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DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN  
ÖRBY 18:1 M FL 
HELSINGBORGS STAD 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 

HANDLINGAR 

Detaljplanen består av: 
 Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer. 
 Denna planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
 Samrådsredogörelse 

 
Bilaga finns tillgänglig på stadsbyggnadsförvaltningen: 
 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) med tillhörande PM Rekommen-

dationer detaljplanearbete, Geoteknik och Miljöteknik,  Del av Örby 18:1, 
Råå. 2014-09-22. 

 Naturinventering, Calluna 2015-06-15. 
 
Detaljplan upprättas i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900). 
 

SYFTE 

Sydmarin har för avsikt att etablera verksamhet för försäljning och förvaring av 
båtar samt butik på del av fastigheten Örby 18:1. Syftet med detaljplanen är att 
pröva ändrat ändamål och anpassa detaljplanen till den föreslagna verksam-
heten. Avsikten med förslaget är att möjliggöra uppförandet av en ny byggnads-
hall för marinan.  

BAKGRUND  

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 20 augusti 2013, att ge stadsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för aktuellt område.  
 
Idag arrenderas marken av Sundfast AB, i första hand för uppställning av båtar. 
I samband med arrendets början genomfördes en upprustning av tomten med 
städning, utfyllnad samt uppsättning av stängsel. Sundfast AB vill nu köpa tom-
ten samt ytterligare yta om cirka 3000 kvm mot söder, en yta som idag används 
av Råås Segelsällskap och Hamnförening för uppställning av båtar. En förutsätt-
ning för förslaget är att befintliga arrendeförhållanden omorganiseras. Uppställ-
ningsplatsen för båtar föreslås flyttas söderut till en yta som idag används för 
allmän parkering. Ytan, som ägs av Helsingborgs Skytteförening, används i 
första hand av badgäster och andra besökare under sommartid. Under vinter-
halvåret står ytan till större delen outnyttjad.  
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig an-
vändning av mark- och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken.  
Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan an-
tas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § eller 6 kap 11-18 §§ mil-
jöbalken, varför miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
inte behöver genomföras (se vidare under rubriken Konsekvenser). Bedöm-
ningen grundar sig på förslagets innehåll (icke störande verksamhet), typen av 
påverkan och områdets egenskaper i enlighet med 4§ förordningen om miljö-
konsekvensbeskrivningar. Planförslaget bedöms vara förenligt med riksintres-
sena och strider inte mot intentionerna i ÖP 2010.  
 

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge och avgränsning 
Området ligger utmed Västindiegatan, strax söder om Rååns utmynning i 
Öresund. I norr angränsar planområdet till bostadsområdet Buketten och i sö-
der till en privat villa samt en parkeringsyta tillhörande Helsingsborgs Skytte-
förening. Öster om planområdet ligger ett större rekreationsområde och väs-
terut finns bland annat kvarteret Slipen, Råå Segelsällskap och hamnförening. 
För exakt avgränsning hänvisas till plankartan. Planområdet omfattar ca 
4600m2. Tomten ligger på 1,9 meter över havsnivån. 

 
Planområdet ligger utmed Västindiegatan, strax söder om Rååns utmynning i Öresund. 
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Markägare 
I planområdet ingår fastigheten Örby 18:1 som ägs av Helsingborgs stad.  
 
Beskrivning av området   
Marken utgörs av hårdgjord yta som idag används för uppställning av båtar vin-
tertid, dels av Sundfast AB och dels av Råå Segelsällskap och hamnförening. 
Tomten är delvis inhägnad av staket. Ytan ansluter till Råå hamn och småbåts-
hamn som är en av landets största hamnar för fritidsbåtar. Råå med omgivande 
landskap kännetecknas av sitt kustnära läge, strandområdet i väster utmed Öre-
sund och Råån som rinner ut i sundet.  
 

 
Båtuppställning inom planområdet 
 
Bebyggelse 
Det finns ingen bebyggelse inom planområdet. Norr om området ligger bostads-
kvarteret Buketten med småhusbebyggelse. Söder om ytan ligger en privat villa. 
Väster om planområdet ligger befintlig byggnad för marinans verksamhet samt 
lokaler tillhörande Råå Segelsällskap och hamnförening.  
 

  
Villa söder om planområdet                                       Befintlig Marina 

 
Grönområden 
Planområdet innefattar inte något grönområde. Däremot angränsar marken till 
naturreservatet Örby ängar som innehåller en blandning av sandstrand, slåtter-
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ängar, betesmarker och sandhedar. Beslut om naturreservat togs av kommun-
fullmäktige 2010 med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken. Syftet med reservatet är att 
bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga na-
tur- och kulturmiljövärden. Naturreservatet syftar också till att uppnå lokala 
och nationella miljömål, främst ett rikt växt och djurliv, ett rikt odlingslandskap, 
hav i balans och levande kust och skärgård samt myllrande våtmarker. Naturre-
servatet Örby ängar är viktigt för friluftslivet och används bland annat för pro-
menader, bad, cykling och ridning. 
 

 
Parkering söder om planområdet                                         Sandstrand med vy mot Öresund 
 
Trafik 
Med bil nås planområdet via Västindiegatan. Öster om planområdet ligger 
Landskronavägen som trafikeras av regional busstrafik. Tätorten Råå har goda 
kollektivtrafikkommunikationer med tät stadsbusstrafik, men gångavståndet 
från Örby till närmsta stadsbusslinje är långt. Förbi planområdet, utmed Västin-
diegatan går en cykelväg som förbinder centrala Råå med småbåtshamnen och 
Örby ängar.  
 
Service 
Service- och handelstillfällen är koncentrerade till centrala Råå. Förutom mari-
nans försäljning av båtar samt ett fiskrökeri på Västindiegatan, finns ingen han-
del i planområdets direkta närhet. Närmaste skola är Råå södra skola med cirka 
200 elever. Strax norr om Råån ligger Råå museum för fiske och sjöfart.  
 
Historik 
Råås betydelse som fiskeläge sträcker sig långt tillbaks i historien. Redan under 
medeltiden användes Rååns mynning som säsongsfiskeplats. Det dröjde dock 
till slutet av 1600-talet innan Råå växte fram som fast bosättningsplats. På 
1850-talet anlades hamnen som utvidgats etappvis sedan dess. I slutet av 1800-
talet hade sjöfarten blivit den viktigaste näringen och bidragit till att Råå 
blomstrade som samhälle. Befolkningen ökade och efter sekelskiftet bebyggdes 
även den södra sidan av ån, där Örby ligger. I början av 1950-talet blev Råås 
sandstränder och havsbad ett populärt besöksmål bland stadsbor. 
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Kulturmiljö 
Det finns inga kända kulturvärden inom planområdet. Däremot angränsar fas-
tigheten till områden som har stor betydelse ur kulturmiljösynpunkt, dels Örby 
ängar som användes som betesmark ända in på 1930-talet och dels Råå fiske-
läge. Råå fiskeläge är av riksintresse för kulturmiljövården, men den fysiska 
kartgränsen är dragen norr om planområdet vid Råån. Hela fiskeläget ingår i 
Bevaringsprogram (1991-08-27) som tagits fram för Råå. Holms Skeppsvarv på 
Västindiegatan pekas i bevarandeprogrammet ut som särskilt viktig för kultur-
miljön. 
 

Holms skeppsvarv på Västindiegatan 
 
Arkeologi 
Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Påträffas fornläm-
ningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen 
om kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.  
 
Mark och geoteknik 
Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har ytvattenförekomsten 
Helsingborgsområdet en god kemisk ytvattenstatus, och en måttlig ekologisk 
potential. Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljö-
kvalitetsnormen till god ekologisk potential med tidsfrist till 2021. Om alla möj-
liga och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk potential förväntas uppnås 
2021. 
 
En markteknisk undersökning MUR (Markteknisk undersökning) geoteknik 
och miljöteknik har genomförts av Thyréns, 22 september 2014, för att utreda 
mark- och grundvattenförhållanden inom del av fastigheten Örby 18:1. Enligt 
undersökningen består marken inom den nordligaste delen av planområdet av 
grusad yta. Övriga delar är asfalterade. Jordlagren består i huvudsak (från 
markytan och nedåt) av fyllning som sand, med skikt av torv och gyttja följt av 
sand. Relativt stora fyllningsmäktigheter förekommer inom hela området. 
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Uppmätta grundvattennivåer låg vid undersökningstillfället mellan 1,0 och 1,6 
meter under markytan, motsvarande nivåerna +0,5 till +0,6. Grundvattennivån 
varierar över året och är vanligen som högst under perioder februari-april varför 
kompletterande mätningar rekommenderas.  
 
Fyllningen i undersökningspunkterna är generellt av god kvalité och kan återan-
vändas men kontroll av fyllningen ska utföras innan den belastas och packas. 
Grundläggningsförhållandena för naturligt lagrad jord är komplicerade på 
grund av förekomst av torv och gyttja. Pålgrundläggning av byggnaderna re-
kommenderas för att undvika sättningsrisk. Grundvattennivån varierade vid 
undersökningstillfället mellan 1,0 och 1,6 meter under markytan. 
 
Möjligheten för infiltration av dagvatten inom området bedöms som god. Gene-
rellt föreligger bärighets- och sättningsproblematik inom området. Hårdgjorda 
ytor kan utföras utan förstärkning om mindre sättningar kan accepteras. I annat 
fall bör förstärkning ske genom kompensationsgrundläggning eller uppstyvning 
av överbyggnaden genom uppbyggnad med ”geonät”. (Se PM Rekommendat-
ioner detaljplanearbete, Geoteknik och miljöteknik, Del av Örby 18:1. 2014-09-
22). 
 
Miljöteknik 
Marken inom det undersökta området inom del av Örby 18:1 bedöms över lag 
uppfylla Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markan-
vändning (MKM). Detta med undantag från en påvisad kopparhalt i en prov-
punkt (punkt 1) där halten ligger ca 1,5 gånger över MKM-riktvärdet. Denna för-
höjda halt bedöms dock inte innebära någon risk för människors hälsa eller för 
miljön, varken avseende nuvarande eller framtida planerade markanvändning. 
 
Inför fortsatt planering och projektering av båthall inom undersökningsområdet 
bedöms inget efterbehandlingsbehov vara nödvändigt. Vid eventuella markarbe-
ten för grundläggning av byggnad eller för anläggande av parkeringsytor, som 
medför att massor behöver transporteras bort från området, gäller dock att 
massorna hanteras och omhändertas enligt gällande lagstiftning. För att fullfölja 
upplysningsplikten enligt 10 kapitel Miljöbalken, ska den marktekniska under-
sökningsrapporten (MUR) för del av Örby 18.1 delges tillsynsmyndigheten. (Se 
PM Rekommendationer detaljplanearbete, Geoteknik och miljöteknik, Del av 
Örby 18:1. 2014-09-22). 
 
Teknisk försörjning 
Kommunal ledning för dricksvatten och spillvatten finns i anslutning till områ-
det. Elledning finns i området såväl som naturgas till närliggande villor, med 
möjlighet till gasuppvärmning. Längs med denna kuststräcka finns det ett dik-
ningsföretag.  



 8(23) Dnr 1139/2013 
  15-11-27 
 

 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Enligt Helsingborgs nya översiktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäk-
tige den 18 maj 2010 ligger planområdet mellan ett område som ska utvecklas 
genom ”komplement i befintlig stadsbebyggelse” och ett område för ”utveckling 
av landskapskaraktär” (viktiga landskapliga mellanrum). Planförslaget bedöms 
vara förenligt med intentionerna i ÖP 2010.  
 
Riksintressen  
Området omfattas av två riksintressen, Riksintresse naturvård samt Riksin-
tresse kustzon enligt 4 kap 1§ miljöbalken:  
 

 Riksintresse naturvård– N45 Råån med omgivningar. Riksintressets för-
utsättningar för bevarande, enligt ÖP 2010, är ingen omfattande bebyg-
gelseexploatering utan istället fortsatt jordbruk.  

 Riksintresse kustzon – Helsingborgs ställningstagande i ÖP2010 är att 
det är angeläget att de obebyggda delarna av kustzonen bevaras och att 
stor restriktivitet ska råda för ytterligare bebyggelse som inte placeras in-
nanför den befintliga. 

 
Detaljplaner 
Området omfattas av stadsplan för kvarteret Buketten m.fl. (1283K – 10720) 
från 1977. Aktuell fastighet ligger på allmän plats – park eller plantering, samt 
område för allmän parkering.  
 

 
Stadsplan för kvarteret Buketten m. fl  
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Bevarandeprogram  
Det finns ett bevaringsprogram för Råå som fastslogs av Kommunfullmäktige 
1991-08-27. Planområdet omnämns inte specifikt i bevaringsprogrammet men 
planområdet kan räknas till Råås småbåtshamn, vilket omfattas av programmet. 
Bevaringsprogrammet syftar till att identifiera och skydda karaktäristiska inslag 
i den yttre miljön som bidrar till Råås särställning som kulturhistoriskt värde-
fullt fiskeläge. 
 
Naturvårdsprogram 
Planområdet ingår inte i naturvårdsprogram men det finns en Naturvårdsplan 
för angränsande Örby ängar från 1992. 
 
Fastighetsplan, tomtindelning 
Planområdet omfattas ej av fastighetsplan. 
 
Ortsanalys 
Området ingår i stadsdelsanalys för Råå som gjorts av Stadsbyggnadsförvalt-
ningen april 2008. Denna behandlar inte specifikt aktuellt planområde men ta-
lar generellt om Råås identitet som ett gammalt fiskeläge, med båtlivet i cent-
rum än idag. I stadsdelsanalysen dras slutsatsen att Råås särprägel behöver be-
varas samtidigt som det är viktig att Råå får utvecklas och förtätas. Inte minst 
därför är det viktigt att möjliggöra utveckling av handel och verksamheter.  
 
Övriga beslut 
Helsingborgs stad har upprättat ett PM för Klimatanpassning, fördjupningspro-
memoria om Helsingborgs stads klimatanpassning, antagen av kommunfull-
mäktigt den 25 april 2012. Helsingborgs stad utgår från en dimensionerande 
havsnivå på + 3,5 meter över havet till 2100. Den dimensionerande nivån är en 
sammanvägning av den framtida medelvattennivån (+1 meter enligt 
SMHI/IPCC) och möjliga extremnivåer (+2,5 meter) som kan ske redan idag i 
samband med extrema vattenstånd. Vid planläggning av områden med en mar-
knivå som understiger 5,0 meter ska skyldigheten att beakta dimensionerande 
havsnivå säkerställas genom planbestämmelse. Hur det prövas ska också tydlig-
göras.  Avloppsinstallationer på nivåer under 3,5 meter får inte anslutas till det 
kommunala ledningsnätet med självfall. Eventuell vattenmätare ska installeras 
över +4,0 meter.  
 



 10(23) Dnr 1139/2013 
  15-11-27 
 

Vy mot Öresund och sandstranden sydväst om planområdet 

PLANENS UTFORMNING 

Dispositionen i stort 
Planförslaget möjliggör uppförandet av en ny båthall för marinan med utrymme 
för förvaring och försäljning av båtar samt butik. Föreslagen byggrätt ligger ös-
ter om befintlig byggnad för marinans verksamhet. Tanken med hallen är förva-
ring av kundbåtar och nya lagerbåtar som måste stå inomhus samt att bereda 
plats för externa samarbetspartners som arbetar med bland annat inredning till 
båtar, båtkapell och segel. Någon form av butik och/eller restaurang ses gärna 
som hyresgäst. 

 
 

Befintlig privat bostad 

Uppställning av båtar före-
slås flyttas till skytteföre-
ningens parkeringsplats. 

Önskad yta för ny båthall 
Befintlig byggnad för mari-
nans verksamhet 

Marinans arrendeyta, tänkt 
för inhägnad båthantering 
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Bebyggelsen 
Planen medger användning V1; icke störande hamnverksamhet för båtuppställ-
ning, skötsel av båtar och verksamhetsanknuten handel. 
 
Föreslagen byggnad är ca 35 x 73 meter och nockhöjden är ca 9 meter. Höjd, vo-
lym, takvinkel och färg regleras i detaljplanen så att byggrätten överensstämmer 
med illustrerade skisser. Norr om den nya hallbyggnaden föreslås en inhägnad 
hårdgjord yta för båthantering. Söder om hallen föreslås en öppen hårdgjord yta 
för båthantering som inte skall inhägnas. Mellan den nya hallen och de befint-
liga bostadshusen norr och söder om planområdet, skall man kunna nå det na-
turskyddade skogsområdet, som ligger öster om hamnområdet. De ytorna är 
Natur på plankartan och därmed allmän plats. Hallen har två portar i söder och 
två portar i norr för att enkelt kunna hantera båtarna inne i hallen och kunna 
flytta dem in och ut. Hallen ska utformas så att den tål stigande vatten vid ex-
trema högvattenlägen. Känsliga lokaler som kontor, butik, toaletter och lik-
nande skall vara översvämningsskyddade. Krav på detta ställs i planbestäm-
melse. Planen har även en bestämmelse om källarlösa hus av samma anledning. 
Se även under rubrikerna: ”Tidigare ställningstaganden; övriga beslut” och 
”Konsekvenser; risker”. 

 
Fasad mot sydväst, Västindiegatan. Ritning av Hans Christersson, Arkitektkompaniet  
 

 
Fasad mot nordväst. Ritning av Hans Christersson, Arkitektkompaniet 
(tidigare skisser med något mindre taklutning än vad som föreskrivs i planen) 
 

 
Situationsplan av förslaget    
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Planen möjliggör en byggnad med maximal nockhöjd på 9,2 meter och en tak-
lutning på minst 100 och högst 300. Maximal exploateringsgrad är 2700 m2 

byggnadsarea samt 100 m2 för förråd och skärmtak. Markens höjd får höjas 
endast 10 cm. Anledningen till det är anpassning mot intilliggande ytor samt 
geotekniska skäl. 
 
Utformningen skall vara anpassad till den befintliga miljön och kunna fungera 
ihop med det gamla kulturhistoriskt intressanta fiskeläget. Byggnaden ska gest-
altas i tydligt urskiljbara volymer som i skala, material och kulör är anpassade 
till den omgivande småskaliga miljön. Därför finns det en bestämmelse om att 
byggnadens fasadkulör skall gå i tonerna faluröd/grå/brun/svart. Takvinkeln 
och byggnadshöjden är också viktiga i det sammanhanget. Skärmtak får uppfö-
ras på kryssad mark intill byggnaden. Det ska vara konsola skärmtak, dvs. som 
inte kräver markstöd eller förankring i mark. 
 

 
Perspektiv av förslaget från Västindiegatan, nordväst 
 

 
Tidigare volymstudie av hallen från sydost 
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Helsingborgs stad strävar mot en hållbar stadsplanering med beaktande av soci-
ala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Därför är planens intention att möjlig-
göra långsiktigt hållbara byggnader vilket i praktiken innebär att byggnader fö-
reträdesvis uppförs energisnåla, med miljövänliga byggnadsmaterial samt med 
fokus på trygghet och välmående. Ny bebyggelse bör därmed planeras och utfö-
ras med miljöanpassade metoder och sunda material i former som medverkar 
till en lägre energiförbrukning. 
 
Grönområden, strandskydd 
Allmänhetens tillgänglighet till grönområden är viktig, i det här fallet till Örby 
ängar öster om planområdet. Planförslaget innehåller gröna släpp både i den 
norra och södra änden av området, dels för att lägga avstånd till närliggande bo-
städer och dels för att fungera som entré/passage till naturreservatet. 
Ytan för den planerade båthallen är idag ianspråktagen för hamnverksamhet 
och inget strandskydd finns för planområdet. Planen innehåller en bestämmelse 
om upphävande av strandskyddet inom planområdet. Bestämmelsen om upphä-

vande av strandskydd behövs då 
strandskyddet annars hade återin-
trätt inom planområdet vid upphä-
vandet av den nu gällande detaljpla-
nen. Ytan för upphävande av strand-
skydd är utmärkt på plankartan med 
en administrativ gräns, hundra me-
ter från strandkanten. Som särskilt 
skäl för upphävandet av strandskyd-
det åberopas MB 7 kap 18c§  punkt 1, 
där det står som skäl att området 
”redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften”. 
 
 

Trafik 
Biltrafik 
Trafikmatningen till båthallen kommer ske från söder via Västindiegatan. Väst-
indiegatan nås från Örbyvägen som ansluter till Landskronavägen. 
 
Utformning av gator 
Inga nya gator eller övriga åtgärder i gatunätet planeras. 
 
Parkering 
Parkeringsplatser tillhandahålls på kvartersmark, längs med Västindiegatan 
framför båthallen samt framför båtuppställningsplatsen norr om hallen. 

Område som i nuläget 
omfattas av strandskydd, 
men där strandskyddet  
upphävs 

Område som  
inte omfattas  
av strandskydd 
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Den allmänna parkeringsytan söder om planområdet föreslås delvis att an-
vändas som uppställningsplats för båtar i perioden 1 oktober – 30 april. Mel-
lan maj och september får inga båtvaggor stå kvar på ytan då den ska vara 
allmän parkering. Ytan behöver hårdgöras och dagvatten samt spillvatten 
ska fördröjas och filtreras innan det släpps vidare. Vatten och el behöver dras 
fram till platsen. Parkeringen kan användas av badgäster på sommaren. För 
att tillgodose friluftslivets behov av parkering året runt, samt tillfälligt behov 
av parkeringsplatser vid särskilda evenemang etc. föreslås ett antal komplet-
terande ytor tillhandahållas för allmän parkering. (se illustrationer sid 14). 
Dessa kräver dock att kommunen upprättar avtal med berörd fastighetsä-
gare. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Planförslaget innebär inte någon förändring av gång- och cykeltrafiken. 
 
Kollektivtrafik 
Planförslaget innebär inte någon förändring av förutsättningarna att nyttja kol-
lektivtrafik.  
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Sammanställning av parkeringsytor utanför planområde, den södra parke-
ringsytan ägs av staden, övriga parkeringsytor är idag privatägda. 
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Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Det behövs slam- och oljeavskiljare inom planområdet för den planerade verk-
samheten.  I samband med skötsel av båtar ska slipdamm, spån och avskrapad 
färg sopas/sugas upp så att det inte hamnar i avloppsvattnet.  Eftersom visst un-
derhåll av båtar kommer att ske på uppställningsplatsen/parkeringsytan söder 
om planområdet kommer olika försiktighetsmått att krävas även här, exempel-
vis att hårdgöra ytan och att säkerställa att dagvatten från ytan tas om hand och 
renas innan det leds vidare till recipienten. Nödvändiga åtgärder hanteras mer i 
detalj i bygglovsskedet. Det kommer eventuellt att ställas krav på spolplatta och 
så kallad tvåstegsrening.  
 
Vatten och avlopp 
Dricksvattenförsörjning kan ske genom anslutning till befintliga ledningssy-
stem. Hantering av spillvatten kan ske genom anslutning till befintligt kombine-
rat ledningssystem. Pumpning av spillvatten kan komma att krävas på grund av 
den anslutande markens höjd. Eventuella lösningar för pumpning av 
dränerings- och spillvatten skall godkännas av ledningsägare innan bygglov 
kan ges.   
 
Brandvattenförsörjning 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet 
mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. 
I fall där avsteg från VAV P83 och VAV P76 (Svenskt vattens anvisningar gäl-
lande allmänna vattenledningsnät och vatten till brandsläckning) måste göras 
ska lösningen för brandvattenförsörjning tas fram i samråd med brandförsvaret.  
 
Avfallshantering 
Särskilda utrymmen för källsortering av avfall ska säkerställas inom fastigheten. 
Avfallshantering ska ske i enlighet med Helsingborgs stads renhållningsförord-
ning.  
 
Elnät 
Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät.  
 
Uppvärmning 
Möjlighet till gasuppvärmning finns. En gasledning går längs gatan inom plan-
området på prickad och kryssad mark. Ytan skall vara tillgänglig för lednings-
stråk enligt planbestämmelse ”u”. Inom den kryssade ytan med u-bestämmelse 
får endast skärmtak eller lätta mobila uthus byggas.  
 
Tele 
Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät.  
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KONSEKVENSER 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan an-
tas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen respektive 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. Bedömningen har gjorts uti-
från planförslagets innehåll, typen av påverkan och områdets egenskaper i en-
lighet med 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-fo), samt 
bilagorna 2 och 4 till samma förordning. Miljöbedömning med tillhörande mil-
jökonsekvensbeskrivning behöver därför inte genomföras.  
 
Mark, luft och vatten 
Markföroreningar 
Enligt Thyréns marktekniska undersökning medför en markanvändning enligt 
planförslaget ingen risk för människors hälsa med avseende på undersökta för-
oreningar. Förvisso har en halt av koppar över MKM-riktvärdet påvisats i en 
punkt. Eftersom föroreningen är lokalt förekommande och ytan antingen kom-
mer att bebyggas med byggnad eller hårdgöras med asfalt, bedöms risk för ne-
gativ påverkan för människors hälsa eller för miljön som liten. Vidare bedöms 
risken för urlakning och spridning som liten. Inga efterbehandlingsåtgärder be-
döms därför behövas inom den undersökta delen av Örby 18:1, varken avseende 
nuvarande eller framtida planerade markanvändning. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer finns framtagna för utomhusluft och för vattenförekoms-
ter. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling 
(SFS 2010:477) avser halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NOB2B), svaveldioxid 
(SOB2B), bly, partiklar (PM10), kolmonoxid (CO), bensen och ozon (OB3B). Syftet 
med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla 
vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. 
 
Enligt Helsingborgs nya översiktsplan, ÖP 2010, som är antagen av kommun-
fullmäktige den 18 maj 2010 och aktualiserad 26 februari 2014, finns ingen risk 
för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten av planområ-
det.    
 
Den föreslagna exploateringen kan innebära en mindre ökning av trafiken, dock 
inte till den grad att miljökvalitetsnormer för utomhusluft riskerar att överskri-
das.  Aktuellt område är beläget på grundvattenförekomsten (SE 621108 – 
131035) (SE 621791 – 130957). Planen väntas inte påverka grundvattenföre-
komster till den grad att miljökvalitetsnormer överskrids. Det förutsätter dock 
att planområdet kopplas in på spillvattenledningen för att undvika spridning av 
föroreningar. 
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Solförhållanden 
Vattendraget i kant med planområdet och naturreservatet påverkas av skugg-
ningseffekter från föreslagen byggnad. Omfattningen av påverkan beror på vilka 
arter som finns i vattenmiljön, och hur känsliga dessa är. 
 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Föreslagen verksamhet ger inte upphov till ökat trafikbuller. Viss trafik kommer 
förekomma till och från verksamheten men någon större förändring från dagens 
situation förväntas inte. 
 
Externt industribuller 
Verksamheten kan ge upphov till visst industribuller dagtid. Enligt Naturvårds-
verkets rapport SNV 1978:5 är riktvärdet för externt industribuller nattetid från 
befintliga industrier 40 dBA vid fasad (bostadshus nattetid). Verksamheten för-
väntas inte ge upphov till buller nattetid men om det skulle förekomma ska gäl-
lande riktvärden hållas.   
 
Risker 
Verksamheterna i en ny båthall innebär sannolikt spill med olika kemikalier 
som inte får komma ut direkt till Öresund eller till Örby ängar. Planområdet 
måste kopplas in på spillvattenledningen för att undvika att närliggande mark-
miljö eller vattendrag förorenas. Behov av åtgärder bevakas i bygglovsskedet. 
 
Stigande vatten: 
I samhällsplaneringen utgår Helsingborgs stad från en dimensionerande 
havsnivå på + 3,5 meter över havet till 2100. I det aktuella fallet blir risken för 
översvämning särskilt stor om vattenståndet i havet är högt samtidigt som det 
är höga flöden i Råån. Hårdgjorda markytor utomhus inom planområdet är 
översvämningsbara. Med hänsyn till översvämningsrisken ska känsliga delar av 
båthallen utformas så att den tål översvämning. 
 
Nybyggnationen innebär att nuvarande uppställningsplats för båtar flyttas sö-
derut och landar närmare den kommunala badplatsen. Den nya båtuppställ-
ningsplatsen hamnar visserligen utanför aktuellt planområde men vad flytten 
kan få för påverkan på marken och badplatsen i form av eventuella föroreningar 
bör undersökas. Om den nya båtuppställningsplatsen behöver hårdgöras behö-
ver frågan om var vattnet i så fall ska avvattnas hanteras. 
 
Natur- och kulturmiljö 
Natur 
Viss risk finns för att vattendraget i kanten av naturreservatet kan påverkas ne-
gativt som konsekvens av skuggning från båthallen. En naturinventering (Call-
una, 2015) visar dock på att påverkan från föreslagen byggnad är minimal. 
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Enligt en balanseringsprincip som Helsingborgs stad arbetar med, kommer den 
del av planförslaget som tar allmän platsmark/park i anspråk att balanseras ge-
nom investeringar som ska säkra tillgängligheten till naturreservatet öster om 
planområdet.  
 
Kulturmiljö 
Föreslagen verksamhet påverkar inte kulturmiljön i någon betydande mening.  
Det bedöms inte påverka riksintressena för kustzon eller naturvård. En båthall 
stämmer väl överens med platsens nuvarande funktion som hamnverksamhet, 
även om förslaget är storskaligt. För att smälta in i miljön är det viktigt att bygg-
nadens gestaltning anpassas till det marina temat och hamnens karaktär, vilket 
också är avsikten med förslaget.  
 
Sociala konsekvenser 
En mötesplats kopplad till skötsel av båtar kommer att försvinna som konse-
kvens av planförslaget. Här har funnits plats till spontana möten på allmän 
platsmark, som enligt förslaget ersätts av privat kvartersmark. 
 
En viktig fråga ur ett socialt perspektiv är att säkra tillgängligheten till grönom-
rådet och Örby ängar öster om tomten, särskilt för barnens del. Detta görs i pla-
nen med hjälp av gröna släpp. Det är också viktigt att förflyttningen av båtupp-
ställningsplatsen som följer av planförslaget inte försämrar villkoren för frilufts-
liv eller tillgängligheten till badplatsen under sommarhalvåret. Det innebär 
framförallt att den allmänna parkeringen måste ersättas/kompletteras med 
andra parkeringsmöjligheter. Ett förslag på möjliga ytor för parkering har tagits 
fram (se sida 14). De träd och buskar som idag kantar parkeringen söder om 
planområdet föreslås bevaras för att skärma av badplatsen från kommande bå-
tuppställning. 
 
Konsekvenser för fastigheter utanför planområdet 
En ny fastighet kan bildas utanför planområdet genom avstyckning från Örby 
18:24. Del av Örby 18:24 arrenderar staden idag av Skytteföreningen för parke-
ring. Kommunen kommer fortsätta att använda ytan för båtuppställning av bå-
tar vintertid, samt parkering av bilar under sommarhalvåret.  

 

SAMMANFATTNING 

Planen möjliggör uppförandet av en ny båthall för marinan med utrymme för 
förvaring och försäljning av båtar samt butik. Föreslagen byggrätt är 35 x 73 me-
ter, 9,2 meter nockhöjd och ligger öster om befintlig byggnad för marinans verk-
samhet. En förutsättning för förslaget är att befintliga arrendeförhållanden om-
organiseras. Uppställningsplatsen för båtar föreslås flyttas söderut till en befint-
lig yta för allmän parkering som ägs av Helsingborgs Skytteförening. Tillgäng-
ligheten till Örby ängar och grönområdet bakom planområdet säkras med hjälp 
av gröna släpp på vardera sida båthallen.  En båthall stämmer väl överens med 
platsens nuvarande funktion och karaktär som hamnverksamhet och gestalt-
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ningen ska anpassas till det marina temat. Stadsbyggnadsförvaltningen har be-
dömt att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och någon 
miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte. De konsekvenser som trots allt 
kan orsakas av planens genomförande beskrivs i detaljplanen. Det handlar om 
små konsekvenser för natur- och kulturmiljön samt buller och risker som kan 
uppstå i samband med nybyggnationen.  
 

MEDVERKANDE 

Planen har upprättats av medarbetare på Norconsult AB med Erik Wikström 
som uppdragsledare och planförfattare. Moa Lipschütz är biträdande handläg-
gare. Arbetet har skett i samarbete med Katarina Carlsson från stadsbyggnads-
förvaltningen, Helsingborgs stad. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

ORGANISATION 

Tidplan 
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagens (SFS 2010:900) 5 kap 8§. 
 
Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under första kvartalet 2016. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den tiden planen vinner laga kraft.  Planen 
beräknas vinna laga kraft under första delen av 2016, det vill säga tre veckor ef-
ter antagande om planen inte överklagas. Vald genomförandetid ger en skälig 
tid för utbyggnad av planområdet.  
 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansö-
kan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut 
är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att 
gälla till dess den ändras eller upphävs av kommunen.  
 
Huvudmannaskap 
Helsingborgs stad är huvudman för allmän platsmark. 
 
Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av all-
männa platser. Huvudmannaskap innebär att staden före genomförandetidens 
utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande.  
 
Avtal 
Ett exploateringsavtal mellan Helsingborgs stad och Sydmarin AB ska upprättas 
innan planen kan antas. Befintligt arrendeavtal inom planområdet ska upphöra 
och ersättas av nytt tomträttsavtal mellan Helsingborgs stad och Sydmarin AB. 
Exploateringsavtalet ska ligga till grund för tomträttsavtalet. Ett friskrivnings-
avtal eller en klausul ska upprättas med anledning av risk för havsnivåhöj-
ningar.  
 
För föreslagna parkeringsytor utanför planområdet behövs separata avtal mel-
lan berörda markägare och staden om köp eller arrende för åtkomst till marken. 
 

FASTIGHETSRÄTT 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av 
detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga 
inom planområdet. 
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Allmän platsmark ”NATUR” 
Inom planområdet finns grönområde utlagda som ”NATUR” på båda sidor om 
tilltänkt ny industrifastighet i detaljplanen. Dessa släpp ska säkra tillgänglig-
heten till Örby ängar. 
 
Kvartersmark ”V1” 
Detaljplanen möjliggör en ny industrifastighet som avstyckas från Örby 18:1. 
Helsingborg stad ska fortsatt vara markägare till fastigheten.  

 
Karta över ny möjlig fastighetsbildning 
 

EKONOMI 

Planekonomi 
Planens genomförande kräver inga större investeringar av Helsingborgs stad.  
Dock krävs iordningställande av allmän platsmark inom planområdet, det vill 
säga de gröna släppen jämsides den nya båthallen. Dessutom krävs iordnings-
ställande av de ytor som ska användas för båtuppställning på fastigheten Örby 
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18:24 utanför planområdet. Det innefattar hårdgöring av dessa ytor samt even-
tuella tekniska lösningar för att klara av miljökrav. 

Det finns inga vägar eller kända ledningar inom planområdet som berörs av den 
nya bebyggelsen. Några kommunala investeringar i väg- eller ledningsnät be-
hövs därför inte. Exploatören bekostar anslutning till spillvatten och dagvatten. 

Inlösen, ersättning 
Innan anläggningsarbeten kan påbörjas måste tillräcklig yta göras i ordning på 
fastigheten Örby 18:24 för att kunna tas i bruk för båtuppställning utanför plan-
området. 

TEKNISKA UTREDNINGAR 

Teknisk lösning på filtrering av dagvatten från ny båtuppställningsyta måste re-
dovisas för att möjliggöra nya båtuppställningsplatser. Det skall göras i sam-
band med bygglovprövning, innan anläggningsarbeten påbörjas. Även andra 
tekniska utredningar som exempelvis grundläggning och skydd mot stigande 
vatten kan krävas i samband med bygglovprövning. 
p 

MEDVERKANDE 

Norconsult har genom Erik Wikström tagit fram planhandlingarna i samarbete 
med Katarina Carlsson på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad. 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Björn Bensdorp-Redestam Katarina Carlsson  
Planchef                Handläggare 
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Samrådsredogörelse 
Dnr:1139/2013 
Upprättad 151101 

Detaljplan för del av fastigheten       

Örby 18:1, Råå 
Helsingborgs stad 

Samrådsredogörelse 
 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet av en ny byggnadshall 
för Råå Marina. I hallen ska verksamhet kunna bedrivas för försäljning och förvaring av 
båtar. Detaljplanen ska också pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. 

Samrådet 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 27 april 2015 – 22 maj 2015 samt remitterats till 
berörda myndigheter, förvaltningar med flera. Kända sakägare och föreningar har fått inbjudan 
till samrådet. Samrådet annonserades även i Helsingborgs dagblad den 23 april 2015.  

Länsstyrelsen och lantmäteriet har yttrat sig över detaljplanen. Utöver dessa har 9 remissin-
stanser yttrat sig och 6 skrivelser har kommit från allmänheten.  

Samrådsmötet 
Den 28 april 2015 hölls ett samrådsmöte i form av öppet hus på Råå Södra skola.  
På samrådsmötet deltog ca 35 personer. Från staden medverkade representanter för stads- 
byggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen. Utöver dessa deltog 3 representanter 
från Sydmarin AB som är intressent i planen.  

Under mötet diskuterades huvudsakligen den föreslagna båthallens storlek och vilken påverkan 
denna har på den småskaliga kulturmiljön på Råå. Dessutom diskutterades den utpekade  
alternativa uppställningsplatsen för båtar – om den är lämplig samt kan anses tillräcklig.    

 

Yttranden 

Utan synpunkter på förslaget 
Följande har inget att invända mot planförslaget: 

• Räddningstjänsten, 6 maj 2015 
• TeliaSonera Skanova, 22 maj 2015 
• Kommunstyrelsen, 27 maj 2015 



 

2 (17) 

Samrådsredogörelse 
Dnr:1139/2013 
Upprättad 151101 

Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, 1 juni 2015 

Länsstyrelsen har framfört följande:  

Riksintresse Området omfattades av två riksintressen, riksintresse för naturvård N45 samt 
riksintresse kustzon. Kommunen bedömer att intressenas värden inte påtagligt skadas av ett 
genomförande av planen. Länsstyrelsen delar denna bedömning. 

Naturvård Strax intill planområdet har det noterats förekomst av dvärgpispitrell och nordflad-
dermus i Artportalen. Båda fladdermusarterna är skyddade genom bestämmelser i Artskydds-
förordningen. Länsstyrelsen gör följande bedömning: De båda fladdermössarterna är bland de 
absolut vanligaste i Sverige. Exploatering enligt detaljplanen bedöms inte påverka djuren eller 
deras livsmiljöer direkt, och den eventuella försämringen av livsmiljön genom indirekt påver-
kan blir med största sannolikhet minimal på populationsnivå. Länsstyrelsen anser därför att 
frågan inte har sådan tyngd att den behöver behandlas i detaljplanen. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion Länsstyrelsen vill klargöra att 4 
kap 14§ (punkt 4) PBL särskilt beaktas i planområdet då det kan antas översvämmas i framti-
den. 

Behovsbedömning Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

Länsstyrelsens samlade bedömning I övrigt har Länsstyrelsen inget att erinra. 

Kommentar: Yttrandet noteras. Plankartan innehåller tydlig information om att platsen ligger inom 
ett område med stor risk för översvämning och att detta har konsekvenser för konstruktion och  
tekniska lösningar rörande bland annat dag- och spillvattenhantering.  

Lantmäteriet, 3 juni 2015 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och anser att fastighetsrättsliga åtgärder ut-
anför planområdet inte ska finnas med i genomförandebeskrivningen eftersom denna ska visa 
hur planen ska förstås och genomföras och vilka konsekvenser detta får för fastighetsägaren.  

Kommentar: Synpunkterna tillgodoses. Genomförandebeskrivningen kommer endast att omfatta 
planområdet. Andra åtgärder som rör delar utanför planområdet kommer att läggas i planbeskriv-
ningen. 

 

Förvaltningar och kommunala bolag  

Kulturförvaltningen, 25 maj 2015 

Kulturförvaltningen har framfört att de ställer sig positiva till det illustrerade förslaget och till 
ambitionerna i planbeskrivningen att få en byggnad som är anpassad till den maritima miljön 
och till det kulturhistoriskt intressanta fiskeläget. 
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Samrådsredogörelse 
Dnr:1139/2013 
Upprättad 151101 

Vi ser vissa risker med att detaljplanen även skulle kunna inrymma en homogen volym, vilken 
ger en lång, nio meter hög vägg mot gaturummet. Vi vill därför lyfta fram vikten av att bygg-
naden är nedbruten i volymer. 

Kommentar: Synpunkterna tillgodoses. Planbestämmelserna justeras för att säkerställa att bygg-
nadsvolymen bryts ner i delar för att på så vis bättre integreras i den befintliga miljön. 

 

Miljöförvaltningen, 22 maj 2015 

Miljöförvaltningen har framfört följande: 

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett ge-
nomförande av planen inte kommer att leda till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
överskrids. Miljöförvaltningen instämmer i denna bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
vidare bedömt att planen inte väntas påverka grundvattenförekomsten till den grad att miljö-
kvalitetsnormer överskrids. Det förutsätter dock att planområdet kopplas in på spillvattenled-
ningen för att undvika spridning av föroreningar. 

Miljöförvaltningen noterar att en bedömning om ytvattnets kemiska och ekologiska status 
saknas och bör således kompletteras planbeskrivningen. Under förutsättning att det dag- och 
avloppsvatten som användningen av planområdet kommer att ge upphov till tas omhand på 
ett korrekt sätt bedömer miljöförvaltningen att planen inte kommer att leda till att varken 
miljökvalitetsnormerna för grund- eller ytvatten kommer att överskridas om planen genom-
förs. 

Dagvattenhantering Av planbestämmelserna framgår att det behövs slam- och oljeavskiljare 
inom planområdet beroende på hur golv- och markytan kommer att användas och rengöras. 
Nödvändiga åtgärder hanteras mer i bygglovsskedet. Miljöförvaltningen bedömer att det  
utöver ovanstående försiktighetsmått för hanteringen av dagvatten även kan bli aktuellt med 
krav på spolplatta och så kallad tvåstegsrening. Dessa försiktighetsmått behöver också framgå i 
planbeskrivningen, tillsammans med slam- och oljeavskiljare. 

I fråga om inkoppling på spillvattennätet för att undvika spridning av föroreningar vill miljö-
förvaltningen framhålla att detta inte behöver vara den enda lösningen. Att avleda vattnet via 
dagvattennätet till hamnbassängen kan också vara ett alternativ beroende på hur väl avlopps-
vattnet renas innan det leds bort från planområdet. Detta gäller givetvis endast det avlopps-
vatten som uppkommer från båtuppställnings- och skötselplatser. 

Miljöförvaltningen anser generellt att dagvattnet/avloppsvattnet från ytor för uppställning och 
skötsel av båtar behöver renas innan det lämnar fastigheten. En anledning till spillvattennätet 
innebär att eventuella kvarvarande föroreningar följer med till Öresundsverket. Om denna 
lösning väljs måste samråd hållas med NSVA om de kan ta emot det aktuella avloppsvattnet 
och om vilken reningsgrad som kan förväntas för de ämnen som avloppsvattnet kan innehålla 
och hur den efterföljande hanteringen av avloppslammet kan påverkas, exempelvis vid sprid-
ning på åkermark. 

Av plankartan framgår att dagvatten ska fördröjas lokalt och rensas/filtreras innan det släpps 
vidare ut i ledningar. Att reningsaspekten av dagvattnet lyfts genom planbestämmelse är bra. 
Miljöförvaltningen föreslår därutöver att ett område för dagvattenhantering också pekas ut på 
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plankartan för att ytterligare säkerställa ytbehovet för såväl fördröjning som för  
rening/filtrering.  

Miljöförvaltningen vill i sammahanget också lyfta fram att ett genomförande av planen kan ge 
vissa positiva effekter för miljön jämfört med dagens användning av ytan. Detta förutsätter 
dock att avloppsvatten från fastigheten hanteras på ett kontrollerat sätt. 

Miljöförvaltningen bedömer att NSVA behöver göra en anmälan av dagvattenanläggningarna i 
enlighet med 9 kap 1,2,6,7 §§ miljöbalken och 13§ förordningen (1998:899)om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Miljönämnden kan vid behov besluta om särskilda försiktighets-
mått och även uppföljning av anläggningens miljöpåverkan och funktion i en kontrollplan. 

Energieffektivitet Helsingborgs stad strävar mot en hållbar stadsplanering med beaktande av 
sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Därför är planens intention att möjliggöra lång-
siktigt hållbara byggnader, vilket i praktiken innebär att byggnader uppförs energisnåla, med 
miljövänliga byggnadsmaterial samt med fokus på trygghet och välmående. Ny bebyggelse bör 
därmed planeras och utföras med miljöanpassade metoder och sunda material i former som 
medverkar till en lägre energiförbrukning. 

Miljöförvaltningen anser att bebyggelse på mark som staden upplåter bör ha tydlig miljöprofil 
och att byggnadens energieffektivitet bör säkerställas genom krav i avtal eller genom annan 
överenskommelse med byggherren i enlighet med SKL:s rekommendation. (Rekommendation 
om kommunala energikrav på flerbostadshus vid försäljning av kommunal mark, SKL cirkulär 
13:54) 

Parkering för uppställning av båtar vintertid Om parkeringsytan söder om planområdet ska 
användas för uppställning av båtar får även visst underhåll av båtarna förväntas förekomma på 
platsen. Beroende på hur parkeringsytan kommer att användas kan olika försiktighetsmått bli 
aktuella, exempelvis att hårdgöra ytan men även att säkerställa att dagvatten från ytan tas om-
hand och renas innan det leds vidare till recipienten. Eftersom den aktuella parkeringsytan inte 
ingår i detaljplanen men verkar vara en förutsättning för planens genomförande, är det av vikt 
att försiktighetsmåtten beaktas och vid behov säkerställs. Hur detta görs bör vidare säkerställas 
i planbeskrivningen. 

Den södra delen av parkeringsytan omfattas av Örby ängar Naturreservat och är utpekad som 
parkering i skötselplanen för reservatet. Hänsyn till detta måste tas i samband med beslut om 
hur ytan ska användas. 

Miljöförvaltningen vill också understryka vikten av tillgången till parkeringen för att tillgodose 
friluftslivets behov säkerställs om den allmänna parkeringsytan söder om planområdet tas i 
anspråk för båtförvaring och eventuell förvaring av uppställningsanordningar för båtarna när de 
väl sjösatts. 

Markföroreningar Miljöförvaltningen vill upplysa om att det råder anmälningsplikt om förore-
nade massor ska flyttas från platsen, såvida de inte omhändertas på en godkänd avfallsanlägg-
ning. 

Industri- och annat verksamhetsbuller Vid placering och val av teknisk utrustning till verk-
samhetan, exempelvis fläktar och kylanordningar, bör utgångspunkten vara att klara de buller-
riktvärden som anges för friluftsområden i Naturvårdsverkets rapport 6538, ”Vägledning om 
industri- och annat verksamhetsbuller”. Enligt denna bör den ekvivalenta ljudnivån i frilufts-
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områden dagtid mellan kl. 06-18 inte överskrida 40 dBA och under kväll och natt klockan 18-
06 samt dagtid lördag, söndag och helgdagar inte överskrida 35 dBA. Maximala ljudnivåer över 
50 dBA under nattetid mellan klockan 22-06 bör inte förekomma. 

Miljöförvaltningen är medveten om att ovanstående är en fråga som hanteras i bygglovsskedet 
med vill dock i sammanhanget och i god tid uppmärksamma på att Naturvårdsverkets riktvär-
den för industri- och annat verksamhetsbuller måste beaktas vid planering av verksamheten. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med följande text angående ytvattnets status: Enligt 
VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har ytvattenförekomsten Helsingborgsområdet en god 
kemisk ytvattenstatus, och en måttlig ekologisk potential.  
Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen till god ekolo-
gisk potential med tidsfrist till 2021. Om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk 
potential förväntas uppnås 2021.  
Plankartan kompletteras med krav på marklov för att säkerställa att dagvattenhantering och nöd-
vändiga lösningar på rening och hantering av dag- och spillvatten säkerställs genom samverkan 
med NSVA/ledningsägaren. 

Planbeskrivningen kompletteras med upplysningar om nödvändiga försiktighetsåtgärder vid  
parkeringsytan söder om planområdet. På denna parkeringsyta ska också en del reserveras för be-
sökare till naturreservatet, vilket också framgår av justerad illustration i planbeskrivningen. 

 
 
 

Ledningsägare  

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) , 27 maj 2015 

NSVA har framfört att detaljplanen fungerar ur VA-synpunkt sett i ett kortare perspektiv. På 
längre sikt kan det dock bli svårt att försvara VA-systemet i området mot stigande havsnivå 
och det kan då även i ett tidigt skede bli svårt att upprätthålla VA-anslutningar till en rimlig 
kostnad. Hänsyn ska tas till de VA-ledningar som finns på/inom fastigheten. En eventuell 
flyttning bekostas av exploatören/markägaren. Ledningarna ska skyddas under byggtiden. 

Det behöver utredas vilka markägare som finns inom båtnadsområdet för dikningsföretag inom 
fastigheten. Det behövs ett avtal med dikningsföretaget om det finns andra markägare än 
Helsingborgs kommun inom dikningsföretaget. 

Normalt dagvatten från tak och rena markytor ska ledas direkt till hamnbassängen efter oljeav-
skiljning/rening för att inte påverka dikningsföretagets flöde. Det behöver utredas hur området 
avvattnas idag och om hamnen har egna ledningar som kan användas. 

Förorenat dagvatten från område där det sker arbeten med båtar ska tas omhand och renas på 
motsvarande sätt som vatten från bottentvätt av båtar renas. Detta vatten ska inte ledas till 
kommunens reningsverk. Detta behöver utredas. Det krävs fettavskiljare för att kunna ansluta 
vatten från eventuell restaurang/servering. Det krävs pumpning av även detta vatten om det 
finns avloppsöppningar under nivån +3,5.  
Det kommer att tas ut VA-avgifter enligt normal taxa. 



 

6 (17) 

Samrådsredogörelse 
Dnr:1139/2013 
Upprättad 151101 

Kommentar: En spillvattenledning respektive dagvattenledning finns i Västindiegatan, angränsande 
till planområdet. Dagvatten som genereras idag på den redan hårdgjorda ytan inom planområdet 
rinner direkt ut i det lilla vattendrag som angränsar till planområdets östra del.  
Planbestämmelserna föreskriver lokalt omhändertagande samt filtrering av dagvatten, och vilken 
lösning som är bäst för aktuell verksamhet ska samrådas med NSVA i bygglovsskedet.  
Planbestämmelsen kompletteras med detta. 

Fastighetsförteckningen kommer att utökas med fastighetsägare inom dikningsföretaget under 
granskningsskedet. Staden kommer som markägare att kontakta dikningsföretaget och eventuellt 
upprätta behövliga avtal. 

Planhandlingen kompletteras också med krav på marklov för att säkerställa att dagvattenhantering 
och nödvändiga lösningar på rening och hantering av dag- och spillvatten säkerställs genom sam-
verkan med NSVA/ledningsägaren. 

 

Öresundskraft AB, 22 maj 2015 

Öresundskraft har framfört att en gasledning går genom den tänkta fastigheten, och att denna 
måste flyttas innan byggnation kan påbörjas. 

Kommentar: Byggrätten har flyttats österut för att frigöra plats för nödvändigt säkerhetsavstånd, 
minst 2 meter till ledningen. Gasledningen skyddas genom en u-bestämmelse som säkerställer att 
ledningen inte kan komma att byggas över. Vidare tillåts flyttbara, mindre komplementbyggnader 
på en del av den yta som ligger över gasledningen. 

 

Organisationer och föreningar  

Råå Jolleklubb, 22 maj 2015 

Råå Jolleklubb har framfört följande: Råå Jolleklubb (Rjk) är en klubb för jolleseglare i alla 
åldrar. Vi har ca 250 medlemmar där ca 50% består av barn och ungdomar. Vi är en liten 
klubb till medlemsantalet och till vår klubbstugas storlek men är i seglarsverige en aktiv och 
respektabel klubb. 

Rjk har tre stora grenar i verksamheten: seglarskolan; här lär vi alla som vill att segla med start 
från 5-åringar som leker med båtar och vatten till hela familjer som lär sig segla. Träningsverk-
samhet; här hanterar vi alla som vill träna för att tävla eller träna sig för att hålla sig i form. 
Tävlingsverksamheten; här arrangerar vi alla våra tävlingar och 40% av klubbens intäkter. 

Det finns en risk att Sydmarins nya lokal ytterligare försvårar möjligheterna till att kunna ar-
rangera seglingstävlingar och framförallt prestigefyllda seglingstävlingar. 

Varje vecka har vi lokala tävlingar och 4-5 gånger per år arrangerar vi regionala tävlingar och 
slutligen 1-3 gånger per årarrangerar vi nationella och internationella tävlingar där deltagaran-
talet ligger på ca 80-120 deltagande seglare. 

2012 arrangerade Rjk Sveriges största seglingstävling som är Junior SM där vi hade nästan 650 
seglande ungdomar på Råå hamn. Arrangemanget var väldigt lyckat och uppskattades mycket 
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av både seglare, föräldrar, och Helsingborgs stad. Evenemangetsenheten på Helsingborgs stad 
har redan kontaktat oss för de tycker det är dags att göra om det. 

Som exempel, den 2-3 maj 2015 arrangerade vi Elitserien för E-jollar. Vid denna tävling del-
tog 90 seglande ungdomar mellan 14-22 år samt någon enstaka vuxen. Många av hamnens 
stora båtar stod fortfarande på land både på hamnplan men även på platsen där Sydmarin pla-
nerar att bygga. Naturligtvis blev det trångt nere i hamnen då alla seglare skulle ner där och 
lasta av sina båtar och sedan köra och parkera bilar och trailrar. Vi hänvisade alla bilar och 
trailrar till Skytteföreningens parkering som även den var full av parkerade bilar och husbilar 
som tillhör personer som njuter av omgivningarna söder om Råå.  

Som planförslaget ligger så är det tänkt att de båtar som nu stod uppställda på Sydmarins pla-
nerade område ska stå på Skytteföreningens parkering men vart tar då seglarnas bilar samt 
trailrar och allmänhetens bilar vägen? 

Under tiden 6-9 augusti kommer vi att arrangera ett internationellt SM i Laser-jolle. Deltagar-
antalet ser ut att överstiga de beräknade 120 deltagarna. Vid denna tidpunkt på året är skytte-
paviljongens parkering sedan länge överfull av badgäster och hamnens parkering på hamnplan 
är fulla av båtägarnas bilar, vart gör vi av seglarnas ekipage vid dessa tillfällen? 

Som vi ser det måste parkeringsfrågan lösas under vår, sommar och höst när vi har verksamhet. 
Parkeringslösningen i planförslaget är inte godtagbar. Vi anser även att Västindiegatan där man 
svänger ner i hamnen måste breddas för att trafikflödet ska fungera. Rjk är i grunden positiva 
till att förändra delar av hamnen men vi tror att Sydmarins nya lokal kommer att påverka 
klubben och vår tävlingsverksamhet negativt som planförslaget ligger. 

Vi är också oroade för säkerheten för alla gångtrafikanter, cyklister, joggare mm som färdas 
längs Västindiegatan då stora båtar ska transporteras mellan Sydmarins båda lokaler. 

Kommentar: Parkeringsbehovet som finns på Råå vid särskilda evenemang behöver naturligtvis 
lösas. Stadsbyggnadsförvaltningen ser dock att det finns andra lämpligare lösningar än att plan-
lägga stora ytor för parkering, som sedan står outnyttjade större delen av året. Det skapar inte  
attraktiva miljöer. Det är angeläget att samnyttja ytor i så stor utsträckning som möjligt.  
Planbeskrivningen kompletteras med en redogörelse för hur stadsbyggnadsförvaltningen ser att par-
keringsbehoven kan lösas, både permanent och tillfälligt vid så kallade peak-situationer.  
Dels handlar det om att tidsbegränsa båtuppställningen på Skytteföreningens parkeringsyta, så att 
de många besökare som gästar Råå sommartid fortsatt kan nyttja ytan för bilparkering.  
Dessutom handlar det om att ordna fler, mindre parkeringsplatser i närområdet som under höst, 
vinter och vår ska möjliggöra för bland annat besökare till naturreservatet att parkera i anslutning 
till detta. För att tillgodose de speciella parkeringsbehov som uppstår vid events i anslutning till 
hamnen, exv. seglartävlingar och annat, så kommer dessa besökare att framöver hänvisas till de 
ytor som ligger söder om aktuellt område i anslutning till Örby idrottsplats mitt i Örby ängars  
naturreservat.  

Sakägare, boende med flera 

Fastigheten Kransen 7, 22 maj 2015 

Fastighetsägaren har i skrivelse framfört att aktuellt planförslag riskerar att påverka möjlighet-
erna till framtida skydd mot extrema havsnivåer. Skydd för Råå kan göras på olika sätt. Ett sätt 
är att anlägga vallar eller att höja kajkanter längs Råån, vilket anges som åtgärd i kommunens 
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PM klimatanpassning. Ett alternativ skulle säkert kunna vara att bygga en port vid mynningen, 
där Rååns flöde pumpas förbi vid hög havsnivå (jämför förslag till skydd för Göteborg i Göta 
Älv och Nordre älv, fast i mindre skala). Båda principerna behöver vallar som ansluter till 
högre belägen mark i norr och söder. Planförslaget riskerar att hindra eller väsentligt försvåra 
den södra delen. 

En helhetsplan för småbåtshamnens långsiktiga utveckling bör tas fram innan denna typ av 
större markanvändningsförändringar. De önskade funktionerna kan säkert rymmas på ett sätt 
som även hanterar klimatfrågan. 

Kommentar: I PM klimatanpassning som tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen föreslås  
höjning av kajkanter i området kring Råå hamn och Rååans mynning, som en åtgärd för att 
skydda mot översvämningar vid höjda vattenflöden. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att 
planförslaget skulle hindra sådana lösningar. En slutrapport för klimatanpassningsåtgärder i 
Helsingborg förväntas vara klar till sommaren 2016. Om det visar sig finnas indikationer på att 
planförslaget skulle förhindra lämpliga klimatanpassningsåtgärder inom planområdet, så bör stads-
byggnadsnämnden och kommunfullmäktige att få information om detta innan eventuell tillstyrkan 
och antagande av detaljplanen.  

   

Boende på Råå, 19 maj 2015 

Vi vill först klarlägga att vi inte är emot att det byggs på föreslagen plats, men vi ifrågasätter 
utformningen och syftet. 

I begäran om planändring och i planbeskrivningen beskrivs syftet att tanken med byggnadshal-
len/hallen är verksamhet för båtförsäljning och förvaring av kundbåtar och anpassningen av 
detaljplanen då ska möjliggöra uppförandet av ny byggnadshall för marinan. 

Vi anser att ska man bygga på föreslagen plats ska det huvudsakligen gynna marin verksamhet, 
varv, reparationer och service av båtar och som ger mer utvecklingsmöjligheter, men att upp-
föra en så dominerande byggnad för i första hand inomhusförvaring och försäljning av båtar 
tycker vi är helt förkastligt. Det gynnar en liten klick anställda samt ägarna medan skadan för 
de som bor eller vistas i området är oersättlig. En så stor byggnad borde i så fall skapa arbete 
för 20-30 personer. 

När det väl är byggt finns ingen möjlighet att ångra sig utan man tvingas leva med detta i våra 
ögon felbeslut. Förvaring och försäljning av båtar kräver skrymmande byggnader som uppfattas 
som industribyggnader, det måste inte uppföras direkt i synfältet där många förlägger sin fri-
tidsverksamhet och naturvärden är väl dokumenterade. 

Vi har som förslag: Inom naturreservatet Örby ängar finns områden som i första hand är  
parkeringsplatser/grusplaner i söder om Örby idrottsplats. Där skulle en föreslagen byggnad 
lättare kunna smälta in. Förflyttning av båtar kräver kranbil oavsett, så det är sträckan som 
utökas. Att det är naturreservat borde inte vara några problem då kommunen är beredd att 
ändra förutsättningarna när det passar. 

Kommentar: Planförslaget möjliggör för hamnanknuten verksamhet, av icke störande karaktär. 
Detta innefattar bland annat varvsverksamhet, service och underhåll av båtar, försäljning samt 
förvaring av båtar. Detta är verksamheter som är naturligt knutna till Råå hamn. Syftet med plan-
ändringen är att möjliggöra för denna typ av verksamhet och det är Sydmarin AB som är  
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intresserade av att utöka sin verksamhet på platsen, i anslutning till redan befintlig verksamhet.  
För att svara upp mot de behov som en utökad verksamhet innebär, så krävs en byggnad med stor 
volym. Stadsbyggnadsförvaltningen menar att det är angeläget att Råå hamn ska kunna utvecklas 
och fortsätta fungera som en aktiv hamn för fritidsbåtar. En hall av den här storleken har natur-
ligtvis stor påverkan på platsen och det är därför angeläget att den utformas med respekt för de 
kulturhistoriska värden som finns på Råå. Planhandlingarna kompletteras med bestämmelser som 
syftar till att säkra en nedbruten skala, samt färgsättning och material som harmonierar med om-
givningarna. Hur många nya arbetstillfällen som kommer att kunna skapas med anledning av 
verksamhetens utveckling och en ny båthall kan inte regleras i en detaljplan. 

Skarpskytten 2, 18 maj 2015 

Som biolog motsätter jag mig att en del av denna fastighet genomgår planändring och att en 
båthall uppförs. Jag vill påkalla att en oberoende biolog granskar vilken påverkan på naturen 
detta kommer att medföra. Kan kommunen betala för ett oberoende utlåtande av en biolog? 

Vidare vill jag att ni förklarar hur ett beslut kan ha fattats att, som ni skriver, ”detaljplanens 
genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan”. 

I dokumentets sista blad under rubriken ”påverkan” är det väl rimligt att anta att det ska näm-
nas just vilken påverkan båthallen kan ha på naturen. Istället är hela texten förskönande ut-
formad om hur positivt ett båthallsbygge är för naturreservatet nu när det bildas ”gröna släpp” 
på höger och vänster sida om hallen. Enligt paragrafen är båthallsbygget det bästa som kan 
hända för naturreservatet och människorna som vill ha tillgång till det. Idag är hela området 
ett enda stort grönt släpp. Personen som utformat paragrafen kan väl inte på allvar mena att 
allmänheten ska tro på att det blir mycket mer positivt angående tillgängligheten till naturre-
servatet bara för att det helt plötsligt byggs en gigantisk båthall. Dessutom har man ju lyft 
fram uttrycket ”grönt släpp” (vilket menas en framtida tillgänglighet) för att belysa att bygget 
är en bra idé! Det kan inte bli mer vilseledande för allmänhet och beslutsfattare och det tänker 
jag ändra på. Paragrafen Påverkan måste skrivas om! 

Jag som biolog och omedelbar granne ska berätta vilken negativ påverkan båthallen får på 
naturen. Jag påtalade nyligen (våren 2013) för både hamnförening, press och kommunen att 
just denna sträcka av Örby ängar, som ärendet gäller, är ett naturreservat som det inte bör 
dumpas sopor i http://hd.se/helsingborg/2013/04/29/batagare-dumpar-sopor-i/. Då var jag i 
kontakt med kommunens biolog om att sträckan är väldigt viktig för allt djur och växtliv. Det 
finns ett särskilt rikt grod- och salamanderbestånd här. Jag påpekade också att det finns hinder 
för öring att gå upp och leka i bäcken från Råån vilket de också gjorde förut. Jag pekade ut var 
det numera finns ett finmaskigt nät i en vägtrumma strax före reservatet vilket hindrar all fisk. 
Detta skulle åtgärdas före hösten då öringen leker men inget har hänt. Hela det här har sköts 
och sköts redan dåligt av kommunen med tanke på att det här är klassat som naturreservat. 

Det stora problemet med båthallen är just det gröna släppet som med båthallens höjd på 7,5 
m (lika högt som träden) samt längd på 73 m kommer att skugga och stänga igen denna oas till 
våtmark. Det första man får lära sig som biolog är att alla gläntor eller skogsbryn, vilket detta 
är, spelar en särskilt viktig roll. De utgör en port för olika liv och här etablerar sig oftast säll-
synta arter på grund av ljussläpp mm. Området vetter mot väster varifrån all eftermiddags- 
och kvällssol släpps in. Solljuset möjliggör också återväxt för olika trädarter som bara trivs i 
vissa våtmarker. 

http://hd.se/helsingborg/2013/04/29/batagare-dumpar-sopor-i/
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Idag konstruerar man våtmarker då de är så viktiga för fåglar, djur, växter och insekter men i 
detta fall stänger man igen en stor del av denna våtmark som inkluderar ett delta av bäckar. Jag 
skulle vilja påstå att en rikare flora av skyddade fågelarter, växtarter, groddjur och insekter 
samt vattenlevande arter är svårt att finna numera. Stänger man igen denna unika miljö så pass 
mycket så förlorar området mesta delen av det viktiga ljuset samt passagen, mot havet, för 
fåglar och andra arter som skyddade groddjur. Allting börjar med växter som inte får ljus, pro-
ducerad näring i området minskar därför och insekter blir mycket färre. Antalet arter som 
lever av insekter (skyddade groddjur och fåglar samt öring och andra vattenorganismer) och av 
växter minskar drastiskt. Hela båtbygget är som att stänga in en viktig biotop och stänga ute 
inte bara sol utan även organismer som inte kommer att kunna leva i denna våtmark. 

Öster om denna våtmark leder en stig in i naturreservatet från Ostindiegatan. Denna ingång är 
väldigt populär då du omedelbart befinner dig i en väldigt udda och värdefull natur där få-
gelsången från många sällsynta arter är i det närmaste magisk från mars månad till oktober. 
Helsingborgs stad har tagit fram en skötselplan för Örby ängar naturreservat DNR 
03383/2007 (fastställd 2010 11 24). Så här står det i skötselplanens huvudparagrafer i inled-
ningen och jag kommenterar inuti texten med kursiv text: 

1.Syfte med reservatet: Syftet med Örby ängar naturreservat är att bevara och utveckla ett 
tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga natur- och kulturmiljövärden. Detta om-
råde är det mest tätortsnära som finns på Råå och när kommunen var här och tog hand om skräpet 
på sträckan så föreslog jag att en ingång till detta område härifrån kunde skapas med små spångar 
av plankor som finns i andra våtmarksområden så att tillgängligheten för allmänheten kunde öka. 
Nu bygger man igen istället och de två olika påtalade gröna släppen är dessutom till för att använ-
das som vändplatser för lyftkranar som transporterar båtar in och ut i båthallen på vår sommar 
och höst. Just här, i det så kallade gröna släppet, vill kanske inte så många barnfamiljer med flera 
röra sig för att ta del av naturreservatet. Det gröna släppet är alltså att likaställas med en byggar-
betsplats under säsong och inte alls något trevligt eller tillgängligt utan direkt farligt. Man avskär-
mar alltså naturreservatet helt och hållet vilket går helt emot skötselplanens text ovan. Naturreser-
vatet syftar också till att uppnå lokala och nationella miljömål, främst ett rikt växt och djurliv, 
ett rikt odlingslandskap, hav i balans och levande kust och skärgård samt myllrande våtmarker. 
Ett rikt växt och djurliv i myllrande våtmark är precis vad det är idag, varför bevarar man inte 
detta och ökar dess tillgänglighet istället för att helt bygga igen det? Det finns redan båtvarvsområde 
idag i hamnen med ledig plats för fler båthaller strax norr om befintliga båthallar. 

Syftet ska tryggas genom att: ∙ bevara områdets mosaik av värdefulla livsmiljöer såsom strand-
hedar, ängs- och hagmarker med varierande fuktighet, lövskogar och småvatten. Här har vi 
alltså porten till en värdefull fuktig livsmiljö med lövskogar och småvatten. Växt- och djursam-
hällen som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer, samt ovanliga och hotade arter, Jag vet att 
det finns massor av hotade arter här inne vilkas påverkan måste utredas innan detaljplanen beslu-
tas ändras! ska ges goda förutsättningar att fortleva i området genom framförallt slåtter och 
bete. ∙ Tillgodose friluftslivets behov genom promenad- och cykelstråk, tillgång till stränder, 
grillplatser, ridstigar och parkeringar. Besökare ska kunna se och uppleva reservatets typiska 
miljöer och arter, få information genom skyltning, Här blir precis tvärtemot. Massor av folk rör 
sig genom området på grund av hamnmiljön och restauranger mm. Det hade varit mycket bättre för 
trakten om båtar fick fortsatt plats för uppställning då hamnen faktiskt är en stor småbåtshamn. 
Det borde sättas upp en skylt ute vid vägen som informerar om att det är ett naturreservat med 
unik våtmark och vad som finns där. Människor kan ledas mellan båtarna, i befintliga gator, ner 
till och igenom våtmarken. Det fanns en sådan spång förut som förband denna västliga del av na-
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turreservatet med dess östliga del där en stig går idag in i naturreservatet från Ostindiegatan. Syd-
marins befintliga hägn omöjliggjorde en fortsatt tillgänglighet till denna spång som det idag endast 
finns rester kvar av. Allmänhetens tillgänglighet till våtmarksområdet dog nu ut helt i och med att 
företaget hägnade in vid spången och idag vill de alltså stänga igen området helt! Dessutom medför 
båthallsbygget att alla båtar som ställs upp här idag måste flytta söderöver till skyttesällskapets 
parkering. Här är redan kaos idag under sommarhalvåret med badande, turister, fågelskådare och 
människor som vill ta del av naturreservatet då folk inte kan ta sig dit. samt ges möjlighet att 
medverka till dess skötsel vid slåtterdagar och liknande evenemang. 

Vidare citerar jag skötselplanen att följande är viktigt ”en hög solinstrålning vilket gynnar värme-
krävande arter”. 

Vidare ”En insektsinventering genomfördes 2004 och resulterade i 42 olika arter av vildbin, 
vilket är en hög siffra för ett så begränsat område. Generellt behöver vildbin blommande örter 
och buskar” så som sälg, hallon, björnbär mm vilket det finns rikligt av längs denna sträcka. Dessa 
växtarter kan bara etablera sig och blomma vid skogsbryn där tillgången är stor till solljus. Sälgen 
är en av de absolut viktigaste bidragande orsakerna till att bin kan finnas i området då dess pollen 
och nektar tidigt på våren är deras viktigaste näringskälla för deras larver som sen blir nya bin. Jag 
forskar själv på bin vid Lunds universitet! 

Vidare i skötselplanen: 3.4.5 Rekreation och friluftsliv; Örby ängar är ett varierat rekreations-
område med möjligheter till flera aktiviteter. Det är framförallt under sommarhalvåret som 
havet lockar med brygga, sandstrand och grillplatser. Stranden är välbesökt och är en av 
Helsingborgs mest populära badplatser. Inkluderat i ”Bevarandemålet” är ”två parkeringar” 
varav den ena nu alltså försvinner då nuvarande båt uppställning flyttas till den ena (skyttesäll-
skapets!) som är den enda för badande och som i år äntligen fick en toalett för dessa. 

Jag vill få svar om hur mitt brev förs på tal angående detta ärende och om hur det kan möjlig-
göras att en biolog bedömer området innan detaljplanen ändras och båthallen byggs. 

Kommentar: I planbeskrivningen, s. 14, 15 och 16 finns ett avsnitt som beskriver konsekvenserna 
av planförslaget. Under rubriken Natur konstateras att det eventuellt finns risk för att arter i vat-
tendraget, och i förlängningen värden i naturreservatet, kan påverkas negativt som följd av skugg-
ning av båthallen. En inventering av vattendraget har därför gjorts under våren 2015. Det är en 
oberoende naturmiljö-konsult (Calluna) som fått uppdraget att dels göra en inventering av arter i 
vattendraget, dels redogöra för slutsatser av detta. Utredningen (som är en bilaga till planhandling-
arna och finns tillgänglig på stadsbyggnadsförvaltningen) konkluderar att skuggningseffekterna av 
båthallen har ringa eller ingen påverkan på artrikedomen i vattendraget eller i naturreservatet, 
förutsatt att vattendraget inte kulverteras. 

Vidare har Länsstyrelsen yttrat sig över samrådsförslaget och konstaterar att det finns två typer av 
fladdermöss intill planområdet; dvärgpispitrell och nordfladdermus. Båda arterna är skyddade i 
Artskyddsförordningen. Länsstyrelsen bedömer dock att den föreslagna exploateringen inte kommer 
att påverka djuren eller deras livsmiljöer direkt, och att en eventuell försämring av livsmiljön genom 
indirekt påverkan med största sannolikhet blir minimal på populationsnivå. Länsstyrelsen delar 
också kommunens bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan, i enlighet med 4 
kap 34 § eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. 
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Miljöförvaltningen har också yttrat sig över samrådsförslaget, och lyfter fram att planförslaget kan 
ha viss positiv effekt på miljön jämfört med dagens användning av ytan, förutsatt att avloppsvatten 
från fastigheten hanteras säkert och kontrollerat.  

Med hänsyn till konsekvenserna för parkeringen i området som en följd av en ny båthall, så anser 
stadsbyggnadsförvaltningen att det är angeläget att samnyttja ytor i så stor utsträckning som  
möjligt. Planbeskrivningen kompletteras med en redogörelse för hur parkeringsbehoven föreslås  
lösas, både vad gäller vardagsbehov och tillfälligt vid så kallade peak-situationer. Dels handlar det 
om att tidsbegränsa båtuppställningen på Skytteföreningens parkeringsyta, så att de många besö-
kare som gästar Råå sommartid fortsatt kan nyttja ytan för bilparkering. Dessutom handlar det om 
att ordna fler, mindre parkeringsplatser i närområdet som under höst, vinter och vår (när båtarna 
står på land)ska möjliggöra för besökare till bland annat naturreservatet att parkera i anslutning 
till detta. För att tillgodose de speciella parkeringsbehov som uppstår vid events i anslutning till 
hamnen, exempelvis seglartävlingar och annat, så kommer dessa besökare att framöver hänvisas till 
de ytor som ligger söder om aktuellt område i anslutning till Örby idrottsplats mitt i Örby ängars 
naturreservat.  

Namninsamling, boende på Västindiegatan, 19 maj 2015 

I gemensam skrivelse har 20 personer framfört följande: Vid studier av ritningar till föreslagna 
SydMarins byggnad tycks den vändplats norr om bom på Västindiegatan försvinna (bild s. 6). 
Prospektet talar på sid 13 om trafikmatning till båthall ska ske från söder men även att parke-
ring tillhandahålls längs med Västindiegatan framför båthallen samt framför båtuppställnings-
platsen norr om hallen. Där är vändplatsen idag. Den föreslagna exploateringen kan innebära 
en mindre ökning av trafiken sägs på sida 15. 

Vi motsätter oss en ökad trafikering på Västindiegatan. Idag nyttjas detta stråk frekvent av 
fotgängare och cyklister till i från Örbyområdet och upplevs som en trygg väg att färdas på då 
trafiken minimeras av att man inte kan använda Västindiegatan som väg fram till hamnen.  

Vi kräver att tillfart för motorfordon till hamnområdet och den nya båthall som planeras end-
ast nås söderifrån via Örbyvägen. 

Vi har även som förslag att Västindiegatan utvecklas till en gång- och cykelväg där biltrafik 
begränsas ytterligare. Där möjlighet till sittplatser och planteringar längs med vägen kan få 
plats. Då har man även möjlighet att knyta ihop cykelvägen från Rydebäck med Råå även förbi 
hamnområdet och därmed trygga hela vägen för de stora antal som går/cyklar/springer här 
dagligen.   

Kommentar: Västindiegatan ingår inte i planområdet och det finns inga planer på att ta bort befint-
lig bom som hindrar genomfartstrafik. Som nämnts i planbeskrivningen och i yttrandet ovan så 
föreslås att tillfart förbiltrafik sker söderifrån, liksom idag. Ökade trafikflöden som följd av planför-
slaget förväntas bli marginella i förhållande till hamnens storlek och kapacitet (jmf med dagens 
situation), varför inga vidare trafiksäkerhetsåtgärder bedöms nödvändiga. Det parkeringsbehov 
som alstras till följd av en ny båthall ska säkerställas inom kvartersmark, det vill säga inom aktuell 
fastighet. Området är idag ett hamnområde och här ligger en av Sveriges största hamnar för fritids-
båtar. Detta medför särskilda former för trafikrörelser, med mycket lastning och körning med släp 
etc. Som trafikant får man vara extra uppmärksam i ett sådant område, för att undvika olyckor. 
Detta gäller såväl för gående och cyklister som för besökare i bil och de människor som arbetar på 
området med hamnanknuten verksamhet.  
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Namninsamling, 20 maj 2015 

I gemensam skrivelse har 143 personer framfört följande: Råå är en unik plats. Hamnen, den 
historiskt värdefulla bebyggelsen och den rika naturen på Örby ängar gör Råå till ett av 
Helsingborgs mest skyddsvärda områden, som dessutom är klassat som ett riksintresse. 

Men Råå är också en plats där människor bor och verkar. Självklart är det viktigt att företag 
kan etablera sig och utvecklas här. Det är ofrånkomligt att nya verksamheter och intressen kan 
hamna i konflikt med värdet av att bevara miljön på Råå. Vilket kan leda till svåra avväganden. 
Vad får förändras? Vilket pris är vi beredda att betala för ett levande samhälle? 

Ibland torde dock dessa avväganden vara enkla. En begäran om att få uppföra en gigantisk 
hangar mitt i denna skyddsvärda miljö borde inte vålla stadens tjänstemän och politiker någon 
förlorad nattsömn. Vi talar om en 9 meter hög, 35 meter bred och 73 meter lång byggnad. 

Det finns en rad lagar, bevarandeprogram och planer som skyddar Råå och andra känsliga  
miljöer mot alltför stora ingrepp. Men i sitt förslag att ändra detaljplanen för tomten Örby 
18:1 har Helsingborgs stad visat sig vara beredd att ignorera dem. Allt för att gynna ett enskilt 
företag. Kanske har stadsbyggnadsförvaltningen glömt bort alla högtidliga löften om att bevara 
Råå och Örby ängar. I så fall önskar vi påminna om några av dem. 

Vi som bor i anslutning till planområdet anser att förslaget strider mot den skötselplan för 
Örby ängar (DRN 03383/2007) som fastställdes 2010. Vi kan inte se hur hangaren är förenlig 
med målet att bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga 
natur- och kulturvärden. 

I Översiktsplanen (ÖP 2010) står det att Helsingborgs stad ska arbeta för att öka tillgänglig-
heten till kusten. ”Därför ska Helsingborgs stad inte tillåta ny bebyggelse i de kustnära  
områdena. Undantag från denna princip kan göras i enstaka fall då bebyggelsen utgår från  
befintlig bebyggelsestruktur och utökas in mot land istället för längs kustlinjen”. 

Den föreslagna ändringen av detaljplanen går ju tvärtemot det här. Likaså ambitionen att inte 
tillåta nybyggen som kan hamna i fara om havsnivån stiger. Runt om Råå, framför allt inåt 
landet, finns det gott om ytor där hangarer av det här slaget skulle passa bättre. 

Småbåtshamnen på Råå är ett kulturhistoriskt värdefullt område och ingår i det bevarande-
program som tagits fram för Råå (1991-08-27). I bevarandeprogrammet står det bland annat 
så här: ”Förnyelsen av samhällets bebyggelse skall ske på det befintligas villkor; nya byggnader 
ges en utformning som ej dominerar över den äldre. Förtätning bör ske endast i begränsad 
omfattning och får ej inkräkta på äldre tomt och bebyggelsemönster”. Hur kan någon med 
hedern och förnuftet i behåll mena att en 9 meter hög och 73 meter lång byggnad inte skulle 
dominera över den befintliga miljön? 

Vi anser att förslaget strider mot både riksintresset för naturvård och riksintresset för kust-
zoner. Det naturskyddade området öster om den tänkta hangaren är en oas för en rad känsliga 
arter. Den oasen riskerar nu att drabbas av solförmörkelse. Trots förslaget så kallade gröna 
släpp norr och söder om hangaren kommer givetvis den här värdefulla våtmarken att ta skada. 
I skötselplanen betonas bland annat vikten av solinstrålning. Hangaren kommer att effektivt 
stänga ute såväl solen och de många arterna som allmänheten. 
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Vi menar att det är upprörande att stadsbyggnadsförvaltningen inte anser att konsekvenserna 
för naturreservatet bör undersökas i en miljöbedömning i enlighet med miljöbalken. Är inte 
den unika naturen och artrikedomen värda mer än så? 

På sommaren är Råå ett viktigt utflyktsmål. Många kringboende kommer hit för att njuta av 
den kommunala badplatsen. Om hangaren blir verklighet kommer den nuvarande båtuppställ-
ningsplatsen att flyttas till den parkering där många badgäster idag ställer sina bilar. I hamnen 
bedrivs ett omfattande föreningsliv med seglarskolor, tävlingar och annat. Vilket lockar ett 
stort antal besökare till Råå. Även deras möjligheter att parkera i närheten minskar. Hur rim-
mar det med ambitionen att göra kustområdena mer tillgängliga? 

Vi kan inte se hur ett ekonomiskt särintresse – hangaren gynnar ju framförallt Sydmarin AB – 
kan anses vara viktigare än allmänhetens rätt till den kulturhistoriskt viktiga miljö med sin 
känsliga natur och havsnära läge. Det är ju inte precis en skola eller ett sjukhus vi pratar om 
här. 

Hur är det tänkt att vi övriga boende på Råå ska förhålla sig till det faktum att vi inte får välja 
vilket tak eller fönster vi vill ha, samtidigt som Sydmarin AB får smälla upp en hangar mitt i 
denna skyddsvärda miljö? Alla ambitioner att bevara Råås unika bebyggelse kommer ju i fram-
tiden att klinga falskt. Ett tillstånd att bygga en sådan här båthall slår sönder alla argument som 
stadsbyggnadsförvaltningen kan ha mot en fastighetsägare som vill bygga ut eller förändra sitt 
hus. Hangaren skulle ju bli ett enda stort monument över alla de tomma ord som sagts om 
vikten av att bevara Råå fiskeläge och Örby ängar. 

Jag protesterar mot den föreslagna ändringen av detaljplanen för Örby 18:1. Jag anser inte att 
en 9 meter hög, 35 meter bred och 73 meter lång båthangar passar in i miljön på Råå. Den 
kommer att förfula småbåtshamnen och riskera att skada den känsliga naturen i området. 

Kommentar: Planförslaget möjliggör för hamnanknuten verksamhet, av icke störande karaktär. 
Detta innefattar bland annat varvsverksamhet, service och underhåll av båtar, försäljning samt 
förvaring av båtar. Detta är verksamheter som är naturligt knutna till Råå hamn. Syftet med plan-
ändringen är att möjliggöra för denna typ av verksamhet och det är Sydmarin AB som är intresse-
rade av att utöka sin verksamhet på platsen, i anslutning till redan befintlig verksamhet. För att 
svara upp mot de behov som en utökad verksamhet innebär, så krävs en byggnad med relativt stor 
volym. Stadsbyggnadsförvaltningen menar att det är angeläget att Råå hamn ska kunna utvecklas 
och fortsätta fungera som en aktiv hamn för fritidsbåtar. I bevarandeprogrammet för Råå (1991) 
framhålls Råås hamn och verksamheterna här som en vital och viktig del av samhällets näringsliv. 
Det är inte byggnaderna som är kulturhistoriskt värdefulla. Det är områdets karaktär och dess 
verksamhet som måste betraktas som synnerligen värdefull för fiskeläget. ”Att någon verksamhet för 
båtar förekommer i närheten av hamnen är av stor betydelse för att hamnen ska upplevas som ett 
levande centrum i fiskeläget, vilket i sin tur är avgörande för att samhället ska ha kvar sin mari-
tima karaktär”. En hall av den här storleken har naturligtvis stor påverkan på platsen och det är 
därför angeläget att den utformas med respekt för de kulturhistoriska värden som finns på Råå. 
Planhandlingarna kompletteras med bestämmelser som syftar till att säkra en nedbruten skala, 
samt färgsättning och material som harmonierar med omgivningarna.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen bebyggnation på platsen inte kommer att på-
verka gällande Riksintressen för natur- och kulturmiljö. För att säkerställa att planförslaget inte får 
negativa effekter på naturreservatet Örby ängar som ligger strax öster om aktuellt planområde har 
en naturinventering gjorts. Det är en oberoende naturmiljö-konsult (Calluna) som fått uppdraget 
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att dels göra en inventering av arter i vattendraget, dels redogöra för slutsatser av detta. Utredning-
en (som är en bilaga till planhandlingarna och finns tillgänglig på stadsbyggnadsförvaltningen) 
konkluderar att skuggningseffekterna av föreslagen båthall har ringa eller ingen påverkan på artri-
kedomen i vattendraget eller i naturreservatet, förutsatt att vattendraget inte kulverteras. 

Vidare har Länsstyrelsen yttrat sig över samrådsförslaget och konstaterar att det finns två typer av 
fladdermöss intill planområdet; dvärgpispitrell och nordfladdermus. Båda arterna är skyddade i 
Artskyddsförordningen. Länsstyrelsen bedömer dock att den föreslagna exploateringen inte kommer 
att påverka djuren eller deras livsmiljöer direkt, och att en eventuell försämring av livsmiljön genom 
indirekt påverkan med största sannolikhet blir minimal på populationsnivå. Länsstyrelsen delar 
också kommunens bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan, i enlighet med 4 
kap 34 § eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. 

Miljöförvaltningen har också yttrat sig över samrådsförslaget, och lyfter fram att planförslaget kan 
ha viss positiv effekt på miljön jämfört med dagens användning av ytan, förutsatt att avloppsvatten 
från fastigheten hanteras säkert och kontrollerat.  
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Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under samrådet har främst handlat om: 

• Byggnadens volym och vilken påverkan denna har på både natur- och kulturvärden i  
närområdet.  

• Parkeringsytor som försvinner som konsekvens av förslaget och vilken påverkan detta 
eventuellt har för platsen och befintliga verksamheter. 

Kvarstående synpunkter 

Kvarstående invändningar från samrådet finns angående båthallens storlek samt dess  
lämplighet och påverkan på platsens natur- och kulturmiljö.  

Ändringar efter samrådet 
Följande ändringar har gjorts efter samrådet.  

• Plankartan har kompletterats med bestämmelse om byggnadens utseende, krav på 
marklov, samt krav på samråd med ledningsägare angående dagvattenlösning i förbindelse 
med bygglov. 

• Planbeskrivningen har förtydligats med illustrationer och beskrivning av parkerings-
lösningar i området, samt vilka försiktighetsåtgärder som kommer att krävas vid  
uppställningsplats för båtar. Planbeskrivningen har också kompletterats med redogörelse 
för vilka fastighetsrättsliga åtgärder som följer av planförslaget utanför planområdet. 

• Genomförandebeskrivningen har förkortats till att endast beskriva genomförande och 
konsekvenser för fastigheter inom och i direkt anslutning till planområdet.  

 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Björn Bensdorp-Redestam  Katarina Carlsson 
planchef   planarkitekt 
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