand undvikas. Miljörum 
kommer finnas både inom den norra och den södra kvartersmarken. Utrymmen för 
avfallshantering ska vara tillgänglighetsanpassade samt utformas så att kraven på god 
arbetsmiljö för avfallshämtaren uppfylls. 

Vatten och avlopp
Hässleholms miljö AB (HMAB) är huvudman för den allmänna VA-verksamheten 
Hela planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det 
finns möjlighet att koppla på befintliga ledningar i anslutning till planområdet.
En pumpstation finns i anslutning till planområdet. Pumpstationens kapacitet kommer 
behöva utökas för att kunna hantera den utökning som planförslaget innebär.  
Skolkök behöver förses med fettavskiljare. Vid större parkeringsplatser behöver 
oljeavskiljare finnas. 

En ledningsrätt finns på den norra kvartersmarken som bland annat är till förmån för 
vatten och avlopp. En intern utredning pågår för att utreda om ledningsrätten kan 
göras om. 

Dagvattenhantering

En dagvattenutredning för planförslaget har genomförts av Sweco (2022-10-07). Av 
utredningen framkommer det att det lämpligaste sättet att hantera dagvattnet från de 
hårdgjorda ytorna inom området är med hjälp av öppna dagvattenlösningar. Öppna 
dagvattenlösningar medför en trög avledning och fördröjning som avlastar recipienten 
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och som i sin tur även kan bidra till ökad biologisk mångfald samt estetiska värden.

Den nya bebyggelses bör förses med grönsa tak, vilket minska antalet hårdgjorda 
ytor från läget före exploateringen. I den norra delen av området bedöms det därmed 
inte behövas någon extra fördröjningsvolym. Däremot bör det vara genomsläpplig 
beläggning vid parkeringsytorna. I den södra delen av området så krävs däremot en 
fördröjningsyta på upp till cirka 4 kubikmeter, där ett underjordigt magasin bedöms 
som den huvudsakliga lösningen för fördröjning av dagvatten (Se lokalisering på 
kartan nedan). I samband med exploateringen kommer koncentrationen av fosfor 
att öka och överstiga riktvärdena, men då det föreslagna magasinet har en god 
föroreningsreduktion så kan vattenkvaliteten i recipienten i stället förbättras på grund 
av den nya exploateringen och de föreslagna åtgärderna. 

För att kunna hantera större flöden likt 100-årsregn så är det viktigt att höjdsättningen 
på planområdet projekteras. Detta för att dagvatten ska ledas bort från byggnader och 
mot gator eller grönområden så inga instängda ytor bildas. Vid höjdsättningen kan 
exempelvis gator och gröna ytor fungera som tillfälliga magasin. Vid en exploatering 
av planområdet förväntas flödena i samband med 100-årsregn att öka medan det 
förväntas minska i norra delen av planområdet. Därav behövs marknivåer och ytliga 
vattenvägar säkras i södra delen av planområdet genom noggrann höjdsättning. För 
att säkerställa detta rekommenderas ett mer detaljerat höjdunderlag avseende framtida 
vägar, mark och byggnader tas fram i vidare projektering. 

Placering av underjordiskt magasin och höjdsättningsprinciper av marken. Orangea pilar visar planerade flödesriktningar (Space 
arkitekter ab och Sweco)

Brandvattenförsörjning
Minst en ny brandpost behöver anläggas inom planområdet som är dimensionerad 
enligt Svenskt Vatten P114.
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Skyddsrum
Skyddsrum finns inom den norra kvartersmarken. Skyddsrummet avses att bevaras. 

Konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av detaljplanen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan 
enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En särskild 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.

Ställningstagandet att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan grundar sig på följande:
- planförslaget följer den fördjupade översiktsplanens intentioner.
- riksintressen, strandskydd, miljökvalitetsnormer påverkas/överskrids inte.
- planförslaget innebär inga risker för människors hälsa och säkerhet.

Mark, luft och vatten

Markföroreningar
WSP har inventerat tidigare verksamheter på plats (2020-02-25). Aktuellt planområde 
har tidigare nyttjats till kasernområde och övningsfält. Fastigheten har tillhört försvaret 
och utgjort en del av gamla T4 (Skånska trängregementet). Fastigheten har tidigare 
omfattat flertalet byggnader med okänd användning som tillhört försvarsmakten. 
mot bakgrund av att området nyttjats av trängtrupper, med behov av stora förråd, 
kan det antas att en stor del av byggnaderna inom området använts för magasinering 
av diverse militära förnödenheter. Det går dock inte att utesluta att försvarsmaktens 
verksamhet genom tiderna inom fastigheten kan ha omfattat drivmedelshantering, 
mindre verkstadsverksamhet mm. År 1991 började Tidnings AB Norra Skåne bedriva 
verksamhet inom den norra delen av planområdet. omfattningen av tidnings- och 
tryckeriet har varierat över åren. Verksamheten har varit klassad som C-verksamhet 
enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Grannfastigheten i öster, Magasinet 3, har tidigare omfattat en bussdepå med hantering 
av drivmedel och eventuellt även verkstadsdel. Fastigheten är identifierad, men inte 
riskklassad, som ett potentiellt förorenat område.
 
WSP Sverige har fått i uppdrag av Hemsö Fastighets AB att genomföra en Miljö 
Diligence Fas I avseende fastigheten Värpatorparen 2 (2020-04-09). Undersökningen 
utfördes med samlingsprover för att kontrollera fyllnadsmaterial samt underliggande 
ostörd jord. Totalt utfördes provtagning i sju punkter för jord och ett för  
grundvatten. Tio jordprover och ett grundvattenprov analyserades med 
en omfattande screeninganalys (140 olika parametrar) som inkluderar 
metaller, BTEX, halogenerade volatila organiska föroreningar, icke-
halogenerade volatila organiska föreningar, aromatiska föreningar, PAH, 
PCB, klorerade pesticider, klorfenoler och petroleumkolväten. tre jordprover 
och grundvattenprover analyserades även med avseendene på lösningsmedel.  
I jord påträffades inga halter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
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markanvändning (KM) eller mindre känslig markanvändning (MKM).

I grundvattenet påträffades nickel i låg halt jämfört med naturligt grundvatten enligt 
SGU:s haltklasser, samt naftalen i halt strax över holländska target value. Då halten 
endast är strax över detta jämförvärde, och då det inte är kopplat till några halter över 
svenska riktvärden i jord, bedöms risken för åtgärdskrav med anledning av detta vid 
ändrad markanvändning som låg. Samtliga påträffade halter i jord är under KM.

Om byggnader rivs kan kompletterande provtagning krävas under byggnader där 
miljöstörande verksamhet kan ha skett.  

Radon
Planområdet ligger enligt Hässleholms kommuns markradonriskkarta på gränsen 
mellan lågrisk och normalrisk. Byggnader inom lågriskområde kan normalt utföras 
utan särskilda skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna radonhalt kommer att överskridas 
i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och 
vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger exploatören.

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och och 
miljön. Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) 
avser halterna i utomhusluften av kväveoxid, svaveldioxid, bly, kolmonoxid, partiklar, 
bensen och ozon. Miljökvalitetsnormerna överstigs inte i Hässleholms kommun. 
Planförslaget kan innebära viss ökning av trafik till och från området. Det centrala 
läget, med skola som huvudsakliga anvädning, innebär dock goda förutsättningar för 
såväl arbetande som elever att färdas kollektivt eller med gång/cykel. Genomförandet 
av detaljplanen bedöms därmed inte medföra påverkan på miljökvalitetsnormerna för 
luft. 

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 
områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten 
ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Dagvatten från området mynnar ut i Almaån: 
Farstorpsån-Hörlingeån. I den senaste statusklassningen klassificierades den ekologiska 
statusen för recipienten som ”otillfredsställande” och den kemiska statusen som ”ej 
god”. Miljökvalitetsnormen för Almaån är att god ekologisk status ska uppnås till år 
2027 med skälet att det inte kommer vara genomförbart innan dess. 

Gällande kemisk ytvattenstatus har recipienten fått undantag i form av mindre stränga  
krav för bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg), då det bedöms vara 
tekniskt omöjligt att sänka halterna av dessa ämnen till de nivåer som motsvarar god 
kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna av PBDE och kvicksilver (december 
2015) får dock inte öka. Lokala påverkanskällor som bidrar till sänkt statud för PBDE 
och Hg ska åtgärdas oavsett det mindre stränga kravet för atmosfärisk deposition. 

Föreslaget magasin för att hantera dagvatten från den södra kvartersmarken bedöms 
ge en god föroreningsreduktion som uppfyller kraven för kvalitet. Efter rening 
underskrider samtliga beräknade föroreningshalter riktvärden för dagvattenutsläpp. Om 
åtgärden vidtas tillsammans med genomsläpplig beläggning bedöms vattenkvaliteten 
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i recipienten förbättras (Sweco 2022). Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms 
därmed inte överskridas av planförslaget. 

Skuggning/solförhållanden
Det är av stor vikt att säkerställa friytor med goda sol- och skuggförhållanden för att 
säkra en god utemiljö för såväl elever som boenden. Stora delar av friytorna ligger 
inom syd- och västläge och det är därmed av särskilt stor vikt att säkerställa platser 
med skugga. 

Dagvatten
Området ingår i verksamhetsområde för dagvatten och vatten leds via kommunens 
dagvattenledningar. Åtgärder inom kvartersmark, exempelvis grönska på 
byggnader, samt gröna skolgårdar bidrar till en lägre belastning på dagvattennätet. 
Dagvattenavrinningen från fastigheten bedöms inte öka. 

Ingen ökad översvämningsrisk för omgivningen sker genom genomförandet av 
detaljplanen. 

Hälsa och säkerhet

Buller
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överstiga 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om sådan anordnas i anslutning till byggnaden. För bostad om högst 35 kvm gäller 65 
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Om de ekvivalenta ljudnivåerna 
överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vändas mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan 22:00 
och 06:00 inte överskrids vid fasaden.  

För skolgård finns riktvärden för buller från väg- och spårtrafik. För de delar av 
skolgården som är avsedda för lek, vilka och pedagogisk verksamhet bör den 
ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 50 dBA och maximal ljudnivå för inte överstiga 70 
dBA. På övriga vistelseytor inom skolgården bör 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal nivå inte överskridas. Den maximala ljudnivån för övriga vistelseytor bör 
inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn under den tid 
då skolgården nyttjas, exempelvis 07-18. 

För att säkerställa att bullernivåerna för bostadsändamål samt skolgård inte överstigs 
genomförde Sweco en trafikbullerutredning 2022-10-06 på uppdrag av Hemsö 
Stavfre AB. Utredningen avser buller från väg samt järnväg. Beräkningsresultaten 
ur utredningen visar att bostadsbyggnaden innehåller riktvärden både vid fasad och 
goda möjligheter finns även för gemensam uteplats intill byggnaden utan att några 
bullerskyddsåtgärder behöver genomföras. 

Vad gäller skolgårdarna krävs bullerskyddsåtgärder för att nå de rekommenderade 
bullernivåerna. För den planerade skolgården i norra delen av planområdet överstigs 
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riktvärdena på näst intill hela skolgården utan några bullerskyddande åtgärder, förutom 
en mindre yta emellan skolbyggnaden och multisalen. Även på multihallens tak 
överstigs de rekommenderade värdena med en nivå på 50-55 dBA. Därmed bedöms en 
4 meter hög bullerskyddsskärm längs fastighetsgränsen ut mot Vankivavägen behövas 
för att innehålla riktvärden för lek, vila och pedagogisk verksamhet på i princip hela 
skolgården. För den upphöjda skolgården på multihallens tak behövs bullerskyddskärm 
med höjden 2 meter åt öster och 1,5 meter åt söder för att innehålla riktvärden för ytor 
för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 

Utan bullerskyddande åtgärder så överstigs de rekommenderade bullernivåerna på hela 
gården för den planerade förskolan i södra delen av planområdet. För att minimera 
bullret från vägtrafiken föreslås ett tre meter högt bullerplank längt den västra samt 
20 meter in i den nordvästra delen av fastighetsgränsen. För att få ner bullernivåerna 
från järnvägen föreslås i stället en fem meter hög bullerskärm i fastighetsgränsen i 
söder samt öst. Genom dessa åtgärder så nås riktvärdena för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet på nästintill hela fastigheten.

Dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark och 1,5 m över takhöjd på planerad multihall med bullerskyddsåtgärder (Sweco 2022)

Risker
Planområdet bedöms inte beröras av något riskområde för transport av farligt gods, då 
det ligger cirka 200 meter från spårområdet och därmed utanför området som berörs 
av riktlinjer för skydd mot risk kopplat till transport av farligt gods (RIKTSAM). 

Natur- och kulturmiljö
Verumsgården innehar ett högt kulturvärde och en kulturmiljöutredning har tagits 
fram för att säkerställa att viktiga värden tas till vara. I kulturmiljöutredningen (Sweco 
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2022) beskrivs följande: Området har en brokig och varierad stadsbild med storskalig 
regementsbebyggelse, bostäder, industri- och verksamhetsbyggnader som tillkommit 
under olika tidsepoker.

Verumsgården med omgivande grönstruktur utgör den äldsta bebyggelsen i området 
sett till sin ursprungliga ålder. Verumsgården stod ursprungligen i den orten Verum 
och uppfördes  troligen under 1600-talet. Under 1940-talet flyttades gården till 
sin nuvarande plats och blev en del av regementsområdet. Tidigare fanns också 
ekonomibyggnader invid gården men dessa har i senare tid rivits Då byggnaden har 
flyttats har den tappat sin koppling till den ursprungliga platsen i Verum, och det 
ursprungliga kulturhistoriska sammanhanget är därmed påverkat.

Kopplingen till T4 gör att byggnaden har en plats i regementsområdet ur ett större 
perspektiv. Fria siktlinjer mellan byggnaden och företrädelsevis Vankivägen ger 
stadsbildsmässiga och upplevelsemässiga kvalitéer för förbipasserande samt vid vistelse 
på platsen. 
Byggnadens utformning med rödmålad träpanel, till viss del äldre träfönster och dörrar, 
färgsättning och takform samt material i lertegel gör att den har ett traditionellt uttryck 
med huvudsakligen traditionella material. En mer omfattande ombyggnad har skett 
under 1940-talet vid flytt till platsen. I samband med ombyggnationen har byggnaden 
höjts, grunden har gjutits i betong och sockeln är omgjord. Invändigt har byggnaden 
delvis en tydlig 1940-talskaraktär i material och färgsättning. Rumsindelningen har även 
justerats successivt. Av de äldre invändiga byggnadsdelarna kan nämnas träfönster, 
äldre profilerade lister och dörrblad samt beslag från 1800-talet. Från 1940-talets 
genomgripande ombyggnad finns rörspisen (troligen en kopia av byggnadens 
ursprungliga pjäs), träpanel, trapporna med räcken och radiatorer. 

Byggnaden omges i öster delvis av uppvuxen grönstruktur vilket bidrar till en lantlig 
karaktär vilket samspelar med byggnadens karaktär och gör att platsen sammantaget 
utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö. Äldre inslag invid byggnaden såsom kallmurad 
naturstensmur och naturstensplattor på stig mot skogsparti utgör viktiga komponenter 
i miljön som bidrar till platsens höga kulturhistoriska värden. 

Värdefulla karaktärsdrag som finns på tomten är följande:

* Placering på tomten
* Volym
* Traditionella material såsom fasadens träpanel och takets tvåkupiga lertegel
* Färgsättning
* Äldre träfönster
* Äldre dörrparti med överljus
* Trappor med ledstång i svart smide
* Takform
* Kallmurad naturstensmur
* Naturstensplattor på gångstig med naturparti
* Äldre uppvuxen grönska
* Terräng, byggnadens placering på höjd
* Fria siktlinjer mellan Vankivavägen och byggnaden
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Verumsgården utifrån. Bild till vänster: framsidan, bild till höger: baksida (Foto: Sweco)

I kulturmiljöutredningen gjord av Sweco (2022) bedöms det som positivt att 
Verumsgården kommer till användning, då den idag är tomställd och inte används. 
Planförslaget innebär även att Verumsgården kan kompletteras med två flyglar som 
uppförs mot Vankivavägen och tillsammans bildar en gårdsstruktur. Att återskapa 
en gårdsstruktur bedöms som positivt för helhetsmiljön men ställer höga krav 
på hänsynsfull gestaltning avseende volym, placering, byggnadshöjd, utformning, 
detaljeringsgrad, materialval och färgsättning. Den befintliga kulturmiljön ska här vara 

Bild till vänster: kallstensmur, bild i mitten: trappa med ledstång, bild till höger: natursten i skogsparti (Foto: Sweco)

Vy från Vankivavägen där de fria siktlinjerna syns
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vägledande i samtliga delar av dessa aspekter vid den fortsatta projekteringen.

Vid genomförande bör välrenommerade hantverkare med referens och vana av att 
jobba med kulturhistoriska objekt anlitas. Antikvarisk kompetens ska även vara med i 
den fortsatta arbetsprocessen med utformning, detaljprojektering och genomförande 
av kommande åtgärder. 

 

Utsnitt från ekonomiska kartan 1971. Inom röd markering syns att Verumsgården tidigare haft två flankerande flyglar 

Sociala konsekvenser
Befolkning och service 
Detaljplanen möjliggör blandade funktioner som bidrar till att levandegöra området 
och bidra till utvecklingen av Västra centrum och möjliggör att området är befolkat 
under stora delar av dygnet. Det ses som positivt att olika funktionerna kombineras 
inom samma fastighet, särskilt skola och särskilt boende, då det kan innebära ett postivt 
möte mellan barn och de äldre.

Tillgänglighet
Det är viktigt att planområdet är tillgängligt, särskilt då för- och grundskola planeras. 
Det finns vissa höjdskillnader inom den norra kvartersmarken som innebär att 
trappor behövs för att ta sig upp till det befintliga gång- och cykelstråket som sträcker 
sig i öst-västlig riktning. Hiss kommer även behöva anordnas för att tillgodose 
funktionsvarierades tillgänglighet. Även friytorna behöver utformas för att vara 
tillgängliga för funktionsvarierade. 

Trygghet
Planförslaget möjliggör funktioner som nyttjas under olika tider av dygnet vilket är en 
god förutsättning för att skapa ett område som upplevs som tryggt. För att höja den 
upplevda tryggheten är det viktigt att belysningen är god inom området, exempelvis i 
anslutning till bil- och cykelparkeringar. 
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Barnperspektiv
Säkerhets- och hälsofrågor är särskilt viktiga för barn. Skolverksamhet föreslås inom 
både den norra och den södra kvartersmarken och särskilt omsorg behöver läggas vid 
utformning av skolgårdens utemiljö för att säkerställa möjlighet till led och utveckling 
i en kvalitativ miljö. Andelen friyta som är lämplig för lek och utevistelse ska uppfylla 
Boverkets riktlinjer om minst 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i 
grundskola. Beroende på antal skolelever så ger föreslagna exploateringsbestämmelser 
förutsättningar för att uppnå friytor enligt rekommendationerna. På den norra 
kvartersmarken räcker inte friytorna om 450 elever ska få plats på skolan. Dock finns 
möjlighet till utevistelse och yta för pedagogisk verkasmhet på taket till multihallen 
vilket skulle innebära att riktlinjer för friytor uppnås. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Se under Genomförande, Fastighetsrättsliga frågor

Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med 
standardförfarande. Planen skickas ut på samråd och granskning för att ge möjlighet 
att påverka planförslaget.

Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att det finns synnerliga skäl. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla men kan ändras 
eller upphävas  utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning, för exempelvis 
förlorad byggrätt.  
 

Huvudmannaskap/ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmänna platser och ansvarar för drift och underhåll.  

Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark. 
Hässleholms Miljö AB är huvudman för va-verksamheten för de allmänna ledningarna 
och för fjärrvärmenätet i Hässleholms stad.
E.ON Energidistribution AB är huvudman för eldistributionsnätet inom planområdet.

Avtal
Planavtal har upprättats med exploatören. 

Ett exploateringsavtal ska tas fram innan planen antas för att avtala kostnads- och 
genomförandeansvar för åtgärder som krävs på allmän plats vid detaljplanens 
genomförande samt för att reglera utförandet av VA-utbyggnad. 
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsplan
Inom planområdet finns ingen gällande fastighetsplan och något behov att upprätta 
fastighetsindelningsbestämmelser finns inte heller.

Fastighetsbildning och övriga förrättningar
För detaljplanens genomförande föreslås fastighetsbildning genom att delar av 
Hässleholm 88:1 (Hässleholms kommuns mark) överförs till Värpatorparen 2 
genom försäljning av mark. Fastighetsägaren ska ansöka om fastighetsbildning hos 
Lantmäterimyndigheten.

Fastighetskonsekvenser 
Nedan redovisas möjliga konsekvenser av planförslaget på fastighetsnivå:

Hässleholm 88:1
- Avstår mark öster och väster om Verumsgården.
- Ändrad markanvändning från gång- och cykelväg till skola och centrumverksamhet 
(SC).

Värpatorparen 2:
- Erhåller mark (befintlig allmän platsmark gång- och cykelväg) för skol- och 
centrumändamål från Hässleholm 88:1, öster och väster om Verumsgården.

Rättigheter
Det finns två stycken ledningsrätter inom planområdet som belastar fastigheten 
Värpatorparen 2, 1183-744.2 och 1183-744.3.

Ledningsrätten 1183-744.2 har ändamålet starkström till förmån för Hässleholms 
kommun. 

Ledningsrätten 1183-744.3 har ändamålet vatten och avlopp och är till förmån för 
Hässleholm Miljö AB. Det pågår en intern utredning för att undersöka möjligheten 
att göra om ledningsrätten för att möjliggöra att bullerplank kan uppföras närmre 
Vankivavägen. 

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Upprättandet av detaljplanen bekostas av Hemsö Stavfre AB.

Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis 
flytt av ledningar,  anslutningsavgifter, bygglovavgifter och eventuella utredningar.

Planavgift
Planavtal har upprättats med exploatören, planavgift ska därför inte tas ut vid bygglov. 

Ledningar
Kostnader för eventuell flytt, ombyggnation eller skada av E.ONs och Skanovas 
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anläggningar i samband med plangenomförandet bekostas av exploatören.

Ersättning på grund av skyddsbestämmelser
De restriktioner som föreslås i form av skyddsbestämmelser (så kallade q-bestämmelser) 
för att bevara en kulturhistoriskt värdefull byggnad, samt bestämmelse om  
rivningsförbud, ger en rättighet för fastighetsägare att lämna ersättningsanspråk till 
kommunen. Detta innebär inte någon automatisk rätt till ersättning. Ersättning kan  
endast bli aktuellt i de fall då pågående markanvändning på grund av  
skyddsbestämmelserna avsevärt försvåras, exempelvis om värdeminskningen 
för fastigheten blir betydande och för eventuella övriga ekonomiska skador som 
fastighetsägaren drabbas av till följd av planen. Ersättningsanspråk måste lämnas in 
inom två år från det att detaljplanen fått laga kraft. 

Tekniska frågor
Ledningar
Utan ledningsägarens medgivande får ej upplag anordnas eller marknivån ändras
ovanför befintlig markledning, så att reparation och underhåll av ledningen försvåras.

Förutsättningar
Bakgrund
Hemsö Stavfre AB har ansökt om planbesked 2020-11-26. Ansökan avser fastigheten 
Värpatorparen 2 och innebär att fastigheten önskas planläggas för skoländamål med 
tillhörande multihus, bostäder och äldreboende. 

Kommunala beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2021 att ge 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan samt att 
standardplanförfarande ska tillämpas.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Fördjupad översiktsplan för Hässleholm 2030, laga kraft 2020
Inom den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad ligger planområdet inom 
område utpekat för befintlig blandad bebyggelse med möjlighet till omvandling. 
Verumsgården pekas ut som som kulturhistoriskt intressant byggnad/miljö att utveckla. 
Den norra delen är även utpekad som preliminärt ytbehov för grundskola. 
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Detaljplaner

Gällande detaljplaner
Det finns två gällande detaljplaner för fastigheten. 
I förslag till detaljplan för del av gamla T4-området öster om Vankivavägen 1183-P90, laga kraft 
1990, är den norra delen av aktuellt planområde planlagt för småindustri, handel av 
mindre omfattning och kontor. Verksamheter inom området ska enligt bestämmelser 
vara av icke störande karaktär.  

I Detaljplan för för Verumsgården, del av Hässleholm 88:1 129K-P06, laga kraft 2006, är den 
södra delen av aktuellt planområde planlagt med det huvudsakliga syftet att bevara 
kulturhistoriska värden inom planområdet. I plankartan är Verumsgården planlagd 
som kvartersmark ”Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden, dock inte 
boende. Lokaler för omsorg, såsom vård och skola får inte anordnas”.  

Framtidsplan Hässleholms stad - Antagandehandling130   • 

0 200100 m

Skala: 1:7 500

Lantmäteriet±
Datum: 2022-05-04

Kartan framställd genom utdrag ur kommunens geodata.
© Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun.

Utsnitt från Fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad, blå streckad linje visar ungefärlig planområde

Gällande detaljplan för Verumsgården Utsnitt från gällande detaljplan för norra delen av aktuellt 
planområde
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Planprogram
PM för Västra centrum (2018)
Ett PM (Program) för stadskaraktärsområdet Västra Centrum godkändes i 
byggnadsnämnden 2018. PM:et syftade till att tydligare utvekckla och precisera de 
ställningstaganden som togs fram för området Västra centrum i den fördjupade 
översiktsplanen för Hässleholms stad. I PM:et pekas aktuellt planområde ut som 
område för grundskola för ca 500 elever. Verumsgården pekas ut som kulturhistoriskt 
intressant byggnad. 

Strukturplan för Västra centrum (remiss 2022)
Ett remissförslag till strukturplan för Västra centrum har tagits fram under våren 
2022. Strukturplanen syftar till att ta fram ett kvalitativt planeringsunderlag som ska 
användas vid framtida detaljplanearbete inom stadskaraktärsområdet. Strukturplanen 
ska ge riktlinjer för exploatering, bevarande, gestaltning mm. Strukutplanen är en 
ytterligare fördjupning av PM för Västra centrum. I förslaget till strukturplan pekas 
planområdet ut som område för skola och delvis bostäder. Verumsgården pekas ut 
som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Kommunala planeringsunderlag
Kulturmiljöplan för Hässleholms stad (2021)
Kulturmiljöplanen för Hässleholm pekar ut enskilda områden och byggnader som 
bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Verumsgården pekas ut som mycket värdefull 
bebyggelse.  

Riksintressen och förordnanden
Området omfattas inte av något riksintresse eller Natura 2000-område. 

Topografi, landskap och vegetation 
Området har en varierad stadsbild med såväl storskalig som småskalig bebyggelse. 
Viss höjdskilland finns med högsta punkt i söder, 62 möh, och lägsta punkt i norr, 56 
möh. Norra delarna av planområdet består av såväl stora öppna gräsytor som större 
hårdgjorda ytor samt storskalig bebyggelse. De södra delarna av planområdet består av 
öppna gräsytor och äldre uppvuxen vegetation.

Bebyggelse 
Norra delen av planområdet består av storskalig bebyggelse i upp till tre våningar 
högt, medan södra delen av planområdet består av Verumsgården, ett småskaligt hus 
med anor från 1600-talet. 

Trafik 
Vankivavägen intill planområdet är en av stadens infartsvägar och är högt belastad med 
trafik, med en ÅDT (2020) på strax över 7700 fordon norr om planområdet, och strax 
över 5500 fordon i närheten av Grönängsplan. 

På västra sidan om Vankivavägen finns gång- och ckyelväg som kopplar ihop området 
med centrala Hässleholm och dess gång- och cykelinfrastruktur. 
Längs med Vankivavägen, strax väster om planområdet, stannar regionbuss 532 som 
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trafikerar sträckan Hässleholm-Markaryd. Övrig kollektivtrafik finns tillgänglig på 
Hässleholm C.

Service
Området ligger cirka 1,5 km från centrala Hässleholm där service, handel och 
kollektivtrafik finns. 

Geoteknik
Enligt SGU:s bergarts- och jordartskartor utgörs marken inom planområdet av sandig 
morän med ett skattat jorddjup om 5-10 meter, vilken underlagras av granit/gnejs. 

Planområdet ligger inom låg-/normalriskområde för radon. 

Kulturmiljö och fornlämningar
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen, 
genast avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Inom planområdet finns idag två byggnader, Verumsgården och det före detta 
tidningshuset uppfört år 1991 där Norra Skåne tidigare huserat. Verumsgården stod 
ursprungligen i de norra delarna av kommunen, i Verum, och uppfördes troligen under 
1600-talet. Under 1940-talet flyttades gården till sin nuvarande plats och blev en del av 
regementsområdet T4. Tidigare har det även funnits ekonomibyggnader invid gården 
men dessa har i senare tid rivits. 

Exteriör
Verumsgården har en rektangulär form och är uppförd i en våning samt vindsutrymme 
och källare. Fasaden är klädd i rödmålade locklistpaneler som vilar på en hög sockel 
gjuten i betong med synliga glest placerade stenar och vitmålade källarfönster. Snickerier 
såsom träfönster, fönster och dörromfattningar, knutar samt vindskivor är målade i vit 
kulör. byggnaden har fyra dörrar, samtliga målade i grön kulör. Den äldre pardörren 
med spröjsat överljus vetter mot väster. Mot öster finns tre dörrar varav en källardörr. 
Byggnaden kröns av ett sadeltak belagt med tvåkupigt lertegel, på vardera takfallet 
finns två takkupor och byggnaden har en skorsten i murat rött tegel. På östra sidan av 
byggnaden finns en kallmurad mur och stentrappa mot en stig belagd med stenplattor.

Interiör
Byggnaden interiör är enkel och avskalad, samtliga väggar och tak är vitmålade i senare 
tid. Undantaget utgörs av mörkbruna träpaneler (bröstningar) som förekommer i 
flertalet rum samt brunmålad inklädnad till de kraftiga träbjälkar som finns på både 
entréplan och i vindsutrymmet. Golven utgörs förträdelsevis av plankgolv målade i vitt 
men nötta. Plastgolv finns i badrum, klickgolv i kök och betonggolv i källaren. Dörrar 
och fönster är vitmålade. 

I den stora salen på entréplan står en rörspis med en placering i mitten av byggnaden. 
Byggnaden har innan 1940-talets ombyggnad haft en annan rumsdisposition och idag 
utgörs stora delar av bottenvåningen av nämnda sal. 
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Det finns två trappor i byggnaden, en till källarplan och en till vindsutrymmet. Båda 
är uppförda i bruntmålat trä och tillkomna under 1940-talet. Vindsplanet utgörs av två 
rum och innertaket speglar sadeltakets form. 

Källarplan bär främst spår av byggnaden tid under reglementets ägo med avskalad 
interiör, betonggolv och linoleumgolv, vitmålade grova betongväggar och små, delvis 
igensatta källarfönster.  

Bild till vänster: Rörspis, Bild till höger: Köket som det ser ut idag (Foto: Sweco)

Bild till vänster: Källarplan, Bild till höger: Vindsplan (Foto: Sweco)
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