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Planuppdrag 
Dnr:87/2018 

Upprättad 5 april 2018 

Ändring av detaljplan (1283K-15807) för fastigheten 

Köpingegården 1 m.fl., Ramlösa 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag 
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig verksamhet genom att öka ut-
nyttjandegraden. 

Avgränsning 
Planområdet är beläget på Långeberga industriområde och omfattas av fastigheten Köpingegår-
den 1. Planområdet gränsar i söder till Malmöleden, i öster till E4:an/E6:an, i norr till järnvägen 
Skånebanan och i väster till befintliga fastigheter inom Långeberga industriområde. Planområ-
dets areal är 139 537 m2 och ägs av Catena Köpingegården Handelsbolag. 

Planområdets läge. Skala 1:20 000.  

Helsingborg C 

Planområdet 
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Planuppdrag 
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Planområdets föreslagna avgränsning markerad med röd linje. Skala 1:4 000. 

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

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under tredje kvartalet 2018, och färdigställas under första 
kvartalet 2019. 

Planförslag 
Huvudidén med planen är att befintlig verksamhet utökas med en tillbyggnad i två våningar 
med en total bruttoarea på 6000 m2 för sex nya lasthus inom befintlig fastighet. Detta föreslås 
göras genom att detaljplanens utnyttjandegrad ökas. 
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Föreslagen utbyggnad enligt skiss bifogad ansökan. 

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 bedöms ligga i linje med intentionerna i Stadsplan 2017. Planområdet ligger intill 
riksintresse för kommunikationer för Malmöleden E4/E6/E20 och Skånebanan. Förslaget be-
döms inte påverka riksintressets värden under förutsättning att eventuella riskavstånd hålls. 

Planområdet ligger inom ett område som enligt Stadsplan 2017 är utpekat som utveckling av 
befintligt verksamhetsområde. Fastigheten är redan detaljplanelagd för industri och indu-
stri/lager. Föreslagen användning ligger i linje med gällande detaljplan och med omkringlig-
gande verksamheter och utgör därmed ingen främmande verksamhet för omgivningen. Försla-
gets påverkan bedöms vara liten och ligga i linje med gällande detaljplan. 

Fastigheten är belägen inom vattenskyddsområde. Eftersom fastighetens dagvatten leds till 
Lussebäcken, som är känslig för föroreningar, flödesfluktuationer och erosion, krävs det för-
dröjning och rening av dagvatten och planerad översvämning inom fastigheten.  

I planområdets södra gräns finns en elledning och utmed Malmöleden finns en regionnätsled-
ning för el. Skyddsavstånd till dessa måste beaktas. 

Föreslagen utbyggnad får inte riskera eller förhindra kommande planer på en ny anslutning till 
trafikplatsen för E4:an/E6:an.  
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Sammantaget bedöms den påverkan, som en utbyggnad inom planområdet förutses få, sådan att 
den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Bedömning av övriga konsekvenser 
I samband med planarbetet behövs en dagvattenutredning som visar hur fördröjning och rening 
av dagvatten löses inom fastigheten.  

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från sökanden den 9 januari 2018. Ansökan gäller att 
möjliggöra för utbyggnad och expansion för den verksamhet som bedrivs av Catenas hyresgäst 
Svenska Retursystem på fastigheten Köpingegården 1.  

Planområdet 
Planområdet är idag ett verksamhetsområde som gränsar till ett mindre grönområde (skydds-
plantering) vid motorvägen E4:an/E6:an. Det finns inga kända kulturvärden men arkeologiska 
lösfynd har gjorts. Det finns inga natur- och rekreationsvärden inom fastigheten. Planområdet 
angränsar till naturskötselmark som utgörs av så kallad ungskog. Hänsyn ska tas vid eventuell 
uppsättning av stängsel. 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten. I den södra gränsen av 
planområdet finns en elledning. Längs med Malmöleden finns också en regionnätsledning för el. 
Eventuella skyddsavstånd måste beaktas. 

Dagvattnet från fastigheten leds till den känsliga Lussebäcken och fördröjning kommer att krä-
vas. Lussebäcken är mycket känslig för föroreningar, flödesfluktuationer och erosion. Området 
har ett särskilt behov av rening, fördröjning av dagvatten och planerad översvämning. Fastig-
heten är belägen inom vattenskyddsområde. Inom fastigheten finns ett dikningsföretag, Köping-
egårdens dikningsföretag. 

Ett nytt förslag finns för utformningen av Ättekulla trafikplats i åtgärdsvalsstudien för 
E4/E6/E20 förbi Helsingborg. Förslaget bedöms dock inte påverka planförfrågan. 

På angränsande fastighet väster om Köpingegården 1 bedrivs fordonsservice och drivmedels-
hantering (Shell). Det innebär risk för föroreningar, främst oljekolväten, i mark och grundvatten. 
Även lösningsmedel och metaller kan förekomma. Strax väster om aktuell fastighet finns en 
notering om skrothantering och eldning. Det innebär risk för föroreningar, främst oljekolväten 
inklusive PAH och metaller, i mark och grundvatten. Inom fastigheten finns en generell risk för 
föroreningar, främst gällande PAH och metaller, i ytlig jord och fyllnadsmassor. Det finns ingen 
uppgift om deponier i direkt närhet av aktuellt planområde. 

Malmöleden genererar höga bullervärden men inget som bör påverka önskade utbyggnadspla-
ner. 

Den yttre södra delen av Köpingegården 1, mot Malmöleden, ligger inom uppmärksamhetsom-
råde för väg för farligt gods och C-verksamhet (buller, lukt, ljus). Verksamheten på Köpingegår-
den 1 är klassad som U-verksamhet. 
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Det finns en ledningsrätt för avlopp (dagvattenledning) 1283K-15993.1 i det nordöstra hörnet 
av planområdet. 

Riksintressen 
Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är 
intressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Planområdet ligger intill Malmöleden E4/E6/E20 och Skånebanan som utgörs av riksintresse 
för kommunikationer. Utmed Skånebanan är ett eventuellt dubbelspår aktuellt i framtiden. För-
slaget bedöms inte påverka riksintressets värden under förutsättning att eventuella riskavstånd 
hålls. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
- 

Stadsplan 2017 
Planområdet ligger inom ett område som pekas ut som utveckling av befintligt verksamhetsom-
råde i stadsplanen. Området ligger också inom ett utredningsområde för trafikplats Ättekulla 
och för en framtida väg och järnvägskoppling till Helsingborgs hamn och Helsingör. 

Förslaget bedöms ligga i linje med intentionerna i Stadsplan 2017. 

Detaljplaner 
För planområdet gäller detaljplan för Köpingegården 1 m.fl. (dp 15807), vilken redovisar indu-
stri och industri/lager ändamål. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. 

Övriga planeringsunderlag 
I Trafikprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 21 maj 2014, pekas Skåneba-
nan ut som en viktig länk för att möjliggöra mer godstransporter. Banan förbinder Helsingborg 
och Helsingborgs hamn med godsstråket genom Skåne, Södra stambanan och Blekinge kust-
bana. Vidare står det i programmet att Skånebanan behöver byggas ut till dubbelspår och att 
kommunen ska verka för att detta sker. Trafikprogrammet pekar också på att det i samverkan 
med trafikverket pågår en utredning av en ny trafikplats på E6:an i höjd med Långeberga. Syftet 
med trafikplatsen är att skapa en attraktivare koppling till E6:an från befintliga och framtida 
industriområden.   

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp Redestam  Malin Bergman 
planchef   planarkitekt 
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