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Ändring av stadsplan (1283K-7564) för del av 

Bergaområdet (Musköten 9 och 15), Helsingborgs 

stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 

Syftet med ändringen är att upphäva tomtindelningarna för fastigheterna Musköten 9 och 15. 

Skälet är att fastighetsägaren vill genomföra fastighetsreglering för att kunna utnyttja sina fas-

tigheter bättre i framtiden. 

Avgränsning 

Planområdet omfattar fastigheterna Musköten 9 och 15 som ligger på Berga industriområde. 

Musköten 9 ligger utmed Muskötgatan och Musköten 15 ligger utmed Kastellgatan. 

 

Planområdets läge.  
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Förslag till process 

Detaljplanen föreslås upprättas med förenklat standardförfarande i enlighet med bestämmel-

serna i Plan- och bygglagen (2010:900). 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under tredje kvartalet 2018, och färdigställas under fjärde 

kvartalet 2018. 

Planförslag 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) gäller tomtindelningar och fastighetsplaner som detalj-

planebestämmelser avseende fastighetsindelningen. Dessa bestämmelser reglerar hur ett kvar-

ter ska indelas i fastigheter. 

Genom ändringen prövas endast upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelserna, det vill 

säga ingen annan ändring av gällande detaljplan kommer att hanteras inom ramen för denna 

planprocess. Denna planändring innebär ingen ändring av byggrätt. 

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              

genomföras. 

Planområdet omfattas inte av några riksintressen. 

Planens genomförande innebär ändrad planbestämmelse gällande fastighetsindelningen. Befint-

liga planbestämmelser i övrigt ändras inte. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring har inkommit från Wihlborgs Fastigheter AB den 3 maj 2018.  
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Tomtindelning (avsedd att upphävas för Musköten 9) 

För del av planområdet gäller tomtindelning, 1283K-8132, upprättad 18 maj 1966. 

Tomtindelningen gäller bara för Musköten 9, övriga delar är upphävda tidigare.  

 
Del av planområde, Musköten 9, markerat med blått. 

 

Tomtindelning (avsedd att upphävas för Musköten 15) 

För del av planområdet gäller tomtindelning, 1283K-9578, upprättad 29 juni 1964.               

Tomtindelningen gäller bara för Musköten 15, övriga delar är upphävda tidigare.  

 
Del av planområde, Musköten 15, markerat med blått. 
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Planområdet 

Planområdet ligger på Berga industriområde och består av fastigheterna Musköten 9 och 15. 

Planområdet är bebyggt med industribyggnader för olika verksamheter, bland annat bilprov-

ning, gym och byggföretag.

 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

- 

Stadsplan 2017 

Kommunfullmäktige antog Stadsplanen den 21 november 2017. Musköten 9 och delar av Mus-

köten ligger inom ett område som pekas ut som besöks- och personalintensivverksamhet. Andra 

delen av Musköten 15 ligger inom område för verksamheter. 

Förslaget medför inga förändringar av användningen av planområdet och bedöms därför ligga i 

linje med intentionerna i Stadsplan 2017. 
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Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan för del av Bergaområdet (1283K-7564), vilken redovisar 

kvartersmark för industriändamål. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. 

 

Planområdet markerat 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

                         

Björn Bensdorp Redestam  Agneta Olsson 

planchef   koordinator 

Kv Musköten 


