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1. Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen (2010:900). 

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka kvartersmark med industri- och 
kontorsändamål på mark som idag utgörs av parkmark. 

1.2 Sammanfattning 
Mark med industri- och kontorsändamål inom planområdet får enligt detaljplaneförslaget utö-
kas med drygt 9500 m2 genom att befintlig fotbollsplan, en del av befintlig vegetation och ett, 
i gällande detaljplan planerat område för gångbana tas i anspråk. Från Porfyrgatan föreslås en 
ny infart till de nyplanerade industritomterna. En större del av den befintliga skogsdungen i 
väster föreslås bevaras.  

 

Illustration visar på en möjlig fastighetsindelning 
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Förslag 

Detaljplanen möjliggör: 
• komplettering av ett befintligt industrikvarter med mer mark för industri- och kontors-

ändamål,  
• bekräftelse av en befintlig elnätsstation och 
• ett naturområde bestående av en befintlig skogsdunge. 

Konsekvenser 

Detaljplanen innebär att drygt 9500 m2 av det befintliga grönområdet, bestående av en fot-
bollsplan och en mindre skogsdunge, tas i anspråk för industri- och kontorsändamål. Grönom-
rådet ligger centralt i planområdet och ingår inte i något viktigt sammanhängande grönstråk. 
Dock redovisas grönområdet i Grönstrukturprogram för Helsingborg som närpark, en funktion 
som till viss del försvinner med genomförandet av detaljplanen. Ca 2500 m2 av det befintliga 
grönområdet föreslås bevaras. De förlorade värdena avses kompenseras/balanseras genom plan-
tering av nya träd och vegetation eller genom andra åtgärder som kan balansera de rekreativa 
värdena av fotbollsplanen.   

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken.  

Planeringsförutsättningar 

Planområdet ligger i östra delen av Väla Södra industriområde, ca fem kilometer nordöst om 
Helsingborgs centrum. Planområdet omfattar kvarteren Briljanten, Onyxen och Diamanten. 
Inom dessa kvarter bedrivs olika verksamheter. Planområdet avgränsas av lokalgator i alla vä-
derstreck. Centralt i planområdet ligger ett rektangulärt grönområde innehållande två skogs-
dungar i väster och öster, en fotbollsplan och en trädridå mot söder. Gällande detaljplan före-
skriver att en gångbana ska finnas i nordsydlig riktning mellan kvarteren. Gångbanan är inte 
anlagd samtidigt som det planerade området för gångbanan i södra delen av planområdet har 
hårdgjorts och utgör verksamhetsyta. Befintliga fastigheter har sina utfarter mot angränsande 
lokalgator.  

 

 

Planstatistik 
Planområdets area: ca 6 ha  
BTA verksamheter/kontor: ca 28 000 m2 
Naturmark: ca 2500 m2 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
I detaljplanen medges industri och kontor, teknisk anläggning samt natur i den centrala delen 
av planområdet. Industri-/kontorsfastigheterna tar upp största delen av planområdet och vän-
der sig mot omkringliggande lokalgator. En befintlig elnätsstation i västra delen av planområ-
det bekräftas i planen. Befintlig skogsdunge i väster och trädridån centralt i området bevaras 
och planläggs som natur.  

Detaljplanen skapar möjligheter till nya verksamhetsfastigheter eller utökning av befintliga 
fastigheter vilket ger bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling i Väla Södra industriom-
rådet. 

2.2 Bebyggelse 
Högst 50 % av industri-/kontorsfastigheterna får bebyggas. Högsta tillåtna totalhöjd är 15 me-
ter. Byggnaderna får inte placeras närmare än åtta meter från gräns mot allmän platsmark.  

Inom området för transformatorstation får byggnad uppföras till en högsta byggnadshöjd av 
3,0 meter. 

Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade meto-
der, låg energiförbrukning och sunda material.  

 

2.3 Allmänna platser/natur 
Kvarvarande skogsdunge regleras i detaljplanen som ”Natur”.   

 

2.4 Trafik 
Området nås via omkringliggande befintliga gator. En ny infart till de tillkommande industri-
tomterna möjliggörs från Porfyrgatan i väster.  

Planbestämmelser som reglerar grönstruktur   

NATUR Natur.  
   

 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen   

JK Industri och kontor.  
E Teknisk anläggning.  

e 00 Teknisk anläggning. 11 § 1 
 

Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean.  

 Högsta totalhöjd i meter.  

   

 Marken får inte förses med byggnad.  

n Hojdsättning av tomtmark ska ansluta till anslutande marknivåer på 
omgivande naturmark. 
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Parkering 

Parkeringsbehovet för kontorsändamål ska beräknas utifrån gällande parkeringsnorm.  

Enligt nuvarande parkeringsnorm behövs 22,5 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA kontorsyta. 
Gällande parkeringsnorm för industri anger ett parkeringsbehov av 15 parkeringsplatser per 
1000 m2 BTA. Parkeringsbehovet är något lägre i remissversionen av den föreslagna parke-
ringsnormen: 14,5 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA kontorsyta och 4,5 parkeringsplatser 
per 1000 m2 BTA industriyta.  

Parkeringsnormen reglerar även parkeringsbehov för cyklar.  Enligt nuvarande parkeringsnorm 
ska 0,2 cykelplats finnas per anställd inom kontorsändamål. För industriändamål studeras be-
hovet av cykelplatser vid varje tillfälle. I förslaget till ny parkeringsnorm anges 18 parkerings-
platser per 1000 m2 BTA för kontorsändamål och 4,5 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA för 
industriändamål. 

2.5 Teknisk försörjning 
Planområdet är ett etablerat verksamhetsområde där teknisk försörjning finns. Den befintliga 
elnätsstationen bekräftas i planen med användning ”Teknisk anläggning”. 

 

Energiförsörjning och telekommunikation 

Inom planområdet finns en elnätsstation och elledningar finns i gatorna som planområdet om-
ges av. Tillkomna verksamheter/kontor kan försörjas med el från befintligt elnät. Uppvärmning 
inom planområdet sker med fjärrvärme. Även teleledningar finns framdragna till planområdet.  

Vatten och spillvatten 

Ledningar för vatten och spillvatten finns i anslutning till planområdet. 

Dagvattenhantering 

Planområdet ansluter till kommunala dagvattenledningar. Dagvatten ska fördröjas inom kvar-
tersmark innan det släpps vidare till de kommunala ledningarna. Fördröjningskravet är 200 m3 
magasin per hektar reducerad tomtyta. Lösning för tömningsflöde och utformning av fördröj-
ningsmagasin ska ske i samråd med NSVA. Dagvatten som genereras från planerade tomter kan 
ledas till kommunala ledningar på två olika vis. Antingen leds vattnet västerut via den planerade 
infarten eller mot den sydöstra delen av planområdet via fastigheten Diamanten 3.  Om en ny 
fastighet bildas norr om fastigheten Diamanten 3 behöver avledning av dagvatten från den nya 
fastigheten ske över fastigheten Diamanten 3 och ett servitut behöver bildas för att möjliggöra 
avledningen av dagvatten. Ett lämpligt läge kan vara mellan två befintliga byggnader på fastig-
heten.  Fastigheter ska höjdsättas så att vatten inte kan rinna in på grannfastigheter.  

Avfallshantering 

Det finns goda angöringsmöjligheter för renhållningsfordon. 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen   

E Teknisk anläggning.  
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2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

 

Fastighetsindelning 

Genomförandet av detaljplanen förutsätter avstyckning av området för elnätstation (E). Till-
kommande mark utlagd för industri- och kontorsändamål (JK) kan genom fastighetsreglering 
överföras till de befintliga industri-/kontorsfastigheterna inom planområdet. Se illustration    
sid 3. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Huvudmannaskap 

Helsingborgs stad är huvudman för allmän platsmark i inom planområdet. 

Administrativa bestämmelser  
 
Generella bestämmelser som gäller inom området som ändringen avser: 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark innan det leds vidare 
till kommunala ledningar. Oljeavskiljare ska finnas. 
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvens-
beskrivningar, att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpå-
verkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En mil-
jöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras.  

Planförslaget är förenligt med Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010. Genomförande av plan-
förslaget medför inte att miljökvalitetsnormer för vattenförekomster överskrids eller inte upp-
nås. 

Detaljplanen innebär att ca 9500 m2 grönyta innehållande en fotbollsplan och vegetation kring 
denna tas i anspråk för verksamhets- och kontorsändamål. Genomförande av detaljplanen 
innebär en viss negativ påverkan på naturmiljö genom att befintlig grönyta och vegetation tas 
bort. Dessa förlorade värden avses balanseras genom plantering av nya träd och vegetation.  

Enligt plan- och bygglagens 4 kap 34 § kan genomförandet av detaljplanen antas få en bety-
dande miljöpåverkan på grund av att planområdet tas i anspråk för industriändamål. Den ak-
tuella detaljplanen innebär att ett mycket begränsat område beläget i ett redan etablerat och 
utbyggt industriområde tas i anspråk. Dessa ytor innehåller inga höga naturvärden och en väl 
uppvuxen skogsdunge i den västra delen sparas och planläggs som naturområde. Detaljplanen 
medger inte något annat ändamål än industri och kontor vilka redan medges i gällande detalj-
plan för omgivande fastigheter. Dessa ändamål kan inte ha någon negativ påverkan på omgiv-
ningen. Sammanfattningsvis är stadens bedömning att genomförandet av detaljplanen inte kan 
medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Konsekvenserna avseende luftkvalitet, markföroreningar, vattenkvalitet, markradon m m redo-
visas i planens konsekvensbeskrivning. 

3.2 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Gällande miljökvalitetsnormer för luft enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) avser 
halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bly, partiklar (PM10), kol-
monoxid (CO), bensen och ozon (O3). 

Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP2010, föreligger ingen risk för överskridande av miljö-
kvalitetsnormerna i närheten av planområdet. Med hänsyn till att väldig litet trafiktillskott som 
genomförandet av planförslaget förväntas medföra, bedöms förslaget inte medföra någon för-
sämring av luftkvaliteten. 

Markföroreningar 

Enligt geoteknisk undersökning framtagen av KM Geokonsult AB den 18 mars 1991 är de 
geotekniska förutsättningarna för industri- och kontorsbebyggelse mycket goda i området. 
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Markradon 

Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, ligger en större del av planområdet inom ett om-
råde med berggrund som har förhöjd uranhalt vilket medför att det kan finnas förhöjd radon-
risk.  Radonsäkert utförande av bebyggelsen ska tillämpas i de fall där mätningarna visar för-
höjd radonrisk. Mätningarna ska redovisas i samband med bygglovshantering.   

Vattenkvalitet 

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen (SE621791-
130957) och inom ytvattenförekomsten Skavebäck (SE622459-130984). Vattenförekomster-
na berörs av miljökvalitetsnormer för yt- respektive grundvatten. Syftet med miljökvalitets-
normerna för vattenförekomster är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla 
vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. 

I senaste förslaget för miljökvalitetsnorm klassificeras Helsingborgsandstens grundvattens nu-
varande (år 2013/2014) kvantitativa och kemiska status som god. Kvalitetskraven i miljökvali-
tetsnormen är att den goda statusen ska behållas.   

Enligt senaste förslaget för miljökvalitetsnorm klassificeras Skavebäckens nuvarande (år 2013) 
ekologiska status, som dålig. Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk status på grund av 
betydande övergödningsproblem. Avsikten är att Skavebäcken ska uppnå god ekologisk status 
år 2027. God kemisk status i Skavebäcken har inte uppnåtts år 2013. Vattenförekomsten 
uppnår inte god kemisk status med avseende på kvicksilver, vars halter i fisk överskrider EUs 
gränsvärden. Det finns ambition att uppnå den goda kemiska statusen, dock bedöms det som 
svårt att avgöra inom vilken tid detta ska ske.  

Staden gör en bedömning att planens genomförande inte kan ge negativ påverkan på status i 
grundvattenförekomsten och ytvattenförekomsten. Till grund för bedömningen ligger att plan-
området i huvudsak är ianspråktaget. Planförslaget innebär endast en utökning av befintlig 
industrimark med ca 9500 m2 samt att dagvatten från området ska fördröjas och renas innan 
det släpps vidare till recipienten.  

Trafikflöden 

Den föreslagna utökningen av industri-/kontorsmark inom planområdet bedöms inte betydligt 
påverka framtida trafikflöden.  

Buller från vägar och järnvägar  

Planområdet berörs inte av vägtrafikbuller. För de centrala delarna av Helsingborgs stad finns 
en bullerkartering, framtagen 2012. Enligt denna ligger ekvivalentnivå inom planområdet un-
der 55 dBA. Ljudnivåer inomhus i kontor regleras genom Boverkets Byggregler (BBR), och 
följs upp i samband med tekniskt samråd i bygglovshanteringen. Planen säkerställer att bebyg-
gelsen kan utformas så att kraven i BBR uppfylls. 

Industribuller  

Eventuella buller från omgivande verksamheter bedöms inte påverkar planens föreslagna än-
damål negativt.  

Närmaste bostadsbebyggelse finns inom Väla by och ligger mer än 500 meter från planområ-
det och bedöms inte kunna störas av verksamhetens buller.  
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Risker 

Med hänsyn till föreslagna ändamål i detaljplanen bedöms att befintlig B-verksamhet inom 
fastigheten Onyxen 4 (Eradur AB) inte är störande för omgivningen.  

NSR-Filborna Avfallsupplag och Öresundskraft:s biogasanläggning bedöms inte heller orsaka 
några olägenheter av betydelse för människors hälsa inom planområdet  

Elektromagnetiska fält 

Avståndet mellan elnätsstationen och närmaste byggrätten är ca 20 meter vilket bedöms vara 
tillräckligt för att den elektromagnetiska strålningen ska vara lägre än gällande riktvärde för 
platser där människor vistas långvarigt.  

3.3 Naturmiljö 
Naturmiljön påverkas genom att en del av befintlig vegetation tas bort för att möjliggöra en 
utökning av marken för verksamheter.  

Dessutom innebär genomförandet av planen att, i grönstrukturprogrammet utpekad, grönom-
rådets funktion ”närpark” försvinner. 

Balansering 

Påverkan på de ekologiska och rekreativa värden som försvinner i samband med genomföran-
det av detaljplanen bedöms som liten. De försvunna värdena avses balanseras genom plante-
ring av nya träd och vegetation eller genom andra åtgärder som kan balansera de rekreativa 
värdena av fotbollsplanen.   
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3.4 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Från fastigheten Väla 7:4 avstyckas mark för befintlig elnätstation. Marken som övergår från 
allmän platsmark till kvartersmark, se illustration, kan genom fastighetsreglering överföras till 
de befintliga industri-/kontors fastigheter. 

För att säkerställa avledningen av dagvatten från planområdet kan det bli nödvändigt att skapa 
ett servitut för avledning av dagvatten genom Diamanten 3 i fall att en egen fastighet bildas 
norr om fastigheten Diamanten 3.  

 

Huvudsakliga fastighetsrättsliga konsekvenser inom planområdet. 

Avtal 

Markanvisningsavtal kommer att tecknas mellan Helsingborgs stad och markköpare.  

Ekonomi 

Detaljplanens genomförande kräver inte några kommunala investeringar. 

Tekniska utredningar 

Radonmätningar ska redovisas i samband med bygglovsprövningen. Grundkonstruktionen ska 
utföras anpassad till radonvärden. Mätningarna ska bekostas av exploatören. 
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Vid ansökan om bygglov ska lösningar för dagvattenhantering redovisas. 

Övriga upplysningar 

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 
och meddela länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Mark- och exploateringsenheten inkom den 28 april 2011 med en beställning avseende upp-
rättande detaljplan för del av fastigheten Väla 7:4 m fl. 

Beslut i ärendet 

Den 19 juni 2013 gav stadsbyggnadsnämnden detaljplaneavdelningen i uppdrag att påbörja 
planprocessen för det aktuella området. 

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger inom Väla Södra industriområde, ett attraktivt industriområde, där både 
verksamheter och handel finns etablerade. I öster avgränsas planområdet av Granitgatan, i norr 
av Diabasgatan, i väster av Porfyrgatan och i söder i söder av Granstensgatan. Området omfat-
tar fastigheterna Briljanten 1-4, Onyxen 1-4, Diamanten 2 och 3 samt del av fastigheten Väla 
7:4. Planområdet omfattar en yta av ca 6 ha. 

 

Karta över fastigheterna som ingår i planområdet. Planområdesgräns markerad med rött. 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna Väla 7:4, Onyxen 1 och Briljanten 1 ägs av Helsingborgs stad. Övriga fastigheter 
är i privat ägo. 
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Markanvändning 

Området utgörs i huvudsak av industrimark. Fastigheterna Onyxen 1 och Briljanten 1 är obe-
byggda.  

Bebyggelse 

Planområdet är i huvudsak bebyggt med större industri- och kontorsbyggnader med undantag 
av byggnaderna inom fastigheterna Onyxen 3 och Briljanten 2 vilka är mindre i skalan. Bebyg-
gelsen år uppförd i en till två plan. Fastigheterna Onyxen 1 och Briljanten 1 är obebyggda.   

Grönområden 

Centralt i området finns ett parkområde med en fotbollsplan som omges av trädvegetation. 
Fotbollsplanen underhålls regelbundet men används i väldigt liten utsträckning.  

 

Grönområdet markerat med grönt i flygfotot 

Trafik 

Planområdet ligger i nordöstra delen av Väla Södra industriområde och nås med bilen från 
Välavägen i öster. De befintliga fastigheterna inom planområdet nås från omkringliggande 
gator. Inga trafikmätningar har utförts i närheten av planområdet. Trafiken i anslutning till 
området utgörs framför allt av transporter tillhörande befintliga verksamheter och bedöms 
som begränsad i omfattningen.   

Separata cykelbanor finns längs med Grusvägen i väster och Basaltgatan söder om planområ-
det. Cykelbanorna leder till Dalhem och resten av staden via stadens cykelnät. I direkt anslut-
ning till planområdet sker cyklande i blandtrafik.   

Buss 27, mellan Knutpunkten och Väla by, passerar planområdet och har hållplatser vid Gra-
nitgatan och Diabasgatan, direkt i anslutning till planområdet. Bussen trafikerar mellan tidig 
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morgon och kl 22.00 med två avgångar i timmen under dagen och en avgång i timmen under 
kvällen.  

Påverkan från omgivningen 

I nordöstra delen av planområdet ligger Eradur AB, ett företag som tillverkar härdplaster till 
industrigolv och golv i hårt belastade offentliga miljöer. Verksamheten är klassad som B-
verksamhet och kräver miljötillstånd enligt miljöbalken. Uppmärksamhetsområdet är  200 
meter från verksamheten. Hela planområdet ingår i uppmärksamhetsområdet. 

Inom planområdet finns en billackeringsfirma, Pierre Bil Lackering AB, och i anslutning till 
planområdet finns Bildemontering2/Returbilen, båda så kallade C-verksamheter som är an-
mälningspliktiga till miljönämnden. Verksamheterna kan generera buller. Dessutom ligger hela 
planområdet inom uppmärksamhetsområde för Öresundskraft:s biogasanläggning, en            
C-anläggning med ett skyddsavstånd på 500 meter. 

Sydöstra delen av planområdet berörs av uppmärksamhetsområde för NSR-Filborna Avfalls-
upplag, en A-verksamhet med ett skyddsavstånd på 500 meter.  

Teknisk försörjning 

I anslutning till planområdet finns all teknisk försörjning. Verksamheterna inom området är 
anslutna till befintliga ledningar för vatten, spillvatten, dagvatten, el, fjärrvärme och annat.  

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk undersökning för ett större område togs fram av KM Geokonsult AB den 18 
mars 1991. Undersökningen redovisar att geotekniska förutsättningar för industri- och kon-
torsbebyggelse är mycket goda i området. 

4.3 Riksintressen och förordningar 
Planområde berörs inte av några riksintressen.  

4.4 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som område med blandad 
icke störande verksamhet, småindustri samt kontor. 

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan för fastigheten Väla Södra industriområde etapp II (Dp 
13013), vilken huvudsakligen redovisar industri- och kontorsändamål. Den centrala delen av 
kvarteret anger allmän platsmark/parkområde/skog. En remsa i öster, längs kvarteret Onyxen, 
anges som allmän platsmark med gångbana. Inom området tillåts högsta byggnadshöjd av 12 
meter. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. 
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Utsnitt ur gällande detaljplan. Planområdets avgränsning i röd ram. 

Parkeringsnorm 

Nuvarande parkeringsnorm för övriga staden i Helsingborgs stad, antagen av kommunfullmäk-
tige 2007, framgår nedan. Parkeringsnormen utgör ett lägsta behov vid exploatering. Det fak-
tiska kravet på antal parkeringsplatser och utformning av dessa bestäms i samband med bygg-
lovet. 

 

 

 

 

 

Parkeringsnorm för cyklar 
 p-behov + behov för besökare p-norm cyklar 

Kontor  0,2/anställd  0,2/anställd 

Parkeringsnorm för bilar 
 p-behov + behov för besökare p-norm bilar 

Kontor  19/1000 m2 BTA + 3,5/1000 m2 BTA  22,5/1000 m2 BTA 
Industri 15/1000 m2 BTA  15/1000 m2 BTA 
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En ny parkeringsnorm är under framtagande. Enligt remissversionen är behovet av 
parkeringsplatser för cyklar och bilar följande.  

 

Det faktiska kravet på antal parkeringsplatser och utformning av dessa bestäms i samband med 
bygglovet 

Övrigt 

I Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, redovi-
sas det befintliga grönområdet som ”närpark”. Enligt grönstrukturprogrammet är närpark en 
park som nås inom 300 meters gångavstånd och lockar framförallt människor som dagligen 
vistas i området. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp-Redestam Nina Begovic 
planchef planarkitekt 

 

Parkeringsnorm för cyklar 
 p-behov + behov för besökare  

Kontor  18/1000 m2 BTA  
Industri 4,5/1000 m2 BTA  

Parkeringsnorm för bilar 
 p-behov + behov för besökare p-norm bilar 

Kontor  12/1000 m2 BTA + 2,5/1000 m2 BTA  14,5/1000 m2 BTA 
Industri 4,5/1000 m2 BTA  4,5/1000 m2 BTA 
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Detaljplan för del av fastigheten 

Väla 7:4 m fl, 
Väla Södra, Helsingborgs stad 

Utlåtande  
 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka befintligt verksamhetsområde för 
industri-och kontorsändamål. Marken utgörs idag av parkmark innehållande ett grönområde 
med fotbollsplanen och trädvegetation och på så sätt skapa bättre förutsättningar för verksam-
hetsutvecklingen i Väla Södra industriområdet. 

Samråd 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 9 februari 2015 – 6 mars 2015 samt remitterats 
till berörda myndigheter, förvaltningar med flera. Kända sakägare har fått handlingarna till-
sända sig. 

Länsstyrelsen och lantmäteriet har under samrådet yttrat sig över detaljplanen. Utöver dessa 
har sju (7) remissinstanser yttrat sig och en (1) skrivelse har kommit från allmänheten. 

Granskning 
Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 11 juli 2016 – 19 augusti 2016 samt 
remitterats till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, miljöförvaltningen, Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp (NSVA) och TeliaSonera Skanova Access AB.  

Kända sakägare har fått brev om granskningen. Under granskningstiden har inte några skrivel-
ser kommit från sakägare eller allmänheten. 

Yttranden 

Utan synpunkter på samrådsförslaget 
Följande har inget att erinra mot planförslaget: 

• Kulturförvaltningen, 23 februari 2015 
• Lantmäterimyndigheten, 16 februari 2015 
• Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 24 februari 2015 
• TeliaSonera Skanova Access AB, 9 mars 2015 
• Öresundskraft AB, 4 mars 2015 
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Utan synpunkter på granskningsförslaget  
Följande har inget att invända mot planförslaget: 

• Lantmäterimyndigheten, 19 juli 2016 
• Länsstyrelsen, 14 juli 2016 
• Miljöförvaltningen, 23 augusti 2016 

Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, 2 mars 2015 
Länsstyrelsen påminner om att kommunen behöver ta fram en miljökonsekvensbeskrivning om 
kommunen planlägger för industri, enligt 4 kap 34 § PBL samt 4-5 § Förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

Kommentar: Enligt plan- och bygglagens 4 kap 34 § kan genomförandet av detaljplanen antas få 
en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet tas i anspråk för industriändamål. I och 
med att den aktuella detaljplanen innebär att ett mycket begränsat område beläget i ett redan 
etablerat och utbyggt industriområde tas i anspråk är stadens bedömning att genomförandet av 
detaljplanen inte kan medföra någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen medger inte något 
annat ändamål än industri och kontor vilka redan medges i gällande detaljplan för omgivande 
fastigheter. I planbeskrivningen, under rubriken ”Konsekvenser/Bedömning av miljöpåverkan”, 
har beskrivning av detaljplanens konsekvenser kompletterats.   

Förvaltningar och kommunala bolag 

Miljöförvaltningen, 2 mars 2015 
Miljöförvaltningen instämmer med stadsbyggnadsförvaltningen att ett genomförande av planen 
inte kommer att leda till överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft och yt-eller grundvat-
ten. 

När det gäller dagvattenhantering framhåller miljöförvaltningen att det är bra att krav på rening 
av dagvattnet framgår av planbestämmelserna. 

Eftersom planområdet ligger inom ett område med bergrund som har förhöjd uranhalt och ra-
donrisk tycker miljöförvaltningen att plankartan kan med fördel kompletteras med en bestäm-
melse om att radonsäkert utförande av bebyggelsen ska tillämpas i de fall mätningarna visar 
förhöjd radonrisk. Enligt planbestämmelserna ska radonmätningar genomföras i samband med 
bygglovansökan. 

Miljöförvaltningen anser att planbeskrivningen bör kompletteras med en beskrivning av vilken 
intention som finns avseende miljöanpassade byggmetoder och sunda material samt energiför-
brukning, exempelvis passivhus. Dessutom anser miljöförvaltningen att bebyggelse på mark 
som staden upplåter eller säljer bör ha tydlig miljöprofil och att byggnadernas energieffektivitet 
bör säkerställas genom krav i avtal eller genom annan överenskommelse med byggherren i 
enlighet med SKL:s rekommendation. 

Kommentar: Informationstext på plankartan avseende förhöjd uranhalt har kompletterats med 
text om radonsäkert utförande. 
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Beträffande kravet på tydlig miljöprofil och byggnadernas energieffektivitet har inte några änd-
ringar i detaljplanen gjorts. Särkrav på byggmetoder eller energiförbrukning kan inte ställas i en 
detaljplan men planen hindrar inte att olika metoderna appliceras i genomförandeskedet.  

Ledningsägare  

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 6 mars 2015 
Under samrådet har NSVA framfört att de anser att dricksvatten försörjning och avloppsvatten 
kan ske genom anslutning till befintliga ledningssystemet inom planområdet. 

Dagvattenhantering är väl beskriven i detaljplaneförslaget och NSVA har inget att erinra gäl-
lande detaljplan för del av fastigheten Väla 7:4 m fl., Väla Södra, Helsingborg. 

När gäller framtida möjligheter för NSVA att utveckla sin verksamhet framförs att de behöver en 
yta på ca 3500 kvadratmeter för framtida expansion på del av fastigheten Väla 7:4. Deras förråd 
för driften av ledningsnätet äger rum på Grönstensgatan 6 (Diamanten 3). För att undvika att 
behöva flytta förrådet inom de närmaste åren och etablera ytterligare en gång har NSVA ett 
starkt önskemål och behov om att utöka den befintliga ytan med förrådet till närmaste tomtyta.  

Kommentar: Detaljplanen har reviderats efter samråd så att även den befintliga trädridån har 
planlagts för verksamhets- och kontorsändamål. Detta skapar möjligheter för utökning av fastig-
heten Diamanten 3 enligt NSVA:s och fastighetsägarens önskemål. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 16 augusti 2016 
Under granskningen har NSVA meddelat att planbeskrivningen behöver revideras angående 
fördröjningskravet, från att fördröjningskravet är 200 m3 magasin per hektar tomtyta till att 
fördröjningskravet är 200 m3 per hektar reducerad tomtyta. Lösning för tömningsflöde och 
utformning av fördröjningsmagasinet ska ske i samråd med NSVA. Parkeringsytor ska vara an-
slutna till oljeavskiljare eller magasin med oljeavskiljande funktion.   

Kommentar: Detaljplanen har reviderats beträffande texten om fördröjningskravet och komplette-
rats med texten om samråd med NSVA. Detaljplanen reglerar redan att dagvatten ska renas och 
fördröjas inom kvartersmark innan det leds vidare till kommunala ledningar samt att oljeavskil-
jare ska finnas.  

Sakägare, boende med flera 

Diamanten 3, 6 mars 2015 
Fastighetsägaren till Diamanten 3 framför i skrivelse att detaljplanen bör utformas så att ett 
grönstråk inte upprättas intill tomten Diamanten 3. En sådan utformning av en grön korridor 
intill tomten skapar otryggt utrymme. Idag hyr Diamanten i Helsingborg HB ut fastigheten Dia-
manten 3 till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) som har som mål att expandera på 
plats. För att NSVA ska kunna växa upp behöves mer utrymme på fastigheten.  

Kommentar: Detaljplanen har reviderats efter samråd så att även den befintliga trädridån har 
planlagts för verksamhets- och kontorsändamål. Detta skapar förutsättningar för utökning av 
fastigheten Diamanten 3 enligt NSVA:s och fastighetsägarens önskemål. 
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Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under samrådet har främst handlat om: 

• Betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har lämnat synpunkt om behovet av att ta 
fram en miljökonsekvensbeskrivning med anledning av att detaljplanen möjliggör 
industriändamål/verksamheter.                                                                                                                            
Sammanfattningsvis är stadens bedömning att genomförandet av detaljplanen inte kan 
medföra någon betydande miljöpåverkan. 

• Förhöjd uranhalt. Miljöförvaltningen har framfört önskemål om att plankartan ska 
kompletteras med information om radonsäkert utförande av bebyggelse.                                                      
Informationstext på plankartan har kompletterats i enlighet med miljöförvaltningens öns-
kemål. 

• Krav på tydlig miljöprofil och byggnadernas energieffektivitet. Miljöförvaltningen 
anser att handlingarna ska kompletterats med beskrivning av intentionerna avseende 
miljöanpassade byggmetoder och sunda material samt energiförbrukning.                                                      
Särkrav på byggmetoder eller energiförbrukning kan inte ställas i en detaljplan varför 
synpunkten inte har föranledd till några ändringar i handlingarna.  

• Utökning av fastigheten Diamanten 3. NSVA och fastighetsägaren till fastigheten Dia-
manten 3 har framfört önskemål om att skapa möjligheter i planen för en utökning av 
fastigheten.                                                                                                                                               
Genom att ta i anspråk för verksamheter den befintliga trädridån norr om fastigheten har 
förutsättningarna skapats för utökning av fastigheten.     

 

Synpunkter som lämnats under granskningen har främst handlat om: 

• Fördröjningskrav. NSVA har framfört att fördröjningskravet är 200 m3 per hektar re-
ducerad tomtyta samt att lösning för tömningsflöde och utformning av fördröjningsma-
gasin ska ske i samråd med NSVA. 
Planbeskrivning har reviderats och kompletterats i enlighet med NSVA:s synpunkter.  

Redaktionella ändringar efter samrådet 
Följande ändringar har gjorts efter sammanrådet.  

• Plankartan har reviderats så att kvartersmark för verksamhets- och kontorsändamål har 
utökats på bekostnad av den befintliga trädridån norr om fastigheten Diamanten 3. I 
samrådsförslaget tillåten högsta byggnadshöjd av 17 meter har ersatts av en bestäm-
melse om en högsta totalhöjd på 15 meter. U-området har tagits bort från plankartan. 

• I planbestämmelserna har bestämmelsen om u-område tagits bort. Informationsrutan 
om förhöjd uranhalt har kompletterats med text om radonsäkert utförande av bebyg-
gelse. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med redovisning av konsekvenserna av detaljpla-
nens genomförande under rubriken ”Konsekvenser/Bedömning av miljöpåverkan”. Be-
skrivningen har reviderats i enlighet med ändringarna på plankartan samt kartor och il-
lustrationer i beskrivningen som berörs av ändringarna har bytts ut.  

Redaktionella ändringar efter granskningen 
Följande ändringar har gjorts efter granskningen. 
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• Planbeskrivningen har reviderats under rubriken ”Teknisk försörj-
ning/Dagvattenhantering” beträffande fördröjningskravet. Under samma rubrik har be-
skrivningen kompletterats med texten om att lösning för tömningsflöde och utformning 
av fördröjningsmagasin ska ske i samråd med NSVA. 

Kvarstående synpunkter 
Det finns inte några kvarstående invändningar. 

 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

          

Björn Bensdorp-Redestam  Handläggarens namn 
planchef   planarkitekt 
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