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Dnr:1056/16  
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Ändring av detaljplan för fastigheten 

Edeforsen 1 med flera, Ödåkra,  
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra bostad i gårdsbyggnad i en gällande detalj-
plan där användningen är bostad. I planändringen ingår även att anpassa exploateringstalet till 
verkliga förhållanden samt att förnya genomförandetiden för hela planområdet.  

Avgränsning 
Planområdet som ligger i östra Ödåkra, norr om Björkavägen, omfattar cirka 3,9 hektar och är 
bebyggt med villor. Planområdet ligger omgivet av småhusbebyggelse och ansluter till grönytor 
i norr, väster och öster. Även inom planområdet finns en mindre gröning. Öster om planområdet 
finns en F-9 skola. 

 

Planområdets läge.  

Planområdet omfattas av fastigheterna Edeforsen 1-4, Brattforsen 1-4, Bodforsen 1-4, Smedjeån 
1-4, Silverån 1-8, Sikån 1-3 och Smörån 1-5. Samtliga är i privat ägo. I planområdet ingår även 
fastigheten Ödåkra 4:23 som är i Helsingborgs stads ägo. 

planområde 

Ödåkra station 

Björkavägen 
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Planområdet inom blå markering. Observera att fastigheten som inte är blåmarkerad inom plan-
området inte omfattas av aktuell detaljplan. 

Förslag till process 
Detaljplanen föreslås upprättas med begränsat planförfarande, som ändring av gällande detalj-
plan, i enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen (2010:900). 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under andra kvartalet 2017, och färdigställas under fjärde 
kvartalet 2017. 

Planförslag 
 Planarbetet förslås genomföras genom ändring till gällande detaljplan.  

I gällande detaljplan står, under markens utnyttjandegrad 5 § mom 2: ”På med F betecknad mark 
får endast en huvudbyggnad och ett garage eller annan gårdsbyggnad uppföras på varje fastighet. 
I gårdsbyggnad får bostad inte inrymmas.” I ändringen av detaljplanen föreslås att den sista me-
ningen stryks, vilket gör det tillåtet att inreda bostad i gårdsbyggnad. Under samma paragraf, 
mom 1, regleras hur stor andel av marken som får bebyggas: ”På med F betecknad mark får 
högst en femtedel av fastighetens areal bebyggas. Där garage eller förrådsbyggnad förläggs i 
markplanet får dock, där så prövas lämpligt, högst en fjärdedel av fastighetens areal bebyggas.” 
Den bestämmelsen föreslås ändras och förtydligas så att den överensstämmer med verkliga 
förhållanden.  

Björkavägen 

Fastighet som inte 
omfattas av aktuell 
detaljplan. 
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Konsekvenser 

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 § miljöbalken. En 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomfö-
ras. 

Förslaget innebär endast en mindre ändring av gällande detaljplan under pågående markan-
vändning, Användningen är bostad och detta ändras inte. Detaljplanen fortsätter att gälla. 

Bedömning av övriga konsekvenser 
Den föreslagna ändringen innebär att det blir tillåtet att inreda bostad i gårdsbyggnad samt att 
utnyttjandegraden ändras för att stämma överens med verkliga förhållanden.  

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från ägarna till Edeforsen 1 den 24 oktober 2016.  

Planområdet 
Planområdet består av villor i ett utbyggt småhusområde. Ett grönstråk för dagvatten går ige-
nom planområdet. Inom planområdet finns även en elstation.  

I anslutning till planområdet finns en F-9 skola. Planområdet omges i norr, väster och öster av 
grönområden.  

Riksintressen  
Planområdet omfattas inte av några riksintressen. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som lämpligt för komplement 
till befintlig stadsbebyggelse och utveckling till blandad stad. 

Detaljplaner 
För planområdet gäller detaljplan för norra delen av Svengårdsområdet i Ödåkra (1283K-
10141), vilken redovisar bostadsändamål. Detaljplanen vann laga kraft den 21 februari 1973 
och genomförandetiden har gått ut. Planområdet gränsar till detaljplan för del av Ödåkra 4:23 
(Svensgårdsgatan) (1283K-5979). Detaljplanen omfattar två villafastigheter och användningen 
är bostad. Detaljplanen vann laga kraft 14 juli 2005 och genomförandetiden har gått ut. I detalj-
planen finns ingen bestämmelse som förhindrar bostad i gårdshus. Öster om planområdet gäller 
detaljplan för Ödåkra 4:5 (1283K-10658). Detaljplan för Ödåkra 4:5 (1283K-10470) gäller öster 
och söder om planområdet. Båda planerna anger användningen till bostad och allmänt grönom-
råde. Norr och väster om planområdet gäller detaljplan för Ödåkra 4:23 med flera (1283K-
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10394) som medger bostad, skola (allmänt ändamål) och park. För samtliga planer har genom-
förandetiden gått ut.  

 

Gällande detaljplaner 

Övriga planeringsunderlag 
Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, 
ligger planområdet inom rekommenderat avstånd till närpark. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp Redestam  Stina Hellman 
planchef   planarkitekt 

1283K-10394 

1283K-10470 

1283K-10658 

1283K-15979 
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