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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA 
KUNGSÖRNEN 1-4 M.FL. 
HÖGASTEN, HELSINGBORGS STAD 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 

HANDLINGAR 

Detaljplanen redovisas på: 
• denna planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning 
• detaljplanekarta med planbestämmelser  
• samrådsredogörelse 

 
Underlag (finns tillgängliga hos stadsbyggnadsförvaltningen): 
• Trafikbullerutredning (Sweco, 9 juni 2014) 
• Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan (Tyréns, 4 februari 2011) 
• Kvantitativ riskanalys (QRA) för svaveldioxidhantering vid Kemira AB, 

Helsingborg (Tyréns, 1 oktober 2010) 
• PM – Beräkning av riskreducerande åtgärder vid Kemiras hantering av svavel-

dioxid (Tyréns, 14 november 2011) 
• Domslut om ansökan till fortsatt och utökad verksamhet i form av produktion 

av process- och prestationskemikalier vid Ashland Industries Sweden AB i 
Helsingborgs stad, Skåne län (mål nr M 3889-11, Växjö tingsrätt – Mark och 
miljödomstolen, 10 december 2012) 

• Solenis Sweden AB – säkerhetsrapport 2014 (WSP, 28 november 2014) 
• Alufluor AB – säkerhetsrapport 2011 (WSP, 25 november 2011) 
• Undersökning av övre jordsmassor inom kv. Knoppen, Helsingborgs stad 

(Tyréns, 12 december 2013). 
 
Detaljplan upprättas i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 
 

SYFTE 

Detaljplanen upprättas för att pröva möjligheten att skapa fler bostäder och där-
till tillhöriga servicefunktioner inom planområdet. Vidare syftar detaljplanen till 
att säkerställa grönområde som utpekats i stadens grönstrukturprogram och att 
säkra värden som utpekats i Bevarandeprogram Planteringen. 
 

BAKGRUND 

Mark- och exploateringsenheten sökte den 3 juni 2012 om ändring av detaljpla-
nen för fastigheten Fyrfatet 1 och Helsingborgshem sökte den 20 september 2012 
ändring av detaljplanen för fastigheten Kungsörnen 1. 
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Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2012 om att ge stadsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för ett område mot-
svarande Fyrfatet 1 samt Kungsörnen 1, 2, 3 och 4. 
 
Under arbetets gång har planområdet utökats för att även omfatta fastigheterna 
Knoppen 1-5, 9-15 och 17, fastigheten Kolibrin 1, delar av fastigheten Plante-
ringen 5:1 samt fastigheten Planteringen 5:52. 
 
Delen som omfattar fastigheten Fyrfatet har utgått ur granskningshandlingarna, 
och arbetet med Fyrfatet 1 avses fortsätta i en separat detaljplan. 
 
Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 
kap 11-18 §§ miljöbalken varför miljöbedömning med tillhörande miljökonse-
kvensbeskrivning inte behöver genomföras, se vidare under rubriken Konsekven-
ser. 
 

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge och avgränsning 
Planområdet ligger i södra delen av området Högasten. Planområdet avgränsas av 
Planteringsvägen i öster, Högastensgatan i söder och Torpgatan i norr. Mot väster 
avgränsas området av ett grönområde inom fastigheten Planteringen 5:1. För ex-
akt avgränsning hänvisas till plankartan. Planområdet omfattar cirka 32 000 
kvadratmeter. 
 

 
Läget i staden markerat med röd ring. 
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Planområdets avgränsning markerat med röda ram.  
  
Markägare 

Kvarteret Kungsörnen och fastigheten Kolibrin 1 ägs av Helsingborgshem. Kvar-
teret Knoppen samt Planteringen 5:1 och 5:52 ägs av Helsingborgs stad.  
 
Beskrivning av området   
Närområdet utgörs av bostadsbebyggelse i en till fyra våningar. Öster om plan-
området ligger Högastensskolan, och i norr ligger naturområden med visst inslag 
av kolonistugebebyggelse. Väster om planområdet återfinns grönytor som övergår 
i verksamhetsområden och i söder ligger flerbostadsbebyggelse som liknar bebyg-
gelsen inom planområdet.  
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen inom kvarteret Kungsörnen består av sju bostadshus uppförda i slu-
tet av 1950-talet. De är uppförda i rött tegel som vinkelställda lamellhus i tre till 
fyra våningar. Mot Planteringsvägen återfinns ett envåningshus med handelsloka-
ler, sammanbyggt med ett av lamellhusen. Vid Ymersgatan (nära korsningen med 
Odengatan) finns en större friliggande garagebyggnad.  
 
På fastigheterna Knoppen 4 och 5, som arrenderas som rekreationslotter, finns ett 
par skjul av enklare karaktär. Fastigheterna Knoppen 9-11 arrenderas för parke-
ringsändamål, och är bebyggda med tre garagebyggnader vilka används för parke-
ring av de boende i kvarteret Kungsörnen. Fastigheten Knoppen 17, arrenderas 
för uppställning av containrar.  
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Inom fastigheten Planteringen 5:1 ligger, inom allmän platsmark, ett tvåvånings 
bostadshus med gatufasad i rött Helsingborgstegel. Bostadshuset är det sista kvar-
varande av bebyggelsen som låg längs Odengatan och Torpgatan tills mitten av 
1980-talet.  
 
Fastigheten Kolibrin 1 är bebyggd med en radhuslänga i två plan från 1960. Rad-
huslängan är uppförd i gult tegel med tidstypiskt platt tak.  
 
Söder om kvarteret Kungsörnen ligger kvarteret Havsörnen, som är bebyggt i lik-
nande stil som kvarteret Kungsörnen, med flerbostadshus i fyra våningar i rött 
tegel från 1950-talets slut. I kvarteret Havsörnen finns även en enplansbyggnad.  
 
Öster om kvarteret Kungsörnen ligger Högastensskolan, bestående av ett flertal 
byggnader uppförda till övervägande del i rött tegel med platta tak. Skolan bygg-
des efter danska förebilder i ett plan under mitten av 1960-talet. 
 
Grönområden 
Kvarteret Knoppen rymmer en vildvuxen grönyta, men var så sent som på 1980-
talet bebyggt med bostadsbebyggelse. Resterna av bostadsbebyggelsen tillkänna-
ger sig genom kvarvarande fruktträd. Grönytan övergår i norr och nordväst i ett 
planterat skogsområde som är rester av de tallplanteringar som anlades på 1800-
talet för att binda sanden i området. Väster och sydväst om kvarteret Kungsörnen 
övergår det sammanhängande skogsområdet i välklippta gräsmattor. Det sam-
manhängande grönområdet är en viktig del i stadens grönstruktur och avskärmar 
stora delar av södra Helsingborg från hamnen med tillhörande industriområden. 
Grönområdet utgör en del av vandringsleden Tallskogsleden som följer resterna 
av tallskogsplanteringen från Wienertorget i norr till Råå vallar i söder. Inom 
grönområdet finns även ett mindre koloniområde.  
 
Boende inom planområdet når bland annat badplatsen vid Råå vallar inom drygt 
600 meter. Råå kyrkogård ligger cirka 200 meter söder om planområdet. Det 
finns en lekplats i parken vid korsningen av Ymersgatan och Odengatan. Basket-
plan och fotbollsplan finns strax sydväst om planområdet. Hedens idrottsplats 
ligger strax norr om planområdet öster om Planteringsvägen. 
 
Trafik 
Planområdet nås direkt från angränsande gator. Busshållplats som trafikeras av 
stadsbuss finns mellan kvarteret Kungsörnen och Högastensskolan. Turtäthet för 
buss är cirka 10 minuter, och Knutpunkten nås inom 20 minuter. Cykelbana 
finns längs med Planteringsvägen. 
 
Parkering 
Hyresgästerna inom kvarteret Kungsörnen disponerar idag 93 parkeringsplatser. 
26 av dessa finns i garage på mark inom fastigheterna Knoppen 9-11 som 
Helsingborgshem arrenderar av staden. I anslutning till kvarteret Kungsörnen 
finns också flera parkeringsplatser på allmän platsmark. Inom Högastensområdet 
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är bilinnehavet cirka 0,75 bilar per lägenhet baserat på statistik från Helsingborgs 
statistikdatabas.  
 
Service 
Högastensskolan ligger direkt öster om planområdet på andra sidan Planterings-
vägen. Skolan är en f-9 skola med totalt 420 elever. Den närmsta livsmedelsbuti-
ken finns cirka 700 meter från planområdet. Råå vårdcentral är belägen cirka 800 
meter söder om planområdet. Råå bibliotek ligger cirka 1,5 kilometer söder om 
planområdet. Inom kvarteret Kungsörnen finns pizzeria, två frisörsalonger och en 
yogastudio.  
 
Historik och kulturmiljö 
Vid 1800-talets början utgjordes området till stor del av flygsand. För att binda 
sanden planterades tallar och namnet på området kom, när det började bebyggas 
på allvar vid 1800-talets slut, att bli Raus plantering och Planteringen. Rester av 
tallplanteringarna finns i flera områden öster om Industrigatan bland annat strax 
norr om kvarteret Kungsörnen.  
 
Delarna av planområdet som utgörs av kvarteren Kungsörnen och Knoppen plan-
lades första gången i och med 1911-1912 års stadsplan och avsågs då bebyggas 
med sluten bebyggelse. Vad gäller kvarteret Knoppen bebyggdes detta i början av 
1900-talet med en blandning av en- och flerbostadshus i upp till tre våningar. 
Denna bebyggelse har dock rivits så när som på ett fåtal hus.  
 
Vad gäller kvarteret Kungsörnen var området till största delen obebyggt med un-
dantag för ett par mindre bostadshus längs Planteringsvägen. Stadsplanerna ge-
nomfördes aldrig och 1947 indelades området istället i tre kvarter som avsågs be-
byggas med tre flerbostadshus i tre våningar där husens ändar vinklats 90 grader i 
riktning längs Planteringsvägen. Men det dröjde till slutet av 1950-talet innan 
nuvarande bebyggelse uppfördes i enlighet med ytterligare en ny stadsplan från 
1956.  
 
Inom och i anslutning till planområdet finns bebyggelse som är kulturhistoriskt 
intressant. Beskrivning av denna bebyggelse återfinns under rubriken Bevarande-
program.  
 
Arkeologi 
Planområdet berör inte några kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kul-
turminnen m m, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornläm-
ningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden. 
 
Geoteknik och markmiljö 
Geoteknisk utredning är inte genomförd. Planområdet är redan bebyggt och de 
geotekniska förutsättningarna för grundläggning bedöms kunna undersökas i sam-
band med bygglov. 
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Markprover har tagits inom delar av kvarteret Knoppen, som tidigare var bebyggt 
med bostadshus från 1900-talets början. Resultaten visar ytliga föroreningsnivåer 
av metaller, PAH och PCB som över lag ligger över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM), men med god marginal under rikt-
värdena för mindre känslig markanvändning (MKM). Underliggande naturlig jord 
bedöms vara finsand men har inte undersökts. 
 
Teknisk försörjning 
Kvarteret Kungsörnen är idag anslutet till fjärrvärme och möjlighet finns att även 
ansluta framtida bebyggelse i kvarteret Knoppen. Nödvändig kapacitet för anslut-
ning till VA-nätet och till elnätet finns idag i området. Kvarteret Kungsörnen är 
redan idag anslutet till Helsingborgs stadsnät för bredband.  
 
Risker och miljöstörningar 
Väster om planområdet ligger Kopparverkshamnen med omkringliggande indu-
striområde. Kemira Kemi är det största bolaget, men på senare tid har verksam-
heter knoppats av från Kemira och samlats som egna bolag inom industriparken 
Industry park of Sweden, IPOS. Verksamheterna inom IPOS har ansökt om flera 
nya miljötillstånd hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser att Kemira behöver göra 
en samlad omprövning av sitt ursprungliga miljötillstånd. Alla resonemang här 
nedan tar utgångspunkt i befintliga miljötillstånd och underlag.  
 

 
Utdrag ur Helsingborgs stads riskdatabas. 
 
Flera av verksamheterna inom industriområdena är A-, B-, och C-klassade, varav 
en del även är Seveso-klassade. En del U-verksamheter och övriga verksamheter 
med utredningsavstånd ligger också i planområdets närhet. A-verksamheter är 
tillståndspliktiga verksamheter där mark- och miljödomstolen utfärdar tillstånd. 
B-verksamheter är tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter där länsstyrelsen 
utfärdar tillstånd. C-verksamheter är anmälningspliktiga miljöfarliga verksamhet-
er som anmäls till den kommunala miljönämnden. U-verksamheter och övriga 
verksamheter är verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga, 
men som ändå kan ha en omgivningspåverkan. Seveso-klassning regleras i ett EU-
direktiv, och lagstiftningen är till för att begränsa följderna vid allvarliga kemikali-
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eolyckor. Avgörande för om en verksamhet Seveso-klassas är om vissa farliga äm-
nen vid ett och samma tillfälle förekommer i vissa mängder. För olika ämnen 
finns olika gränsvärden. 
 
I mitten av 1990-talet publicerades Bättre plats för arbete (Boverkets allmänna råd 
1995:5). De allmänna råden togs fram av Boverket i samarbete med Naturvårds-
verket, dåvarande Räddningsverket och Socialstyrelsen. Bakgrunden till de all-
männa råden var att nå uppsatta mål för miljö, hälsa och säkerhet vid planering 
av arbetsområden. De allmänna råden innehåller så kallade skyddsavstånd, base-
rade på olika verksamheters omgivningspåverkan. Skyddsavstånden var aldrig 
tvingande, utan det handlade om rekommenderade avstånd lämpliga för att mi-
nimera besvär från olika slags verksamheter. Idag är Bättre plats för arbete i prakti-
ken att betrakta som upphävd, men skyddsavstånden lever i viss mån kvar. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav 2015 ut en ny vägled-
ning, Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehante-
ring (MSB792 - maj 2015).  I vägledningen anges att avstånd som riskreduktion är 
en lämplig utgångspunkt och angreppssätt vid fysisk planering då exploatering i 
nära anslutning till storskalig kemikaliehantering ska bedömas, eftersom individ-
risken minskar med ett större avstånd från en utpekad riskkälla. Vägledningen 
innehåller schablonavstånd till verksamheter utifrån vilka ämnen som hanteras 
inom verksamheten, och i vilka mängder de förekommer. För de aktuella verk-
samheternas räkning bör toxisk exponering för giftiga gaser vara dimension-
erande. Beräkningarna bygger på ämnet klor och schablonavståndet beräknas till 
>5 kilometer. Schablonavstånden är konservativt beräknade och är avsedda att 
användas framförallt vid översiktlig planering eller planläggning för nya industri-
områden. Vid detaljplanering, anges i vägledningen, att man i många fall kan an-
vända ett mer detaljerat underlag om verksamheternas risker, ett så kallat verk-
samhetsanpassat riskhanteringsavstånd.  
 
I samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för H+ bedrevs 
ett omfattande arbete med att nyansera verksamheternas uppmärksamhetsområ-
den. Arbetet presenterades i rapporten Bedömningar av verksamheters omgivnings-
påverkan (Tyréns, 4 februari 2011). Målet med arbetet var att utveckla en modell 
för bedömningar som innebär att tidigare använda avstånd, baserade på Bättre 
plats för arbete, kan ersättas av mer nyanserade och välgrundade bedömningar av 
de olika riskerna och störningarna.  
 
Modellen bygger på att ett i dagsläget rekommenderat utredningsavstånd ska 
kunna ersättas av fyra zoner lämpade för olika markanvändning, från okänslig till 
känslig. Principerna för vilken markanvändning som kan tillåtas inom respektive 
zon är motsvarande kriterier som använts i studien Strategier för bebyggelseplane-
ring invid rekommenderade leder för farligt gods (WUZ, 10 februari 2010), med 
individriskmåtten 10-5, 10-6 och 10-7. Bostäder räknas som normalkänslig markan-
vändning, det vill säga Zon 3 i tabellen nedan. 
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  Tabell som visar på lämplig markanvändning vid olika nivåer av individrisk. Beteckningarna 
  inom raden ”Vilken markanvändning rekommenderas” betyder: J = Industri, U = Upplag/lager, 
  K = Kontor, H = Handel, C = Centrumändamål, B = Bostäder, V = Vård, S = Skola, 
  Y = Idrott.  
 
Individrisk innebär att man räknar ut hur mycket förhöjd dödsrisk en tänkt män-
niska utsätts för om hon står stilla på samma plats ett helt år på olika avstånd från 
en riskkälla. 10-5 innebär en förhöjd dödsrisk med 1 på en halv miljon, 10-6 inne-
bär en förhöjd dödsrisk med 1 på 1 miljon och 10-7 innebär en förhöjd dödsrisk 
med 1 på 10 miljoner. Som jämförelse är risken att bli träffad av blixten 10-7 per 
år. 
 
Kemira (A-verksamhet, Seveso) 
Kemira är en finsk koncern som ligger inom industriparken IPOS. Bland annat är 
verksamheten ledande tillverkare av vattenreningsprodukter. Kemira Kemi AB 
har huvudkontor i Helsingborg och bedriver produktion vid ett flertal anlägg-
ningar inom industriparken. Flera av anläggningarna är klassade som A- och B- 
verksamheter, och lyder även under Sevesolagstiftningen. 
 
Planområdet ligger som närmast cirka 260 meter från Kemiras verksamhetsom-
råde. Närmsta befintliga bostad inom planområdet ligger drygt 300 meter från 
verksamhetsområdet. Närmsta nya bostad som möjliggörs genom detaljplanen 
ligger cirka 350 meter från verksamhetsområdet, och de två punkthusen som fö-
reslås ligger cirka 420 respektive 440 meter från verksamhetsområdet. Närmsta 
bostadfastighet utanför planområdet ligger cirka 90 meter från Kemiras verksam-
hetsområde. Avstånden till Kemiras svavelsyrafabrik och uppställningsplatsen för 
tankvagnar, vilka har identifierats som betydande riskkällor, är cirka 1000 meter.  
 
I Kemiras miljötillstånd ingår risk, Seveso, buller, lukt och stoft. I Bedömningar av 
verksamheters omgivningspåverkan konstateras att det endast är utsläpp av svavel-
dioxid som kan påverka omgivningarna med konsekvenser där människor skulle 
kunna omkomma.  
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Den 17 februari 2005 skedde ett läckage av 8 900 kubikmeter svavelsyra från 
Kemira. Olyckan har utretts av statens haverikommission i deras rapport 2008:02 
som överlämnades till dåvarande statens räddningsverk den 12 maj 2008. Enligt 
rapporten uppstod läckaget efter att en svavelsyracistern havererade till följd av 
en vattenläcka i kylvattensystemet som underminerade marken där cisternen 
stod. Kylvattnet utgörs av havsvatten, och när svavelsyran kom i kontakt med 
havsvattnet reagerade den med havsvattnets kloridjoner varpå ett stort klorväte-
moln bildades. Klorvätemolnet hade kunnat orsaka kraftig irritation på andnings-
vägarna inom ett område på cirka 3-4 kilometer räknat från verksamhetsområdet. 
Vindriktningarna vid tidpunkten för olyckan var dock tursamma och klorväte-
molnet drev iväg längs kusten i sydostlig riktning. 
 

 
Utsnitt ur ”PM – Beräkning av riskreducerande åtgärder vid Kemiras hantering av svaveldioxid - Alter-
nativ utan någon förvaring utomhus (fatlagring inomhus med gasåtertag” (Tyréns, 14 november 2011). 
Bilden visar individriskkonturer där gränsen för 10-5

 är i övergången från röd till orange, gränsen för 10-

6
 är i övergången från orange till gul och gränsen för 10-7

 är i den gröna streckade linjen där den gula 
zonen tar slut. Planområdet inom röd ram beläget ca 1000 meter från fabriksanläggningen. 
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Sedan olyckan har Kemira arbetat med att reducera riskerna förknippade med 
svavelsyrahanteringen. En kvantitativ riskanalys för svaveldioxidhanteringen utar-
betades (Tyréns, 1 oktober 2010). Den sammantagna bedömningen i riskanalysen 
var att riskerna i samband med tillverkning, hantering och lagring är på en nivå 
som anses acceptabel men att riskreducerande åtgärder som är dokumenterat ef-
fektiva och rimliga i kostnad bör övervägas. I en bilaga till riskanalysen (Tyréns, 
14 november 2011) beskrivs ytterligare riskreducerande åtgärder, och att riskklas-
sen 10-7 uppnås inom den egna fastigheten. Enligt Kemira ska de föreslagna åt-
gärderna nu vara utförda. 
 
Vad gäller buller ingår i miljötillstånden för samtliga anläggningar att följande 
ekvivalenta ljudnivåer inte får överskridas vid närmsta bostäder: 

• Dagtid (kl 07.00-18.00) 50 dB(A) 
• Kvällstid (kl 18.00-22.00) 45 dB(A) 
• Nattetid (kl 22.00-07.00) 40 dB(A) 

 
Den momentana ljudnivån nattetid får inte överstiga 55 dB(A) vid bostäder. 
Värdena motsvarar riktvärdena i Naturvårdsverkets numera upphävda allmänna 
råd (SNV 1978:5) om externt industribuller. 
 
Närmaste bostadsbebyggelse (inte inom planområdet) är belägen cirka 100 meter 
från Kemiras verksamhetsområde, varför aktuellt planområde inte bedöms utsät-
tas för något industribuller från Kemira. 
 
Vad gäller lukt och stoft har miljödomstolen i förekommande fall överlåtit till 
tillsynsmyndigheten att föreskriva ytterligare villkor om det skulle behövas. Det 
finns ingen kännedom hos miljöförvaltningen om klagomål på lukt- eller stoftolä-
genheter. 
 
Sammantaget bedöms inte verksamheten utgöra något hinder för detaljplanens 
genomförande. 
 
Alufluor (B-verksamhet, Seveso) 
Alufluor ligger inom industriparken IPOS, med samma geografiska utsträckning 
på sitt miljötillstånd som Kemira, eftersom verksamheten använder samma lo-
gistiklinjer som Kemira med flera. Verksamheten är en av världens ledande pro-
ducenter av aluminiumfluorid. Verksamheten bedrivs, förutom lossning, lastning 
och lagerhållning av fluorkiselsyra inom fastigheten Kopparverket 9.  
 
Avstånden mellan Kopparverket 9 och planområdet är cirka 380 meter. Närmsta 
befintliga bostad inom planområdet ligger cirka 410 meter från verksamhetsom-
rådet. Detta utgör även den närmast belägna bostaden till verksamhetsområdet. 
Närmsta nya bostad som möjliggörs genom detaljplanen ligger cirka 450 meter 
från verksamhetsområdet, och de två punkthusen som föreslås ligger cirka 550 
respektive 560 meter från verksamhetsområdet.  
 
I Alufluors miljötillstånd ingår risk, buller, lukt och stoft. Två av scenarierna i 
verksamhetens säkerhetsrapport (WSP, 25 november 2011) har bäring på det 
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aktuella planförslaget; gasolhanteringen och den planerade fluorvätesyrahante-
ringen.  
 
I Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan konstateras att det finns tre 
tänkbara scenarier i gasolhanteringen som skulle leda till en BLEVE (boiling liquid 
expanding vapour explosion), det vill säga en kraftig explosion som följd av att en 
behållare med brännbar vätska eller gas blir utsatt för kraftig uppvärmning och 
därefter spricker till följd av ökat invändigt tryck eller annan påverkan. Sannolik-
heten har bedömts som omöjlig att kvantifiera, men antagits ligga mellan 10-8 och 
10-6. Konsekvenserna har beräknats till 170 meter för 3:e gradens brännskador 
och 270 meter för 2:a gradens brännskador. 
 
Alufluor fick den 2 maj 2013 tillstånd till utökad produktion av länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation. I och med tillståndet får Alufluor hantera en större 
mängd gasol. Man får även använda fluorvätesyra som råvara. Fluorvätesyra och 
gasen fluorid är mycket giftiga. Ämnet transporteras på järnväg till verksamheten. 
Den fluorvätesyra som används har en koncentration på högst 30 procent, och 
maximalt förekommer 350 ton av ämnet inom verksamheten på en och samma 
gång. Det finns risker förknippade både med lossning och hantering av ämnet, 
och säkerhetsrapporten föreslår därför en rad skyddsåtgärder för att minska ris-
kerna. Bland annat föreslås invallning av lossnings- och reaktorområde, fysisk av-
skärmning av gasoltank och rutiner för att inte gasol och fluorvätesyra ska lossas 
samtidigt. Enligt säkerhetsrapporten och länsstyrelsebeslutet kommer skyddsåt-
gärderna, som villkoras i och med tillståndet, att hålla individrisknivån på samma 
nivå som den som beskrivs ovan. 
 
Bullerkrav och -situation är desamma som för Kemira. Vad gäller stoft sopas 
hårdgjorda ytor regelbundet. Skulle olägenheter uppstå på grund av damning in-
nehåller miljötillståndet krav om att bolaget omgående ska åtgärda dessa. Vad 
gäller lukt konstateras i miljötillståndet att några luktande utsläpp inte förekom-
mer.  
 
Sammantaget bedöms inte verksamheten utgöra något hinder för detaljplanens 
genomförande. 
 
Solenis (A-verksamhet, Seveso) 
I samrådshandlingarna benämndes Solenis som Ashland. Solenis är ett ameri-
kanskt kemikaliebolag som tar fram kemikalier som bland annat används vid pap-
perstillverkning och vattenbehandling. 
 
Planområdet ligger som närmast cirka 190 meter från Solenis verksamhetsom-
råde. Närmsta befintliga bostad inom planområdet ligger cirka 200 från verksam-
hetsområdet. Detta utgör även den närmast belägna bostaden till verksamhets-
området. Närmsta nya bostad som möjliggörs genom detaljplanen ligger cirka 260 
meter från verksamhetsområdet, och de två punkthusen som föreslås ligger båda 
två cirka 360 meter från verksamhetsområdet.  
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I Solenis miljötillstånd ingår risk, buller och lukt. Solenis hanterar flera farliga 
kemikalier, varav en del även är klassade som mycket farliga. I Bedömningar av 
verksamheters omgivningspåverkan har riskavstånden beräknats utifrån de olika 
kemikaliernas IDLH-värden (immediately dangerous to life or health), det vill säga 
det avstånd från fastighetsgränsen på vilket koncentrationen av ett specifikt ämne 
i luften kan orsaka omedelbara dödsfall och/eller negativa hälsoeffekter samt för-
hindra flykt från platsen.  
 
IDLH-värden är egentligen avsedda för exponering för arbetstagare, det vill säga 
personer som kan förutsättas vara fysiskt friska personer i vuxen ålder med ade-
kvat träning och tillgång till skyddsutrustning. Länsstyrelsen rekommenderar att 
AEGL- eller ERPG-systemen används istället, (Acute Exposure Guideline Levels 
for Airborne Chemicals respektive Emergency Response Planning Guidelines). I Be-
dömningar av verksamheters omgivningspåverkan framgår dock att gränsvärden för 
IDLH är konsekventa mellan ERPG-2 och ERPG-3 för de aktuella kemikalierna. 
IDLH-värdena bör såldes gå att tillämpa i detta fallet. 
 
Dimensionerande är ett utsläpp av formaldehyd eller formalin. Individrisknivån 
10-7 nås efter 210 meter från verksamhetens fastighetsgräns om ett spill inte be-
gränsas av befintlig invallning. Sannolikheten att ett spill inte begränsas till invall-
ningen har bedömts till 10-7 och är därmed mycket låg. De befintliga radhusen i 
planområdets sydvästra del ligger inom detta avstånd med cirka 190 meter från 
fastighetsgränsen till Solenis verksamhetsområde. Närmsta nyplanerade bostad 
ligger cirka 250 meter från Solenis fastighetsgräns. 
 
Efter att samrådet hade avslutats kom det till stadsbyggandsförvaltningens känne-
dom att en av kemikalierna, dietylentriamin, hade klassats upp från farlig till 
mycket farlig av leverantören. Dessutom kom det till stadsbyggnadsförvaltningens 
kännedom att kemikalien epiklorhydrin lossas i det sydöstra hörnet av verksam-
hetsområdet, vilket är relativt nära planområdet. 
 
Av verksamhetens senaste säkerhetsrapport (WSP, 28 november 2014) framgår 
det dock att det enda scenario som skulle kunna medföra att personer utanför 
verksamhetsområdet exponeras för något av de farliga ämnen som verksamheten 
hanterar, inklusive formalin, är ett scenario med utsläpp av epiklorhydrin. Perso-
ner som uppehåller sig på cykelbanan vilken tangerar verksamhetsområdets syd-
östra hörn skulle kunna bli exponerade för epiklorhydrin, men risken för att ska-
dorna skulle bli irreversibla eller på annat sätt allvarliga bedöms som liten i och 
med att ingen förväntas uppehålla sig stadigvarande på den aktuella platsen. Sä-
kerhetsrapporten utgår i sina beräkningar från att invallningen håller vilket utgör 
skillnaden i bedömningen av formaldehyd mellan de olika underlagen. 
 
Vad gäller buller ska bullernivåerna (se Kemiras bullerkrav) innehållas vid 
närmsta bostäder. Sagda bostäder är de befintliga radhusen i planområdets syd-
västra del. Mark- och miljödomstolen i Växjö gav den 10 december 2012 Solenis 
tillstånd att utöka produktionen vid sin anläggning. Bullermätningar ska ske var 
tredje år och av miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande domen framgår att 
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bullervärdena innehölls vid senaste mättillfället, samt att åtgärder har vidtagits för 
att ytterligare minska bullernivåerna. 
 
Vad gäller lukt konstateras i Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan 
att underlaget är bristande, och rekommendationerna i Bättre plats för arbete bör 
användas tills frågan är noggrannare utredd. Enligt Bättre plats för arbete anges ett 
rekommenderat utredningstillstånd på 200 meter för verksamheter som släpper 
ut mindre än 10 ton lättflyktiga organiska föreningar (VOC) per år, 400 meter 
för verksamheter som släpper ut mellan 10 och 50 ton VOC per år och 600 me-
ter för verksamheter som släpper ut mer än 50 ton VOC per år. I verksamhetens 
miljötillstånd ingick tidigare ett villkor om utsläpp av 15 ton VOC till luften per 
år. I verksamhetens nya miljötillstånd från 2012 är villkoret borttaget, vilket tol-
kas som att verksamheten inte längre hanterar lösningsmedel i samma utsträck-
ning som förut. I miljötillståndet beskrivs även utsläppen av VOC i kilogram per 
år. Enligt Bättre plats för arbete är det rekommenderade utredningsavståndet såle-
des 200 meter. Då endast befintliga bostäder inom planområdet, vilka endast be-
kräftas och förses med bevarandebestämmelser, ligger inom detta avstånd från 
Solenis verksamhetsområde anses ingen ytterligare utredning av frågan vara nöd-
vändig. 
 
Sammantaget bedöms inte verksamheten utgöra något hinder för detaljplanens 
genomförande. 
 
Uresil (C-verksamhet) 
Planområdet ligger cirka 450 meter från Uresils verksamhetsområde. Uresil till-
verkar och regummerar däck genom vulkanisering, det vill säga en process där 
rågummi omvandlas till ett elastiskt material med hög dragfasthet genom upp-
värmning och tillsats av svavel. Produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkanise-
rad gummiblandning per år. Enligt Bättre plats för arbete rekommenderas ett 
uppmärksamhetsområde på 500 meter. Verksamheten medför enligt kommunens 
riskdatabas störningar i form av stoft, transporter, buller och lukt. 
 
Vad gäller buller ska verksamhetens bullervillkor innehållas vid närmaste bostä-
der, vilka är belägna närmare verksamheten än planområdet. 
 
Vad gäller utsläppen av VOC till luft har ett utredningsavstånd på 250 meter 
bedömts vara tillräckligt i Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan. Ut-
redningsavståndet är en sammanvägning av Boverkets rekommenderade utred-
ningstillstånd för verksamheter som släpper ut max 10 ton VOC till luft per år 
samt Naturvårdsverkets och EU:s generella tröskelvärde för lösningsmedelsut-
släpp för gummiförädlingsverksamheter på max 15 ton VOC per år.    
 
Vad gäller stoft finns inga spridningsberäkningar och det saknas information om 
vilka halter som verksamheten påverkar sin omgivning med. Förhärskande vind-
riktning är bort från planområdet. 
 
Sammantaget bedöms inte verksamheten utgöra något hinder för detaljplanens 
genomförande. 
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Övriga verksamheter 
Strax öster och nordöst om kvarteren Kungsörnen och Knoppen ligger Berendsens 
Textil Service AB och Råå Konstruktionsplast AB. Verksamheternas omgivnings-
påverkan omfattar buller, transporter, lukt och stoft. De är dock inte tillstånds- 
eller anmälningspliktiga, och har inga miljötillstånd. Verksamheterna bedöms inte 
utgöra något hinder för detaljplanens genomförande. 
 
Transport av farligt gods 
Farligt gods till och från verksamheterna transporteras med båt, järnväg och last-
bil. De rekommenderade lederna för farligt gods passerar inte planområdet. 
 

 
Utsnitt ur Helsingborg stads riskhanteringskarta som visar rekommenderade transportleder för farligt 
gods per järnväg (lila) och per lastbil (grå buffert). Observera att farligt gods även transporteras per 
båt. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 
maj 2010 och aktualiserad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som 
komplement i befintlig stadsbebyggelse – utveckla till blandad stad. Syftet med de-
taljplanen är i linje med ÖP 2010.  
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Utsnitt ur ÖP 2010.  
 
Fördjupade översiktsplaner 
Planområdet omfattas inte av någon fördjupad översiktsplan, men gränsar till den 
fördjupade översiktsplanen för H+, antagen av kommunfullmäktige den 23 novem-
ber 2011. Den omfattar bland annat verksamhetsområdet Kopparhamnen, där 
bland annat Kemira, Alufluor och Solenis ligger. Den fördjupade översiktsplanen 
föreslår nyanserade uppmärksamhetsavstånd för de närbelägna verksamheterna, för 
att möjliggöra förtätning inom och i anslutning till området. Länsstyrelsen skrev i 
sitt granskningsyttrande att det i framtida detaljplaneprocesser kommer att avgöras 
vilken markanvändning som är förenlig med gällande miljötillstånd.  
 
Riksintressen  
Planområdet omfattas av riksintresse för kustzonen enligt 4 kap. 4§ miljöbalken. 
Området är redan ianspråktaget och detaljplanen bedöms därför vara förenlig 
med riksintressets intentioner.  
 
Detaljplaner 
Gällande detaljplan för kvarteret Kungsörnen är ”Förslag till ändring av stadspla-
nen för kvarteren Pingvinen m.fl.” (3602) fastställd 24 januari 1957. Kvarteret 
Kungsörnen avses i planen för byggnation med bostäder i tre till fyra våningar 
samt handel i en våning mot Planteringsvägen. Planen reglerar även kvarteret 
Havsörnen med liknande bebyggelse och radhusbebyggelsen på Kolibrin 1. 
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Utsnitt ur Förslag tilländring av stadsplan för kvarteret Pingvinen 1 m.fl. (3602). Ungefärligt område 
där planen är gällande markerat med röd övertoning.  
 
Gällande detaljplan för fastigheterna Knoppen 1 m.fl. är ”Förslag till ändring av 
stadsplanen för kvarteren Gåsen m.fl.” (3117) fastställd 8 maj 1948. Planen möj-
liggör byggnation av bostäder i tre våningar som sluten bebyggelse. 
  

 
Utsnitt ur Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Gåsen m.fl.(3117). I utsnittet är det endast 
den del som berör kvarteret Knoppen som fortfarande är gällande för planområdet (röd övertoning).  
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Gällande detaljplan för delen av fastigheten Planteringen 5:1, inklusive ett flerbo-
stadshus på allmän platsmark, är ”Förslag till ändrad stadsplan för kv. Ejdern och 
Kalkonen m.m.” (12476) fastställd den 9 september 1987. Planen reglerar bland 
annat grönområdet väster om kvarteret Kungsörnen. Området där bostadshuset 
står är markerat som park eller plantering och område för parkering. 
 

 
Utsnitt ur Förslag till ändrad stadsplan för kv. Ejdern och Kalkonen m.m. (12476) fastställd den 9 
september 1987. 
 
Nordöst om kvarteret Kungsörnen återfinns ”Förslag till stadsplan för del av 
stadsdelen Planteringen” (7487) fastställd 23 mars 1963. Planen reglerar området 
där Högastensskolan ligger idag till kvartersmark för allmän byggnad.  
 
Samtliga planers genomförandetid har gått ut. 
 
Bevarandeprogram  
Planområdet omfattas av Bevarandeprogram Planteringen antaget av kommun-
fullmäktige den 23 mars 2011. 
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Utsnitt ur Bevarandeprogram Planteringen, som visar vilka byggnader som har bedömts vara av sär-
skilt värde respektive av komplementerande värde inom och omkring planområdet.  
 
Byggnaderna inom kvarteret Kungsörnen, garagebyggnaden och komplement-
byggnader undantagna, är i bevarandeprogrammet utpekade som byggnader av 
kompletterande värde för miljön. I bevarandeprogrammet beskrivs bebyggelsen 
som en representant för folkhemsepokens högkvalitativa bostadsbyggande med 
slitstarka material och goda planlösningar. Byggnaderna har genomgått mindre 
förändringar i samband med renoveringar. Nytt tak har lagts, med taktegel som 
liknar det ursprungliga, och de ursprungliga fönstren har bytts ut mot aluminium-
fönster. Några balkonger har också glasats in. 
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Fotografi av ett av bostadshusen i kvarteret Kungsörnen taget 2 juni 2014 av stadsbyggnadsförvalt-
ningen. 
 
Det lilla flerbostadshuset som ligger på allmän platsmark inom fastigheten Plante-
ringen 5:1 är också utpekat som byggnad av kompletterande värde för miljön. 
Det byggdes år 1930 och är ett av ett fåtal äldre bevarade hus i det så kallade 
Valhallaområdet. Det är intakt med gatufasad av Helsingborgstegel och övriga i 
puts, ursprungliga sexdelade fönster och balkonger med smidesräcken. Det tidi-
gare tegeltaket byttes ut mot ett liknande plåttak 2012. 
 

 
Fotografi av bostadshuset på allmän platsmark inom fastigheten Planteringen 5:1 taget 2 juni 2014 av 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
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Radhusen i kvarteret Kolibrin är enligt bevarandeprogrammet att anse som sär-
skild värdefull bebyggelse enligt definitionen i ÄPBL 3 kap. 12§. De byggdes år 
1960 i gult tegel med långa sammanhållna fönsterpartier och plana tak. De gula 
tegelfasaderna och brunlaserade snickerierna dominerar upplevelsen av dessa 
mycket tidstypiska byggnader. 
 

 
Fotografi av Helsingborgshems radhus på fastigheten Kolibrin 1 taget 13 mars 2015 av stadsbyggnads-
förvaltningen. 
 
Fastighetsplan, tomtindelning 
Kvarteret Kungsörnen omfattas av en tomtindelningsplan som vann laga kraft den 
22 maj 1957 (3624). Tomtindelningsplanen delar upp kvarteret i fastigheterna 
Kungsörnen 1, 2, 3 och 4. 
 
Grönstrukturprogram 
Enligt Helsingborgs nya Grönstrukturprogram, antaget av kommunfullmäktige 
den 26 mars 2014, präglas planområdet av mellanstor lummighet. Tillgången på 
naturmark är relativt god, medan tillgången på anlagda parker och gröningar är 
mindre god.  
 
I grönstrukturprogrammet föreslås ett nytt grönområde och sammanlänkande 
grönstråk som sammanfaller med kvarteret Knoppen. 
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Utsnitt ur Helsingborg grönstrukturprogram, antagen av kommunfullmäktige den 26 mars 2014.  
 
PM Klimatanpassning 
PM Klimatanpassning antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2012. Kvarte-
ret Kungsörnen ligger vid och delvis inom en större lågpunkt med centrum nord-
nordväst om kvarteret. I strategi-/åtgärdskartan är Lussebäcken markerad som 
”Översyn av dikningsföretag” och området ingår i ett större område som är utpe-
kat som VA-översynsområde.  
 
En potentiell flaskhals för Lussebäcken finns cirka 380 meter sydöst om planom-
rådet där bäcken passerar under Starkoddersgatan. 
 
Förstudie Spårväg Helsingborg-Höganäs 
Förstudien för spårväg mellan Helsingborg och Höganäs, som var ute på remiss 
under hösten 2013, pekar ut Planteringsvägen som en av två lämpliga linjedrag-
ningar för spårvägstrafik. Den nuvarande busshållplatsen i anslutning till planom-
rådet ses som ett lämpligt hållplatsläge även i framtiden. 
 

PLANENS UTFORMNING 

Dispositionen i stort 
Planförslaget föreslår bostadsändamål för kvarteret Kungsörnen, fastigheterna 
Knoppen 9-15, fastigheten Kolibrin 1 samt för det lilla hyreshuset som står på 
allmän platsmark inom fastigheten Planteringen 5:1. Centrumverksamhet föreslås 
också i begränsad omfattning för delar av kvarteret Kungsörnen och Knoppen 15. 
För fastigheterna Knoppen 1-5 samt 17 föreslås ändamålet park. Ymersgatan som 
idag är allmän platsmark föreslås övergå till kvartersmark och fungera som gårds-
gata.  
 
Helsingborgs stad strävar mot en hållbar stadsplanering med beaktande av sociala, 
ekologiska och ekonomiska aspekter. Därför är planens intention att möjliggöra 
långsiktigt hållbara byggnader vilket i praktiken innebär att byggnader företrädes-
vis uppförs energisnåla, med miljövänliga byggnadsmaterial samt med fokus på 
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trygghet och välmående. Ny bebyggelse bör därmed planeras och utföras med 
miljöanpassade metoder och sunda material i former som medverkar till en lägre 
energiförbrukning. 
 
Bebyggelsen  
Bostäder 
Inom kvarteret Kungsörnen och Knoppen möjliggörs två högre byggnadskroppar. 
Föreslagen högsta nockhöjd är 32 meter. I bottenvåningarna tillåts centrumverk-
samhet. Vad gäller resten av kvarteret föreslås inga förändringar av byggrätten. 
 
Inom kvarteret Knoppen längsmed Odengatan föreslås en byggrätt med högsta 
nockhöjd 8 meter. 
 

 
 
Centrumverksamhet 
För byggnaderna som vetter ut mot Planteringsvägen och Högastensgatan medges 
centrumverksamhet i begränsad omfattning. 

Förslag till disposition 
av byggrätterna inom 
kvarteren Kungsörnen 
och Knoppen. 
(Illustration: Holtenäs 
arkitekter.) 
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Miljöhus 
Befintliga miljöhus inom kvarteret Kungsörnen är byggda på prickmark, det vill 
säga på mark som inte får bebyggas. I planförslaget byts prickmarken ut mot 
kryssmarkerad mark, där komplementbebyggelse får uppföras. 
 
Centralt avstängningsbar ventilation 
Även om risken på individnivå har bedömts som acceptabel ska bebyggelsen för-
ses med centralt avstängningsbar ventilation. Detta för att ytterligare reducera 
risken vid exempelvis en större olycka. 
 
Skyddsbestämmelse och rivningsförbud (q) 
Byggnaderna inom fastigheten Kolibrin 1 skyddas genom q-märkning. Byggna-
derna ska skyddas mot förvanskning avseende volym med förskjutna byggnads-
kroppar och plana tak samt utförande i fasader av gult tegel med inslag av bruna 
fasaddetaljer. Byggnaderna förses med rivningsförbud och ska underhållas på ett 
sätt så att deras karaktärsdrag bevaras. En bestämmelse om att yttre underhåll blir 
lovpliktigt föreslås. 
 
Varsamhetsbestämmelser (k) 
Bostadshusen inom kvarteret Kungsörnen och det lilla hyreshuset på Odengatan 
16 skyddas med k-märkning och varsamhetskrav vid om- och tillbyggnad samt 
vid renovering. En bestämmelse om att yttre underhåll blir lovpliktigt föreslås. 
 
Vad gäller bostadshusen inom kvarteret Kungsörnen ska de klassiska tegeltäckta 
sadeltaken beaktas, tillsammans med det modernistiska uttrycket. Fasader av rött 
tegel och vitmålade betongband, långa fönsterband som delvis bryts av med hjälp 
av indragna balkonger med bruna fronter ska beaktas. 
 
Vad gäller det lilla hyreshuset på Odengatan 16 ska fasaden av Helsingborgstegel, 
tak av rött tegel, ursprungliga sexdelade fönster och balkonger med smidesräcken 
beaktas. 
 
Grönområden  
Grönområden 
För att möjliggöra ett genomförande av intentionerna i stadens grönstrukturpro-
gram föreslås att en park anläggs inom fastigheterna Knoppen 1-5 och 17 samt på 
delar av Planteringen 5:1. Avsikten är att parken ska ta tillvara, använda och utgå 
ifrån de värden som finns i den befintliga grönskan på fastigheterna. Parken anslu-
ter i väster till ett naturområde där en gång- och cykelväg föreslås bli Tallskogsle-
dens nya sträckning genom planområdet. I gällande plan är området planlagt för 
bostäder. 
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Bild som visar föreslagen park och natur inom detaljplanen. 
 
Trafik 
Biltrafik 
Ymersgatan föreslås övergå från allmän platsmark till kvartersmark. I övrigt före-
slås inga förändringar av trafiksituationen. 
 
Parkering 
Bilinnehavet per lägenhet i Högastensområdet är relativt lågt. Troligen kommer 
bilinnehavet även i fortsättningen att vara lågt, men det finns fog för att anta att 
det kommer att öka i förbindelse med nybyggnaderna. I en avvägning har en be-
dömning gjorts att detaljplanen ska ge möjlighet för 0,8 parkeringsplatser per ny 
lägenhet. Tillgången på parkeringsplatser för befintliga lägenheter ska inte för-
sämras. 
 
De två nya punkthusen förväntas rymma cirka 64 nya lägenheter. De lägre bygg-
naderna förväntas rymma cirka 8 lägenheter. Detta motsvarar 51 nya parkerings-
platser för punkthusen och 6 nya parkeringsplatser för de lägre byggnaderna. Av-
sikten är att dessa anläggs som markparkering på prickmark inom Knoppen 13 
och Planteringen 5:1 (väster om Knoppen 9) samt framför de föreslagna låga be-
byggelsen. 
 
De 26 parkeringsplatserna i garage på mark inom fastigheterna Knoppen 9-11 
som Helsingborgshem arrenderar av staden kommer att försvinna i och med byg-
gandet av nya bostadshus inom kvarteret Knoppen. Dessa ersätts genom att par-
keringsplatsen i korsningen Ymersgatan/Odengatan utvidgas och genom parke-
ringsplatser längs Ymersgatan och Högastensgatan. (Se dispositionsförslaget under 
rubriken Bebyggelsen ovan för förslag på placering av parkeringsplatser.) 
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Skulle bilinnehavet öka finns möjligheter att på delar av fastigheten Kungsörnen 
4 bygga över marken med körbart bjälklag. Det ger möjligheten att i framtiden 
bygga ytterligare parkeringar genom exempelvis en delvis nedgrävd parkering i 
två våningar.  
 
Detaljplanen tillåter cykelparkering exempelvis på bostadsgårdarna och det finns 
goda möjligheter att bygga cykelskjul eller likanande vid behov.  
 
Gång- och cykeltrafik 
En gång- och cykelväg planeras genom naturområdet i planområdets nordvästra 
hörn. Avsikten är att denna gång- och cykelväg ska ersätta gångvägen på Plante-
ringen 5:1 som idag går längsmed gränsen till Knoppen 9. Den nya gång- och cy-
kelvägen föreslås även bli Tallskogsledens nya sträckning genom planområdet.  
 
Kollektivtrafik 
Planteringsvägen direkt öster om kvarteret Kungsörnen är ett möjligt framtida 
läge för hållplats för superbuss/spårväg.  
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Dagvattenhantering föreslås ske genom anslutning till befintligt dagvattensystem i 
området. Detaljplanen innebär att en viss ökning av de hårdgjorda ytorna inom 
planområdet kan förväntas även om en exploatering teoretiskt kan genomföras 
utan ytterligare hårdgörning av marken. Den möjliga ökningen utgörs av att mar-
ken kan tänkas bli hårdgjord för parkeringar, gångstråk, uteplatser och liknande. 
Ökningen begränsas av att delar av de ytor som ianspråktas för bebyggelse redan 
är bebyggda eller hårdgjorda idag samt att delar av de befintliga hårdgjorda ytorna 
försvinner. 
 
Vatten och avlopp 
Kapacitet finns att ansluta till vatten och avlopp. Tryckstegring av färskvatten 
kommer att behövas vid byggnation enligt förslaget. Tryckstegring sker inom den 
egna fastigheten.   
 
Brandvattenförsörjning 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mel-
lan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. I fall 
där avsteg från VAV P83 och VAV P76 måste göras ska lösningen för brandvat-
tenförsörjning tas fram i samråd med brandförsvaret. 
 
Avfallshantering 
Avfallshantering avses ske i befintliga miljöhus inom kvarteret Kungsörnen samt i 
rum avsett för detta ändamål i anslutning till tillkommande byggnader. I planför-
slaget finns möjligheter att uppföra komplementbyggnader. Dessa kan vid behov 
uppföras för avfallshantering.  
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Elnät 
Kapacitet finns i den befintliga infrastrukturen för anslutning av tillkommande 
byggnader.  
 
Uppvärmning 
En anslutning av tillkommande byggnader till fjärrvärmenätet förordas. Helsing-
borgs stad förespråkar uppvärmning med förnyelsebara energislag samt byggnat-
ion av energieffektiva hus, exempelvis passivhus. 
 
Tele 
Planområdet är redan idag anslutet till både kopparnätet och till det fiberoptiska 
stadsnätet.  
 

KONSEKVENSER 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas 
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen respektive 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. Bedömningen har gjorts utifrån 
planförslagets innehåll, typen av påverkan och områdets egenskaper i enlighet 
med 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-fo), samt bila-
gorna 2 och 4 till samma förordning. Miljöbedömning med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning behöver därför inte genomföras.  
 
Mark, luft och vatten 
Markföroreningar 
Fastigheterna inom kvarteret Knoppen undersöktes på uppdrag av mark- och ex-
ploateringsenheten med avsikt att arrendera ut marken som odlings- och rekreat-
ionslotter. Resultaten visar på något förhöjda värden i förhållande till Naturvårds-
verkets riktvärden för känslig markanvändning.  
 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
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 (NO2), svaveldioxid 
(SO2), bly, partiklar (PM10), kolmonoxid (CO), bensen och ozon (O3).  
 
Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, som är antagen av kommunfullmäk-
tige den 18 maj 2010 och aktualiserad den 26 februari 2014 föreligger ingen risk 
för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet. 
Detaljplanen bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten på de ut-
satta platserna i staden. 
 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
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. Aktuellt planområde är beläget 
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på grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen (objekt-ID 2524) och av-
vattnas till kustvattnet Helsingborgsområdet (objekt-ID 539) i Öresund.  
 
Kustvattnet bedöms inte kunna nå uppsatt kemisk eller ekologisk status till år 
2015. Vad gäller grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen föreligger risk 
att kemisk och kvantitativ status inte uppnås till 2015.  
 
Större delen av planområdet är redan bebyggt eller hårdgjort. Genomförandet av 
detaljplanen bedöms inte bidra till att de berörda vattendragen riskerar att inte 
uppnå god status. 
 
Solförhållanden 
En byggnad med nockhöjd 30 meter i kvarteret Kungsörnens nordöstra hörn 
kommer att innebära en ökad skuggning av kringliggande byggnader. Framförallt 
under morgonen då instrålningen på intilliggande gård kommer att minska under 
delar av året. Kvällstid kommer Högastenshallen (idrottshallen på skolan) och 
delar av skolgården att skuggas delar av året.  
 

 
Solförhållanden vid vår- och höstdagjämning. Arkitektkontoret Holtenäs & Holtenäs. 
 
Hälsa och säkerhet 
Vägtrafikbuller/Tågtrafikbuller/Trafikbuller 
Enligt regeringens proposition 1996/97:53 är riktvärden för trafikbuller vid bo-
städer 55 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad, 30 dB(A) ekvivalent nivå inomhus, 45 
dB(A) maximal nivå inomhus nattetid och 70 dB(A) maximal ljudnivå vid ute-
plats. 
 
En bullerutredning har utarbetats i samband med planarbetet (Sweco, 9 juni 
2014). Resultatet visar att riktvärdena för trafikbuller enligt proposition 
1996/97:53 överskrids med ett par dB(A) (57-58 dB(A) vid fasaderna ut mot 
kringliggande gator. Möjligheterna att anordna bullerskyddad sida med uteplats 

9.00 12.00 

15.00 17.00 
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genom att huvudbyggnad, komplementbyggnader eller bullerplank som skärmar 
av är goda och detaljplanens avsikt är att tillämpa avsteg från riktvärdena för tra-
fikbuller. För vidare information om trafikbuller hänvisas till bullerutredningen. 
 
Bullerutredningen har inte studerat bebyggelsen på kvarteret Knoppen. Istället 
har studierna av kvarteret Kungsörnen använts då situationen är jämförbar.  

           
       Ekvivalenta bullernivåer från bullerutredningen (Sweco) 

 
       Maximala bullernivåer från bullerutredningen (Sweco) 
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Sedan utredningen genomfördes har nya trafikmätningar gjorts på Planteringsvä-
gen som underskrider den i utredningen prognostiserade årsmedeldygnstrafiken 
(ÅDT) på 2930 fordon med närmare 900 fordon (uppmätt ÅDT 2014, 2049 
fordon). Bullersituationen kan därmed förmodas vara bättre än utredningen visar. 
Den lägre trafikmängden har dock inte tagits hänsyn till i planförslaget.  
 
De nya riktlinjerna i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
bedöms med utgångspunkt i bullerutredningen kunna innehållas.  
 
Externt industribuller 
Samtliga industrier med miljötillstånd i närområdet ska enligt sina miljötillstånd 
följa Naturvårdsverkets tidigare riktvärden för externt industribuller (rapport 
SNV 1978:5). Se vidare Kemiras bullerkrav under rubriken Risker och miljöstör-
ningar ovan. Naturvårdsverkets riktvärden från 1978 har upphävts och är sedan i 
april 2015 ersatta med Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller (rapport 6538) och Boverkets Industri- och annat verksam-
hetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning 
(rapport 2015:21), vilka innehåller generösare bullerkrav än de tidigare riktvär-
derna. 
 
Närmsta bostad är i samtliga fall belägen närmre industrin än planområdet eller 
utgörs av redan befintliga bostäder inom planområdet som ligger närmre indu-
strin än de nya byggrätterna.  
 
Enligt Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid plan-
läggning och bygglovsprövning av bostäder (Boverket 2015:21) ska nedanstående 
riktvärden innehållas vid fasad utan att det ska finnas tillgång till tyst sida eller 
om inte bostadshusen ska behöva anpassas:  
 

• Dagtid (kl 06.00-18.00) 50 dB(A) 
• Kvällstid (kl 18.00-22.00) 45 dB(A) 
• Nattetid (kl 22.00-06.00) 45 dB(A) 

 
Maximala ljudnivåer (> 55 dBA) bör inte förekomma vid fasad nattetid klockan 
22–06 annat än vid enstaka tillfällen.  
 
Risker  
I planområdets omgivningar finns ett flertal industrier med miljötillstånd. Dessa 
verksamheter är beskrivna under rubriken Risker och miljöstörningar. Sammanta-
get har dessa verksamheter inte bedömts utgöra en oacceptabel risk för planom-
rådet baserat på dessas miljötillstånd och riskanalyser utförda i samband med mil-
jötillstånden. Individrisken relaterad till Kemira uppgår exempelvis till 10-7 i 
planområdet vilket med god marginal klarar acceptabel risknivå för bostäder  
(10-6). Samtliga verksamheter har miljötillstånd där verksamheten har ansetts ac-
ceptabel i förhållande till närmsta bostad som i samtliga fall ligger närmre indu-
strin än de nya byggrätterna i planområdet. Flertalet av industrierna har därutöver 
genomfört åtgärder i sina verksamheter för att minska risken för omgivningarna 
ytterligare. 
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Översvämning  
Planområdet ligger cirka 6 meter över havet och delvis i anslutning till en inneslu-
ten lågpunkt med centrum strax nord-nordväst om planområdet. Öster om plan-
området ligger Lussebäcken vilken cirka 300 meter nedströms från Elektrogatan 
passerar under Starkoddersgatan där det riskerar att uppstå en flaskhals vid höga 
flöden. Bäckfåran ligger i området på mellan cirka 4 och 5 meter över havet. 
Därmed finns det en viss risk vid framtida extremsituationer att områden upp-
ströms från Starkoddersgatan översvämmas. Då området är mycket flackt kan 
ganska stora områden komma att hamna under vatten. En översvämning förvän-
tas vid en sådan situation på grund av topografin i närområdet att ske i första 
hand mot Landskronavägen i öster. Landskronavägen ligger i närområdet på un-
gefär samma nivå över havet som Lussebäcken utan någon betydande avskiljare 
dem emellan i motsats till planområdet. Konsekvenserna av en potentiell över-
svämning omfattar i första hand andra och större områden än planområdet. För 
planområdet bedöms inte risken för översvämning till följd av en översvämning 
av Lussebäcken vara betydande. Helsingborgs stad arbetar i andra projekt aktivt 
för att avhjälpa översvämningsrisken i anslutning till Lussebäcken. 
 
Elektromagnetiska fält 
Inga kända källor till betydande elektromagnetiska fält finns i närheten av plan-
området.  
 
Vibrationer 
Mindre vibrationer från järnvägen och vägtrafik kan eventuellt förekomma. Even-
tuella vibrationer bedöms dock vara utan betydelse för detaljplanen.  
 
Natur- och kulturmiljö 
Naturresurser 
Planförslaget innebär att naturmark som idag är planlagd för bostäder, men som 
inte är bebyggd, bekräftas som grönområde och park. Delar av marken, som idag 
har karaktären av naturmark kan också bebyggas. Sett till nuvarande detaljplan 
innebär planförslaget en markant kvalitetsökning av natur- och parkmarken inom 
planområdet.  
 
Balansering 
Detaljplanen innebär att en mindre del uppvuxen grönyta kan exploateras och 
därmed hårdgöras. Marken är detaljplanelagd som kvartersmark men är utpekad i 
stadens grönstrukturprogram som ett samman länkande grönstråk. Marken be-
döms ha ett litet rekreativt och biologiskt värde. 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 maj 2007 ska balanseringsprincipen 
tillämpas vid exploatering av mark i Helsingborg. Grundprincipen för balanse-
ringsprincipen är att undvika och minimera intrång i naturmiljöer. Detta har sär-
skilt betydelse vid översiktsplanering och lokaliseringsprövning. När lokalisering-
en är avgjord återstår att jämna ut intrånget i närområdet eller på annan plats. 
 
Grönytan som påverkas uppgår till cirka 1800 kvadratmeter. Ett förslag till kom-
pensation är att pengar avsätts till anläggande av park inom kvarteret Knoppen. 
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Kulturmiljö 
En byggnad som i Bevarandeprogram Planteringen är utpekad som en handels-
byggnad av kompletterande värde kommer att rivas i och med detaljplanens ge-
nomförande. Flera andra byggnader som är utpekade som särskilt värdefulla re-
spektive av kompletterande värde förses med skydds- och varsamhetsbestämmel-
ser i planförslaget.  
 
Sociala konsekvenser 
Detaljplanen innebär en befolkningsökning i området. Detta ger ett större un-
derlag för service, handel, mötesplatser, förskolor och skolor i närområdet.  
 
Ny bebyggelse inom kvarteret Knoppen och den föreslagna parken inom planom-
rådet innebär att kvaliteten på mötesplatser höjs och ett område som idag ligger 
för fäfot befolkas. 
 
Barnperspektivet 
Planförslaget innehåller inget som försämrar de bilfria och barnvänliga innergår-
darna som idag utmärker kvarteret Kungsörnen. Skola finns på andra sidan Plan-
teringsvägen och en framtida superbusshållplats förväntas stärka möjligheterna till 
säker passage över vägen. Tallskogsleden får en helt bilfri dragning förbi området 
och den planerade parken gör att det går att röra sig mellan Tallskogsleden och 
Planteringsvägen utan att behöva gå på eller vid en gata.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Planens genomförande kräver kommunala investeringar genom anläggning av en 
ny park. Marken är dock redan i kommunal ägo, och innehar parkliknande kvali-
teter. 

Vid upprustning av allmän platsmark, som leder till ökade skötselåtgärder, behö-
ver den kommunala budgeten för skötsel av kommunal mark eventuellt revideras.  
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SAMMANFATTNING 

Planförslaget innebär ett tillskott med cirka 70 lägenheter i planområdet. Lägen-
heterna fördelas mellan tre byggrätter i varierande höjder och storlek från två till 
åtta våningar. Möjlighet till centrumändamål, exempelvis butik, restaurang, hår-
frisör, träningsstudio eller liknande, ges inom de delar av kvarteret Kungsörnen 
som ligger vid Planteringsvägen och Högastensgatan. Detaljplanen föreslår även 
att ungefär hälften av kvarteret Knoppen iordningställs som park (ca 2350 
kvadratmeter) för att verkställa intentionerna i stadens grönstrukturprogram. De-
taljplanen innebär även att bebyggelsen inom kvarteret Kungsörnen och på Koli-
brin 1 ges bestämmelse för att bevara kulturhistoriskt viktiga drag i bebyggelsen.  
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

              
Björn Bensdorp-Redestam  John Hellman 
Planchef   Planarkitekt 
 
  
   
 
  Tobias Röös 
  Planarkitekt 
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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA  
KUNGSÖRNEN 1-4 M.FL. 
HÖGASTEN, HELSINGBORGS STAD 
 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

ORGANISATION 

Tidplan 
Planförslaget beräknas kunna tillstyrkas första kvartalet 2016. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Huvudmannaskap 
Helsingborgs stad är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 
 
Avtal 
Planavtal för detaljplanens framtagande är upprättat. Ett exploateringsavtal som 
reglerar planens genomförande, till exempel fastighetsreglering, iordningställande 
av allmän platsmark ska tecknas och beslutas innan detaljplanen antas av kom-
munfullmäktige. 

 

FASTIGHETSRÄTT 

Fastighetsplan 
Gällande tomtindelningsplan 1283K–3624 (Kungsörnen 1-4) upphävs i samband 
med att detaljplanen vinner laga kraft.  
 
Fastighetsbildning 
För planens genomförande krävs att Ymersgatan, inklusive parkeringen med intil-
liggande ytor vid den samma, fastighetsregleras från stadens fastighet till någon 
eller ett par av de intilliggande bostadsfastigheterna.  
 
Fastigheten Planteringen 5:52 fastighetsregleras förslagsvis till Planteringen 5:1.  
 
En fastighetsreglering av kvarteret Knoppen krävs för genomförandet av parken 
och bostadsbebyggelsen. De delar som i planförslaget utgörs av park föreslås re-
gleras till stadens fastighet Planteringen 5:1.  
 
Därutöver behöver de delar av Planteringen 5:1 som är avsedda för bostadsända-
mål i planförslaget samt resterande delar av kvarteret Knoppen fastighetsregleras 
för att möjliggöra planens genomförande.  
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EKONOMI 

Planekonomi 
Planens genomförande kräver följande större investeringar: 
 

• Marken inom kvarteret Knoppen som i planförslaget är avsedd för bo-
stadsändamål behöver saneras från ytligt påträffade föroreningar för att 
uppfylla riktvärdena för känslig markanvändning. Underliggande naturlig 
jord måste undersökas och vid behov saneras för att säkerställa att marken 
uppfyller kraven för känslig markanvändning.  

• Investeringar för att anlägga park inom kvarteret Knoppen. Marken är 
dock redan i kommunal ägo, och innehar parkliknande kvaliteter.  

• Planförslaget förutsätter att delar av en grönyta som är utpekad i Helsing-
borgs grönstrukturprogram kan exploateras, och ska kompenseras enligt 
den balanseringsprincip som ska tillämpas i Helsingborgs stad. Grönytan 
som berörs uppgår till cirka 1800 kvadratmeter.  

 
Inlösen, ersättning 
Innan anläggningsarbeten kan påbörjas måste befintliga arrenden på Knoppen 4, 
5, 9, 10, 11 och 17 sägas upp.   
 

TEKNISKA UTREDNINGAR 

Innan anläggningsarbeten kan påbörjas måste geoteknisk utredning genomföras 
för att fastställa hur grundläggning ska ske.  
 
VA OCH DAGVATTEN 
Fördröjning av dagvatten ska ske inom planområdet med en effektiv volym på 
100 kubikmeter per hektar hårdgjord yta baserat på uppgifter från NSVA. Detta 
ska regleras i exploateringsavtalet. Lösning för omhändertagande av dagvatten ska 
upprättas i samråd med NSVA och redovisas i samband med bygglovsskedet. 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
Björn Bensdorp-Redestam  John Hellman 
Planchef   Planarkitekt 
   
   
 
 
  Tobias Röös 
  Planarkitekt 
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Detaljplan för fastigheterna 

Kungsörnen 1-4 m.fl. 
Helsingborgs stad 

Samrådsredogörelse 
 

Detaljplanens syfte 
Detaljplanen upprättas för att pröva möjligheten att skapa fler bostäder och därtill tillhöriga 
servicefunktioner inom planområdet. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa ett grönom-
råde som utpekats i stadens grönstrukturprogram och att säkra värden som utpekats i Bevaran-
deprogram Planteringen. 

Samrådet 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 20 april – 22 maj 2015 samt remitterats till be-
rörda myndigheter, förvaltningar med flera. Kända sakägare och hyresgästorganisationen har 
fått inbjudan till samrådet. Samrådet annonserades även i Helsingborgs dagblad den 18 april 
2015.  

Länsstyrelsen och lantmäteriet har yttrat sig över detaljplanen. Utöver dessa har 8 remissin-
stanser yttrat sig och 7 skrivelser har inkommit 

Samrådsmötet 
Den 29 april 2015 hölls ett samrådsmöte i Högastensskolans foajé. På samrådsmötet deltog 
cirka 35 personer. Från staden medverkade representanter för stadsbyggnadsförvaltningen och 
mark- och exploateringsenheten. Utöver dessa deltog även representanter för Helsingborgs-
hem. 

Under mötet diskuterades huvudsakligen följande: 

• Byggnadshöjderna. Många av de deltagande på samrådsmötet ifrågasatte höjden på de 
två punkthusen som detaljplanen medger. 

• Vilka planer staden har för området norr om Torpgatan. 

• Synpunkter på att grönyta inom Kvarteret Knoppen tas i anspråk för bebyggelse, och 
synpunkter på placeringen av det föreslagna parkområdet inom kvarteret Knoppen.  

• Parkeringssituationen för boende men även i samband med evenemang på idrottsplat-
sen Heden. 
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Yttranden 

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

• Luftfartsverket, den 11 juni 2015  
• Räddningstjänsten Skåne Nordväst, den 23 april 2015 
• Skanova, den 22 april 2015 

Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, den 20 maj 2015 

Länsstyrelsen har framfört följande: 

Sammanfattning  
Planområdet ligger mycket nära flera verksamheter som hanterar stora mängder farliga och 
mycket giftiga ämnen. Planförslagets genomförande skulle kunna innebära att befintliga verk-
samheter måste begränsa sina tillstånd. Dessutom skulle den föreslagna placeringen av bostä-
der och förskola kunna innebära risk för människors hälsa och säkerhet.  

Om kommunen beslutar att fortsätta med detaljplanearbetet bör en uppdaterad riskbedöm-
ning av verksamheterna utifrån den information som finns idag göras (läs under rubriken Ris-
ker).  

Delar av marken inom planområdet innehåller markföroreningar som behöver saneras. Detta 
måste säkerställas.  

Länsstyrelsen bedömer att föreslagen bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet, varför Länsstyrelsen kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap 10-
11 §§ PBL.  

Överensstämmelse med gällande ÖP 2010  
I Helsingborgs översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och aktu-
alitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som komplement i befintlig 
stadsbebyggelse – utveckla blandad stad. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att de-
taljplanens syfte är i linje med gällande översiktsplan 2010.  

Riksintressen  
Planområdet omfattas av riksintresse för kustzonen enligt 4 kap. 4§ miljöbalken. Området är 
redan ianspråktagen och detaljplanen bedöms därför inte strida mot riksintressens intentioner.  

Hälsa och säkerhet  
Risker  
Länsstyrelsen anser inte att det är lämpligt att möjliggöra fler bostäder och en förskola i områ-
det utan att först försäkra sig om att det inte står i konflikt med befintliga verksamheter. Plan-
området ligger mycket nära flera verksamheter som hanterar stora mängder farliga ämnen 
(framför allt mycket giftiga ämnen). Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att det är 
säkerställt att riskerna är acceptabla för området. Planförslagets genomförande skulle kunna 
innebära att befintliga verksamheter blir tvungna att på grund av tillkomna bostäder och för-
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skola begränsa sina verksamheter och justera miljötillstånd. Dessutom skulle den föreslagna 
placeringen av bostäder och förskola kunna innebära risk för människors hälsa och säkerhet.  

I dagsläget finns visserligen bostäder i området men det är inte lämpligt att planera ytterligare 
bostäder eller en förskola. Ska detta över huvud taget kunna göras måste en förnyad riskbe-
dömning av verksamheterna utifrån den information som finns tillgänglig idag göras enligt 
nedanstående resonemang:  

Kemira Kemi AB, A-verksamhet på den högre kravnivån med hantering av bl.a. svaveldioxid 
och järnvägstransporter av densamma har hanterats i planen. Även om individrisken i doku-
mentet anges vara acceptabel bör man inte planera fler bostäder och inte en förskola i närhet-
en av verksamheten.  

Alufluor AB, B-verksamhet, nämns i planen, men det faktum att anläggningen enligt sitt till-
stånd även är en Sevesoverksamheten på den högre kravnivån nämns inte. På anläggningen 
hanteras gasol, vilket diskuteras, men även fluorvätesyra. Fluorvätesyran är bland annat mycket 
giftig vid inandning och transporteras, enligt tillståndet, på järnväg till verksamheten. Järnvä-
gen leds in på området via ett stickspår, och de risker som är förknippade med hanteringen 
(transport, lossning, lagring) diskuteras inte i planen. Även om verksamheten har planer på att 
avveckla fluorvätesyran har de möjlighet att utnyttja sitt tillstånd till fullo så länge det gäller, 
och de utgör då en Seveso-högre- anläggning. (Enligt Bättre plats för arbete bör ett skyddsav-
stånd på 1000 meter gälla för denna anläggning). 

Solenis Sweden AB, i samrådshandlingarna benämnt Ashland, är en A-anläggning på den 
högre kravnivån. Verksamheten hanterar stora mängder ämnen som är mycket giftiga, bl. a. 
ämnen som är mycket giftiga vid inandning. Ett av dessa ämnen (epiklorhydrin) transporteras 
in via järnväg, och lossningsplats samt förvaring finns i verksamhetens sydöstra hörn, dvs. kors-
ningen Högastensgatan-Industrigatan vilket är nära planområdet, praktiskt taget så nära man 
kan komma på aktuell fastighet. Övriga farliga kemikalier transporteras via lastbil in till an-
läggningen och lagras på olika platser. Vid tiden för framtagandet av ”Bedömningar av verk-
samheters omgivningspåverkan” var anläggningen en Sevesoverksamhet på den lägre kravnivån. 
Efter detta har en av deras råvaror (dietylentriamin) klassats om av leverantören, från att ha 
varit giftig till mycket giftig. Detta innebar att verksamheten numera ligger på den högre krav-
nivån. De antaganden som gjorts i ”Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan” är alltså 
inte uppdaterade på den nya hanteringen som eventuellt kan innebära andra riskavstånd. 
Verksamheten har upprättat en säkerhetsrapport i december 2014, men hänsyn till denna 
verkar inte ha tagits i planen.  

I plandokumentet, sid. 11 om Ashland, hänvisas till den utredning som gjordes i ”Bedömningar 
av verksamheters omgivningspåverkan” utifrån uppgifter från bolagets tillståndsansökan. I denna 
riskbedömning togs riskavstånd fram utifrån de olika kemikaliernas IDLH-värden, och en indi-
vidrisknivå på 10-6 nåddes vid 210 meters avstånd från verksamheten. Vid beräkning av risk för 
allmänheten vid akut exponering av kemiska ämnen är det inte lämpligt att använda sig av 
IDLH-värden. Detta riktvärde är avsett för exponering för arbetstagare, d.v.s. fysiskt friska 
personer i vuxen ålder med adekvat träning och tillgång till skyddsutrustning. Dessa riktvärden 
tar dessutom endast hänsyn till risken för direkt dödsfall. Det är lämpligare att använda i första 
hand AEGL- systemets riktvärden eller ERPG-systemets, då dessa i högre utsträckning tar 
hänsyn till allmänhetens exponering (känsliga grupper likväl som allmänbefolkningen), samt 
även väger in allvarliga skador och bestående hälsoeffekter. Mer information om detta kan 
läsas i rapporten ”Riktvärden vid akut exponering för kemiska ämnen” från Institutet för miljöme-
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dicin. Länsstyrelsen har meddelat bolaget detta i samband med framtagandet av bolagets sä-
kerhetsrapport, och bolaget har till viss del reviderat riskbedömningarna utifrån det. Risk-
avstånden bör uppdateras för verksamheten med avseende på risken för allmänheten vid olika 
scenarior med farliga ämnen för att en noggrannare bedömning av lämpligheten av bostäder 
och förskola i närheten av verksamheten ska kunna göras. Det är rimligt att anta att risk-
avstånden ökar då hänsyn tas till andra än fysiskt friska personer i vuxen ålder med adekvat 
träning och tillgång till skyddsutrustning, dvs. till allmänheten.  

Det är också oklart om hänsyn tagits till den samlade risken av dessa verksamheter och even-
tuella dominoeffekter vid antagandena om riskavstånd. 

Markföroreningar  
I planhandlingarna redovisas att marken på fastigheten Fyrfatet 1 och inom kvarteret Knoppen 
är förorenad och behöver saneras. Markens lämplighet ska säkerställas antingen innan planen 
antas eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 14§. Länsstyrelsen bedömer att det inte 
är möjligt att pröva områdets lämplighet för föreslagen bebyggelse utan en sådan redovisning 
och nödvändiga bestämmelser.  
 
Flytten av naturgasledning  
I planhandlingarna anges att flytten av naturgasledning till ett läge mitt i gatan är en förutsätt-
ning för detaljplanens genomförande. För att få ta enskild mark i anspråk för ledningar krävs 
inte bara planstöd utan också avtal, servitut eller dom. Ansvaret och finansiering av ledningens 
flytt bör säkerställas i genomförandebeskrivningen. 
 
Risk för översvämning  
I planhandlingarna redovisas att det finns viss risk att planområdet, vid framtida extremsituat-
ioner, kan komma att hamna under vatten eftersom området är mycket flackt. Planbeskriv-
ningen behöver kompletteras med en redovisning av sannolikheten samt konsekvensen av att 
en sådan situation kan uppkomma. Det behöver göras en bedömning om den sammanlagda 
risken är acceptabel eller om det behövs försiktighetsmått. Behöver man till exempel avsätta 
mark för framtida åtgärder? Blir det möjligt att ta sig till och från bebyggelsen vid extrema 
situationer?  
 
Kulturmiljö  
Det är positivt att, i bevarandesammanhang, modern bebyggelse förses med skydds- och var-
samhetsbestämmelser. Detaljplanen ska ligga till grund för kommunens lovgivning för bland 
annat ändring av de byggnader som pekats ut som särskilt värdefulla. Varsamhetsbestämmel-
serna bör därför tydligt ange vilka särdrag och värden som ska beaktas vid ändring. På så sätt 
preciseras vad som är ett värdefullt karaktärsdrag samtidigt som det blir tydligare för kom-
mande bedömningar vid lovgivning.  
 
Radhuslängan på fastigheten Kolibrin 1 förefaller vara välbevarad i sin helhet och ett tidsty-
piskt exempel på radhusbebyggelse från 1960-talet. Om syftet med skyddet av radhuslängan 
är att bevara karaktären kan man med fördel utveckla skydds- och varsamhetsbestämmelserna.  
Skyddsbestämmelserna för radhuslängan kan preciseras vad gäller materialval och färgsättning 
samt kompletteras med en höjd lovplikt för exempelvis underhåll och fasadändring. Möjligen 
skulle också tomtmarken mellan radhus och gata kunna förses med någon form av varsamhets-
bestämmelse avseende den repetitiva dispositionen för biluppställning/carport, vilken är ett 
karakteristiskt kännetecken för 1960-talets radhusbebyggelse. 
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Kommentar: Det råder brist på bostäder i stora delar av Skåne, och bostadsbyggandet hänger i 
många fall inte med i den takt som befolkningen ökar. Konkurrensen om marken är stor och förtät-
ning som sparar den värdefulla jordbruksmarken är ett av de bärande inslagen i Helsingborgs gäl-
lande översiktsplan. Det aktuella planområdet är redan exploaterat och har god tillgång på infra-
struktur, kollektivtrafik och samhällsservice. Genom att bygga på redan exploaterad mark och 
använda den befintliga infrastrukturen hushåller vi med våra gemensamma resurser.    

Helsingborgs stad kan utifrån de förutsättningar som presenteras i länsstyrelsens yttranden inte se 
att planområdet skulle vara olämpligt för bostadsbebyggelse. I verksamheternas miljötillstånd ingår 
bedömningar att risker och störningar i allmänhet inte får vara oacceptabla vid närmaste bostad. 
Tillkommande bostäder befinner sig på längre avstånd från verksamhetsområdet, och borde därför 
inte riskera att begränsa nuvarande verksamheter ytterligare. Inte heller framtida verksamheter 
borde vara i farozonen, så länge risk- och störningsnivåerna är acceptabla vid närmsta bostad. 
Antalet boende i området har enligt stadsbyggnadsförvaltningens uppfattning inte varit en del i 
tillståndsprövningen. Stadsbyggnadsförvaltningens men ar därför att ett tillskott av boende i områ-
det inte förändrar förutsättningarna för de befintliga miljötillstånden. Risker och störningar från 
verksamheterna borde omvänt heller inte utgöra hinder för ny bostadsbebyggelse så länge bostads-
bebyggelsen befinner bakom befintlig bebyggelse. Vad gäller möjligheten att bedriva förskola i bygg-
naden på Odengatan 16 föreslås detta utgå ur detaljplanen. 

Efter att samrådet avslutades har Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och läns-
styrelsen träffats för att diskutera skillnaderna i syn på riskbilden i området. Det har framkommit 
att Industry Park of Sweden (IPOS) har inkommit till länsstyrelsen med flera ansökningar om 
miljötillstånd för nya verksamheter, och att länsstyrelsen anser att Kemira behöver göra en samlad 
omprövning av sitt ursprungliga miljötillstånd. En sådan prövning tar enligt uppgift flera år. Tills en 
ny prövning är genomförd måste Helsingborgs stad kunna använda befintliga miljötillstånd och 
säkerhetsrapporter som underlag i stadsplaneringen. Samtliga miljötillstånd och riskrapporter visar 
att risker och störningar är acceptabla vid bostäder som är belägna närmare än de föreslagna bygg-
rätterna. 

Stöd för att det går att använda verksamheters riskminimerande arbete i stadsplaneringen ges i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya vägledning (maj 2015) ”Samhällspla-
nering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering”. Där anges att avstånd som 
riskreduktion är en lämplig utgångspunkt och angreppssätt vid fysisk planering då exploatering i 
nära anslutning till storskalig kemikaliehantering ska bedömas. Vägledningen innehåller schablon-
avstånd till verksamheter utifrån vilka ämnen som hanteras inom verksamheten. För de närbelägna 
verksamheternas räkning borde toxisk exponering för giftiga gaser vara dimensionerande. Beräk-
ningarna bygger på ämnet klor och schablonavståndet beräknas till >5 kilometer. Schablonavstån-
den är konservativt beräknade och är avsedda att användas framförallt vid översiktlig planering 
eller planläggning för nya industriområden. Vid detaljplanering, anges i vägledningen, att det går 
att använda ett mer detaljerat underlag om verksamheternas risker, ett så kallat verksamhetsan-
passat riskhanteringsavstånd.  

Kemira AB. Helsingborgs stad delar inte länsstyrelsens bedömning att man inte bör planera för 
bostäder och förskola i närheten av Kemira. I rapporten Bedömningar av verksamheters omgiv-
ningspåverkan (Tyréns, 4 februari 2011) konstateras att ett utsläpp av svaveldioxid är det scenario 
som skulle kunna påverka omgivningen med konsekvenser att människor omkommer. Svavelsyra-
hanteringen har granskats av mark- och miljödomstolen i Växjö i mål nr M 1138-09. Helsingborgs 
stad har inga orsaker att ifrågasätta domen som meddelades i Växjö den 30 november 2011 eller 
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den kvantitativa riskanalysen (QRA) som Kemira lät utarbeta (Tyréns, 1 oktober 2010) som ett 
underlag till målet. Som redogjordes för i samrådshandlingarna visar den kvantitativa riskanalysen 
tydligt att det aktuella planområdet hamnar långt utanför en individrisknivå på 10-7, vilket an-
vänds som ett mått på när känslig markanvändning kan tillåtas. 

Alufluor AB. Yttrandet hänvisar till Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete”. 
Enligt Mark- och miljööverdomstolen är denna upphävd (jämför dom i mål nr M 8133-14 medde-
lad i Svea Hovrätt den 5 mars 2015) och har aldrig innehållit tvingande skyddsavstånd. Det har 
rört sig om ur planeringssynpunkt rekommenderade avstånd lämpliga för att minimera besvär från 
olika slag av verksamheter. Vad gäller gasolhanteringen tolkar Helsingborgs stad yttrandet som att 
länsstyrelsen delar stadens bedömning. Vad gäller fluorvätesyra kompletteras planhandlingarna 
med en beskrivning av riskerna som är förknippade med hanteringen av ämnet. Den fluorvätesyra 
som används har en koncentration på ≤30 %, vilket gör den svårflyktig. För att minska riskerna får 
gasol och fluorvätesyra, enligt miljötillståndet, inte lossas samtidigt. 
 
Solenis Sweden AB (Ashland AB). Helsingborgs stad har under samrådstiden tagit del av Solenis 
senaste riskrapport (WSP, 28 november 2014). Efter att ha tagit del av riskrapporten kan Helsing-
borgs stad konstatera att det inte föreligger någon risk för människors hälsa och säkerhet utanför 
Solenis verksamhetsområde, med undantag för om människor uppehåller sig varaktigt på cykelba-
nan i direkt anslutning till verksamhetsområdet. Planbeskrivningen uppdateras utifrån de nya upp-
gifterna. Vad gäller IDLH-värden, som används i rapporten ”Bedömningar av verksamheters om-
givningspåverkan” (Tyréns 4 februari 2011), kontra länsstyrelsens rekommenderade AEGL- eller 
ERPG-värden konstateras i ovan nämnda rapport att gränsvärdet för IDLH är konsekvent mellan 
värden för ERPG-2 respektive ERPG-3 för de aktuella kemikalierna. Planbeskrivningen komplette-
ras med ett resonemang kring detta. 
 
Dominoeffekter. Helsingborgs stad förutsätter att bedömningar av eventuella dominoeffekter har 
ingått som underlag för verksamheternas miljötillstånd, och att eventuella risker ska vara accep-
tabla vid närmaste bostäder. Då befintliga bostäder ligger närmare verksamheterna än de tillkom-
mande borde riskerna vara acceptabla även vid dessa. Helsingborgs stad har ingen anledning att 
göra en annan bedömning.   
 
Markföroreningar. Plankartan kompletteras med en administrativ bestämmelse som säkerställer 
avhjälpande av markföroreningar. 
 
Flytt av naturgasledning. Fyrfatet 1 har efter samrådet avskilts från förslaget och hanteras i 
granskningsskedet som en egen detaljplan.  
 
Risk för översvämning. Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning och bedömning 
av situationen vid en eventuell framtida översvämning i området.  
 
Kulturmiljö. Detaljplanen har kompletterats med bestämmelse som gör yttre underhåll av fastig-
heterna lovpliktigt.  

Länsstyrelsen, den 28 maj 2015 

Länsstyrelsen har framfört följande i ett tillägg till sitt samrådsyttrande: 

Inom IPOS (Industry Park of Sweden) finns även Yara AB som tillverkar bl a foderfosfater. 
Anläggningen är i dagsläget relativt oproblematisk, men bolaget har inlett en prövningsprocess 
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där de planerar att lagra upp till 150 ton ammoniak inom sin anläggning (Seveso). Ammoniak 
är en giftig gas, och vid ett utsläpp kan det få stora konsekvenser för människors hälsa. Bolaget 
arbetar med att ta fram en riskbedömning för detta inför tillståndsansökan (samråd har hållits), 
men ingen riskbedömning finns tillgänglig idag. Detta är en planerad anläggning men kommu-
nen bör även ta hänsyn till detta vid avvägning och bedömning om markens lämplighet för det 
planerade ändamålet. 
  
Kemira ansöker om att få lagra metanol inom sin anläggning, det är också en Sevesoverksam-
het på den högre kravnivån. Metanolen (och en del andra kemikalier) kommer att transporte-
ras med lastbil och båt till och från platsen (risker vid transport av mycket brandfarliga äm-
nen), transporterna bedöms härmed öka med 60 fordonsrörelser per vardagsdygn (lastbil). 
  
NOAH AB ansöker om att få lagra flygaska och annat avfall inom IPOS, vilket innebär en 
transportökning enligt samrådsunderlaget på 35 lastbilar (70 fordonsrörelser) per vardagsdygn. 
 
Kommentar: Helsingborgs stad kan konstatera att det rör sig om tre olika anläggningar som är 
under planering, och att samråd i vissa fall har hållits. Helsingborgs stad förutsätter att befintliga 
bostäder tas i beaktande vid planeringen av anläggningarna och vid tillståndsgivningen för de nya 
verksamheterna, så att de boende inte kommer att utsättas för oacceptabla risker eller störningar 
från vare sig anläggningar eller ökade transporter. Då befintliga bostäder ligger närmare de plane-
rade anläggningarna och transportvägarna än de föreslagna byggrätterna i aktuell detaljplan borde 
risker och störningar från de planerade anläggningarna vara acceptabla vid tillkommande bostäder. 

Lantmäteriet, den 21 maj 2015 

Lantmäteriet har framfört att de inte har någon erinran mot planen, men vill upplysa om att 
gränserna för fastigheterna Knoppen 9, 10 och 15 har tillkommit vid avsöndringar. Detta in-
nebär att gränserna inte har tillkommit i laga ordning. Det innebär att viss osäkerhet kan råda 
mot framförallt den kommunala fastigheten Planteringen 5:1. Samtal angående detta har ägt 
rum under samrådstiden. 

Kommentar: Upplysningen noteras. Då fastigheterna inom kvarteret Knoppen är i kommunal ägo, 
och nya fastighetsbildningar oavsett måste ske för byggrätterna inom kvarteret Knoppen borde osä-
kerheterna inte utgöra några hinder för detaljplanens genomförande, och ska avhjälpas i samband 
med den kommande fastighetsregleringen. 

Förvaltningar och kommunala bolag  

Kulturförvaltningen, 25 maj 2015 

Kulturförvaltningen har framfört att de anser det som mycket positivt att se att bevarandepro-
grammets intentioner går att förena med ny höghusbebyggelse.  

Miljöförvaltningen, den 25 maj 2015 

Miljöförvaltningen har framfört att de generellt stödjer detaljplanens syfte som innebär en 
förtätning av och att natur- och parkmark säkerställs, men att en avvägning måste ske gente-
mot de risker som de omkringliggande verksamheterna ger upphov till. 

Risker och miljöstörningar 
Närheten till industrierna och verksamheterna gör att miljöförvaltningen ifrågasätter om det är 
lämpligt med ytterligare bostäder i området. En av riskerna som fortfarande måste hanteras är 
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gasolhanteringen vid Alufluor. Enligt uppgifter från bolaget ska dock verksamheten upphöra 
till hösten, och då minskar risken från verksamheten betydligt. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att planförslaget kan godtas utifrån behovet att förtäta staden på 
redan exploaterad och bebyggd mark och i förhållande till den riskbild som finns. Detta förut-
sätter dock att gasolhanteringen på Alufluor upphör och att ersättningsprodukten för gasolen 
har en lägre riskbild. 
 
Miljökvalitetsnormer för mark och vatten 
Miljöförvaltningen instämmer i stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av att genomförandet 
av detaljplanen inte kommer att leda till överskridande av miljökvalitetsnorm för luft och yt- 
eller grundvatten. 
 
Etablering av förskola 
Miljöförvaltningen förordar att planbestämmelsen som medger förskola tas bort på grund av 
riskbilden i området och även med hänvisning till de förmodade markföroreningarna som finns 
i området. 
 
Centrumverksamhet 
Miljöförvaltningen vill uppmärksamma stadsbyggnadsförvaltningen om att det är viktigt att i 
bygglovsskedet säkerställa att ljudisoleringen mellan våningsplanen blir tillräcklig och att di-
mensioneringen görs med utgångspunkt från vilken verksamhet som kan komma att bedrivas.  
 
Energieffektivitet 
Miljöförvaltningen anser att bebyggelse på mark som staden upplåter bör ha tydlig miljöprofil 
och att byggnadernas energieffektivitet bör säkerställas genom krav i avtal eller genom över-
enskommelse med byggherren i enlighet med SKL:s rekommendationer. I egenskap av kom-
munalt bolag bör Helsingborgshem ha en tydlig miljöprofil för exploateringen inom planom-
rådet och också sträva efter en energieffektivitet i enlighet med SKL:s rekommendationer. 
 
Vägtrafikbuller   
Enligt Boverkets allmänna råd bör bostäder endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en ljud-
dämpad sida (max 50 dBA vid fasad), och att hälften av boningsrummen bör vara vända mot 
denna sida. 
Den 1 juni 2015 trädde dock förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft. Den 
nya förordningen har en generösare hållning till bland annat vilken ljudnivå som ska gälla vid 
en ljuddämpad sida. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att planen uppfyller de kriterier som Boverket anger för när avsteg 
kan övervägas. Miljöförvaltningen vill dock uppmärksamma stadsbyggnadsförvaltningen på att 
avsteg som innebär att hälften av boningsrummen ska vändas mot ljuddämpad sida kan vara 
svår att uppnå i vissa hörnlägenheter, exempelvis i alternativ A på fastigheten Fyrfatet. Detta 
bör beaktas vid utformningen av byggnaden och när bostädernas planlösningar bestäms. Detta 
kan behöva beaktas även om en bedömning görs utifrån den nya förordningen om trafikbuller.    
 
Förorenad mark 
En markundersökning har visat att det finns föroreningar i marken på fastigheten Fyrfatet 1. 
Föroreningar har också noterats inom delar av kvarteret Knoppen. Av genomförandebeskriv-
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ningen framgår att sanering av marken inom Fyrfatet 1 och kvarteret Knoppen måste göras för 
att uppfyllas Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. Miljöförvaltningen 
anser att marksaneringen dessutom behöver säkerställas genom utökad lovplikt med innebör-
den att bygglov inte får beviljas förrän en efterbehandling av området har utförts och godkänts 
av tillsynsmyndigheten. 
 
Kommentar: Risker och miljöstörningar. Stadsbyggnadsförvaltningen delar inte miljöförvaltning-
ens uppfattning att gasolhanteringen vid Alufluor måste upphöra för att inte riskerna för hälsa och 
säkerhet ska vara oacceptabla. När verksamheten fick sitt senaste miljötillstånd av länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation (2 maj 2013) bedömdes riskerna som acceptabla vid närmsta bostäder. 
Tillkommande bostäder ligger längre från verksamheten än befintliga bostäder, varför stadsbygg-
nadsförvaltningen inte har någon anledning att göra en annan tolkning av riskbilden. 

Etablering av förskola. Planbestämmelsen ”S”, som möjliggör förskola i huset på Odengatan 16, 
föreslås utgå ur detaljplanen.  

Centrumverksamhet. Som miljöförvaltningen skriver hanteras frågan om ljudisolering mellan 
våningsplanen i bygglovsskedet.  

Energieffektivitet. Planbeskrivningen innehåller ett stycke som klargör stadens viljeinriktning vad 
gäller miljöprofil och energieffektivitet. Vad gäller att styra en bostadsbebyggelses miljöprofil och 
energieffektivitet är det inte möjligt att ställa mera långtgående krav än de som ställs i Boverkets 
byggregler (BBR) i en detaljplan. 

Förorenad mark. Detaljplanen kompletteras med bestämmelse som innebär att bygglov inte får 
beviljas förrän markföroreningar är slutgiltigt avhjälpta. 

Ledningsägare  

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) , 15 maj 2015 

NSVA har framfört att de ställer krav på fördröjning av dagvatten med en effektiv volym på 
100m3/ha hårdgjord yta. Kravet ställs för att kunna hantera framtida klimatförändringar. Ma-
gasinsvolymen kan reduceras genom att, exempelvis, anlägga gröna tak.  

Dagvattenhantering inom främst kvarteret Kungsörnen kan vara svårhanterligt då området är 
flackt med instängda partier. Risken för översvämning är därför högre och sekundära avrin-
ningsvägar bör finnas för att byggnader och anläggningar inte ska skadas vid extremregn.  

Parkeringsplatser kan med fördel utföras med genomsläpplig beläggning.  

NSVA har inga ytterligare erinringar.  

Kommentar: En text utgångspunkt i NSVA:s yttrande har lagts till i genonomförandebeskrivningen 
avseende krav på fördröjning av dagvatten. Planhandlingarna har även kompletterats med vägled-
ning kring dagvattenfördröjning.  

Öresundskraft AB, 22 maj 2015 

Öresundskraft har framfört att det i anslutning till Fyrfatet 1 finns en naturgasledning med 16 
bars tryck. Ledningens skyddsområde är 16 meter på vardera sida, som inte får bebyggas. Av-
ståndet kan minskas till 8 meter genom att lägga ett betongskydd ovanpå ledningen.  
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Kommentar: Fyrfatet 1 har efter samrådet avskilts från det aktuella planförslaget och kommer i 
granskningsskedet att hanteras som en egen detaljplan. Hur ledningen ska hanteras hänskjuts till 
arbetet med detaljplanen för Fyrfatet 1.  

Sakägare, boende med flera 

Fastigheten Fyrfatet 3, 4 maj 2015 

Fastighetsägaren till fastigheten Fyrfatet 3 har framfört att vederbörande motsätter sig den i 
samrådet presenterade flervåningsbebyggelsen på Fyrfatet 1. Bebyggelsen innebär en oaccepta-
bel skuggning av Fyrfatet 3. Fyrfatet 1 borde istället bebyggas med 1-plansbebyggelse som 
överensstämmer med befintlig bebyggelse inom kvarteret Fyrfatet.  

Fastighetsägaren framför också att remsan med vegetation längsmed gränsen mellan Fyrfatet 1 
och Fyrfatet 3 bör behållas intakt.  

Kommentar: Fyrfatet 1 har efter samrådet avskilts från det aktuella planförslaget och kommer i 
granskningsskedet att hanteras som en egen detaljplan. Synpunkterna är värdefulla i det fortsatta 
arbetet, och kommer att bemötas i en separat samrådsredogörelse för Fyrfatet 1 istället. 

Fastigheten Glöden 8 med flera, 22 maj 2015 

Fastighetsägarna till Glöden 8, Glöden 2, 4 och 5, Kolet 1, 2, 3, 4, 6 och 7, Plåten 9, 10, 12 
och 13, Fyrfatet 3, 4, 5, 6, 7, 8 samt Turbinen 18 motsätter i skrivelse förslaget såsom det sett 
ut i samrådet och framför följande: 

Planområdets omfattning och utformning 
Fastighetsägarna framför att detaljplanen bör delas i två delar. En detaljplan för Fyrfatet 1 och 
en för övriga delar av planområdet och att dessa hanteras separat.  

Fyrfatet 2 går inte att se på kartan och går inte att hitta någon information om Fyrfatet 2 på 
Helsingborgs stads hemsida.  

Det grönområde som sträcker sig över Fyrfatet 1 mellan Ljungmossegatan och Elektrogatan 
bör bevaras som en del i stadens grönstruktur. 

Ett helhetsgrepp bör tas för villaområdet med justeringar för befintliga fastigheter framförallt 
med tanke på trafik och trafikbuller. Villakvarteren (kvarteren Glöden, Kolet med flera) 
nämns inte i beskrivningen av området i planbeskrivningen. 

Förslaget för Fyrfatet 1 är för otydligt med två redovisade alternativ och en illustrerad byggnad 
som i delar är lägre än vad detaljplanen tillåter. Det redovisade flerfamiljshuset passar inte in 
bland övrig bebyggelse öster om Rååvägen. Undertecknande fastighetsägare anser att byggrät-
ten på Fyrfatet 1 ska ändras till att tillåta byggnader som är jämförbara med de befintliga i 
kvarteret Fyrfatet med äganderätter eller bostadsrätter. Den gamla macktomten vid Jönkö-
pingsgatan anges som ett exempel på ett mer passande sätt att bebygga Fyrfatet 1.  

Fastighetsägarna motsätter sig att byggnaden på Fyrfatet 1 föreslås få ligga direkt i fastighets-
gräns i strid med gällande brandskyddsgränser. Ljungmossegatan är enda vägen in i villaområ-
det och blir vid brand blockerad av utryckningsfordon vilket skulle kunna undvikas om bygg-
naden placeras fyra meter in på fastigheten.  
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Det finns idag ingen gång och cykelväg söder om Högastenskolan, men det finns gott om plats 
på trottoarerna på östra sidan av Rååvägen för att anordna cykelväg och koppla samman denna 
med cykelvägen längs Planteringsvägen. Föreslagen detaljplan för Fyrfatet 1 omöjliggör en 
sådan koppling.  

Parkering 
Fastighetsägarna hävdar att det inte kommer finnas tillräckligt med parkeringsplatser. Många 
som besöker Högastenshallen och idrottsplatsen Heden parkerar idag i området och skolan 
genererar mycket trafik vid hämtning och lämning av barn. Man befarar att parkeringsbrist ska 
göra att problemet sprider sig in i villakvarteren, att luftkvaliteten blir sämre och ökad olycks-
risk till följd av mer trafik. 

Skuggning 
Fastighetsägarna har uppfattningen att skugganalyserna är felaktiga och att det placerats in träd 
i modellen som inte existerar. De efterfrågar en korrekt skuggstudie. 

Avlopp 
Fastighetsägarna undrar om det finns kapacitet i befintligt avloppssystem för ytterligare 95 
hushåll. Villakvarteren har vid tidigare tillfällen drabbats av uppträngande vatten från av-
loppsbrunnar vid kraftiga skyfall.  

Risker och störningar 
Risk med fler boende i området då fler behöver evakueras vid en olycka på industriområdena i 
hamnen. 

Elektromagnetiska fält från transformatorstationen på Fyrfatet 1 nämns inte i planbeskrivning-
en.  

Planprocessen 
Fastighetsägarna påtalar att planbeskrivningen saknar uppgifter om vad som ska ingå i ett ytt-
rande samt när och hur dessa ska lämnas in. Dessa uppgifter finns endast på hemsidan. Endast 
ett fåtal av fastighetsägarna i området har fått inbjudan till samrådet och upplysningen om 
detta anser de därför är undermålig.  

Övrigt 
Fastighetsägarna befarar att fastighetsvärdena minskar alternativt att ökningen avtar med den 
bebyggelse som är föreslagen för Fyrfatet 1.  

Kommentar:  
Planområdets omfattning och utformning 
Detaljplanen har efter samrådet delats i två delar, varav detta är samrådsredogörelsen för fastig-
heterna Kungsörnen 1-4 m.fl. Fastigheten Fyrfatet 1 kommer i granskningsskedet att hanteras som 
en egen detaljplan. Generella synpunkter i skrivelsen bemöts här nedan. De specifika synpunkterna, 
om exempelvis utformning och skuggor, är värdefulla i det fortsatta arbetet, och kommer att bemö-
tas i samrådsredogörelse detaljplanen för Fyrfatet 1 istället.  

Villakvarteren ingår inte i planområdet då det inte har bedömts nödvändigt för att möjliggöra be-
byggelse på Fyrfatet 1, och det inte har funnits någon planansökan från fastighetsägarna i villakvar-
teren.  

Fastigheten Fyrfatet 2 upphörde att existera 1965 och utgjordes innan dess av det område som idag 
är fastigheterna Fyrfatet 3-8.  
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Planbeskrivningen korrigeras vad gäller cykelvägen. Möjligheten att anordna en cykelväg på trotto-
arerna söder om fastigheten Fyrfatet 1 är begränsad eftersom flera fastighetsägare har tagit den 
allmänna platsmarken som utgörs av trottoarer i anspråk så att trottoaren i själva verket är smal. 

Synpunkterna angående utformning bemöts i samrådsredogörelsen till detaljplanen för fastigheten 
Fyrfatet 1 istället. 

Parkering 
Det stämmer att besökare till idrottsplatsen Heden parkerar i närområdet vid evenemang och lik-
nande. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer dock att situationen är acceptabel eftersom det är 
begränsat till enstaka tillfällen. Vad gäller trafiksituationen vid hämtning och lämning arbetar 
Helsingborgs stad aktivt med att minska bilbehovet i hela staden, bland annat genom en attraktiv 
kollektivtrafik.  

Detaljplanen ger utrymme för att tillskapa 0,8 parkeringsplatser per nybyggd lägenhet. De parke-
ringsplatser som försvinner i och med byggrätter för de två tvåvåningshusen ersätts på annan plats 
inom planområdet. Det befintliga bilinnehavet bland invånarna på Högasten är 0,75 bilar per 
hushåll enligt statistik från Helsingborgs stad statistikdatabas. Antalet parkeringsplatser som möj-
liggörs i detaljplanen bedöms vara tillräckligt sett till bilinnehavet i området. 

Skuggning 
Synpunkterna angående skuggning bemöts i samrådsredogörelsen till detaljplanen för fastigheten 
Fyrfatet 1 istället. 

Avlopp 
NSVA påtalar i sitt yttrande inga problem med kapaciteten i avloppsystemet. Fastigheterna inom 
kvarteren Glöden, Kolet och Plåten samt vissa inom kvarteren Turbinen och Släggan är anslutna 
till ett kombinerat avloppssystem som tar hand om både spill- och dagvatten i samma ledning. Såd-
ana avloppssystem är mindre lämpliga ur översvämningssynpunkt, då vatten kan tränga upp ge-
nom avloppsbrunnar vid kraftiga regn. Kvarteren Kungsörnen, Knoppen, Fyrfatet och Kolibrin är 
inte anslutna till dessa ledningar utan till separerade spill- och dagvattenledningar. Nytillskottet av 
lägenheter kommer således inte att belasta avloppsystemen för villakvarteren.  

Risker och störningar 
Transformatorstationen på Fyrfatet 1 är tagen ur bruk och genererar därför inga elektromagnetiska 
fält.  

Avseende risker från de närbelägna verksamheterna hänvisas till kommentarerna till länsstyrelsens, 
miljöförvaltningens, Solenis AB:s och IPOS:s yttranden samt till planbeskrivningen. 

Planprocessen 
När ett förslag till detaljplan har tagits fram ska det samrådas med kända sakägare, bostadsrätts-
innehavare, hyresrättsinnehavare och boende som berörs. Vilka som berörs framgår ur fastighetsä-
garförteckningen. I fastighetsförteckningen finns de upptagna som är ägare till fastigheter som berörs 
och innehavare av rättigheter, annan än bostadsrätt eller hyresrätt, som berörs. Berörd i detta 
sammanhang brukar avgränsas till fastighetsinnehavare och rättighetsinnehavare inom eller i direkt 
anslutning till planområdet. Därför har inbjudan endast gått ut till ett begränsat antal fastigheter i 
planområdets närhet.  

Samrådet kungjordes dessutom genom annons i Helsingborgs dagblad lördagen 18 april 2015. I 
annonsen framgick bland annat var förslaget fanns tillgängligt och samrådstidens längd, att den 
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som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under samrådstiden och till vem synpunkterna 
ska lämnas. Därmed har samråd och kungörelse genomförts i överensstämmelse med plan- och 
bygglagen och informationen har varit tillgänglig även för de som inte har bedömts vara berörda 
som fastighetsägare och/eller rättighetsinnehavare inom och i direkt anslutning till planområdet.  

Fastigheten Kolibrin 1, 19 maj 2015 

En hyresgäst i fastigheten Kolibrin 1 har i en skrivelse framfört följande: 

Parkering och trafiksituation 
Parkering på Ymersgatan och på grönområdet på Kolibrin 1 skulle leda till en ohållbar trafiksi-
tuation, särskilt för barn, samt att miljön skulle förstöras. På Ymersgatan är idag genomfartstra-
fik förbjuden och man får inte parkera på gatan eftersom det skulle hindra in- och utfart till 
carportarna som tillhör radhusen. 

Vad gäller tillgången på parkeringsplatser för boende i kvarteret Kungsörnen är situationen 
redan idag ansträngd. Antalet bilar har ökat de senaste åren och alla parkeringsplatser på Högs-
tensgatan är upptagna. Bilar parkerar tätt längs Högastensgatan. Man måste beakta att samti-
digt som nya parkeringsplatser föreslås så tas i princip lika många bort på gatorna. Helsing-
borgshem räknar med 0,8 bilar per lägenhet, men man måste även räkna med att besökande 
bilar ska ha möjlighet att parkera. Sammantaget anser den boende att parkeringsfrågan inte 
kommer att kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. 

Radhuset där hyresgästen bor ligger längst ut mot Högastensgatan. Hela långsidan av radhuset 
och tillhörande tomt vetter ut mot gatan, som trafikeras av tung trafik och bussar. Radhusen är 
lyhörda och ljud från trafiken, samt ljud från smällande bildrörrar och röster från de som par-
kerar, hörs tydligt in i lägenheten både dag och natt. Gräsmattan och de buskar som avskärmar 
radhuset från gatan och trafiken är enligt den boende helt avgörande för en bra livsmiljö, hälsa 
och trivsel. Det lilla grönområdet mellan radhusets gavel och Högastensgatan uppskattas enligt 
den boende av alla som rör sig i området och ger en fin inramning av radhusen på Ymersgatan. 
Högastensgatan är ett huvudstråk som nyttjas av besökare till camping, badplats och fritidsom-
råde. Många, även förskolebarn och skolklasser, promenerar på trottoaren. Den boende anser 
att parkeringsplatser i det föreslagna läget får anses vara både olämpligt och osäkert, då trotto-
aren bryts av med trafik till och från de föreslagna parkeringsplatserna. Förslaget skulle få 
orimligt stora negativa konsekvenser för miljön och framförallt för de boende i radhuset. 

Risker och negativ miljöpåverkan 
Högasten ligger utsatt mellan två stora industriområden och utsätts för dålig luft, tung trafik, 
transporter av farligt gods och närhet till kemisk industri. Den boende framför att en förtät-
ning med ytterligare negativ miljöpåverkan som konsekvens inte är rätt.  

Bebyggelsens utformning 
De föreslagna åttavåningshusen passar inte in bland de befintliga byggnaderna och omgivning-
en. Åttavåningshuset som föreslås inom kvarteret Kungsörnen skulle enligt den boende för-
störa intrycket av den omgivande bebyggelsen, som har klassats som värdefull. Det andra 
åttavåningshuset skulle vara helt malplacerat i förhållande till sin omgivning, och skulle för-
störa ett värdefullt grönområde.  

Grönytor och parker 
Forskare konstaterar i en artikel i Helsingborgs Dagblad den 11 mars 2015 att ”i jakten på 
förtätning av våra städer är parker utan namn ett lätt byte”, och klargör hur viktigt det är med 
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träd och grönska viktigt för lokalklimatet och för människors hälsa. Av detaljplanen framgår 
att tillgången på anlagda parker och gröningar i området är mindre god. Grönområdena vid 
Ymersgatan/Högastensgatan och på hörnet Odengatan/Planteringsvägen/Torpgatan är exem-
pel på sådana grönområden som är viktiga att bevara.  

Sammanfattningsvis anser den boende att hela förslaget med nybyggnation i området är dåligt. 
Kvarteret Kungsörnen med omgivningar lämpar sig inte för ytterligare bebyggelse.  

Kommentar:  
Parkering 
Trafiksituationen bedöms vara acceptabel efter detaljplanens genomförande. Ymersgatan föreslås i 
detaljplanen övergå från allmän platsmark till kvartersmark. Det innebär att det blir tydligare att 
gatan bara är till för de boende i kvarteret samt eventuella besökare. Det råder idag parkeringsför-
bud på gatan. Efter att gatan har övergått i Helsingborgshems ägo är det de som avgör utformning 
och huruvida det ska vara möjligt att parkera på gatan. Avståndet mellan carport och gräsmattan 
på andra sidan Ymersgatan föreslås inte förändras, varför stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
in- och utfart till carportarna inte kommer att hindras av parkering i det illustrerade läget.  

Detaljplanen ger utrymme för att tillskapa 0,8 parkeringsplatser per nybyggd lägenhet. De parke-
ringsplatser som försvinner i och med byggrätter för de två tvåvåningshusen ersätts på annan plats 
inom planområdet. Det befintliga bilinnehavet bland invånarna på Högasten är 0,75 bilar per 
hushåll enligt statistik från Helsingborgs stad statistikdatabas. Antalet parkeringsplatser som möj-
liggörs i detaljplanen bedöms vara tillräckligt sett till bilinnehavet i området. 

Grönytan mellan radhuslängans gavel och fastighetsgränsen mot Högastensgatan är cirka sju me-
ter. En parkeringsplats upptar cirka fem meter på längden. Det återstår alltså två meter, som kan 
utformas med avskärmande buskage. 

Risker och negativ miljöpåverkan 
Avseende risker från de närbelägna verksamheterna hänvisas till kommentarerna till länsstyrelsens, 
miljöförvaltningens, Solenis AB:s och IPOS:s yttranden samt till planbeskrivningen.  

Vad gäller negativ miljöpåverkan görs för varje detaljplan en bedömning om genomförandet av 
detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygg-
lagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. Den aktuella detaljplanen bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Detaljplanen innebär dock en betydande förändring av området. 

Bebyggelsens utformning 
Kulturförvaltningen har i sitt samrådsyttrande, se ovan, framfört att de anser det som mycket posi-
tivt att se att bevarandeprogrammets intentioner går att förena med ny höghusbebyggelse. Stads-
byggnadsförvaltningens uppfattning är att en blandad bebyggelse tillför kvaliteter till området som 
idag saknas och att området lämpar sig väl för ytterligare bebyggelse. 

Grönytor och parker 
Att exploatera grönytor som saknar namn kan mycket riktigt många gånger vara lättare än att 
exploatera de med namn. I detta fall har en avvägning gjorts mellan behovet av fler bostäder, be-
fintlig grönska och andra underlag så som stadens grönstrukturprogram för att hitta en balans mel-
lan dessa. I detta fall tas delar av den befintliga grönytan i anspråk för ny bostadsbebyggelse. Sam-
tidigt skapas ett sammanhängande grönstråk i enlighet med stadens grönstrukturprogram genom att 
ytor som idag är hårdgjorda planläggs som park. Den totala grönytan i kvarteret Knoppen blir 
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därmed något mindre samtidigt som genomförandet av detaljplanen tillför en säkring och kvalitets-
höjning av grönskan och parkstråket. 

De gröna ytor som tas i anspråk för bebyggelse i kvarteret Knoppen är idag planerade för bostads-
bebyggelse. Även den del av grönområdet som säkerställs som park i förslaget till detaljplan är pla-
nerat för bostadsbebyggelse. Fördelen med att säkerställa den norra delen av kvarteret Knoppen som 
park är att det kan bildas ett sammanhängande grönstråk som ansluter till Tallskogsleden och som 
fullföljer intentionerna i stadens grönstrukturprogram.  

Fastigheten Kungsörnen 3, 11 maj 2015 

En hyresgäst har i en skrivelse framfört att nockhöjden i förslaget är väl tilltagen för punkthu-
sen på Kungsörnen 1 och kvarteret Knoppen med 36 meter och att det skulle räcka med cirka 
23,1 till 25,9 meter. Den höjden skulle kunna anses rimlig utan att påverka omgivningens väl 
avvägda bebyggelse av lamellhus med sadeltak och nockhöjd på mellan 13 och 16 meter. I 
omgivningarna är endast industri- samt kontorsbyggnader högre.  

Planförslaget innebär att bebyggelsen kan omfördelas på ett sätt som blir oförutsägbart och 
riskerar att skapa en otydlighet i området.  

Parkering på den sammanhängande grönytan vid Högastensgatan/Ymersgatan bör inte tillåtas 
eftersom de fördärvar mer än de tillför. Parkering bör istället koncentreras längsmed Höga-
stensgatan vid fastigheten Kolibrin 1.  

Kommentar: Nockhöjden för punkthusen har justerats ned till 32 meter. De åttavåningshus som 
idag byggs av Helsingborgshem är 28 meter höga. Därutöver behövs utrymme för förhöjd bottenvå-
ning och för flexibilitet i byggnadstyp och genomförande. Detaljplanen reglerar vad som får byggas 
och omfattningen har av stadsbyggnadsförvaltningen bedömts som lämplig. Att ytterligare reglera 
exempelvis bostadsstorlekar och/eller bruttoarea för bebyggelsen har i detta fall inte bedömts som 
nödvändigt då byggrätterna är tydligt avgränsade. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har prioriterat att hålla gårdarna i kvarteret Kungsörnen bilfria. De 
ytor där detaljplanen föreslår parkering bedöms vara mera lämpade för ändamålet. Det är i 
slutänden upp till fastighetsägaren att avgöra hur de vill disponera ytorna.  

Fastigheten Kungsörnen 4, 21 maj 2015 

En boende har i skrivelse framfört att det är positivt med nya bostäder. Den boende anser 
dock att det vore bättre att sanera ödetomter med tomma lokaler närmre havet och bygga 
bostäder på dessa istället för att ta grönområde i anspråk. 

Kommentar: De grönytor som tas i anspråk för bebyggelse ersätts med ytor som idag är helt eller 
delvis hårdgjorda. Grönytorna bildar ett sammanhängande grönstråk och säkerställs som park. 

Att bygga närmre havet skulle innebära att närmsta bostad flyttas närmre industrin och överens-
stämmer inte med de tillstånd verksamheterna har.   

Solenis Sweden AB, den 3 juni 2015 

Solenis har i en skrivelse framfört att de länge har sagt att man bör kunna tillgodoräkna sig de 
riskminimerande åtgärder som verksamheten har vidtagit, och därmed kunna korta säkerhets-
avstånden till annan bebyggelse. Men detta förutsätter att alla parter, inklusive länsstyrelse och 
berörda domstolar delar den åsikten, vilket inte verkar vara fallet i dagsläget. 
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Solenis anser därför att det är förenat med risk för inskränkning av verksamhetens nuvarande 
och framtida verksamhet om förslaget med förtätning och förskola genomförs i närområdet. 
Solenis anser därför att förslaget inte är lämpligt. 

Kommentar: Helsingborgs stad ser positivt på Solenis inställning till att verksamhetens riskminime-
rande åtgärder bör kunna tillgodoräknas i stadsutvecklingen. Vad gäller förskola utgår det ända-
målet ur planförslaget. Vad gäller bostadsändamålet finns idag bostäder på kortare avstånd från 
Solenis verksamhetsområde än de föreslagna nya byggrätterna. I det gällande miljötillståndet ingår 
att risker och störningar har tagit hänsyn till närmaste bostad. Tillkommande bostäder på längre 
avstånd från verksamhetsområdet borde därför inte riskera att inskränka nuvarande verksamhet. 
Inte heller framtida verksamheter borde vara i farozonen, så länge risk- och störningsnivåerna är 
acceptabla vid närmsta bostad. 

Industry Park of Sweden (IPOS), den 8 juni 2015 

Kemira AB, Yara Helsingborg AB, Alufluor AB har i en gemensam skrivelse framfört att de 
inte motsätter sig att området planläggs för att en förtätning och utveckling av området ska 
kunna ske. Verksamheterna anser dock att planläggningen borde ske i ett större sammanhang, 
där olika intressen kan vägas mot varandra. 

Verksamheterna instämmer i Helsingborgs stads bedömning om att riskavstånden bör kunna 
minskas i förhållande till de skyddsavstånd som rekommenderas i Bättre plats för arbete. Verk-
samheterna framhåller att samhället borde kunna tillgodoräkna sig de förbättringar och 
skyddsåtgärder som har vidtagits vid de olika verksamheterna. 

I skrivelsen konstateras dock vidare att verksamheterna inom IPOS är tillståndspliktiga enligt 
miljöbalken, och att de miljöprövande myndigheterna och domstolarna i stor utsträckning 
fortfarande lutar sig mot Bättre plats för arbete och de skyddsavstånd som rekommenderas där.  

Skrivelsen hänvisar också till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) vägled-
ning Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering (MSB792 
– maj 2015). I vägledningen har fastslagits att man fortsatt anser att skyddsavstånd ska vara 
utgångspunkten i fysisk planering och att riskreducerande åtgärder endast bör komma ifråga 
först när skyddsavstånden inte kan uppnås. Verksamheterna antar att de miljöprövande myn-
digheterna och domstolarna, i ljuset av detta, fortsatt kommer att lägga stor vikt på skyddsav-
stånd och endast i mindre grad väga in genomförda riskminskningar och riskreducerande åt-
gärder. 

Samtliga verksamheter inom IPOS ligger inom områden som är planlagt för industri- och 
hamnverksamhet, och den fördjupade översiktsplanen för området (FÖP H+) anger markan-
vändningen till verksamheter inklusive störande industri. I skrivelsen påpekas att det, inom 
ramen för pågående verksamheter inom IPOS, bör finnas utrymme för framtida utveckling av 
respektive verksamhet utan att markanvändningen i närområdet begränsar detta. 

Mot bakgrund av detta och med tanke på den hållning till riskavstånd som de miljöprövande 
myndigheterna och domstolarna har anser verksamheterna att risken är påtaglig att planering 
av bostäder och förskola i IPOS närhet begränsar verksamheternas möjlighet att bedriva på-
gående verksamhet och att i framtiden utveckla verksamheterna. De menar att följden av de-
taljplaneförslaget kan komma att begränsa pågående verksamheter med skärpta villkor eller 
begränsa möjligheterna för nya verksamheter att få tillstånd. 
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Därför välkomnar IPOS en utveckling av området, men framhåller samtidigt att de anser att 
den föreslagna markanvändningen inte är lämplig så länge miljöprövande myndigheter och 
domstolars hållning till skyddsavstånd kvarstår. Som en lämpligare markanvändning för det 
aktuella förslår verksamheterna småskalig industri, handel och hantverk. 

Kommentar: Helsingborg stad ser positivt på att IPOS har en välkomnande attityd gentemot en 
förändring av området i närheten av verksamhetsområdet, och inställningen till att riskminime-
rande åtgärder vid verksamheter bör kunna tillgodoräknas vid en utveckling av området. 

Helsingborgs stad delar inte IPOS uppfattning av att miljöprövande myndigheter och domstolar 
lutar sig mot Boverkets ”Bättre plats för arbete” längre. Boverket menar själva att mycket av inne-
hållet i skriften är inaktuellt och den har enligt stadsbyggnadsförvaltningens uppfattning aldrig in-
nehållit tvingande skyddsavstånd.  

Vad gäller MSB:s nya vägledning ”Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig 
kemikaliehantering” anges att avstånd som riskreduktion är en lämplig utgångspunkt och angrepps-
sätt vid fysisk planering då exploatering i nära anslutning till storskalig kemikaliehantering ska 
bedömas. Vägledningen innehåller schablonavstånd till verksamheter utifrån vilka ämnen som 
hanteras inom verksamheten. För IPOS räkning är toxisk exponering för giftiga gaser dimension-
erande. Beräkningarna bygger på ämnet klor och schablonavståndet beräknas till >5 kilometer. 
Schablonavstånden är konservativt beräknade och är avsedda att användas framförallt vid över-
siktlig planering eller planläggning för nya industriområden. Vid detaljplanering, anges i vägled-
ningen, att man i många fall kan använda ett mer detaljerat underlag om verksamheternas risker, 
ett så kallat verksamhetsanpassat riskhanterinsavstånd.  

Helsingborgs stad delar IPOS uppfattning att miljöprövande myndigheter och domstolar även fort-
sättningsvis kommer att lägga vikt på avståndet som en riskreducerande faktor. Dock anser 
Helsingborgs stad, i motsats till IPOS, att miljöprövande myndigheter och domstolar i och med 
MSB:s nya vägledning har möjlighet att ta hänsyn till genomförda riskminskningar och riskreduce-
rande åtgärder.  

Utifrån de verksamhetsanpassade riskhanteringsavstånden för verksamheterna inom IPOS verk-
samhetsområde (fastigheten Kopparverket 8) gör Helsingborgs stad bedömningen att det är lämpligt 
att planera för nya bostäder inom aktuellt planområde. Möjligheten att bedriva förskola i byggna-
den på Odengatan 16 föreslås dock utgå ur detaljplanen. 

Vad gäller farhågorna att tillkommande bostadsbebyggelse kan begränsa verksamheternas möjlighet 
att bedriva pågående verksamhet och att i framtiden utveckla verksamheterna så finns idag bostä-
der på kortare avstånd från IPOS verksamhetsområde än de föreslagna nya byggrätterna. I miljö-
tillstånden för de olika verksamheterna ingår att risker och störningar i princip inte får vara oaccep-
tabla vid närmaste bostad. Tillkommande bostäder på längre avstånd från verksamhetsområdet 
borde därför inte riskera att begränsa nuvarande verksamheter då antalet boende i området enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens mening inte har varit en del i tillståndens villkor. Inte heller framtida 
verksamheter torde vara i farozonen, så länge risk- och störningsnivåerna är acceptabla vid 
närmsta bostad. Vad gäller möjligheten att bedriva förskola i byggnaden på Odengatan 16 föreslås 
detta utgå ur detaljplanen. 

Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under samrådet har främst handlat om: 
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• Risker. Länsstyrelsen anser att det inte är bevisat att riskerna i området är acceptabla, och 
att bostäder därför är olämpligt på platsen.  

• Förskola olämpligt. Länsstyrelsen och miljöförvaltningen anser att förskola inte är lämp-
ligt i området.  

• Markföroreningar. Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen efterfråga bestämmelser om 
markföroreningar.  

• Översvämning. Länsstyrelsen efterfrågar komplettering av planbeskrivning med bedöm-
ning av sannolikhet och konsekvenser.  

• Gasolhantering. Miljöförvaltningen menar att gasolhanteringen hos Alufluor behöver 
upphöra innan bostäderna byggs. 

• Fördröjning av dagvatten. NSVA framför krav om fördröjning av dagvatten.  
• Naturgasledning i Elektrogatan. Öresundskraft framför att ledningen har totalt 32 meter 

skyddsavstånd.  
• Parkeringar. Det är för få parkeringar och enligt några yttranden även på fel plats.  
• VA-kapacitet. Finns kapacitet för fler hushåll på va-nätet?  
• Grönområden. Att detaljplanen innehåller byggrätter på grönytorna inom kvarteren 

Knoppen och mellan radhusen på Kolibrin och Högastensgatan.  
• Byggnadshöjd. Punkthusens byggrätter medger för höga nockhöjder.  
• Begränsningar av verksamheter. Flera verksamheter uttrycker sig positivt till planerna, 

men befarar att tillsynsmyndigheterna inte delar stadens riskbedömning och att detaljpla-
nen därför kan komma att begränsa verksamheternas miljötillstånd.  

Kvarstående synpunkter 

Kvarstående invändningar från samrådet finns om: 

• Lämpligheten att möjliggöra för nya bostäder i det aktuella området med hänsyn taget 
till de närbelägna industrierna. 

• Utformningen på byggrätten för fastigheten Fyrfatet 1. Dessa behandlas inte i den ak-
tuella detaljplanen. Arbetet med Fyrfatet 1 avses fortsätta som en egen detaljplan. 

• Framtida parkeringsbehov och omdisponering av befintliga parkeringsplatser. 
• Disponeringen av park och byggrätt inom kvarteret Knoppen.   

Ändringar efter samrådet 
Följande ändringar har gjorts efter samrådet.  

• Plankartan  
o Planområdets omfattning har minskats. Planområdet omfattar numera inte fas-

tigheten Fyrfatet 1. 
o Nockhöjderna för åttavåningshusen har justerats nedåt. 
o Gränserna mot parken och byggrätten för tvåvåningshusen inom kvarteret 

Knoppen har justerats. Ändringen är gjord för att underlätta skötsel av park 
och kvartersmark. 

o Centrumändamål tillåts även för punkthuset inom fastigheten Knoppen 15. 
o Carportarna inom fastigheten Kolibrin 1 har försetts med kryssmark som tillå-

ter komplementbygnader. 
• Planbestämmelserna  

o En administrativ bestämmelse om att markföroreningar ska vara slutgiltigt av-
hjälpta innan bygglov kan ges har införts. 

o Största byggnadsarea för carportar inom fastigheten Kolibrin 1 har tagits bort. 
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o Bestämmelsen om ”plank” har utgått. 
o Körförbudet har justerats till att gälla även infart. 
o Varsamhetsbestämmelserna har förtydligats och kompletterats. 
o Kryss- och ringmarkeringarna har försetts med höjdangivelser för att underlätta 

tolkning av detaljplanen avseende kompletterings- och garagebyggnader. 
 

• Planbeskrivningen 
o Ändringar utifrån att detaljplanen inte längre omfattar fastigheten Fyrfatet 1 

har gjorts. 
o Resonemangen kring riskerna förknippade med de närbelägna verksamheterna 

har fördjupats och kompletterats med nya uppgifter rörande Alufluor och So-
lenis. 

o Ett avsnitt om balanseringsprincipen har införts. 
• Genomförandebeskrivningen 

o Ett om planekonomi inklusive balansering balanseringsprincipen har införts. 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp-Redestam  Tobias Röös 
planchef   planarkitekt 
 
    

 
John Hellman 
planarkitekt 
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