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Utlåtande 

Dnr:681/2011 
Upprättad 7 juli 2016 

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 befintliga verksamhetsområdet för 

industri-och kontorsändamål på mark som idag utgörs av parkmark innehållande ett grönom-

råde med fotbollsplanen och trädvegetation och på så sätt få bättre förutsättningar för verk-

samhetsutvecklingen 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 granskningen yttrat sig över detaljplanen. Utöver 

dessa har sju (7) remissinstanser yttrat sig och en (1) skrivelse har kommit från allmänheten. 

Yttranden 

Utan synpunkter på förslaget 

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 

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 
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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. 

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 

NSVA anser att dricksvatten försörjning och avloppsvatten kan ske genom anslutning till befint-

liga ledningssystemet inom planområdet. 

Dagvattenhantering är välbeskriven i detaljplaneförslaget och NSVA har inget att erinra gäl-

lande detaljplan för del av fastigheten Väla 7:1 m fl., Väla Södra, Helsingborg. 

När gäller framtida möjligheter för NSVA att utveckla sin verksamhet framför NSVA att de behö-

ver 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 und-

vika att behöva flytta förrådet inom de närmaste åren och nyetablera ytterligare en gång har 

NSVA ett starkt önskemål och behov om att utöka den befintliga ytan med förrådet till närmaste 

tomtyta.  
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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. 

Sakägare, boende med flera 

Diamanten 3, 6 mars 2015 

Fastighetsägaren till Diamanten 3 framför i skrivelse att detaljplanen bör utförmas 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 kan växa upp behöver de mer utrymme.  

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. 

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.                                                                                                                                                                  

Redaktionella ändringar 

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. 
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 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.  

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

          

Björn Bensdorp-Redestam  Handläggarens namn 

planchef   planarkitekt 
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