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Detaljplan för del av fastigheten 

Väla 7:4 med flera 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vidare utveckling av Väla Södra industriområde med 
småindustrier och icke störande verksamheter samt att pröva omfattning och utformning av en 
sådan bebyggelse. 

Avgränsning 
Planområdet är cirka 34 hektar stort och ligger öster om Väla by i anslutning till Väla Södra 
industriområde. Området består av del av fastigheten Väla 7:4 och Väla 7:9. Båda fastigheterna 
är i Helsingborgs stads ägo.  

 

Planområdets läge.  

planområdet 

E6 Österleden 

NSR 

Ängelholmsleden 
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Planområdet, som ligger söder om Ängelholmsleden, delas i två delar av Välavägen. Den västra 
delen avgränsas i söder av Välatorpsvägen medan den östra delen ansluter till NSRs återvin-
ningsstation. Den sydvästra delen av planområdet omfattar en visningsby för småhus som inte 
genomförts. 

Förslag till process 
Detaljplanen föreslås upprättas med standardförfarande i enlighet med bestämmelserna i Plan- 
och bygglagen (2010:900). 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under första kvartalet 2017, och färdigställas under andra 
kvartalet 2018. 

Planförslag 
Detaljplanen föreslås möjliggöra för ett verksamhetsområde för småindustrier/icke störande 
verksamhet. Den norra delen av planområdet föreslås planläggas för dagvattenhantering. I den 
sydvästra delen, som i dag omfattas av detaljplan för en visningsby för småhus, föreslås att gäl-
lande detaljplan hävs och att området blir planlöst.  

 

Förslag till disposition. Planområdet illustreras med svart, tjock, streckad linje. 
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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. 

Planområdet är beläget i ett område som i ÖP 2010 är utpekat för verksamheter och småindu-
stri. Den östra delen av planområdet ligger i anslutning till NSRs område för avfalls- och åter-
vinningshantering. För den sydvästra delen finns detaljplan för en visningsby för småhus. Cirka 
15 hektar av planområdet utgörs av icke detaljplanelagd jordbruksmark. Av dessa beräknas 
cirka 10 hektar föreslås planläggas som verksamhetsområde. Resterande del planläggs som 
natur med möjlighet att omhänderta dagvatten. 

Större delen av området är planlagt sedan tidigare. De föreslagna verksamheterna kommer att 
ansluta till redan befintlig verksamhet i närområdet. Området är väl avgränsat av större vägar 
och verksamhetsområden och utgör den sista och avslutande delen av det planerade verksam-
hetsområdet i Väla Södra industriområde. 

Inom och anslutande till planområdet finns områden som omfattas av biotopskydd. De före-
slagna tomtstorlekarna skapar förutsättningar för att bevara dessa miljöer. Sammantaget kan 
inte den föreslagna detaljplanen anses ge upphov till betydande miljöpåverkan i lagens mening. 

Bedömning av övriga konsekvenser 
Den föreslagna detaljplanen innebär möjlighet för verksamheter med behov av tomtstorlekar 
från 3000 till 15000 m2 att etablera sig i ett område med god infrastruktur och i anslutning till 
redan befintligt verksamhetsområde. I anslutning till området planeras för spårvägsförbindelse 
vilket möjliggör för framtida god kollektivtrafikkoppling. Cirka 10 hektar icke planlagd jord-
bruksmark planläggs för verksamhetsområdet. Genom att möjliggöra för verksamheter inom 
det föreslagna området som är utpekat i ÖP 2010 undviks att icke utpekad jordbruksmark tas i 
anspråk för verksamheter/småindustri.  Helsingborg har ett attraktivt läge för företag och det 
finns behov av att skapa fler små till medelstora verksamhetstomter. 

Detaljplanen skapar förutsättning för att utveckla delar av det grönstråk som är utpekat i ÖP 
2010 genom att ett område i den norra delen av planområdet föreslås planläggas för dagvatten-
hantering. Detta kan även bidra positivt till dagvattensituationen i närliggande områden.  

De biotoper som finns inom och anslutande planområdet får stora förutsättningar att bevaras då 
de föreslagna tomtsorlekarna varierar från 3000 till 15000 m2. De varierande tomtstorlekarna 
skapar gör att det går att anpassa de nya avgränsningarna efter de murar och andrabiotoper 
som finns i landskapet. Området ligger i anslutning till flera större vägar/motorvägar. Inga 
större ekonomiska investeringar med avseende på yttre infrastruktur behövs för att genomföra 
planen. Inom planområdet krävs dock investeringar för gator, VA, el etcetera. För planens ge-
nomförande kan en pumpstation för spillvatten behöva uppföras inom planområdet. 
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Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs 
stad den 25 februari 2016.  

Planområdet 
Planområdet, som ligger i anslutning till Väla södra industriområdet, utgörs av odlad åkermark, 
odlingsklass 8. Inom delar av planområdet råder biotopskydd enligt miljöbalken. Öster om 
planområdet finns områden värdefulla för bland annat fladdermöss och groddjur. Inom den 
östra delen har det tidigare funnits ett kollager från beredskapstiden. Platsen används i dag som 
uppställningsplats för bland annat containrar. Väster om planområdet ligger Väla by. Norr om 
Ängelholmsleden ligger Väla centrum och i söder ansluter planområdet till Väla Södra indu-
striby. 

Området är bullerutsatt från flera stora vägar. Genom det föreslagna planområdet passerar en 
luftledning på 130 kV. Lämplig anslutningspunkt för vatten respektiver spillvatten behöver 
utredas. 

Riksintressen 
Området 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 den östra delen av planområdet som om-
råde för blandad icke störande verksamhet, inklusive småindustri, lager och kontor. I anslutning 
till planområdet redovisar ÖP utveckling av gröna stråk och länkar.  

Detaljplaner 
För den delen av planområdet som ligger väster om Välavägen gäller detaljplan för del av fastig-
heten Väla 7:4 1283K-16856, laga kraft 16 december 2010. I detaljplanen anges markens an-
vändning till utställningsområde för småhus. I detaljplanen ingår också ett område där den tidi-
gare detaljplanen som reglerade verksamhetsområde för industriändamål upphävs. Genomfö-
randetiden för gällande detaljplan gick ut den 16 december 2015. För den östra delen av det 
föreslagna planområdet gäller detaljplan för fastigheten Väla 7:4 med flera 1283K-14996, laga 
kraft den 1 december 1999. Genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen regelerar det aktuella 
området som område för fritidsändamål och tekniska anläggningar.  

Övriga planeringsunderlag 
Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, 
tangerar planområdet i söder ett område med särskilda ekologiska värden. 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar men väster om planområdet i anslutning till 
Väla by finns en äldre bytomt markerad.  

Planområdet berörs av uppmärksamhetsområde för väg. 
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp Redestam  Handläggarens namn 
planchef   planarkitekt 
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