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ÖP 2010 har tagits fram genom en process med många aktörer genom 
workshops, fokusgrupper och profi larbetsgrupper. Inom Helsingborgs stad 
har många deltagit aktivt och på olika vis bidragit till denna samrådshand-
ling.

Arbetet med ÖP 2010 har genomförts av en arbetsgrupp inom stads-
byggnadsförvaltningen, avdelning för strategisk planering, under ledning av 
Sofi a Öreberg.

Från och med samrådsskedet har Magnus Ydmark på strategisk planering 
tagit över projektledarskapet.

Projektledare och processansvarig under 2007/2008 var Therese Anders-
son, strategisk planering. Ann-Marie Cvitan Trellman var fram till september 
2008 ansvarig för medborgardialogen. Samrådshandlingen togs fram under 
projektledning av Markus Horning på  Atkins, Malmö under våren 2009.  

Arbetsgruppen utgörs av Natalia Panassiouk, MyLinda Lorentzson, 
Eva-Marie Wenehed, Christina Andersson, Widar Narvelo, Eva Fransson, 
Fredrik Bengtsson och Birgit Müller. Avdelningens övriga medarbetare har 
kompletterat med stöd och viktig kunskap.

Därutöver har många medarbetare inom förvaltningens övriga avdelningar 
bidragit aktivt.

Layout har gjorts av Charlotte Wimark, Karina Sterntorp och Birgit Müller. 
Profi lcollagen har gjorts av Fredrik Karlsson på Atkins, Malmö och omslaget 
av Emilie Wieslander och Fredrik Karlsson på Atkins, Malmö.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en ledningsgrupp bestående av 
stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer, Ole Andersson, Björn Bensdorp-
Redestam, Ann-Charlotte Wedelsbäck och Magnus Holmqvist följt arbetet.

Inom Helsingborgs stad har en politisk styrgrupp utgjorts av kommun-
styrelsens ordförande Peter Danielsson, kommunstyrelsens vice ordförande 
Tomas Nordström, stadbyggnadsnämndens ordförande Joakim Andersson, 
stadbyggnadsnämndens vice ordförande Bengt Larsen och stadsdirektör 
Stellan Folkesson.

Under processen med att ta fram ÖP 2010 har avstämningar gjorts löpande 
med kommunalrådsberedningen.

ÖP 2010 består av följande handlingar:

• ÖP 2010 - en strategisk översiktsplan för 
 Helsingborgs utveckling
• Sex kartor: Markanvändningkarta och 
 regleringskarta samt fyra kartor med 
 utvecklingsprinciper
• Konsekvensbeskrivning – miljömässiga, sociala  
 och ekonomiska konsekvenser
• Riksintressen och allmänna intressen
• Samrådsredogörelse

• Utställningsutlåtande
 

Visionen i ÖP2010 är baserad på Framtidsbild 2035 Helsing-
borg en färgstark och framåtriktad stad enligt beslut i KS 
september 2008.
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1.1 Remissen

Kommunstyrelsen beslutade  2009-05-06 
att lämna förslaget till Helsingborgs nya 
Översiktsplan, ÖP 2010, för samråd under 
perioden 2009-05-19 -- 2009-08-19.

Samråd ger staten, grannkommunerna och 
andra berörda möjlighet att formellt lämna 
synpunkter på förslaget till Översiktsplan. 
Samrådsförslaget har skickats till cirka 75 
olika instanser bestående av myndigheter, 
kommunerna i Skåne Nordväst, intresse-
föreningar och företag. 

Samrådsförslaget bestod av två dokument:
• ÖP 2010 – en strategisk översiktsplan för 
Helsingborgs utveckling, Samrådsförslag.
• Bilagor (1: Konsekvensbeskrivning och 
2: Riksintressen och allmänna intressen).

Samrådsförslaget tog sin utgångspunkt 
i Framtidsbild 2035 – En färgstark och 
framåtriktad stad, som kommunstyrelsen 
tog beslut om i september 2008. Som över-
siktsplan var förslaget till Helsingborgs 
nya översiktsplan 2010 okonventionellt 
uppbyggt. Förslaget inleddes med stadens 
visioner och utmaningar. Därefter presen-
terades strategier och utvecklingsprinciper 
som skulle leda till hållbar tillväxt och för-
verkligande av framtidsbilden. Utifrån de 
tre profi lområdena Mötesplatser, Boen-
demiljöer och Logistik presenterades ar-
betsinriktningar för hur Helsingborgs stad  
skulle arbeta för att skapa mötesplatser 
med liv och rörelse, attraktiva boendemil-
jöer samt smarta logistiska lösningar. Pro-
fi lområdena samverkade till förslaget om 
Helsingborgs framtida struktur. På kartor 
redovisades stadens fysiska utveckling med 
olika utvecklingsprinciper. Enligt samråds-
förslaget skulle Helsingborg växa genom 
förtätning, med hushållning av mark, ut-
veckling i stationsnära lägen och med re-
gionalt utvecklingsperspektiv. 

Arbetet med ÖP 2010 inleddes med  bre-
da och förutsättningslösa dialoger med 
helsingborgarna angående Helsingborgs 
framtid. Medborgarnas delaktighet har 
även uppmuntrats under samrådstiden ge-
nom informationsmöten och i samband 
med Helsingborgsfestivalen. Samrådsför-
slaget har under hela samrådsperioden va-
rit utställt i Stadsbyggnadshuset i syfte att 
presentera förslaget på ett lätttillgängligt 
sätt. Förslaget har också funnits tillgäng-
ligt på stadens hemsida och på biblioteken.
 
1.2 Samrådsaktiviteter 

Kommunerna i Skåne Nordväst samt 
Länsstyrelsen i Skåne inbjöds till dialog-
möte den 10 juni 2009 med syfte att dis-
kutera samrådsförslaget ur ett regionalt 
perspektiv. 

De som tidigare  har deltagit i processen, 
anställda på olika förvaltningar, medbor-
gare, byalag och andra intresseföreningar 
samt  skolelever, har bjudits in till utställ-
ningsvernissage med information och 
möjlighet till delaktighet vid ett antal tillfäl-
len under samrådstiden. Syftet var att pre-
sentera förslaget, återkoppla till de med-
borgardialoger som genomförts tidigare 
och att få synpunkter på samrådsförslaget. 
Därutöver har sex samrådsmöten för all-
mänheten arrangerats på kvällstid, samt ett 
på en lördag.

Under Helsingborgsfestivalen den 23-25 
juli 2009 presenterades ÖP 2010 i ett in-
formationstält i Stadsparken som fung-
erade som ett tillfälligt dialogrum. Sam-
rådsförslaget presenterades där på ett mer 
informellt sätt för att skapa ett intresse 
för översiktsplanearbetet, ge besökarna en 
möjlighet till att uttrycka sina åsikter kring 
Helsingborgs stadsutveckling och disku-
tera samrådsförslaget. 

Anteckningar från aktiviteterna redovisas 
under ”inkomna synpunkter” i sista delen 
av samrådsredogörelsen.

1 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
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2 SAMMANFATTNING

Intresset för planförslaget har varit stort, 
och många värdefulla synpunkter på allt 
från övergripande frågor till detaljer i plan-
förslaget har kommit in. Synpunkterna har 
resulterat i att vissa delar av förslaget har 
ändrats inför utställningen av Översikts-
plan 2010. 

Remissinstanserna är generellt positiva till 
att Helsingborg blir ett nav i planeringen av 
den regionala utvecklingen i Skåne Nord-
väst inklusive norra delen av Öresundsre-
gionen. Den regionala planeringen förut-
sätts skapa mervärde för alla berörda. Den 
strategiska inriktningen som ÖP 2010 har, 
uppfattas som ett bra angreppssätt i den 
samverkan som många ser fram emot. Ett 
viktigt komplement till de övergripande 
strategierna är den nya karttjänsten som 
stadsbyggnadsförvaltningen håller på att 
ta fram. 

En återkommande aspekt på den översikt-
liga planeringen är vikten av tidiga dialoger 
med berörda myndigheter och organisa-
tioner. För att de strategiska tankarna ska 
få genomslagskraft i människors vardag 
betonar fl era av de kommunala förvalt-
ningarna att ett tvärsektoriellt arbetssätt är 
nödvändigt. 

Överlag uppfattar remissinstanserna att 
fokus i samrådsförslaget ligger på explo-
atering och transportutveckling. Det upp-
fattas som positivt att bygga i lägen med 
god tillgång till kollektivtrafi k.  De brister 
som framförs handlar till stor del om att 
planen är otydlig när det gäller avgräns-
ningar och ställningstaganden till markan-
vändningen, riksintressen med mera. Fle-
ra remissinstanser anser att de därför har 
svårt att ta ställning till planen. Man saknar 
ställningstaganden till målkonfl ikter när 
det gäller exempelvis exploatering kontra 
grönområden, natur- och kulturmiljöer, 
strandskydd, riskfrågor med mera. En ut-
veckling av miljökonsekvenserna och mil-
jömålskonfl ikterna samt en ökad tydlighet 
efterlyses i utställningsförslaget.

3 INKOMNA 

SYNPUNKTER
Under denna rubrik redovisas inkomna 
synpunkter tillsammans med stadens kort-
fattade kommentarer till dessa.  

3.1 Synpunkter från myndigheter

Länsstyrelsen i Skåne län 
(yttrande 2009-08-28) Kommenteras 
under respektive avsnitt!  

Under samrådet ska Länsstyrelsen särskilt 
ta till vara och samordna statens intressen, 
tillhandahålla underlag för kommunens 
bedömningar och ge råd om sådana all-
männa intressen enligt 2 kapitlet plan- och 
bygglagen (PBL) och sådana miljö- och 
riskfaktorer som bör beaktas vid beslut 
om användningen av mark- och vatten-
områden. Vidare ska Länsstyrelsen verka 
för att riksintressen enligt 3 kapitlet och 4 
kapitlet miljöbalken (MB) tillgodoses och 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet MB 
iakttas samt att mellankommunala frågor 
samordnas.

Länsstyrelsen anser att planen berör de 
fl esta av de ämnesområden som ska be-
handlas i en översiktsplan men kan med 
inkommen planhandling som grund inte 
enkelt utläsa var kommunen och Länssty-
relsen är eniga respektive oeniga avseende 
exempelvis avgränsningen av riksintressen 
och allmänna intressen. Inför utställnings-
skedet av planen anser Länsstyrelsen att 
kommunen genomgående bör tydliggöra 
sina avvägningar och ställningstaganden. 
Länsstyrelsen saknar en tydlig redovis-
ning av planeringsunderlag som riksintres-
sen, Natura 2000-områden, naturreservat, 
landskapsbildsskydd och strandskydd i 
text och på karta. För att tydliggöra befi nt-
liga värden och för att kunna ta ställning 
till hur de tillgodoses genom planförslaget 
är det viktigt att de presenteras på ett rele-
vant sätt.

Eventuella konfl ikter mellan ovanstående 
intressen och planerad exploatering ska 
tydligt framgå både av översiktsplanen och 
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i konsekvensbeskrivningen. Det här sam-
rådsyttrandet innehåller hänvisningar till 
Länsstyrelsens rapporter och andra under-
lag som kan vara till stöd för kommunen i 
det fortsatta planarbetet.

Kommentar: I utställningshandlingarna redo-
visas motstående intressen tillsammans med för-
slagets utvecklingsprinciper. I anslutning till denna 
redovisning ges även tydliggöranden kring ställ-
ningstaganden och avvägningar, dessa redovisas i 
avsnittet ”Tänk på att…”. Förslaget har även 
kompletterats med en regleringskarta som redovi-
sar riksintressen, Natura 2000-områden m m.

Sammanfattning 

Helsingborgs stad och kommuns förslag 
till översiktsplan – ÖP 2010 är en strate-
gisk och i vissa delar en okonventionell 
plan. Planförslaget består av ett huvuddo-
kument och två bilagor innehållande dels 
en konsekvensbeskrivning (miljömässiga,  
sociala och ekonomiska konsekvenser) och 
dels en redovisning av riksintressen och 
allmänna intressen.

Översiktsplanen visar prov på en modern 
omvärldsanalys och på ett framtidstänk där 
fokus lagts på framtida utveckling genom en 
påtaglig urban utbyggnad och förtätning.

Förslaget har samtidigt ett tämligen brist-
fälligt landsbygdsperspektiv vilket Läns-
styrelsen hoppas att kommunen kommer 
att arbeta vidare med framöver. Planen re-
dovisar en mängd övergripande strategier 
men inom en del ämnesområden saknas 
tydliga avvägningar och ställningstagan-
den vilket gör att planen riskerar att inte bli 
tillräckligt vägledande och genom ett stort 
tolkningsutrymme inför kommande detalj-
planläggning.

Länsstyrelsen kan med inkommen plan-
handling som grund inte enkelt utläsa var 
kommunen och länsstyrelsen är eniga res-
pektive oeniga om avgränsningen av res-
pektive riksintresse vilket måste tydliggö-
ras i både text och på karta. Det saknas 
också en uttömmande redovisning av pla-
nens samlade konsekvenser, bland annat 
på riksintressena.

Allmänt 

Övergripande synpunkter 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen är 
ett överskådligt och i en del avseenden ett 
lättillgängligt och modernt dokument med 
sina tydliga övergripande strategier och 
viljeinriktningar. Översiktsplanens starkt 
strategiska nivå gör att den med fördel kan 
användas som utgångspunkt vid regional 
och mellankommunal dialog och samver-
kan. Dock gör planens mycket övergri-
pande form att de fl esta avvägningar och 
ställningstaganden hänskjuts till framtida 
planarbeten vilket Länsstyrelsen anser är 
en brist. Avvägningar mellan olika intres-
sen i aktuella områden hanteras inte i nå-
gon större omfattning utan hänvisas till 
senare fördjupningar vilket gör att planen 
bland annat blir svår att konsekvensbedö-
ma. I planen beskrivs exempelvis hur kom-
munen avser förtäta och bebygga mark-
områden på ett effektivt sätt men utan att 
ange på vilket sätt kommunen avser att ut-
reda eventuella etableringar med hänsyn 
till de befi ntliga värdena. Ställningstagan-
dena bör genomgående bli tydligare i ut-
ställningsskedet och kopplingarna till geo-
grafi ska områden klarläggas, inte minst för 
att underlätta kommunens framtida för-
djupningsarbeten, programarbeten och 
detaljplanering. Då bör även kommunens 
marina områden tydligt redovisas och ställ-
ningstaganden kring dessa tydliggöras. 

Kommentar: Se tidigare kommentar.

Kommunen bör också förtydliga hur pla-
nen relaterar till gällande och aktuella för-
djupningar av översiktsplaner och dessas 
avgränsningar och ställningstaganden.

Kommentar: Förslaget har kompletterats med 
en redovisning av hur ÖP 2010 förhåller sig till 
tidigare framtagna fördjupningar av översikts-
planen och till de fördjupningar som håller på 
att tas fram.

Visioner och strategier 
Översiktsplanarbetet och dess strategier har 
utgått ifrån en visionär framtidsbild för Hel-
singborg år 2035. Planen har en hög ambi-
tion med tydliga visioner som exempelvis i 
vilken omfattning det kommer att behövas 
nya bostäder. Planen redovisar en mängd 
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övergripande strategier men inom en del 
ämnesområden saknas tydliga avvägningar 
och ställningstaganden vilket gör att planen 
riskerar att inte bli tillräckligt vägledande då 
den ger ett stort tolkningsutrymme inför ex-
empelvis kommande detaljplanläggning. Det 
kan fi nnas en poäng med att inte låsa upp 
alla ställningstaganden redan i samrådsskedet 
men Länsstyrelsen anser att förtydliganden 
måste göras för att stärka översiktsplanens 
status. Kommunens huvudsakliga strategier 
i ett 25-årsperspektiv är; att växa resurseffek-
tivt, att bli ett regionalt nav i den regionala 
utvecklingen, att främja ett dynamiskt nä-
ringsliv samt att utveckla Helsingborgs iden-
titet och attraktivitet. Utifrån de fyra strategi-
erna analyseras sedan de tre profi lområdena; 
mötesplatser, boendemiljö och logistik. Hur 
staden ska byggas och utvecklas under rub-
rikerna; stads- och landsbygdsutveckling, na-
tur- och landskapsutveckling, transportut-
veckling samt verksamhetsutveckling.

Avvägningar och ställningstaganden 
Enligt 4 kapitlet 1 § PBL ska översiktspla-
nens innebörd och konsekvenser kunna 
utläsas utan svårighet. I den aktuella över-
siktsplanen saknas redovisning av fl era 
motstående intressen bland annat i sam-
band med föreslagna förtätnings- och ex-
ploateringsområden. Det saknas ex. be-
skrivning av kulturmiljövårdens intressen, 
naturvårdsvärden och värden som är vik-
tiga för medborgarnas hälsa och säkerhet. 
Länsstyrelsen anser därför att det i fl era av-
seenden inte är möjligt att bedöma even-
tuell påverkan på olika riksintressen och 
allmänna intressen. Konsekvensen blir att 
översiktsplanen i dess nuvarande form inte 
skulle få status som reellt vägledande do-
kument inför kommunens framtida plane-
ring av mark- och vattenanvändning.

Kommentar: Motstående intressen redovi-
sas kopplade till utvecklingsstrategierna i ÖP 
2010.

Kartmaterial 
Kommunen visar prov på nytänk genom 
att vilja göra kartmaterial tillgängligt via 
en webportal, men statusen för materialet 
och ev. uppdatering av antaget material bör 
tydliggöras i den fortsatta planprocessen. 

Länsstyrelsen anser att en översiktlig mark-
användningskarta som redovisar planför-
slaget ska medfölja en översiktsplan. Till 
det aktuella planförslaget fi nns förvisso en 
översiktlig sammanställning men en mark-
användningskarta är en central handling 
som ger en bild av kommunens översiktli-
ga ställningstaganden där exempelvis mål-
konfl ikter blir tydliga. I planförslaget fi nns 
en del överlappningar av intressen både i 
text och kartor och i en del av dessa fall 
är kommunens ställningstaganden något 
oklara. En markanvändningskarta bör vara 
tydlig och för att öka orienterbarheten och 
underlätta tolkningen bör ortsnamn och 
större vägar redovisas tydligt. Alla symbo-
ler och markeringar som används på kar-
tan bör enkelt gå att utläsa av teckenför-
klaringen.

Kommentar: Kartmaterialet har bearbetats 
och förtydligats.

Stadsutveckling 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till förtät-
ning där så kan ske på ett långsiktigt håll-
bart sätt.

I förslaget till översiktsplan ska exploate-
ring och förtätning förstärka tre utvalda re-
gionala noder där blandad bebyggelse för 
bostäder och verksamheter ska priorite-
ras. De tre nodområdena är; Knutpunkten, 
Maria och Ramlösa som genom sina kol-
lektivtrafi knära lägen ska möjliggöra håll-
bart och lättillgängligt resande. Länsstyrel-
sen anser att det är positivt att kommunen 
arbetar med förtätningsstrategier på en så 
här övergripande strategisk nivå.

Kulturmiljö 
Länsstyrelsen anser att kulturmiljövärdena 
generellt sett behandlas bristfälligt och utan 
att redovisa riktlinjer för hur kommunen 
ska verka för att utveckla och säkerställa 
värdefulla kulturmiljöer. Länsstyrelsen be-
farar att planen skulle kunna innebära ska-
da på väsentliga kulturmiljövärden, men då 
det saknas tydliga ställningstaganden kan 
Länsstyrelsen inte göra bedömningen utan 
får göra prövningen i kommande planpro-
cesser. Det gäller bl.a. utvecklingen av de 
byar som kan komma att omfatta ca 100 
småhus. Länsstyrelsen anser att kommu-
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nen tydligare bör motivera lämpligheten i 
den här typen av utbyggnader.

Kommentar: Förslaget kommer att förtydli-
gas avseende kulturmiljöfrågor på en översikt-
lig nivå. Då kulturmiljöfrågorna ofta kräver 
detaljerade studier måste dock en stor del ställ-
ningstaganden göras i den kommande följdpla-
neringen.

Fornlämningar och arkeologi 
Länsstyrelsen vill erinra om vikten av att 
hålla tidiga samråd med länsstyrelsens kul-
turmiljöenhet för att klargöra fornläm-
ningssituationen. De kända fornlämning-
arna utgör endast en mindre del av det 
totala fornlämningsantalet. Därför rekom-
menderar Länsstyrelsen att kommunen vid 
planeringen av större utbyggnadsområden 
i ett mycket tidigt skede låter genomföra 
ett första steg av en arkeologisk utredning. 
En sådan utredning utgör en begränsad in-
sats och innebär att områden där det fi nns 
risk för att det fi nns idag okända fasta forn-
lämningar går att lokalisera. Genom tidiga 
utredningar skapas förutsättningar för att 
bevara fornlämningar genom skyddsbe-
stämmelser i detaljplaner.

Bostadsförsörjning 
Kommunen för goda resonemang om 
utvecklingen av befi ntliga bostadsområ-
den och visar på tydliga kopplingar mel-
lan förväntad befolkningsutveckling och 
planer för nya bostäder (cirka 18 000 nya 
bostäder fram till år 2035). Kommunen vi-
sar även en tydlig medvetenhet om vilka 
bostäder som kommer att behövas och 
redovisar problem och möjligheter på ett 
tydligt sätt. Kommunen redovisar dess-
utom utbyggnadspotentialen för bostäder 
och behovet av olika upplåtelseformer och 
kopplar ihop frågor om bostadsutbygg-
nad med frågor om handel och närhet till 
kollektivtrafi k på ett tydligt sätt. Kommu-
nen har behandlat bostadsförsörjningsfrå-
gorna i ett boendeprogram för 2007-2011. 
Hur planen förhåller sig till detta doku-
ment framgår inte utan kan med fördel re-
dovisas för att bidra till en fördjupad bild 
av bostadsförsörjningen i kommunen.

Kommentar: Förslaget har förtydligats med 
kopplingar till program och policydokument, 

bland annat genom tydligare marginalhänvis-
ningar till andra antagna dokument.

Sociala aspekter 
Översiktsplanen visar på en tydlig medve-
tenhet om att samhällsplanering och soci-
al hållbarhet är sammankopplade. Planen 
visar på en tydlig ambition om att kom-
munen ska utvecklas hållbart, såväl eko-
nomiskt, ekologiskt som socialt. I arbetet 
för en hållbar utveckling har Helsingborgs 
stad via tidigare mål- och planprogram an-
gett ett antal förbättringsområden. Dessa 
fi nns omnämnda i planen men kan förtyd-
ligas för att ge översiktsplanen en tydligare 
förankring inför framtida planarbeten och 
målformuleringar.

Kommentar: Se tidigare kommentar. I kon-
sekvensbeskrivningen har beskrivningen av de 
sociala konsekvenserna utvecklats.

Profi lområden 
Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv fi nns 
goda förslag på hur sociala mötesplatser 
ska utvecklas i kommunens huvudort. Ut-
gångspunkterna visar på en mycket inklu-
derande människosyn med ambitioner om 
hög tillgänglighet och stor variation. Dock 
saknas en beskrivning av hur det offent-
liga rummet avses utvecklas i övriga tätor-
ter. Profi lområdena kan utifrån förslaget 
upplevas som något som exklusivt berör 
centrala Helsingborg och det är osäkert i 
vilken omfattning som övriga tätorter och 
landsbygd ingår i planeringen. I planför-
slaget betonas närheten till havet som en 
av kommunens starka attraktionskrafter. 
Länsstyrelsen vill betona att vad som anses 
attraktivt är mycket individuellt och varie-
rar efter livets skeden. Därför bör kommu-
nens övriga naturområden ges ett större 
utrymme i planen. Ur ett socialt hållbar-
hetsperspektiv ger planen ett gott utrym-
me för en fördjupad diskussion om vad 
kommunen defi nierar som ett attraktivt 
boende.

Landsbygds- och landskapsutveckling 

Den aktuella planen har ett tämligen brist-
fälligt landsbygds- och landskapsperspek-
tiv. Fokus ligger nästan uteslutande på ex-
ploatering och landsbygden redovisas mest 
som område för rekreation. Det är positivt 
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att kommunen gör kopplingar mellan folk-
hälsa och närheten till tätortsnära rekrea-
tionsstråk och grönområden men Läns-
styrelsen efterlyser djupare resonemang 
och tydligare ställningstaganden där lands-
bygdsutveckling och områden där bevaran-
de av biologisk mångfald ska väga tyngst. 
Inom ramen för projektet Landsbygden i 
ÖP har Helsingborg varit delaktig i en pi-
lotstudie kallad Hållbar stadsnära lands-
bygdsutveckling ÖP Helsingborg 2010. 
Inom denna pilotstudie genomfördes bl.a. 
en landskapskaraktärsanalys vars syfte var 
att ligga till grund för kommunens vi-
sion och förslag till landsbygdsutveckling i 
översiktsplanen. Kommunen bör vidareut-
veckla översiktsplanen utifrån de kunska-
per som fi nns och använda Länsstyrelsens 
rapporter Landskapet som mål och medel 
och Landsbygden i kommunens översikts-
plan (2009).

Kommentar: Landskapskaraktärsanalysen 
ligger till grund för utvecklingsprincipen som be-
handlar utvecklingen av Helsingborgs olika land-
skapskaraktärer. Det är Helsingborgs stads 
uppfattning att frågan om biologisk mångfald 
behöver hanteras i ett fl ertal olika sammanhang, 
såväl inom staden som på landsbygden. Därför är 
biologisk mångfald inte en fråga som kan avgrän-
sas till ett specifi kt område eller markanvändning 
utan istället kräver ett brett angreppssätt. I ÖP 
2010 föreslås ett antal åtgärder för att stärka den 
biologiska mångfalden genom bland annat an-
läggning av våtmarker, naturreservatsbildningar 
och tillämpning av balanseringsprincipen.

Naturvård 
Från naturvårdssynpunkt ser Länsstyrel-
sen i huvudsak positivt på kommunens 
visioner att förtäta befi ntliga samhällen 
och verksamhetsområden samt att hus-
hålla med grönytor och naturmark. Det är 
även positivt att kommunen vill förstärka 
och utveckla rekreations- och grönområ-
den samt planera för reservatsbildning på 
ett antal platser. Det saknas dock motiv till 
varför kommunen valt att inte fortsätta ar-
beta för att tillgängliggöra skogsområdet 
Bruces skog vilket bör redovisas. Länssty-
relsen vill hänvisa till det naturvårdspro-
gram som utgör Länsstyrelsens långsiktiga 

policydokument för naturmiljövård. I pro-
grammet utpekas bland annat de områden 
i länet som har stora värden för naturvård 
och friluftsliv samt utgör en grund för den 
fysiska planeringen på regional och kom-
munal nivå.

Kommentar: Bruces skog är utpekad som 
en del i det övergripande natur- och kultur-
stråket Vasatorp. Helsingborgs stad arbetar 
kontinuerligt med att förbättra tillgänglighe-
ten till området.

Tätortsnära natur 
Länsstyrelsen vill informera om program-
met för skydd av tätortsnära natur; När-
mare till naturen i Skåne (2003) vilket tagits 
fram på uppdrag av Regeringen. I pro-
grammet utpekas områden som är värde-
fulla för friluftslivet, och hur dessa områ-
den kan skyddas.

Vatten 
Avsnittet om natur- och landskapsutveck-
ling (med tillhörande karta) belyser huvud-
sakligen naturvärden och utvecklingsmöj-
ligheter på land. För de marina miljöerna 
inom kommunens gränser saknas ställ-
ningstaganden undantaget för Grollegrund 
som föreslås bli marint reservat. En kom-
plettering av de marina miljöernas utveck-
ling bör göras. I övrigt är vattenfrågorna 
generellt sett väl belysta i planen med fl era 
goda exempel på strategier som väl sam-
manfaller med uppsatta miljömål. Den fö-
reslagna natur- och landskapsutvecklingen 
kan mycket väl komma att gynna värdena i 
kommunens vatten. Bland de viktiga stra-
tegier som lyfts fram kan nämnas utveck-
lingen av vattendrag och våtmarker, be-
aktandet av stigande havsnivå och övriga 
klimateffekter samt en robust utbyggnad 
av vatten och avloppsnätet.

Kommentar: Ställningstaganden för de mari-
na miljöerna har förtydligats i utställningshand-
lingarna.

Industri och verksamhetsutveckling 
Huvudsakligen föreslås verksamhetsut-
byggnad ske utmed E6:an. Exempelvis fö-
reslås en ny förbränningsanläggning vid 
den befi ntliga soptippen. Ur transportsyn-
punkt är det bra att verksamheter placeras 
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utmed motorvägen men det fi nns en risk 
att verksamheterna kommer att förstärka 
barriären mellan staden och den omgivan-
de landsbygden. Ställningstaganden om 
större verksamhetsområden och dessas 
gestaltning utmed E6:an vore önskvärt i 
samband med utställningsskedet för pla-
nen.

Kommentar: Utvecklingsprincipen angående 
attraktiva infarter behandlar frågan, och i följd-
arbetet med gatuklassifi cering kommer frågan 
att utvecklas vidare.

Transportutveckling och infrastruktur 

Länsstyrelsen anser att förutsättningarna 
för storskaliga infrastrukturprojekt redo-
visas på ett bra sätt. Exempelvis redovi-
sas förutsättningarna för nya stadsdelars 
koppling till befi ntliga och planerade infra-
strukturstråk samt möjligheterna till ökad 
kollektivtrafi k.

Förbindelse mellan Sverige och Danmark (HH-
förbindelsen)   
Om trafi ken på Öresundsbron skulle nå 
sitt kapacitetstak är det viktigt att tidigt ha 
påbörjat planerna för en alternativ väg för 
gods och persontrafi k mellan Sverige och 
Danmark. En framtida förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör skulle påverka 
utvecklingen på såväl lokal, regional, na-
tionell som internationell nivå. En fram-
tida förbindelse skulle kräva en oerhörd 
framförhållning och Länsstyrelsen anser 
att kommunen beaktat möjligheterna till 
HH-förbindelsen på ett tillräckligt övergri-
pande sätt.

Riksintressen 

En av översiktsplanens viktigaste uppgif-
ter är att redovisa områden av riksintresse 
och hur dessa värden långsiktigt ska säker-
ställas. Kommunen ska bedöma översikts-
planens eventuella påverkan på riksintres-
set, alternativt redovisa hur riksintresset 
tillgodoses.

Kommunen har alltför kortfattat beskrivit 
de värden som är av riksintresse. Inför ut-
ställningsskedet av planen anser Länssty-
relsen att kommunen bör tydliggöra sina 
ställningstaganden och planförslagets rela-
tion till fl era riksintressen i text och på kar-

ta. Länsstyrelsen kan med inkommen plan-
handling som grund inte enkelt utläsa var 
kommunen och länsstyrelsen är eniga res-
pektive oeniga om avgränsningen av res-
pektive riksintresse. Där länsstyrelsen inte 
skulle dela kommunens uppfattning om 
justeringar av avgränsningar fortsätter den 
avgränsning att gälla som föreligger idag 
utan justering. Kommunen bör på en karta 
tydligt redovisa var det råder oenighet om 
riksintressenas avgränsning och fortsätta 
dialogen om riksintressenas status med 
Länsstyrelsen och andra berörda parter. 
Kommunen måste sammanställa en tydlig 
karta över riksintressena där den slutgiltiga 
bedömningen framgår. Samtliga riksintres-
sekartor bör göras i en sådan skala att det 
går att utläsa var de olika riksintresseområ-
dena ligger. Länsstyrelsen anser att riksin-
tressena behandlas bristfälligt i översikts-
planen då dessa nästan enbart beskrivs 
i en bilaga och då utan någon utpräglad 
koppling till planförslaget. Att riksintres-
seavsnittet lyfts ut och lagts som en bilaga 
är i sig inte ett problem, men ställningsta-
gandena till huruvida planförslaget ligger i 
linje med eller strider mot de olika riksin-
tressena måste framgå tydligt. Länsstyrel-
sen förutsätter att kommunen inte vidtar 
någon åtgärd som påtagligt skadar ett riks-
intresse eller dess delar utan att ha fört dia-
log med Länsstyrelsen.

Kommentar: Riksintressena redovisas i reg-
leringskarta och kopplingen mellan riksintres-
sen och utvecklingsprinciperna har förtydligats. 
I avsnittet ”Tänk på att…” har ställningsta-
ganden till riksintressen i de geografi skt utpe-
kade utvecklingsområdena preciserats.

Riksintresse för naturvård 

Flera gånger nämns att kommunen plane-
rar för att planlägga delar av Landborgen, 
dvs. riksintresse N 44 (Pålsjö – Domsten), 
för bebyggelse. Dock saknas en motive-
ring till hur detta skulle vara möjligt utan 
att riksintresset skadas. I bilaga 2 redovi-
sar man istället att man avser att skydda 
riksintresset. Länsstyrelsen kan med nu-
varande underlag inte ta ställning till om 
riksintresset riskerar att skadas påtagligt. 
Även utvecklingen av Domsten planeras 
inom ovanstående riksintresse. Här saknas 
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också en djupare analys av påverkan på 
riksintresset. Det samma gäller bland an-
nat Riksintresse N 45 (Råån med omgiv-
ningar) ska bevaras enligt bilaga 2 där det 
samtidigt planeras för exploatering. Läns-
styrelsen motsätter sig med nuvarande un-
derlag exploatering inom dessa riksintres-
sen.

Kommentar: Möjligheterna till ny bebyg-
gelse och eventuellt ytterligare skydd av områ-
det föreslås utredas i en fördjupning av över-
siktsplanen för Landborgen. På samma sätt 
föreslås en större utbyggnad av Domsten och 
stationssamhällena längs Råån att utredas ge-
nom fördjupningar av översiktsplanen.

Landborgen 
Landborgen omfattas av riksintresse för 
naturvård (Pålsjö – Domsten) och hela 
kustområdet ingår i riksintresset för kust-
zonen. Kommunen bör tydligare motive-
ra eventuella intrång och ny bebyggelse i 
strid med riksintressena.

Kommentar: Se ovanstående kommentar.

Raus 
Länsstyrelsen ser från naturvårdssynpunkt 
förslaget om utveckling/utbyggnad av 
Raus som det minst lämpliga i översikts-
planen eftersom det omfattas av fl era riks-
intressen och skyddsområden samt reser-
vat. Vidare är området kring ån utpekat 
som nationellt värdefullt vatten i plane-
ringsunderlaget för tätortsnära natur samt 
i länets naturvårdsprogram. Området hy-
ser således mycket höga naturvärden och 
exploatering utanför befi ntliga orter här 
bedöms i nuläget som synnerligen olämp-
lig.

Kommentar: Frågan har förtydligats i ut-
ställningsförslaget. Föreslaget stationsläge i 
Raus har kompletterats med ett nytt läge på 
Råådalsbanan. Det gör att hållbar utveckling 
nu kan lokaliseras till mindre känsliga delar, 
och till redan ianspråktagen mark.

Vallåkra 
En utbyggnad av Vallåkra bedöms från 
naturvårdssynpunkt som svår då området 
hyser höga naturvärden och omfattas av 
riksintresse för naturvård (Råån med om-
givningar).

Riksintresse för den högexploaterade 

kustzonen    

Kommunen redogör tydligt för riksintres-
set för den högexploaterade kustzonen 
enligt 4 kapitlet 1 och 4 §§ MB i bilaga 
2. Kommunen tar ställning för att bevara 
obebyggda delar av kustzonen och anger 
att utveckling av befi ntliga samhällen och 
verksamheter ska ske inåt land. Länsstyrel-
sen delar denna uppfattning, men anser att 
kommunen bör förklara hur man i Vege 
ska svara upp till ett sådant ställningsta-
gande.

Kommentar: Utställningsförslaget har för-
tydligats i frågan.

Domsten 
I Domsten föreslås en utveckling av sam-
hället längs kusten. Här saknas också av-
vägningar och tydliga motiv. Domsten 
omfattas delvis av riksintresse för natur-
vård (Pålsjö - Domsten) och riksintresse 
för kustzonen. I närområdet fi nns Natu-
ra 2000-områden och naturreservat vilket 
gör att utbyggnadsmöjligheterna i området 
är begränsade. Det oexploaterade kustom-
rådet omfattas dessutom av strandskydd. 
Det fi nns i området dessutom fl era stora 
naturvärden som utpekats i länets natur-
vårdsprogram och planeringsunderlaget 
om tätortsnära natur.

Kommentar: Utställningsförslaget har för-
tydligats i frågan.

Vege 
Vid Utvälinge/Vegeholm föreslås en ny 
stationsby, Vege, byggas med ca 500 bo-
städer. Det på kartan markerande områ-
det omfattas av riksintresse för kustzonen. 
Riksintresset tillåter utveckling av befi ntli-
ga tätorter och verksamheter, men andra 
exploateringsföretag får endast komma till 
stånd om det inte påtagligt skadar natur- 
och kulturvärden. Länsstyrelsen bedömer 
att ett nytt samhälle inom riksintresset kan 
medföra påtaglig skada.

Kommentar: Helsingborgs stad har påbörjat 
ett arbete med en fördjupning av översiktspla-
nen för Vege, där ett förslag till hur en framtida 
station kan integreras med befi ntlig bebyggelse 
i Utvälinge presenteras. Utställningshandling-
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arna har förtydligats utifrån fördjupningen av 
översiktsplanens samrådsförslag.

Riksintresse för friluftsliv 

Generellt sett saknar Länsstyrelsen tydlig 
presentation och ställningstagande kring 
riksintressena för friluftsliv vilket bör för-
tydligas i den kommande planprocessen. 
Länsstyrelsen vill informera om att det 
fi nns två olika riksintressen för friluftsliv, 
ett med geografi ska bestämmelser (riksin-
tresse för det rörliga friluftslivet) utpekat 
enligt 4 kap. 1-2 §§ MB och ett som ut-
pekas enligt 3 kap 6 § miljöbalken (riksin-
tresse för friluftslivet). Helsingborg berörs 
av riksintresset för det rörliga friluftslivet 
”Kullaberg och Hallandsåsen med an-
gränsande kustområden” samt av tre riks-
intresseområden för friluftslivet, ”Kul-
laberg”, ”Bjärehalvön med Hallandsåsen 
och Rönne å” samt ”Ven”. Det saknas en 
karta med riksintressena för friluftsliv vil-
ket bör fi nnas.

Kommentar: Utställningsförslaget har kom-
pletterats med regleringskarta och information 
om riksintressen för friluftslivet.

Riksintresse för kulturmiljövård enligt  

3 kap 6 § MB    

Tydliga avvägningar och ställningstagan-
den saknas till riksintresse för kulturmiljö-
vården.

Kommentar: Avvägningar för kulturmiljö-
värden måste göras mer platsspecifi kt än vad 
som kan redovisas i ÖP 2010. Frågan kom-
mer att behandlas närmare i fördjupnings-PM 
angående förtätning och/eller höga hus.

Riksintresse för kommunikationer enligt 

3 kap 8 § MB 

Länsstyrelsen anser att kommunen på ett 
bra sätt visar på ett regionalt perspektiv 
när det gäller kommunikationer och in-
frastruktur. Dock bör kommunen för-
djupa dialogen med banverket och andra 
berörda aktörer och sedan tydliggöra sina 
ställningstaganden till förslagets påverkan 
på riksintressen som berör infrastruktur 
och kommunikationer. Genom kommu-
nen sträcker sig fl era järnvägar. Framtida 
utveckling av järnvägsspår och trafi kfl öden 
för järnvägen ska generellt samrådas med 
berörda grannkommuner. Kommunen bör 

i det fortsatta planarbetet fördjupa dialo-
gen med Banverket.

Riksintresse väg 

Kommunen vill ta bort riksintresset för 
väg E4:23 (Ängelholmsvägen – Hälsovä-
gen –  Järnvägsgatan) och istället lyfta väg 
111 till riksintresse. Höganäs kommun har 
påtalat att väg 111 har stor betydelse för 
kommunikationen till och från Kullabyg-
den och Höganäs. Dialog om vägens status 
bör fördjupas med alla berörda parter.

Riksintresse hamn 

Kommunen bör beakta inkomna syn-
punkter i samband med det pågående ar-
betet med att formulera riksintresset för 
Helsingborgs hamn. Kommunen bör tyd-
liggöra sina ställningstaganden till riksin-
tresset i kommande utställningsversion av 
översiktsplanen.

Kommentar: Helsingborgs stad redovisar i ut-
ställningsförslaget sitt ställningstagande för hur 
riksintresset kan beaktas och avgränsas.

Riksintresse luftfart 
Helsingborgs stad och kommun berörs 
av riksintressena för Malmö fl ygplats och 
Ängelholms fl ygplats. Flygplatserna är av 
riksintresse för luftfarten enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken. Dessa intressen redovisas inte 
alls i planhandlingarna vilket måste kom-
pletteras inför utställningsskedet av pla-
nen. Då måste kommunen även tydliggöra 
sina avvägningar och ställningstaganden 
till huruvida planförslaget ligger i linje med 
eller strider mot riksintressena och dessas 
avgränsningar. Dialogen bör fördjupas 
med Transsportstyrelsen och andra aktö-
rer som ex. företrädare för fl ygplatserna i 
regionen.

Kommentar: Synpunkterna beaktas, beskriv-
ningen av riksintresset har kompletterats.

Natura 2000-områden 

I översiktsplanen gör Länsstyrelsen tolk-
ningen att det på fl era håll föreslås utveck-
ling/utbyggnad i och i nära anslutning till 
Natura 2000-områden. Utbyggnader i så-
dana områden kan vara otillåtliga. Bland 
annat bedöms föreslagen utveckling/ut-
byggnad i Vege kunna påverka Natura 
2000-områden vid Vegeåns utlopp nega-
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tivt. Stranden vid Vegeån hyser dessutom 
höga dokumenterade naturvärden.

Kommentar: I arbetet med bildandet av na-
turreservat vid Vegeåns utlopp har Helsing-
borgs stad haft ett nära samarbete med Läns-
styrelsen. I det samarbetet har åtgärder tagits 
fram med syfte att leda besökare i området från 
de mest känsliga delarna, vilket har ansetts 
vara tillräckliga av Länsstyrelsen. Dessa åt-
gärder har varit kopplade till en framtida ut-
byggnad vid Utvälinge. I avsnittet ”Tänk på 
att..” tydliggörs geografi ska utvecklingsområ-
dens relation till bland annat Natura 2000-
områden.

Mellankommunala frågor 

Regional utveckling 

En samsyn mellan de skånska kommu-
nerna och dessas översiktliga planering 
främjar en långsiktigt hållbar samhällsut-
veckling i hela länet. Helsingborgs stad vi-
sar tydliga ambitioner på att vilja initiera 
ett sådant arbete inom fl era ämnesområ-
den. Länsstyrelsen ser därför positivt på 
planens strategier för regional utveckling, 
exempelvis genom den kommunövergri-
pande plattformen Skåne Nordväst och 
den kommunöverskridande översiktspla-
nen om vindkraft. Att kommunen väljer 
att ta en drivande roll i den regionala sam-
verkan upplevs av många remissinstanser 
som positivt. Flera av grannkommunerna 
anser att översiktsplanen är ett bra un-
derlag för arbetet med mellankommunala 
framtidsfrågor. Kommunen bör fortsätta 
dialogen med grannkommunerna så att ny 
bebyggelse och infrastruktur kan planeras 
i en omfattning som gynnar hela regionen 
och dess gemensamma ekonomiska, soci-
ala och ekologiska utveckling. Kommunen 
skulle kunna tydliggöra kopplingarna till 
grannkommunernas översiktsplaner och 
visa var det fi nns gemensamma intressen 
och var det ev. skulle kunna uppstå intres-
sekonfl ikter. Det skulle i sin tur underlätta 
kommunernas planering och bygglovgiv-
ning i gränstrakterna.

Dialog och samrådskrets 

Länsstyrelsen anser att kommunen redan 
tidigt i planprocessen fört en föredömligt 
bred dialog med såväl medborgare som 

grannkommuner och andra berörda aktö-
rer, vilket ökar planens trovärdighet. Dock 
skulle utställningsförslaget kunna redovisa 
mer information om vad dialogprocessen 
med medborgarna resulterat i för konkre-
ta förslag. Då kommunen valt att samråda 
översiktsplanen under sommaren har fl er-
talet grannkommuner inte haft möjlighet 
att bereda och föredra planförslaget i re-
levanta nämnder inom den uppsatta sam-
rådstiden. Länsstyrelsen förutsätter att 
kommunen ändå kommer att beakta de 
synpunkter som inkommit något efter det 
att samrådstiden gått ut.

Kommentar: Några av grannkommunerna har 
meddelat att de valt att inte svara på grund av re-
sursbrist; inte kopplat till att samrådstiden var för-
lagd till sommaren, utan på grund av att de måste 
prioritera den egna kommunens planeringsarbeten.

Klimatförändring 
De risker för översvämning som hänger 
samman med ett framtida förändrat klimat 
och med en ökad exploatering är i många 
fall en mellankommunal angelägenhet vilket 
lyfts fram på ett bra sätt i översiktsplanen. 
Den dialog om översvämningsrisker med 
angränsande kommuner som föreslås ske 
via NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB) kan med fördel utökas med fl er 
intressenter via de vattenråd som avses bil-
das för varje avrinningsområde inom ramen 
för den nya vattenförvaltningen.

Kommentar: Helsingborg för en aktiv dialog/
samarbete med vattenvårdsförbunden, inte minst 
Rååns som själva är mycket drivande.

Näringsliv och utbildning 

Flera av grannkommunerna är positivt in-
ställda till Helsingborgs stads strategier för 
att utvecklas till ett regionalt nav. Ur utbild-
ningssynpunkt ses Campus Helsingborg 
som en viktig plattform för utbildning och 
forskning i regionen. Bland annat ser Ås-
torps kommun goda möjligheter till ett 
ökat regionalt samarbete och dialog kring 
näringslivsinriktning och ökat kunskapsut-
byte genom kommunal samverkan.

Transportutveckling och logistik 

Länsstyrelsen anser att kommunen har en 
ambitiös strategi för ett framtida och modernt 
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tranportsystem. Översiktsplanen behandlar 
bland annat strategier för framtida spårbun-
den kollektivtrafi k vilket är positivt både ur 
miljö- och folkhälsosynpunkt. Åstorps kom-
mun efterfrågar fördjupad samverkan kring 
frågor om hållbarare transporter, exempelvis 
vid lokalisering av logistikcentra och annan 
transportintensiv verksamhet.

Spårburen trafi k 

Kommunen har ett unikt läge med ett rikt 
kollektivtrafi knät med stor potential till 
framtida utveckling. Det fi nns fl era järnvä-
gar inom kommunens gränser och dessa 
är av stor betydelse både för Helsingborgs 
stads och för grannkommunernas utveck-
ling. Länsstyrelsen anser därför att kom-
munen på ett klokt sätt föreslår utbyggnad 
och förtätning i kollektivtrafi knära och sta-
tionsnära lägen. Länsstyrelsen anser gene-
rellt att kommunen bör fördjupa dialogen 
med Banverket, grannkommunerna och 
andra berörda aktörer för att nå en regional 
samsyn kring förutsättningarna för spårbu-
ren trafi k, om stationer samt var stations-
nära bebyggelse ska prioriteras. I samband 
med framtida planering som berör järnvä-
garna kan kommunen också ta del av Ban-
verkets ”Reviderat förslag till framtidsplan 
för järnvägen” eftersom detta dokument 
ligger till grund för Banverkets befi ntliga 
och framtida prioriteringar.

Höghastighetsbana 
Ett genomförande av höghastighetsbanan, 
Europabanan, kommer att kräva fördju-
pad dialog på såväl nationell, regional som 
på mellankommunal nivå. Länsstyrelsen 
anser att kommunen tagit upp möjlighe-
terna till höghastighetståg på en tillräckligt 
övergripande nivå i samrådshandlingen. 
Den exakta sträckningen för en framtida 
höghastighetsbana kommer att studeras 
och avgöras i ett senare skede även om det 
redan fi nns förslag till reservat och linje-
dragningar. Det är dock en fördel att lin-
jedragningen redovisas schematiskt i över-
siktsplanen. Kommunen bör fördjupa 
dialogen med Banverket, grannkommu-
nerna och andra aktörer så att översiktspla-
nen redovisar så aktuell information som 
möjligt. Framför allt har Åstorps kommun 
uttryckt en önskan om att fördjupa dialo-

gen kring Europabanan och dess möjliga 
synergieffekter.

Kommentar: Helsingborgs stad tar en myck-
et aktiv roll i det regionala samarbetet kring 
Europabanans utveckling.

Lättspårväg 
Höganäs kommun har efterlyst tydligare 
överväganden om den föreslagna lättspårvä-
gen mellan Höganäs och Helsingborg. Kom-
munerna bör därför fördjupa sin dialog.

Kommentar: Helsingborgs stad och Höga-
näs kommun samarbetar i frågan.

Skånebanan 
På sikt blir det aktuellt att bygga ut Skåne-
banan med dubbelspår. Redan nu planeras 
för åtgärder som ska öka kapaciteten på 
banan. Bland annat genomförs ban- och 
plankorsningsåtgärder.

Söderåsbanan 
Åstorps kommun har uttryckt önskemål 
om att fördjupa dialogen om Söderåsba-
nans utbyggnad med persontrafi k.

Västkustbanan 
Angående utbyggnaden av Västkustbanan 
till dubbelspår uppger Banverket att för-
studien för sträckan Maria - Knutpunkten 
nu är inne i en slutfas. Ännu har inget for-
mellt beslut fattats om huruvida järnvägs-
sträckan ska läggas i markplan eller om det 
ska göras en tunnel. Kommunen bör där-
för fortsätta och fördjupa dialogen med 
Banverket. Båstads kommun har framhål-
lit vikten av att skyndsamt möjliggöra ett 
bättre utnyttjande av Västkustbanan och 
dess höga potential. För övrigt uppges den 
föreslagna utvecklingen av stationsnära 
områden ligga i linje med fl era av grann-
kommunernas planer och intentioner.

Vindkraft 

I planen redovisas inte någon tydlig stra-
tegi för kommande vindkraftutbyggnad 
vilket kan ses som naturligt då det paral-
lellt pågår ett arbete med att upprätta ett 
kommunöverskridande tematiskt tillägg 
till översiktsplan om vindkraft. Kommu-
nen bör ändå överväga att komplettera 
planhandlingen med relevanta ställningsta-
ganden innan planen antages. Länsstyrel-
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sen vill informera om den PBL-lagändring 
(fr.o.m. 1 augusti 2009) som innebär att 
översiktsplanen ges större betydelse samti-
digt som bygglovplikten ändras och delvis 
tas bort vid uppförandet av vindkraftverk. 
Kommunen kan ge tydligare riktlinjer som 
kan underlätta kommande miljöprövning, 
bygglovgivning och detaljplanarbete.

Kommentar: Vindkraftfrågor hanteras i det 
tillägg som håller på att tas fram och för att 
undvika missförstånd redovisas riktlinjer och 
ställningstaganden för vindkraft enbart i detta 
tillägg och inte i ÖP 2010.

Övergripande natur- och kulturstråk 

Kommunen bör fördjupa dialogen med 
grannkommunerna så att natur- och kul-
turstråk kan sammanlänkas på ett bra sätt. 
I detta sammanhang bör även kustområ-
dena beaktas. För att förtydliga föreslagna 
stråk och reservatsbildningar hade Läns-
styrelsen gärna sett mer resonemang om 
motstående intressen och utifrån konkret 
kartunderlag. Då hade eventuella konfl ik-
ter mellan natur/rekreation och exploate-
ring tydligare kunnat utläsas.

Vegeholm 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör tyd-
liggöra sina ställningstaganden till det kom-
munala samarbetet om Vegeholm och sina 
ställningstaganden om orten Utvälinge. 
Kommunen bör fördjupa dialogen med 
Höganäs kommun och Ängelholms kom-
mun och klargöra planeringsförutsättning-
arna inför kommande utställningsskede.

Kommentar: Helsingborgs stad för en kon-
tinuerlig dialog med samtliga kommuner inom 
Skåne Nordväst i ett fl ertal olika frågor. Det 
är Helsingborgs stads ambition att fortsätta 
utveckla ett nära samarbete mellan kommu-
nerna. I avsnittet ”Tänk på att…” har ställ-
ningstagandena avseende Vege tydliggjorts.

Hälsa och säkerhet 

Kommunen har ett övergripande ansvar 
att skapa ett robust och långsiktigt håll-
bart samhälle för invånarna där hänsyn till 
hälsa och säkerhet är viktiga aspekter att 
beakta. I samband med planering ska risk-
frågorna hanteras på ett förutseende och 
framsynt sätt och därmed minimera risker-

na för olyckor inom aktuella områden och 
i kommunen som helhet. Planförslaget kan 
ur hälso- och säkerhetssynpunkt efter ned-
anstående förtydliganden av avvägningar 
och ställningstaganden komma att fungera 
som ett övergripande och bra kunskapsun-
derlag. Länsstyrelsens riskpolicy (septem-
ber 2006) och RIKTSAM (Riktlinjer för 
riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyg-
gelseplanering intill väg och järnväg med 
transport av farligt gods, Skåne i utveck-
ling, 2007:06) är framtagna som underlag 
och stöd inför kommunernas fysiska pla-
nering.

Buller 

Länsstyrelsen anser att frågor om buller 
från exempelvis trafi k och verksamheter 
redovisas på ett tydligt sätt och gällande 
bullerriktvärden förutsätts efterlevas.

Vattenförsörjning - vattenskyddsområden

I planen anges att Helsingborgs grund-
vattenmagasin är källan till de högkvalita-
tiva vattenföretagen och att nyttjande och 
skydd ska säkerställas. Hur skyddet ska 
stärkas behöver förtydligas. I bilagan om 
miljömässiga konsekvenser redovisas Ör-
bys vattenskyddsområde samt ställnings-
taganden för skydd av detta. I översikts-
planen saknas dock en redovisning och 
ställningstaganden för skydd av övriga vat-
tenskyddsområden som är belägna inom 
kommunen (Ramlösa, Örby berggrund-
stäkt och Holk). Vattenskyddsområdena 
bör redovisas tillsammans med övriga all-
männa intressen.

Kommentar: Vattenskyddsområden redovisas i 
regleringskartan. Genom den karttjänst som pa-
rallellt byggs upp inom Helsingborgs stad kom-
mer tillgången till olika geografi skt kopplade be-
gränsningar att underlättas, vilket kommer att 
kvalitetsäkra förutsättningarna inför olika plan-
arbeten.

Grundvatten 

Inom kommunen fi nns stora tillgångar av 
grundvatten av god kvalitet som inte om-
fattas av vattenskyddsområden (se www.
viss.lst.se och www.gis.lst.se/vattenkartan). 
Enligt det nationella och regionala miljö-
kvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvali-
tet” är det viktigt att också skydda sådana 
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grundvattenförekomster som är av vikt för 
framtida vattenförsörjning. Konsekven-
serna av att planera infrastruktur, verk-
samhetsområden och bostadsområden i 
anslutning till ovan nämnda grundvatten-
förekomster bör beskrivas i översiktspla-
nen och i bilagan miljömässiga konsekven-
ser (miljökonsekvensbeskrivningen).

Kommentar: Synpunkten beaktas.

Vattenskyddsområde 

Inom Ramlösa vattenskyddsområde före-
slås omfattande exploatering samt en tra-
fi kplats för direktkoppling av tunga trans-
porter till Köpingegården och Långeberga. 
Utbyggnaden av Tågaborgstunneln berör 
grundvattenförekomsten och Helsingborgs-
sandstenen. Inströmningsområdena till des-
sa förekomster samt ytliga grundvattenföre-
komster i sand och grus (SE 621108-131035 
och SE623123-131094) bör särskilt upp-
märksammas då de lättare påverkas av föro-
reningar än de djupt liggande grundvatten-
magasinen som är överlagrade av moränlera. 
Påverkan på grundvattenförekomster i sand 
och grus behöver beaktas vid utbyggnad av 
mindre byar och av spridd bebyggelse om 
denna ger upphov till verksamheter såsom 
fl er enskilda avlopp och punktvis koncen-
trerad djurhållning.

Kommentar: Frågan hanteras i pågående 
planarbete för Östra Ramlösa och hänskjuts 
i övrigt till kommande planering och bygglovs-
hantering.

Vattenförsörjning 

Handlingarna bör också kompletteras 
med en beskrivning av stadens nuvaran-
de vattenförsörjning samt möjligheterna 
till försörjning genom reservvattentäkter 
i händelse av driftstörningar i Sydvattens 
leveranser. Det kan också vara aktuellt att 
redovisa större utbyggnader av vattenled-
ningsnätet som förväntas genomföras.

Kommentar: Frågan hanteras i kommande 
utredningar och planer.

Geoenergi 

I översiktsplanen berörs riskerna av djupa 
energiborrningar, vilka riskerar att punk-
tera de barriärer som skiljer olika grund-
vattenmagasin från varandra. Inom vissa 

områden bör det göras vissa restriktioner 
vad avser djupare borrning för att skydda 
de djupare grundvattenmagasinen. Kom-
munen bör kontakta Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) för att få mer kun-
skap om de områden som kan bli aktuella 
för restriktioner.

Kommentar: Se ovanstående kommentar om 
vattenförsörjning.

Översvämningsrisker 
Risken för översvämningar och kusterosi-
on lyfts fram som en viktig fråga i plane-
ringen i såväl huvuddokument som i bila-
gan. I bilaga 1 redovisas framtida 100-års 
vattenstånd längs kusten, riskområden för 
kusterosion, utredningsområden för ras 
och skred samt lågpunkter i terrängen. Ef-
tersom det fi nns risk för översvämningar 
också i anslutning till vattendragen Råån 
och Vegeån bör dessa områden också re-
dovisas. Planen bör därför kompletteras 
med information från genomförda utred-
ningar som belyser dessa frågor såsom 
”Översvämningskartering över Råån” som 
är framtagen av Räddningsverket samt den 
av Helsingborgs stad nyligen framtagna 
”Översiktlig översvämningskartering i Ve-
geåns mynning, Hasslarpsån, Skavebäcken 
samt Oderbäcken”. I denna utredning be-
lyses också kombinationseffekter av sti-
gande havsnivå och höga fl öden i vatten-
dragen.

Kommentar: Frågan utreds i fördjupnings-
PM Klimatförändringar och planering.

Stigande havsnivå 

I planen fi nns en kartredovisning där ni-
vån tre meter över nuvarande medelvat-
tenstånd anges som ett möjligt utgångsvär-
de. Länsstyrelsen anser att detta riktvärde 
utgör en god utgångspunkt för hur land-
skapet skulle kunna te sig om vattennivån 
höjdes och inga åtgärder vidtogs. Om inga 
åtgärder skulle göras skulle en stigande 
havsnivå kunna resultera i översvämmade 
områden och ge följdeffekter i form av 
att vatten som skulle kunna dämmas upp 
i vattendrag samt förhöjda grundvattenni-
våer. Förberedelser för förändringar i ha-
vets nivåer kan göras både lokalt och i ett 
mera regionalt sammanhang.
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Kommentar: Efter fortsatta överväganden har 
nivån, för vilken havsnivåhöjning som ska vara 
dimensionerande för bebyggelse, höjts till 3,2 för 
ökad förändringsmarginal.

Erosion och risk för ras 

Länsstyrelsen anser att de riskfaktorer som 
berör stranderosion redovisats på ett till-
fredställande sätt i översiktsplanen.

Radon 

Radonfrågor berörs inte alls vilket vore 
önskvärt även om det inte skulle råda stora 
risker.

Kommentar: Förekomst av markradon redo-
visas i utställningshandlingen.

Rekreation och friluftsliv 

Kommunen vill utveckla sin profi l som 
staden vid vattnet vilket innebär många 
möjligheter att utveckla fritidsfi ske, bad, 
båtliv och turism. I planen anges inte den 
geografi ska utbredningen av de vattenom-
råden som avses utvecklas och eventuella 
motstående intressen som kan påverkas av 
en sådan utveckling inte heller. En kom-
plettering i detta avseende är därför önsk-
värd.

Trafi ksäkerhet 

Kommunens strategier för trygga gång- 
och cykelvägar är tydligt beskrivna.

Materialförsörjning 

Då fl era stora utvecklings- och utbygg-
nadsområden och infrastrukturprojekt 
planeras genomföras i kommunen bör 
översiktsplanen även ta upp frågor om rå-
varuförsörjning.

Kommentar: Frågan kan eventuellt hanteras 
i kommande följdplanering. Det är enligt Hel-
singborgs stads mening inte en fråga som bör el-
ler kan hanteras i en översiktsplan.

Miljöbedömning och miljökonsekvens-

beskrivning (MKB)   

Enligt 6 kapitlet 11 § MB ska de planer eller 
program miljöbedömas som antas av myn-
dighet eller kommun och som krävs i lag 
eller annan författning, om dess genom-
förande har en betydande miljöpåverkan. 
Eftersom en översiktsplan enligt förord-
ningen (1998:905) om miljökonsekvens-

beskrivningar alltid anses ha en betydande 
miljöpåverkan innebär detta att alla över-
siktsplaner ska miljöbedömas och en mil-
jökonsekvensbeskrivning ska upprättas. I 
samband med den aktuella översiktspla-
nen har en konsekvensbeskrivning upprät-
tats med syfte att belysa såväl miljömässi-
ga, sociala som ekonomiska konsekvenser 
vilket Länsstyrelsen ser som mycket posi-
tivt. Konsekvensbeskrivningen är övergri-
pande och redovisar olika konfl iktområ-
den som exempelvis bebyggelseutveckling 
gentemot naturmiljö. Det ges dock ingen 
tydlig förklaring till de ställningstaganden 
som gjorts i planen. Det är därför svårt att 
göra en bedömning av planförslagets kon-
sekvenser i dess nuvarande form. Länssty-
relsen anser därför att detta måste kom-
pletteras och tydliggöras i den fortsatta 
planprocessen. Konsekvensbeskrivningen 
är övergripande men trots sin omfattning 
saknas ställningstaganden inom en del äm-
nesområden. Det saknas också koppling-
ar mellan planförslagets ställningstagan-
den och dess eventuella påverkan på olika 
värden, som exempelvis är av riksintresse. 
Hur kommunen avser att tillgodose riksin-
tressena framgår inte heller särskilt tydligt. 
Det saknas dessutom en uttömmande re-
dovisning av planens samlade konsekven-
ser, bland annat på riksintressena.

Länsstyrelsen hade gärna sett en utförliga-
re konsekvensanalys i MKB:n när det gäl-
ler föreslagen utveckling/utbyggnad inom 
riksintresseområdena. Länsstyrelsen förut-
sätter tills vidare att kommunen inte vidtar 
någon åtgärd som påtagligt skadar ett riks-
intresseområde. I annat fall kan länsstyrel-
sen med stöd av 12 kap. PBL komma att 
ingripa. Eventuell påverkan på naturreser-
vat skulle också med fördel kunna redovi-
sas i MKB:n.

Kommentar: MKB har förtydligats och tydli-
gare kopplingar mellan utvecklingsprinciper och 
konsekvenser har gjorts. Bland annat har kon-
sekvensdokumentets struktur anpassats för att 
underlätta en läsning tillsammans med själva 
översiktsplandokumentet.
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Sociala konsekvenser 

Kommunen skulle kunna utveckla sitt reso-
nemang kring jämställdhetsperspektiv och 
mera utförligt redovisa en analys av sociala 
konsekvenser för samhällets ekonomiskt 
svaga grupper. Kommunen redovisar pla-
nerade insatser för att nå en statushöjning 
av en del bostadsområden och stadsdelar, 
vilket Länsstyrelsen anser är positivt inte 
minst ur integrationssynpunkt. Länssty-
relsen anser att kommunen samtidigt bör 
lägga resurser på att planera den allmänna 
platsmarken och befi ntliga grönområden i 
de aktuella områdena.

Länsstyrelsen efterlyser en djupare analys 
av vilka sociala konsekvenser som en årlig 
befolkningsökning på 1000 nya människor 
skulle föra med sig. Analysen kan göras ut-
ifrån en tydligare redovisning av kommu-
nens demografi ska och sociala situation.

Kommentar: Frågan har utvecklats i konse-
kvensavsnittet.

Miljökvalitetsnormer 

Enligt 5 kapitlet 3 § MB ska kommuner och 
myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer vid 
planläggning och detta ska framgå av plan-
handlingen. Enligt 4 kapitlet 1 § PBL ska det 
av översiktsplanen framgå hur kommunen av-
ser att iaktta gällande miljökvalitetsnormer.

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid 

(NO2)    

Kommunen satsar redan i dagsläget på pla-
ner och åtgärder som syftar till att minska 
trafi ken i stadens centrala delar och för-
bättra dess luftkvalitet, vilket borde redovi-
sas mera ingående i översiktsplanen. Kom-
munen anger i och för sig att det aktivt 
arbetas med miljökvalitetsfrågan men det 
saknas hänvisningar till aktuellt åtgärds-
program och andra planeringsunderlag 
(sid. 82) vilket skulle kunna belysa frågan 
ytterligare. Planen bör även kompletteras 
med konkreta slutsatser och tydligare ställ-
ningstaganden. Länsstyrelsen anser inte att 
Trafi kstrategin från 2006 och Trafi kplanen 
från 2007 räcker inför det kommande ar-
betet med att förbättra stadens luftmiljö. 
Kommunen bör ur luftmiljösynpunkt i 
stället lägga mer fokus på det aktuella åt-
gärdsprogrammet och tydligare ta ställning 

till hur den ökande trafi ken i de centrala 
delarna av staden avses bemötas. Kom-
munen bör också konsekvensbeskriva vad 
kongresscentra och andra stora framtida 
anläggningar kan komma att innebära för 
luftmiljön.

Kommentar: Utställningshandlingen har för-
tydligats om Åtgärdsprogrammet.  Helsingborgs 
stad arbetar aktivt med att genomföra åtgärds-
programmet samt varit delaktiga i att ta fram 
revideringen av åtgärdsprogrammet.

Miljökvalitetsnormer för vatten 

I planen saknas redovisning av förslagen 
till miljökvalitetsnormer som tagits fram 
av vattenmyndigheterna för södra Öster-
sjön och Västerhavet. Vattenförvaltnings-
förordningen anger att vattenmyndighe-
terna senast den 22 december 2009 ska 
fastställa kvalitetskrav för förekomsterna 
av yt- och grundvatten samt skyddade om-
råden. Kvalitetskraven innebär även att 
tillståndet i vattenförekomster inte får för-
sämras. För vattenförekomster som inte 
uppnår god status eller riskerar att för-
sämras kommer åtgärdsprogram att fast-
ställas med åtgärder som krävs för att nå 
kvalitetskraven. Kvalitetskrav och åtgärds-
program är bindande för kommuner och 
myndigheter. En redovisning av den preli-
minära statusklassningen för kommunens 
vattendrag och grundvattenförekomster är 
önskvärd. Mer information återfi nns hos 
Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och 
VISS (Vatten Informations System Sve-
rige) på hemsidorna: www.viss.lst.se och 
www.gis.lst.se/vattenkartan).

Kommentar: Statusklassning och eventuella 
behov av åtgärder för att uppnå miljökvalitets-
norm för vatten kommer att hanteras i senare 
fördjupnings-PM.

Externhandel 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning 
att det inte bör skapas förutsättningar för ny 
externhandel då sådan bland annat bidrar 
till ökade trafi kmängder och sämre luftmil-
jö. Hur befi ntlig extern handel ska begränsas 
bör framgå av kommande planhandlingar.

Kommentar: Frågan om externhandel har ut-
vecklats under avsnittet verksamhetsutveckling.
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Övrigt 

Övrig lagstiftning 

Till en fornlämning hör enligt 2 kapitlet 2 § 
Kulturmiljölagen (KML) ”ett så stort om-
råde på marken eller sjöbotten som behövs 
för att bevara den och ge den tillräckligt ut-
rymme med hänsyn till dess art och bety-
delse. Detta område kallas fornlämnings-
område.” Syftet med ett sådant område är 
bl.a. att fornlämningar ska kunna bevaras 
i så ursprunglig miljö som möjligt. Fram-
för allt när det gäller synliga fornlämningar 
ovan mark är det viktigt att detta skydds-
område redan defi nieras på ett tidigt sta-
dium, vilket görs av Länsstyrelsen.

Strandskydd 

Länsstyrelsen vill informera om att strand-
skyddet är ett starkt allmänt intresse. Delar 
av Helsingborgs stad omfattas av strand-
skyddsbestämmelser enligt 7 kapitlet 13-
18 §§ MB. Kuststräckan är mycket värde-
full för rekreation och växt- och djurliv 
eftersom det i övrigt fi nns få vattenområ-
den i kommunen. Det är därför angeläget 
att dessa förblir tillgängliga för allmänhe-
ten och att deras naturvärden bibehålls. I 
planen föreslås utbyggnad inom strand-
skyddsområden vilket Länsstyrelsen mot-
sätter sig. Länsstyrelsen vill erinra om den 
nya lagstiftningen kring strandskyddet 
som trädde i kraft den 1 juli 2009. I detalj-
plan kan beslut tas att strandskydd enligt 
7 kap. MB kan upphävas för ett område 
men bara om det fi nns särskilda skäl och 
intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. Länsstyrelsen anser 
att kommunen bör tydliggöra de konfl ik-
ter som kan uppstå mellan strandskyddet 
och föreslagen exploatering. Strandskydd 
kan med fördel redovisas på en karta. Se 
Länsstyrelsens Plan PM för Strandskydd 
(2008-09-03).

Kommentar: Strandskydd redovisas i regle-
ringskarta. Eventuella ställningstaganden åter-
fi nns i kapitlet ”Tänk på att..”.

Biotopskydd 

Länsstyrelsen vill informera om biotop-
skyddet enligt 7 kap 11 § MB. Skyddet 
omfattar bl.a. stenmurar, öppna diken 

och alléer. Länsstyrelsen är positiv till att 
kommunen tydligt tagit ställning för att 
dess biotoper ska bevaras och förstärkas. 
I kommunen fi nns många skyddade bio-
toper för vilka det bör tas stor hänsyn till i 
kommande fördjupningsarbeten.

Kommentar: Genom att biotopskyddade om-
råden kommer att fi nnas tillgängliga i den kart-
tjänst som Helsingborg bygger upp parallellt med 
ÖP 2010-arbetet underlättas identifi eringen av 
dessa i planarbeten.

Naturreservat 

Det fi nns ett antal naturreservat i kommu-
nen vilka berörs av särskilda bestämmelser 
i form av föreskrifter i reservatsbeslut, vil-
ka inskränker markanvändningen och alle-
mansrätten. Det är därför av största vikt 
att kommunen tydligt i skrift och på karta 
redovisar var reservaten fi nns för att tyd-
liggöra förutsättningarna för planering. 
Även nya kommunala reservat bör framgå 
tydligt av en markanvändningskarta så att 
eventuella intressekonfl ikter tydligt kan ut-
läsas. Länsstyrelsen motsätter sig all explo-
atering inom naturreservat och förutsät-
ter att förtydliganden görs i den fortsatta 
planprocessen.

Kommentar: Se kommentar ovan om kart-
tjänst. Befi ntliga naturreservat visas även på 
regleringskarta. Vilken form av skydd som är 
lämpligast för utpekade utvecklings- och be-
varandevärda naturområden, fastställs inte i 
översiktsplanen.

Landskapsbildsskydd 

Länsstyrelsen vill erinra om förordnandet 
om landskapsbildsskydd enligt 19 § natur-
vårdslagen, vilket fortfarande gäller enligt 
miljöbalkens övergångsbestämmelser. En-
ligt planen föreslås utveckling/utbyggnad 
av fl era orter inom landskapsbildsskyddet 
för Rååns dalgång. Vid planläggning av be-
byggelse inom landskapsbildsskydd bör 
kommunen ansöka om ett upphävande av 
förordnandet. Länsstyrelsen upphäver inte 
förordnandet där bebyggelsen bedöms 
skada landskapsbilden. Skyddet gäller även 
vid detaljplanering och planen kan inte ge-
nomföras i strid mot landskapsbildsskyd-
det. Länsstyrelsen vill gärna fördjupa dialo-
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gen med kommunen för att diskutera hur 
ett säkerställande av värdena skulle kunna 
göras med modern lagstiftning.

Kommentar: Helsingborgs stad anser att ge-
nom omsorgsfull lokalisering och gestaltning kan 
kompletteringar av samhällen göras utan hot för 
de värden som skyddas. Ställningstaganden åter-
fi nns i kapitlet ”Tänk på att..”.

Redaktionella synpunkter 

För att öka översiktsplanens förankring 
bör kommunen överväga att göra tydli-
gare hänvisningar till det underlagsmate-
rial som använts vid analyser och inför de 
ställningstaganden som gjorts. En tydliga-
re källhänvisning skulle också kunna öka 
handlingens status och läsbarhet. För att 
öka förståelsen för planförslaget bör kom-
munen överväga att ersätta ordet ”utveck-
ling” med exempelvis ordet bebyggelse 
där det huvudsakligen är frågan om explo-
atering. Begrepp som återkommande an-
vänds (exempelvis H+) bör förklaras när 
det först nämns, alternativt hänvisa till den 
sida där begreppet förklaras mera utför-
ligt.

Kommentar: Det stämmer inte att ”utveck-
ling” är synonymt med exploatering. Ordet ut-
veckling är valt för att betona att Helsingborgs 
stad medvetet arbetar med att revitalisera och 
bevara de värden som fi nns i befi ntliga miljöer, 
såväl som i nyexploateringsområden. Utställ-
ningshandlingen har kompletterats med tydli-
gare hänvisning till andra dokument. Samman-
ställningen över kommande fördjupningar har 
också fått tydligare sidhänvisning till de avsnitt 
där syftet med och innehållet i dessa beskrivs.

Banverket  
(yttrande 2009-07-03)

Synpunkter: Helsingborgs stad har en tra-
dition av framsynt översiktsplanering; i 
synnerhet när det gäller järnvägens struk-
turerande roll var man tidigt ute. Redan i 
1991 års strukturplan lanserades idén om 
en bebyggelsesutveckling koncentrerad till 
stationslägen längs nya och befi ntliga järn-
vägsstråk, och idag kan man bara konsta-
tera att dessa visioner till stor del har rea-
liserats. ÖP 2010 fortsätter i denna anda, 
och nya storslagna visioner läggs fram: Sö-
dertunneln som ger förutsättningar för en 
helt ny stadsdel i centrum, som i sin tur 
ger möjlighet att överbrygga den historiska 
klyftan mellan de norra och södra stads-
delarna, en spårväg mellan Helsingborg 
och Höganäs via kustsamhällena Domsten 
och Laröd, samt en fast förbindelse över 
Öresund. Projekten har en sak gemen-
samt, en bärande idé om att samhällsbyg-
gande handlar om att skapa förbindelser 
och relationer, inte bara till omvärlden re-
gionalt och internationellt utan även inom 
den egna kommunen och staden.

Banverket delar Helsingborgs stads syn 
att en fast HH-förbindelse är viktig inför 
framtiden, och detta oavsett om det byggs 
en höghastighetsbana som kan ansluta. I 
första hand är en järnvägsförbindelse över 
sundet viktig för godstrafi ken då en sådan 
kan avlasta Öresundsbron från den ökan-
de mängden gods på järnväg.

En eventuell hög hastighetsbana från 
Stockholm/Jönköping vidare ner mot kon-
tinenten bör passera Malmö - Lundregio-
nen, eftersom Skånes befolkningsmässiga 
tyngdpunkt fi nns här. En sådan sträckning 
utesluter inte att även Helsingborg får till-
gång till banan. Exakt var och hur kopp-
lingen över mot kontinenten ska se ut får 
studeras i ett senare skede.

Angående utbyggnaden av Västkustba-
nan till dubbelspår så är Banverket i slut-
processen med att ta fram en förstudie för 
sträckan Maria - Knutpunkten. I den redo-
visas både tunnelalternativ och alternativ i 
markplan. Banverket tar inte ställning till 
något av alternativen men kan konstatera 
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att båda har sina för- och nackdelar. Al-
ternativen kommer att utredas vidare inom 
ramen för en järnvägsutredning.

När det gäller ett eventuellt Pågatågsup-
pehåll i Barkåkra så har Banverket en dia-
log med Ängelholms kommun härom. På 
sikt är det nödvändigt att bygga ut Skåne-
banan med dubbelspår. Redan nu planeras 
dock åtgärder för att öka kapaciteten på 
banan, främst genom ban- och plankors-
ningsåtgärder. Att bygga om korsningen 
mellan Skånebanan och Västkustbanan till 
en planskildhet skulle vara en önskvärd åt-
gärd men är ej aktuell i Banverkets långsik-
tiga planering fram t o m 2021.

Banverket delar Skånetrafi kens syn att ett 
Pågatågsuppehåll i Raus inte är motiverat 
med tanke på närheten till Ramlösa sta-
tion. Ett uppehåll i Vegeholm bör vänta 
tills sträckan byggts ut till dubbelspår.

Banverket är positivt till en spårväg mellan 
Helsingborg och Höganäs. En förutsätt-
ning är att man kan konkurrera med buss-
linjerna ifråga om restiden. En annan vik-
tig fråga handlar om att ta tillvara lägena 
kring de nya stationerna.

Banverket anser att Helsingborgs stads pla-
ner som de ges uttryck för i ÖP 2010 inte 
kan anses påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av de banor och anläggningar 
som omfattas av järnvägens riksintresse.

Helsingborgs stad vill att ett framtida triang-
elspår vid spåranslutningen till hamnen ska 
klassifi ceras som riksintresse. Helsingborg 
omfattas idag av riksintresse för anläggning 
för tågbildning (bangård och godsterminal/
kombiterminal). Ett nytt spår torde per au-
tomatik ingå i samma riksintresse. 

Banverket tar med sig Helsingborgs stads 
uppfattning i kommande översyn av järn-
vägens riksintressen. Banverket ser fram 
mot en gemensam analys av lokalisering av 
en logistikhubb för omlastning mellan spår 
och väg, inom ramen för Skåne Nordväst- 
samarbetet. Det är mycket positivt att man 
tänker i regionala banor kring dessa frågor.

Avslutningsvis vill Banverket berömma 
Helsingborgs stad för att man tagit fram 

en översiktsplan med många förtjänster, till 
dessa hör bland annat en medveten strate-
gi att förtäta i redan bebyggda områden, en 
planering för ett effektivt markutnyttjande 
i stationslägen samt en ambition att loka-
lisera företag och verksamheter till platser 
med rätt lägesegenskaper efter verksamhe-
tens ytbehov och krav på tillgänglighet till 
olika delar av transportsystemet.

Kommentar: Helsingborgs stad följer den 
nationella utredningen för höghastighetsba-
nan och tar en aktiv roll i det regionala sam-
arbetet för att få en höghastighetsbana mellan 
Stockholm och Skåne. ÖP 2010 redovisar 
den fysiska beredskap för höghastighetsbana 
som staden har. Helsingborg ser mycket po-
sitivt på den nu föreliggande utredningen och 
avser att verka för att höghastighetståg kan 
byggas i regionen.

I den fortsatta planeringen kommer förstu-
dien och kommande järnvägsutredning som 
behandlar dubbelspår på västkustbanan mel-
lan Maria och Knutpunkten att beaktas. 

Banverkets långsiktiga planering sträcker 
sig till 2021 och Helsingborgs ÖP 2010 till 
2035, vilket medför att översiktsplanen in-
rymmer fl er infrastruktursatsningar än vad 
som ingår i banverkets planering.

Helsingborgs stad vidhåller att det potenti-
ella resandeunderlaget är tillräckligt för att 
motivera ett Pågatågsuppehåll i Raus. I ut-
ställningshandlingarna redovisas ett alterna-
tivt läge på Rådalsbanan. Helsingborgs stad 
avser att avvakta med vidare utbyggnad av 
Raus tills beslut om stationen fattats.

 Planprocessen för en ny station och utbygg-
nad av Utvälinge har påbörjats och kommer 
att fortsätta. För Helsingborgs stads del är 
det viktigt att en ny station byggs eftersom 
planering för utbyggnad av samhället är di-
rekt förknippat med den nya stationen. En 
fortsatt dialog är viktig.  

En av grundpelarna i ÖP 2010 är att sta-
tionsorterna ska växa. Det gäller även plat-
ser med nya stationer.

Helsingborgs stad delar Banverkets syn på 
hamnspåren och är tacksam för engagemanget 
för den planerade omlastningscentralen. 
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Boverket  
(har inte inkommit med synpunkter)

Campus Helsingborg  
(har inte inkommit med synpunkter)

Energimyndigheten  
(yttrande 2009-07-10)

Synpunkter: Energimyndigheten anser att 
samrådshandlingen på ett bra sätt redo-
visar ambitioner och förutsättningar för 
utveckling inom energiområdet. Det gäl-
ler både effektivare energianvändning och 
ökad användning av förnybara energikäl-
lor. I avsnitt "Tänk logistik" redovisas am-
bitioner och möjligheter för att skapa ett 
modernt transportsystem och hållbart re-
sande med mer kollektivtrafi k och fl er gå-
ende och cyklande. Ambitioner som givet-
vis måste leda till reducerad användning av 
fossila drivmedel.

Sammantaget bedömer Energimyndighe-
ten att samrådshandlingen övergripande 
beskriver ambitioner och förutsättning-
ar som berör energisektorn på ett mycket 
bra sätt. De närmare detaljerna återfi nns 
i andra dokument som energistrategi och 
kommande Energiplan.

Kommentar: Helsingborgs stad arbetar 
med fl era strategier och planer som spänner 
över fl era viktiga ämnesområden. Det är en 
ständig utmaning att utveckla dessa så att 
de kompletterar och stärker varandra. Det 
är därför glädjande att Energimyndighetens 
uppfattning är att ÖP 2010 och energistrate-
gin fungerar på detta sätt.

Fiskeriverket  
(yttrande 2009-06-23)

Synpunkter: Fiskeriverket vill för känne-
dom upplysa om den överenskommelse 
mellan Sverige och Danmark om inrättan-
de av ett fredningsområde för torsk i Kat-
tegatt som fastställdes i svensk och dansk 
nationell lagstiftning 1 januari 2009. Syf-

tet är att skydda Kattegatts starkt hotade 
torskbestånd. Inom hela området är allt 
fi ske med torskfångande redskap förbjudet 
under torskens lekperiod och inom huvud-
delen av området är allt torskfi ske förbju-
det även under övrig tid på året. En karta 
över området inklusive förklaringar bifo-
gas yttrandet. Verket har inga övriga syn-
punkter på den inkomna informationen.

Kommentar: Att stärka torskbeståndet 
och skapa förutsättningar för ett levande hav 
är en viktig fråga för en hållbar utveckling 
av miljön. Den karta som bifogas yttrandet 
kommer att ingå i stadsbyggnadsförvaltning-
ens digitala karttjänst.

Försvarsmakten  
(yttrande 2009-06-04)

Synpunkter: Försvarsmakten har inget att 
erinra. 

Jordbruksverket  
(yttrande 2009-07-10) 

Synpunkter: Av bilaga ÖP 2010 sid 11 i 
samband med analys av landskapsbilden, 
framgår att förslaget innebär att förutsätt-
ningarna för befi ntlig markanvändning i 
stora delar av kommunen inte påverkas. 
Nybebyggelse kommer tvärtom att minska 
effekterna på jordbruket jämfört med tidi-
gare. Jordbruksverket har inget att erinra 
mot förslaget. 

Lantmäterimyndigheten 

Skåne län    
(har inte inkommit med synpunkter)

Luftfartsverket, Ängelholm 

Helsingborg Airport  
(har inte inkommit med synpunkter)
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Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap  
(yttrande 2009-07-23) 

Synpunkter: Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) har ansvar för 
frågor om skydd mot olyckor, krisbered-
skap och civilt försvar. Ansvaret avser åt-
gärder före, under och efter en olycka eller 
en kris. Uppdraget spänner över hela hot- 
och riskskalan, från vardagens olyckor till 
stora katastrofer. Utifrån detta uppdrag 
har MSB följande synpunkter utifrån ett 
risk- och säkerhetsperspektiv.

I underlaget tas hänsyn till klimatföränd-
ringarna och dess konsekvenser i form av 
bland annat stigande havsnivåer, intensiva-
re regn, erosion, ras och skred, översväm-
ningar etc. Ny och befi ntlig bebyggelse 
måste anpassas efter de ändrade förutsätt-
ningarna. Då man vidtar förebyggande åt-
gärder för att minska de negativa effekter-
na av klimatförändringen är det viktigt att 
de tekniska åtgärderna är anpassningsbara 
i sig så att fl exibilitet möjliggörs. Detta be-
ror på prognosernas osäkerheter.

En fråga att ta med i vidare planerings-
arbete är hur viktiga samhällsfunktioner 
(exempelvis sjukhus, räddningstjänst, pro-
duktion och distribution, avel och värme, 
transporter etc.)  kan påverkas negativt av 
klimatförändringarna och att åtgärder vid-
tas därefter. Viktigt är också att de är pla-
cerade så att det är låg sannolikhet att de 
påverkas av negativa konsekvenser från 
klimatförändringarna och risken för ex-
tremhändelser.

Under rubriken riskhantering i bilaga till 
samrådsunderlaget konstateras att riskbil-
den är komplex. Även om översiktsplanens 
redovisning av riskbilden ska vara just över-
skådlig, lättförstålig och kortfattad så kunde 
den ha utvecklats ytterligare. Det nämns att 
ett gemensamt underlag för riskfrågor ska 
tas fram för att tydliggöra riskbilden i Hel-
singborg, men en sammanfattning av den-
na borde ha ingått i Översiktsplanen. Det 
bör ju tydligt framgå vilken mark som är 
lämplig för bostadsbyggande och dess när-
het till industrier där farliga ämnen hanteras 

och transportleder där farligt gods passerar. 
Det planerade underlaget för riskfrågor bör 
ju också belysa problematiken, och utveck-
la hur man ska komma till rätta med pro-
blemet, med behovet av fl er bostäder (och 
andra skyddsobjekt) och att de kommer 
närmre befi ntliga industrier och transport-
leder. Exempelvis har rekommendationer 
tagits fram av länsstyrelsen Skåne vilka av-
stånd som bör gälla mellan farligt godsle-
der och bebyggelse. Dessa bör beaktas och 
även ta hänsyn till ändrat godsfl öde. Under-
laget som ska tas fram bör också beakta ris-
ken för olycka med farligt gods i Öresund. 
För de riskfaktorer som kan redovisas på en 
karta bör en sådan tas med i underlaget på 
motsvarande sätt som är gjort för klimat-
förändringarnas påverkan. Exempel på vad 
som kan märkas ut på en karta är objekt 
som kan påverka omgivningen med giftiga 
utsläpp och objekt som kan påverka omgiv-
ningen vid explosioner eller större bränder. 
De områden som riskerar att utsättas av ett 
riskobjekt (skyddsobjekten) bör även redo-
visas. Redovisningen bör vara så tydlig och 
korrekt att den information som ges kan 
användas i den fortsatta planeringen och i 
arbetet med en eventuell MKB.

Kommentar: Helsingborgs stad delar upp-
fattningen om prognosernas osäkerhet när det 
gäller klimatförändringar. Tekniska anpass-
ningar för att minska de negativa effekterna 
bör vara fl exibla och lösningar väntas växa 
fram i takt med att tekniken utvecklas. 

Frågan om förebyggande åtgärder för att 
minska negativa konsekvenser av klimat-
förändring diskuteras kontinuerligt t ex med 
NSVA som är ansvariga för vatten- och av-
loppsförsörjningen i kommunen.  Frågan är 
svår och kräver samverkan med myndigheter 
och grankommuner.

Samhällsviktiga anläggningar bör vara pla-
cerade så att de är robusta mot olika klimat-
händelser. I den analys som gjorts har anlägg-
ningar som ligger i känsliga lägen för t ex 
stigande havsnivå pekats ut. Frågan måste 
tas med i det fortsatta klimatarbetet.

Helsingborgs stad driver ett projekt som be-
lyser och utvecklar hur riskfrågor kan upp-
märksammas och hanteras i stadsplanering. 
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All känd information om riskobjekt och 
det uppmärksamhetsområde där eventuella 
riskfrågor bör beaktas och eventuellt hante-
ras samlas i en geografi skt knuten databas. 
Genom att redovisa delar av denna i den all-
männa karttjänsten ökar möjligheten för att 
i kommunens planering och bygglovsgransk-
ning beakta dessa i ett tidigt skede. Därmed 
kvalitetssäkras den fortsatta planeringen. På 
grund av sekretess och säkerhetsskäl kan inte 
skyddsobjekt, i kombination med riskkällor, 
redovisas i allmänna handlingar.

Naturvårdsverket  
(har inte inkommit med synpunkter)

Polismyndigheten  
(yttrande 2009-08-06)

Polismyndigheten har inget att erinra i 
"Samråd ÖP 2010". Myndigheten förut-
sätter att bli tillfrågad inför fastställda om-
byggnadsprojekt.

Region Skåne  
(yttrande 2009-06-26)

Synpunkter: Inledningsvis vill Region Skå-
ne ge en eloge för rapportens höga kvali-
tet i den strategiska analysen, vars innehåll 
på ett förtjänstfullt sätt belyser den bredd, 
som präglar modern samhällsplanering. 
Helsingborgs stad har en lång tradition av 
strategiskt arbete och har konsekvent varit 
föregångare när det gällt metodutveckling, 
vilket har resulterat i ett fl ertal utmärkta 
översiktsplaner över tid. Denna gång har 
man valt att lägga tyngdpunkten på ett 
sektorsövergripande och strategiskt fokus, 
i syfte att få alla aktörer att omfattas av pla-
nens intentioner.

Region Skåne menar att ÖP-förslaget har 
sina största förtjänster i de delar som be-
skriver Helsingborg i det regionala per-
spektivet. Tanken med staden som nav i 
nordvästra Skåne är genomgående och 
stringent oavsett om det handlar om mö-
tesplatser, boendemiljöer eller logistik. 

Särskilt spännande är tankarna kring en 
gemensam översiktsplan för hela Skåne 
Nordväst. Region Skåne, enheten för re-
gional utveckling, driver för närvarande 
arbetet med strukturbild för Skåne till-
sammans med de skånska kommunerna. 
I detta arbete är avsikten att söka koppla 
samman kommunernas fysiska planering 
med det regionala utvecklingsperspekti-
vet. Förslaget ansluter väl till Region Skå-
nes tankar kring det regionala samarbetet 
och vi välkomnar en fortsatt dialog kring 
dessa frågor.

Planförslagets bebyggelseutveckling byg-
ger främst på att de tre regionala noder-
na Maria, Knutpunkten och Ramlösa ska 
fortsätta att utvecklas med blandad bebyg-
gelse, därefter att staden ska utvecklas ge-
nom förtätning och komplement av be-
fi ntlig bebyggelse (förtätning) och som en 
tredje princip att övriga, befi ntliga och till-
kommande stationssamhällen ska utveck-
las (se även nedan under kommentarer till 
logistik och transportutveckling). Region 
Skåne ser positivt på stadens viljeinrikt-
ning, då den stödjer tankar kring hållbarhet 
och minskat bilberoende m.m. och väl an-
sluter till fl era mål i Regionalt utvecklings-
program för Skåne, liksom även principer 
om hållbar utveckling, vilka staden tidigare 
sagt sig vara mån om att följa. Därför fi n-
ner Region Skåne det en smula förvånande 
att Helsingborg därutöver väljer att satsa 
på utveckling av byar utanför högkvalitativ 
kollektivtrafi k samt komplettering av min-
dre byar på landsbygden (där kollektivtra-
fi k emellanåt saknas helt).

Under rubriken "Tänk logistik" och "Så 
här bygger vi stadens transportutveckling" 
fi nns många av stadens viljeinriktningar 
avseende transportinfrastrukuren. Först 
på listan står en fast förbindelse med Dan-
mark, vilken är av såväl regional som na-
tionell och internationell betydelse. Region 
Skåne menar att det är mycket positivt att 
beredskap fi nns i Helsingborg för en fram-
tida fast HH-förbindelse för både järnvägs- 
och vägtrafi k. Projektet är mycket betydel-
sefullt för fortsatt öresundsintegration, för 
långväga resande och transittrafi k.
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Region Skåne anser också att det är lov-
värt att staden i översiktsplanen har bered-
skap för fyra spår på Västkustbanan, som 
på sikt kan medge en station och därmed 
förutsättningar för ett nytt stationssam-
hälle i Vege. Skånetrafi ken har analyserat 
förutsättningarna längs sträckan och kon-
staterat att antalet genomresande resenärer 
mellan Kattarp och Ängelholm är ganska 
litet, vilket gör att en station i Vege inte in-
verkar menligt på den sammanlagda trafi k-
ekonomin. Att tågstopp ska vara lönsamt, 
förutsätter emellertid att staden medger en 
ganska kraftig utbyggnad på kort tid i sta-
tionens närhet. Däremot ger Helsingborgs 
planer på tågstopp i Raus inte samma po-
sitiva utfall. Stationen är utredd i samband 
med framtagandet av Tågstrategin, vilket 
har givit följande: Närheten till den befi nt-
liga stationen i Ramlösa, som också utgör 
en regional nod, samt det faktum att anta-
let genomresande resenärer på sträckan är 
stort, gör att en station i Raus skulle kunna 
medföra en risk att tappa resenärer längs 
sträckan. Av detta följer att Region Skåne 
förhåller sig negativ till stadens planer. Dä-
remot hindrar det inte att Helsingborgs 
stad, i sin översiktsplan, reserverar mark 
för en kommande pågatågsstation.

Helsingborgs stad redovisar ambitiösa pla-
ner på spårburen trafi k till Höganäs. Regi-
on Skåne ser positivt på dessa planer, då de 
ingår som en av fem light-railsystem, som 
bör kunna komma till stånd inom en inte 
alltför avlägsen framtid. Viktigt för denna 
typ av spårväg är att den tar gena vägar 
med möjlighet till snabba kommunikatio-
ner om den ska bli ett trovärdigt alterna-
tiv till befi ntlig busstrafi k. Översiktsplane-
förslaget visar på en modifi erad sträckning 
till Höganäs, som frångår ett tidigare, mer 
gent alternativ genom Laröd. Region Skå-
ne vill påpeka att en av förutsättningarna 
för light-railsatsningar är att de blir ett tro-
värdigt alternativ till busstrafi ken. Det nu-
varande förslaget bygger på att nya sta-
tionssamhällen planeras i närheten till de 
nu förslagna stationerna, medan det blir 
ganska långt mellan befi ntliga samhällen 
och de nya stationerna. 

Helsingborg nämner i planförslaget ett 
antal andra angelägna satsningar, t.ex. 
dubbelspårsutbyggnad på Skånebanan, 
planskildhet mellan Skånebanan och Väst-
kustbanan/Råådalsbanan och elektrifi e-
ring av hamnspåret m.fl . Region Skåne kan 
hålla med om att dessa är betydelsefulla för 
stadens utveckling, men vill samtidigt po-
ängtera att dessa antagligen inte kommer 
att inrymmas i några av åtgärdsplanerna till 
2021.

Vägverket har i samarbete med kommu-
nerna kartlagt befi ntligt cykelvägnät i Skå-
ne och upprättat en cykelledsplan för 2006 
-2015, som omfattar alla möjliga projekt, 
från helt nya cykelvägar och planskildheter 
till skyltning av alternativa vägar och all-
män upprustning. Översiktsplaneförslaget 
redovisar, förutom dessa satsningar, även 
ytterligare förslag till utbyggnad av cykel-
vägnätet i olika prioriteringsklasser. Region 
Skåne vill gärna uppmuntra till satsningar 
på cykelvägar och ser positivt på kommu-
nens ambitioner. Regionen vill i samman-
hanget gärna uppmärksamma Helsing-
borgs stad på att diskussioner pågår om 
fi nansiering av cykelturistleder, där stat-
lig medfi nansiering och bidrag via lands-
bygdsprogrammet kan bli aktuellt. Här kan 
fi nnas möjligheter för en framtida cykeltu-
ristled mellan Göteborg och Helsingborg, 
Kattegattsleden. Samordning över kom-
mungränser är förstås ett viktigt inslag i 
en sådan typ av planering. Region Skåne 
deltar gärna i den fortsatta dialogen kring 
dessa frågor.

Översiktsplaneförslaget redovisar tydligt 
kommunens syn i handelsfrågor. Region 
Skåne anser att det är värdefullt att staden 
vill fokusera på att utveckla och öka att-
raktionskraften i befi ntliga centra och inte 
bygga nya, externa köpcentra. Detta kan 
medverka till att understödja en hållbar ut-
veckling med minskat bilresande, förutsatt 
att dessa handelscentrum är väl kollektiv-
trafi kförsörjda, vilket dock inte med tyd-
lighet framgår.

Grönstrukturen behandlas utförligt i plan-
förslaget. Helsingborgs stad har länge och 
medvetet arbetat för en sammanhängande 
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grön struktur. I denna upplaga av över-
siktsplanen föreslås utveckling av den grö-
na miljön omfattande landskapskaraktärer, 
natur- och kulturstråk, natur- och parkom-
råden samt gröna samband och länkar. För 
Landborgen föreslås en fördjupning avse-
ende park- och naturutveckling genom-
föras. Staden har, i planförslaget, på ett 
förtjänstfullt sätt, kopplat samman och vi-
dareutvecklat tankarna utifrån arbetet med 
"Strategi för en grön struktur i Skåne".

Helsingborgs stad visar, på ett föredöm-
ligt sätt, att man är långt framme i arbetet 
med den lokala demokratin. Översiktspla-
neförslaget har tagits fram genom en väl 
utvecklad dialog med såväl medborgare 
som medarbetare inom staden och dess 
politiker. Det breda angreppssättet utgör 
ett lovvärt initiativ, som banar väg för en 
fortsatt god process i de kommande pla-
neringsstegen.

Kommentar: Helsingborgs utvecklingsstra-
tegi är att satsa på de orter som har spårbu-
ren kollektivtrafi k. I dessa orter kommer den 
stora utbyggnaden att ske. Det fi nns dock 
några samhällen som har behov av att växa 
även om de i dagsläget inte har tillgång till 
högkvalitativ kollektivtrafi k. Helsingborgs 
stads ställningstagande är att låta dessa orter 
få växa varsamt för att skapa underlag för 
varierad bebyggelse, utökad service och att-
raktivare kollektivtrafi k. 

”Varsam komplettering av mindre byar på 
landbygden” handlar om enstaka avstyck-
ningar. Av den totala bostadsutveckling 
som översiktsplanen föreslår utgör ”Varsam 
komplettering …” endast en mindre del.

Helsingborgs stad vidhåller att det potentiella 
resandeunderlaget är tillräckligt för att mo-
tivera ett Pågatågsuppehåll i Raus.  Staden 
kommer dock att avvakta med vidare utbygg-
nad av Raus tills beslut om stationen tagits. 
Ett alternativt läge längs Rådalsbanan redo-
visas i utställningshandlingarna.

Den planerade spårvägen till Höganäs avser er-
sätta busslinje 220. Spårvägens sträckning utmed 
väg 111 är enligt spårvägsutredningen den snab-
baste sträckningen. Behov av busslinje 219, via 
gamla Laröd och Hittarp kommer att kvarstå.   

Helsingborg stad beklagar att varken dub-
belspår på Skånebanan, planskildhet mellan 
Skånebanan och Västkustbanan eller elek-
trifi ering av hamnspåret fi nns med i åtgärds-
planer fram till 2021. Helsingborgs hamns 
kombiterminal är av riksintresse och hante-
rar näst mest containrar i Sverige, varför des-
sa uppgraderingar av spåren är av regionalt 
och nationellt intresse. I samband med att den 
fasta förbindelse till Helsingör blir verklighet, 
bör Skånebanan vara dubbelspårig och kors-
ningen mellan Västkustbanan och Skåne-
banan planskild för att det ska vara möjligt 
att hantera den omfattande godstrafi ken som 
kommer att belasta Skånebanan.

Helsingborgs kommun deltar redan i ett sam-
arbete med berörda kommuner angående Kat-
tegattsleden.

Det fortsatta arbetet med linjenätsutredning 
och spårvägsutredning har gjort att kollek-
tivtrafi knätet har förtydligats i utställnings-
handlingen.

Regionmuseet Kristianstad/

Landsarkivarien i Skåne  
(har inte inkommit med synpunkter)

Sjöfartsverket  
(har inte inkommit med synpunkter)

Skånetrafi ken  
(yttrande 2009-08-21)

Synpunkter: Skånetrafi ken ser mycket po-
sitivt på att kollektivtrafi ken ges en stor 
betydelse i översiktsplaneringen av Hel-
singborgs kommun. Staden Helsingborg 
är inne i en stark utveckling, som genere-
rar stora transportbehov, som måste tas 
om hand på ett hållbart sätt. I likhet med 
kommunens ambitioner anser vi att till-
kommande bebyggelse ska placeras i an-
slutning till stark kollektivtrafi k och central 
service, för att så många resor som möjligt 
ska utföras till fots, med cykel eller kollek-
tivtrafi k.
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Skånetrafi ken förordar en utbyggnadsstrategi 
som dels prioriterar utbyggnad kring befi nt-
lig stark kollektivtrafi kstruktur, dels priorite-
rar förtätning framför nyexploatering. Där-
till förordar vi så tät bebyggelse som möjligt. 
Konkret leder det till följande utbyggnads-
ordning enligt Skånetrafi kens uppfattning:

1. Förtätning, omvandling och exploate-
ring i Helsingborgs tätort inom rimligt 
cykelavstånd från centrum/Knutpunkten 
och i närhet till befi ntlig stark stadsbuss-
trafi k. Alla utbyggnads-, omvandlings- och 
förtätningsområden innanför Österleden 
klarar dessa kriterier. Utvecklingsområ-
dena H+ och Maria har en god tillgäng-
lighet till stark kollektivtrafi k. Av de fl er-
bostadsområden som avses utvecklas och 
kompletteras vill vi framhålla Dalhem, 
Drottninghög och Fredriksdal, efter-
som Helsingborgs första moderna spårväg 
troligtvis kommer att täcka in dessa om-
råden. Inom Helsingborgs tätort ligger de 
regionala noderna Knutpunkten, Ram-
lösa och Maria som framhålls på ett för-
tjänstfullt sätt. Skånetrafi ken anser inte att 
utvecklingsområde Ö Ramlösa har till-
räckligt goda förutsättningar att generera 
ett hållbart resande. Analyser från spår-
vägsutredningen visar att stråket ut till Ö 
Ramlösa inte har underlag nog för spår-
vagn, trots en relativt hög exploatering. 
Området ligger långt ifrån centrum och 
Knutpunkten, vilket gör cykling mindre 
attraktivt och leder till långa restider med 
buss. Däremot erbjuds en ypperlig närhet 
till både Österleden och E6:an – en till-
gänglighet som därtill är tänkt att förbätt-
ras med en ny trafi kplats. Lokaliseringen 
är således bilorienterad och kommer trots 
goda ambitioner med snabb busstrafi k att 
alstra en ohållbart hög andel bilresor. Det 
fi nns i planen en stor mängd andra mycket 
lämpliga utbyggnadsalternativ och vi re-
kommenderar att utvecklingen av Ö Ram-
lösa får en låg prioritering och genomförs 
så sent som möjligt.

2. Förtätning och exploatering kring öv-
riga befi ntliga järnvägsstationer inom ett 
fågelvägsavstånd på 1,5 km. Detta gäller 
Kattarp, Ödåkra, Mörarp, Påarp, Vallå-
kra, Gantofta och Rydebäck.

3. Förtätning och exploatering kring fram-
tida och planeringsmässigt välförankra-
de järnvägs- och spårvägsstationer inom 
ett fågelvägsavstånd på 1,5 respektive 1,0 
km. Vegeholm har förutsättningar för 
en framtida station i samband med dub-
belspårsutbyggnaden, om kraftig bostads-
utbyggnad sker stationsnära. Däremot är 
Raus inte lämpligt för tåguppehåll. Ett 
tågstopp där fördröjer genomresande rese-
närer mer än lokalresande vinner. Detta är 
noggrant utrett i Skånetrafi kens tågstrategi. 
Med lätt spårtrafi k Helsingborg-Höganäs 
blir bebyggelseutveckling kring stationer i 
Domsten och Hittarp/Laröd lämplig.

4. Förtätning och exploatering i orter med 
stark regional busstrafi k. De regionala star-
ka busstråken som når Helsingborg är linje 
219 mot Rydebäck (tågparallell), linje 297 
mot Bårslöv, linjer 230, 520 och SkEx 10 
mot Hyllinge och linje 220 mot Höganäs, 
varav sistnämnda stråket planeras att ut-
vecklas med spårväg. Linje 506 mot Äng-
elholm utgör ett medelstarkt stråk med re-
lativt gott bussutbud. Lämpliga orter att 
utveckla längs dessa stråk är Bårslöv och 
Hasslarp, medan andra berörda orter re-
dan är nämnda under punkt 2.

5. Förtätning och exploatering i orter där 
omfattande utbyggnader av busstrafi ken 
i så fall krävs. Detta gäller Allerum, som 
med ny bussinfrastruktur mellan Maria-
staden och Jonstorpsvägen och en satsning 
på ökat bussutbud kan få en god tillgäng-
lighet med kollektivtrafi k till Helsingborg. 
Till skillnad från den lika aktuella över-
siktsplanen för Lund är denna plan relativt 
otydlig med omfattningen av nya bostäder 
och verksamheter. Planen ger en känsla av 
att ge möjligheter till nästan obegränsad 
exploatering med stor valfrihet. Att pla-
nen ger beredskap till en omfattande ut-
byggnad är inte fel, men vi saknar en tydli-
gare prioritering, där områden med störst 
förutsättningar till hållbart resande ligger 
först i planeringsperioden. Huvudkollek-
tivtrafi kstråken får, liksom nämnt i sam-
rådshandlingen, justeras efter slutsatserna i 
den pågående linjenätsöversynen. Helsing-
borg har med sina tio befi ntliga järnvägs-
stationer jämförelsevis mycket goda förut-
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sättningar att växa med ett hållbart resande. 
Sammanfattningsvis vill vi rekommendera 
att Helsingborg i första hand utvecklas just 
i närheten av dessa stationer samt genom 
förtätning i stadens centrala delar.

Kommentar: Skånetrafi kens utbyggnads-
strategier sammanfaller väl med ÖP 2010 
bortsett från planeringen i Östra Ramlösa. 
Utvecklingen av Östra Ramlösa är av stor be-
tydelse för att möta den växande befolkningen 
i Helsingborg. En viktig utvecklingsstrategi 
är att kollektivtrafi ken ska vara strukturbil-
dande. I ”Tänk på att..”-avsnittet gällande 
Östra Ramlösa förtydligas hur frågan om en 
täthet som motiverar spårtrafi k till Östra 
Ramlösa är avgörande för att uppnå hållbar 
utveckling där. 

ÖP 2010 redovisar stadens utveckling fram 
till 2035 och visar hur en planeringsbered-
skap för de närmaste 25 åren kan hanteras. 
Det görs medvetet ingen prioritering mellan 
områdena eftersom utbyggnadstakt och ord-
ning kräver ett kontinuerligt ställningsta-
gande.

Helsingborgs stad vidhåller att det fi nns po-
tential för tillräckligt antal resenärer som mo-
tiverar ett Pågatågsuppehåll i Raus.  Staden 
avser dock avvakta med vidare utbyggnad av 
Raus tills beslut om stationen är fattat. Ett 
alternativt läge längs Råådalsbanan redovi-
sas i utställningshandlingarna.

SMHI  
(har inte inkommit med synpunkter)

Statens geologiska institut 
(yttrande 2009-06-26)

Bakgrund: SGI har ett övergripande ansvar 
för de geotekniska frågorna i landet. Geo-
teknik omfattar jords och bergs tekniska 
egenskaper samt tillämpningen i markan-
vändning och byggande. Institutet har ett 
samordningsansvar för stranderosionsfrå-
gor i Sverige, där bl.a. ingår stöd till läns-
styrelser och kommuner vid fysisk plane-
ring när det gäller stranderosion och därtill 
hörande frågeställningar. SGl har emeller-

tid inte uppgiften att ge motsvarande stöd 
i andra geotekniska frågor som t.ex. risker 
för ras och skred eller grundläggningsför-
hållanden. Yttrandet avser därför endast 
frågor som rör stranderosion som riskfak-
tor i översiktsplanen.

Synpunkter: Institutet anser att en av de 
riskfaktorer som bör identifi eras i en över-
siktsplan är stranderosion. Dessa frågor 
är väl kända i kommunen och är också väl 
belysta och redovisade i planförslaget. Ef-
fekter av förändrat klimat har beaktats på 
ett vällovligt sätt vid värdering av områden 
som kan komma att beröras av framtida er-
osion. I handlingarna framgår att för han-
tering av riskfrågor inom kommunen tas 
ett gemensamt underlag fram, för att tyd-
liggöra riskbilden, som underlag för bl.a. 
planering och tillståndsprövning. 

SGI vill här framhålla vikten av att vid 
prövning av markens lämplighet för avsett 
planändamål med hänsyn till stranderosion 
måste livslängden hos bebyggelse, anlägg-
ningar etc. vara utgångspunkten. SGI an-
ser att frågor rörande erosion är väl belys-
ta och har ingen erinran mot förslaget till 
översiktsplan.

Kommentar: Synpunkterna tas upp i sam-
band med det kommande arbetet med under-
lag för riskhantering. Yttrandet föranleder i 
övrigt ingen förändring av utställningsförsla-
get.

Statens geologiska undersök-

ning    
(yttrande 2009-06-29)

Synpunkter: 

Materialförsörjning: Helsingborg planerar för 
stora infrastruktursatsningar de närmaste 
åren, t.ex. utbyggnad av järnväg och en fast 
förbindelse (tunnel) till Helsingör. Över-
siktsplanen tar inte upp råvaruförsörjning-
en för dessa stora arbeten. Tillgången på 
såväl naturgrus som krossberg torde vara 
ytterst begränsad inom kommunen och 
med tanke på detta borde planen belysa 
var man ska hämta dessa råvaror och hur 
de ska transporteras till Helsingborg.
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Radon: SGU konstaterar att radonfrågor 
inte berörs i översiktsplanen. Det är önsk-
värt att översiktsplanen kompletteras i det-
ta avseende. I sammanhanget kan också 
nämnas att miljömålet "God bebyggd mil-
jö " bl.a. behandlar radon i inomhusmiljö.

Grundvatten: Grundvattenproblematiken i 
Helsingborg är behandlad på ett bra sätt. Att 
planera verksamheter och bebyggelse med 
hänsyn till grundvattenkänsliga områden är 
av stor vikt för att skydda grundvattenre-
surserna för framtida generationer. De dju-
pare grundvattenmagasinen i Helsingborgs-
området har ett vatten av god kvalitet och 
skyddet av det är viktigt. Grundvattenma-
gasinens uppbyggnad i berggrunden i Hel-
singborg är komplex och genom förkast-
nings- och rörelsezoner i berggrunden kan 
grundvattenmagasinen fi nnas på varierade 
djup inom kommunen. Samspelet mellan 
de olika grundvattenmagasinen kan variera 
mellan olika områden och vid arbeten som 
kan påverka fl era magasin är det viktigt att 
analysera hur samspelet mellan magasinen 
sker lokalt på platsen. Det grundvatten som 
nämns som ibland "järnhaltigt och brun- 
färgat" förekommer ofta i de övre delarna 
av berggrunden, ett typexempel är Ramlösa 
hälsokälla vilkens vattenkvalitet skiljer sig 
markant från de djupare lagren i Ramlösa-
området ur vilka man hämtar bordsvattnet.

Geoenergi: I översiktsplanen tas riskerna 
med exempelvis djupa energiborrning-
ar vilka riskerar att punktera de barriärer 
som skiljer de olika grundvattenmagasinen 
från varandra upp. Geoenergi kan trots 
detta vara en bra och miljövänlig energi-
källa. Inom vissa områden i Helsingborgs 
kommun bör man dock genomföra vissa 
restriktioner vad avser djupare borrningar 
för att skydda de djupare grundvattenma-
gasinen. Restriktionerna behöver inte au-
tomatiskt innebära ett förbud mot djupa 
borrningar, däremot kan exempelvis krav 
på återfyllning av borrhål ställas.

Kommentar: Att Helsingborg har brist 
på olika stenmaterial för byggnationer är ett 
faktum. Det var en av anledningarna till att 
en grusinventering m m togs fram av läns-
styrelsen 1989 och en grushushållningsplan 

i Nordvästra Skånes kommunalförbund 
1993. Hushållning och återanvändning av 
material sker så långt som möjligt. 

Råvaruförsörjningen till stora infrastruktursats-
ningar är viktig och måste behandlas i samband 
med planeringen av varje projekt men är inte en 
fråga som hanteras i översiktsplanen.

I Helsingborg förekommer radon främst i 
byggnader med så kallad blå lättbetong eller 
andra radonförande material. Berggrunden 
har låga halter av radon. Förekomsten av 
markradon redovisas i utställningshandling 
och i karttjänsten.

Synpunkterna rörande grundvattnet är vik-
tiga. Det är av största betydelse att grundvatt-
net får ett skydd som garanterar ett långsiktigt 
nyttjande av grundvattenreserverna. Eventuellt 
skydd för grundvattenmagasin får utredas i 
kommande fördjupnings-PM och planer. 

Transportstyrelsen – Luftfart 

och samhälle   
(yttrande 2009-08-24) 

Synpunkter: 

Riksintresse: He1singborgs kommun be-
rörs av riksintressena Malmö fl ygplats och 
Ängelholms fl ygplats. Flygplatserna är av 
riksintresse för luftfarten enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken. Boverket beslutade 1999 att 
funktionen ska vara styrande för transport-
sektorns riksintressen. Ny bebyggelse och 
verksamheter bör inte lokaliseras i anslut-
ning till viktiga transportleder, fl ygplatser 
eller hamnområden så att verksamhetens 
funktion äventyras. Boverkets beslut (dm. 
B411 -670/98) om att funktionen luft-
fartsanläggning utgör riksintresse innebär 
att det inte enbart är fl ygplatsområdet som 
ska skyddas utan också de omgivande in-
fl uensområdena för buller, fl yghinder och 
elektromagnetisk störning.

Skyddsområden runt fl ygplatser: Vid en fl yg-
plats fi nns olika skyddsområden för att 
fl ygverksamheten ska fungera säkert. När-
mast fl ygplatsen fi nns Hinderbegränsande 
ytor och längre ut fi nns Procedurområden. 
MSA-påverkande ytan är en cirkel med 
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centrum vid fl ygplatsen. Gemensamt för 
dessa områden och ytor är att de garante-
rar hinderfrihet för fl ygtrafi ken.

Hinderbegränsande ytor (BCL-F-ytor): I en fl yg-
plats närområde regleras högsta tillåtna 
höjd för byggnadsverk av hinderbegränsan-
de ytor. Dessa ytors olika form, höjd och 
utbredning fi nns beskrivna i Bestämmel-
ser för Civil Luftfart – Flygplatser (BCL - 
F 2.2). Flygtrafi ken rör sig med fastställda 
marginaler ovanför dessa ytor och garante-
ras på så sätt hinderfrihet. Inom respektive 
yta fi nns en högsta tillåtna höjd för bygg-
nadsverk angiven. Tillkommande bebyggel-
se bör inte överskrida dessa höjder då det 
kan begränsa eller omöjliggöra fl ygtrafi k. 
Såväl fasta (byggnader, master, vindkraft-
verk) som tillfålliga (byggnadskranar) be-
rörs. Ovan beskrivna hinderbegränsande 
ytor fi nns redovisade för fl ertalet svenska 
fl ygplatser (exempelvis Ängelholms fl yg-
plats) i form av kartor och profi ler på www.
transportstyrelsen.se under rubriken Luft-
fart, Bebyggelse och fl yg.

Procedurområden: När ett fl ygplan ska star-
ta eller landa måste det följa på förhand 
fastställda procedurer, vilka garanterar 
hinderfrihet. Procedurerna är unika för 
varje fl ygplats och utformas bland annat 
med hänsyn till terräng- och byggnadshöj-
der. Procedurområden är en övergångszon 
mellan fl ygplatsen och det ovanförliggan-
de luftledssystemet och här passerar fl yg-
planen både inför landning och efter start. 
Områdena är större än de hinderbegrän-
sande ytorna (BCL-F-ytorna). Det innebär 
att även ett byggnadsverk långt från fl yg-
platsen kan påverka procedurområdena.

MSA-påverkande yta: MSA (Minimum Sec-
tor Altitude) är den höjd på vilken fl yg-
planen påbörjar den sista delen av infl yg-
ningen. Flygtrafi ken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, 
vars höjd är samma som högsta hinder 
inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ 
inverkan på fl ygtrafi ken. Den MSA-påver-
kande ytan, består av en cirkel med radien 
55 km, som utgår från fl ygplatsens land-
ningshjälpmedel.

Skyddsområden runt navigationsutrustningar: 
För att fl ygplanen ska kunna navigera mel-
lan fl ygplatserna fi nns navigationsutrust-
ning ute i terrängen. Vindkraftverk och 
andra höga byggnader kan påverka den-
na utrustning. De störningar som i första 
hand kan förutses är refl ektion av utsända 
signaler vilket kan ge upphov till felaktig 
bäringsinformation alternativt utsläckning 
av signalen. Störningens storlek är svår 
att förutbestämma och är beroende av ett 
fl ertal faktorer som navigeringsutrustning-
ens typ, placering, utformning, material 
liksom omgivande terräng. Vindkraftverk 
och andra högre byggnader som placeras 
inom skyddsområde för navigationsutrust-
ning kan således komma att orsaka stör-
ning och en noggrann utredning måste 
göras i varje enskilt fall. När det gäller fri-
stående luftfartsanläggningar ute i terräng-
en som inte tillhör en fl ygplats görs denna 
utredning av LFV (Luftfartsverket) i egen-
skap av sakägare.

Aktuella skyddsområden rör Helsingborgs kom-
mun: Helsingborgs kommun ligger inom 
de MSA-påverkade ytorna vid Ängel-
holms, Malmö och Ljungbyheds fl ygplat-
ser. Högsta hinder i de aktuella MSAsek-
torerna är idag 800 respektive 900 fot (ca 
243 respektive 294 meter). Här avses den 
sammanlagda höjden av mark plus bygg-
nadsobjekt. Det innebär att tillkommande 
hinder av samma eller lägre totalhöjd inte 
påverkar fl ygtrafi ken. Om ett högre hinder 
uppförs kanske start- och landningspro-
cedurer måste ändras vilket kan medföra 
kostnader och regularitetsproblem. När 
det gäller höga byggnadsobjekt bör fl yg-
platserna få möjlighet att yttra sig eftersom 
dessa kan komma att påverka fl ygplatser-
nas verksamhet. Vad gäller navigationsut-
rustningar som är placerade ute i terräng-
en fi nns en sådan anläggning placerad norr 
om gränsen mot Höganäs kommun. LFV 
(Luftfartsverket) är ansvarig för denna ut-
rustning och bör få möjlighet att yttra sig 
med avseende på eventuell störning.

Hinder utanför fl ygplats: Den 1 oktober 2008 
trädde Luftfartsstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om markering av byggnader, 
master och andra föremål (LFS 2008:47) i 
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kraft. Enligt de nya föreskrifterna ska alla 
föremål över 20 meter utanför tätort respek-
tive 45 meter i övrigt meddelas Transport-
styrelsen som beslutar om och, i förekom-
mande fall, hur föremålet ska markeras.

Övrigt: Den nämnda föreskriften (LFS 
2008:47) samt ytterligare information om 
luftfartens intressen i den fysiska plane-
ringen fi nns tillgängligt på adressen: www.
transportstyrelsen.se under rubriken Luft-
fart, bebyggelse och fl yg.

Kommentar: Utställningshandlingarna har 
kompletterats med information om riksin-
tresse för luftfarten och MSA ytor redovisas i 
utställningshandlingarna. Genom karttjäns-
ten som tas fram kommer de uppmärksam-
hetsområden som fl yget genererar lättare att 
kunna uppmärksammas vilket kvalitetssäk-
rar behovet av samråd med luftfartsverket. 
Vindkraft hanteras i ett tillägg till översikt-
planen som håller på att tas fram.

Vattenmyndigheten för 

Södra Östersjön   
(har inte inkommit med synpunkter)

Vattenmyndigheten för 

Västerhavet    
(har inte inkommit med synpunkter)

Vägverket  
(yttrande 2009-07-23)

Synpunkter: Helsingborgs stad har tagit 
fram en okonventionell översiktsplan. Håll-
barhetsprincipen som redan tidigare präglat 
Helsingborgs översiktsplaner har skärpts yt-
terligare i denna ÖP 2010. Planen är struk-
turerad, tydlig och lätt att ta till sig.

Helsingborg har förutsättningarna att vara 
ett regionalt nav i nordvästra Skåne och 
man är beredd att ta på sig den rollen och 
utmaningen. I förlängningen kan detta 
leda till att Skåne Nordväst kanske tar fram 
en gemensam översiktsplan för alla de tio 
nordvästskånska kommunerna. Denna ut-
veckling ser vi positivt på.

En av de stora utmaningarna idag är att 
bygga ett hållbart samhälle. Det handlar 
bl a om att minska bilberoendet och ska-
pa möjligheter för ökad kollektivtrafi k, cy-
kel- och gångtrafi k. Bebyggelseplanering-
en spelar härvid stor roll. Staden vill skapa 
attraktiva och trygga mötesplatser och bo-
endemiljöer förbundna med hållbara logis-
tiska lösningar. I Helsingborgs ÖP 2010 
läggs en god grund för ett hållbart resan-
de och hållbara transporter. Man inriktar 
sig på att förtäta bostadsbebyggelsen, så-
väl befi ntlig som ny, och förlägger den till 
platser/orter som har förutsättningar för 
god kollektivtrafi k - företrädesvis med tåg. 
I dessa lägen prioriterar man även place-
ring av verksamheter som är personalin-
tensiva. Vidare avser man också att målin-
riktat bygga ut ett effektivt, attraktivt och 
tryggt cyke1- och gångvägnät i första hand 
fram till kollektivtrafi knoderna och andra 
tunga målpunkter, men även mellan orter-
na på landsbygden. Förutsättningar kom-
mer alltså att skapas för ett ökat kollektivt 
resande, cyklande och gående. Sedan föl-
jer utmaningen att också genom olika på-
verkansåtgärder göra det hållbara trans-
portsystemet så pass attraktivt så att folk 
verkligen kommer att använda sig av möj-
ligheterna. Kommunen är medveten om 
vad som krävs.

Staden måste jobba mycket med utform-
ningen av de stationsnära lägena och andra 
mötesplatser . Planering måste ske med ef-
tertanke och stor omsorg måste ägnas åt 
estetik, orienterbarhet, trygghet och inne-
hållsrik funktionell service m m. Delaktig-
het från medborgarnas sida är viktig. Nä-
ringslivet och handeln är mångfasetterad 
och har därmed olika påverkan på miljön 
inkluderande även riskperspektivet. Här 
krävs en tydlig styrning från staden, som 
medför att man ibland också måste säga 
nej. Översiktsplanen ger en god grund för 
ett tydligt agerande.

Under utvecklingsprincipområdet Trans-
portutveckling tas upp följande fokusom-
råden: Fast förbindelse med Danmark, ut-
veckla stationer och spår, stärka regionala 
noder, tunga transporter, attraktiva infarter, 
bussvision, huvudkollektivtrafi kstråk samt 
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utveckla cykelstråk på landet. Varje fokus-
område innehåller ett antal objekt/projekt 
eller arbetsinriktningar. Nästan alla är tidi-
gare kända, men bekräftas härmed i planen. 
Vi har inget att erinra mot förslagen.

Under kapitlet riksintressen noterar vi att 
kommunen vill ta bort riksintresset från 
väg E4.23, men vill lyfta väg 111 till att bli 
riksintresse. Vi får återkomma till ett ställ-
ningstagande om detta.

Sammanfattningsvis anser vi att kommu-
nen tagit fram en bra översiktsplan med 
tydligt fokus på hållbar samhällsutveckling 
inklusive hållbart resande. Vi är beredda 
att tillsammans med kommunen verka i 
planens riktning inom de möjligheter som 
står oss till buds.

Kommentar: Helsingborgs stad ser fram 
emot ett fortsatt gott samarbete.
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3.2  Synpunkter från grann-

kommuner

Bjuvs kommun  
(yttrande 2009-09-07)

Synpunkter: Det är positivt att Helsing-
borg nu ser ett behov av att se Helsingborg 
i ett större sammanhang i regionen. En ge-
mensam översiktsplan för Skåne Nordväst 
skulle kunna främja regionens utveckling 
och bättre ta tillvara det bästa inom varje 
kommun.

Positivt är också att ett åtgärdsprogram 
tagits fram för att komma tillrätta med 
överskridande av miljökvalitetsnormer-
na. Detta är ju något som även påverkar 
grannkommunerna. Bjuvs kommun har 
vid redovisning av förslag till nya handels- 
och verksamhetsområden i ÖP, av länssty-
relsen erhållit ett granskningsyttrande över 
ÖP:en där länsstyrelsen skriver: "Inför 
kommande detaljplanering av sådana om-
råden måste regionala tillgänglighets- och 
trafi kanalyser redovisas eftersom luftföro-
reningshalter i grannkommunen Helsing-
borg är så höga att det krävts ett framta-
gande av ett åtgärdsprogram."

I förslaget redovisas planer på en ny multi-
arena och kongresscenter i stadens centra-
la delar. Härvid skulle den placering som 
gjorts av en motsvarande stor multiarena 
som gjorts i Malmö kunna tjäna som ett 
föredöme. Denna arena, Malmö Arena, 
är placerad vid en järnvägsstation relativt 
ocentralt sydöst om centrum för att tra-
fi kbelastningen ej ska öka i centrum. Har 
möjligheterna utretts till en placering vid 
en järnvägsstation i Helsingborg i ett icke 
centralt läge?

Härvid borde också kunna förtydligas vil-
ka målsättningar Helsingborg har och hur 
man vill förhålla sig till grannkommunerna 
i olika avseenden. Vad betyder grannkom-
munerna för Helsingborg? Utveckling-
en av natur- och parkområden mot Bjuvs 
kommun bör kunna samordnas. Känsliga 
miljöer fi nns i Bjuvs kommun inom så-
väl Gedsholms som Boserups gods, men 
även Hästabacksområdet är ett område 

där grönstruktur bör kunna utvecklas vid 
sidan av bevarandeintressena. Dessa frå-
gor bör utredas mer gemensamt av kom-
munerna. Den föreslagna kompletteringen 
av mindre byar bl.a. i området sydväst om 
Ekeby bör även den utredas gemensamt av 
kommunerna.

Kommentar: ÖP 2010 redovisar regionala 
aspekter på ett övergripande plan. En vik-
tig strategi för Helsingborgs utveckling är att 
tillsammans med grannkommunerna stärka 
SKNV och utveckla Helsingborg till ett re-
gionalt nav. Helsingborgs stad ser fram emot 
en fortsatt gemensam dialog i frågor kring 
vår gemensamma utveckling, bland annat 
kring grönstruktur. Arenan och ett framtida 
kongresscenter har föregåtts av lokaliserings-
utredningar där alternativa placeringar har 
utretts.

Båstads kommun 
(yttrande 2009-08-21)

Synpunkter:  

Generellt: Båstads kommun anser att Hel-
singborgs kommun gjort ett gediget och 
bra arbete i samrådshandlingen till ÖP 
2010 och har egentligen ingen annan an-
ledning till kommentar än att ge planen sitt 
stöd. Handlingen har dock motiverat en 
refl ektion nedan över metodiken, i ljuset 
av Båstad kommuns egna nyligen (2008) 
antagna nya ÖP.

Planens innehåll: Båstads kommun ställer sig 
bakom Helsingborgs strategier och stödjer 
särskilt att Helsingborg utvecklas som ett 
regionalt nav med en ledande roll i Skåne 
Nordväst. Att Helsingborg utvecklar sin 
roll i Öresundsregionen med en HH-för-
bindelse och anslutning till höghastighets-
tåg gynnar också en utveckling i Båstads 
kommun. Båstad vill också med Helsing-
borg framhålla att Västkustbanans fulla 
potential måste realiseras genom en snabb 
färdigutbyggnad. Båstads kommun stödjer 
de föreslagna ställningstaganden till mark-
användning vi kan utläsa ur planen: läge, 
omfattning, karaktär på föreslagna bebyg-
gelseområden och grönområden, bebyg-
gelsens koppling till kommunikationsnät 
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etc. Bebyggelsens koppling till kollektiva 
kommunikationer har varit särskilt viktig. 
Utvecklingen av samhällen längs Västkust-
banan som planen uttrycker samverkar 
med motsvarande planer i Båstads kom-
mun.

Refl ektioner kring metodik: ÖP 2010 koncen-
trerar sig på övergripande strategier och är 
inte särskilt detaljerad i förslag till mark-
användning. I detta ligger både en styrka 
och en svaghet. Koncentrationen är i sig 
en styrka. Dokumentet är med många bil-
der kort och enkelt att läsa. Strategierna är 
tydliga och förslaget lyckas också relativt 
väl att uttrycka hur den fysiska planeringen 
och den föreslagna markanvändningen är 
kopplad till dem. Det är en styrka att kun-
na formulera en fysisk form för utveck-
lingen som Helsingborg gör med sin enkla 
"pilbild" där fl erkärnig bebyggelseutveck-
ling följer kommunikationsstråk från ett 
centrum med gröna kilar emellan. Pilbil-
dens betydelse avgörs samtidigt av att och 
hur man konkret håller fast vid den. 

Svagheten med den strategiska nivå som 
valts för planen är att förslagets markan-
vändning inte har en sådan grad av detal-
jering att konkreta konfl ikter kring mark-
användning blir riktigt synliga (plankartan 
använder t.ex. dubbla avståndsskalan jämfört 
med vad Båstad gjort i sin ÖP). Avvägningar 
och ställningstaganden fl yttas till kommande 
planskeden, fördjupningar, planprogram och 
detaljplaner, vilket också sägs i dokumentet. 

Planen beskriver många olika mål som ska 
uppnås för en god och hållbar samhällspla-
nering. Men planen beskriver, i likhet med 
de fl esta liknande dokument, i sin text i hu-
vudsak alla mål som förenliga. Det ska gå att 
växa resurssnålt. Det ska gå att förtäta och 
samtidigt utveckla befi ntliga grönområden 
och lösa bullerproblem. Det ska gå att ska-
pa en funktionsblandad stad eller införa nya 
bostadskaraktärer i befi ntliga områden utan 
konfl ikter. Det ska gå att lokalisera bebyggel-
se till landborgen utan konfl ikt med rekre-
ationsmöjlighet eller riksintresse natur, för 
att nämna något konkret som nämns i text 
men inte visas alls i planhandlingens karta på 
dess överordnade nivå. Ett annat exempel är 

att Domsten och Vegeholm (Utvälinge) ska 
kunna utvecklas trots att det innebär konfl ikt 
med Riksintresset Kustzon och i det första 
fallet också med Riksintressen Natur- och 
Kulturmiljövård (Båstads kommun stödjer 
planens förslag att Domsten och Vegeholm 
utvecklas då det fi nns regionala och kommu-
nala motiv som bör väga tungt gentemot de 
statliga riksintressena här).

Båstads kommun tror inte på att alla mål 
kan uppfyllas samtidigt. Det fi nns oftast 
konfl ikter kring markanvändning. I plan-
läggningen ligger att optimera mellan en 
rad faktorer men i slutändan måste också 
prioriteringar göras som refl ekteras i mark-
användningen. Planens sammanfattning 
försöker lösa en målkonfl ikt mellan önskan 
om förtätad stadsstruktur och rikt utbud av 
grönområden med balanseringsprincipen, 
d.v.s. att nya grönområden ska skapas och 
att grönområden ska få högre kvalitet som 
kompensation för att ytan minskas. Båstads 
kommun tror inte att bebyggelse kan kom-
penseras bort. Det går inte att växa med 
boende och arbeten utan att markresurser 
på ett eller annat sätt tas i anspråk för mer 
bebyggelse. Förtätning inom befi ntlig stads-
bygd innebär att bebyggelse prioriteras över 
den grönyta där den sker.

Det syns i planen att bakom förslagen till 
markanvändning i själva Helsingborgs stad 
fi nns detaljerade studier och att det som 
visas i föreslagen markanvändning följer 
av detaljerade avvägningar mellan olika in-
tressen och underbyggda ställningstagan-
den till de konfl ikter planen innebär. Alla 
mindre orter i Helsingborgs kommun, 
även de som räknas in i pilbildens fl erkär-
niga stadsstruktur, har däremot bara en 
symbolisk markering av att de ska utveck-
las på plankartan kompletterad med en be-
dömning i texten av hur stor den utveck-
lingen ska vara i bostadsbebyggelse.

Plandokumentet antyder ställningstaganden 
till markanvändningen inför kommande mer 
detaljerad planering men ställningstagande-
na uttalas inte tydligt. Helsingborgs miljö-
konsekvensbeskrivning pekar på ett antal 
konfl ikter mellan bebyggelseutveckling och 
miljö men utan att förklara vilka ställnings-
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taganden som gjorts i planhandlingen.

Det är intressant att göra en parallell till 
Båstads nya ÖP som antogs av kommu-
nen 2008. Med Helsingborgs metodologi 
skulle bara Båstads tätort och möjligen 
Förslöv, Torekov fått sin föreslagna mark-
användning beskriven på en kartbild (och 
mindre detaljerat). I övrigt skulle bebyg-
gelseutveckling i mindre orter bara ha fått 
en symbolisk markering tillsammans med 
avsiktsförklaring i text. Båstads ÖP ligger 
efter ett år fortfarande i länsrätten i och 
med att en rad medborgare försöker få 
kommunen att ändra ställningstaganden 
till markanvändning (läs: föreslagen nyex-
ploatering) i fl era mindre områden på plat-
ser utanför de tre större orterna, ofta med 
hänvisning till länsstyrelsens påpekanden 
kring riksintressen och landskapsbilds-
skydd, som också de i huvudsak gäller des-
sa områden.

Det saknas bra riktlinjer för översiktspla-
nering. Helsingborg har gjort ett dokument 
på en strategisk nivå. Ett plandokument av 
denna karaktär blir möjligt att förnya och 
aktualisera varje mandatperiod med rim-
lig arbetsinsats. Det är också säkert enk-
lare att få en enighet och en samling kring 
det översiktliga dokument Helsingborg 
gjort än kring ett detaljerat dokument av 
Båstads art. Samtidigt skjuts många frågor, 
ställningstaganden och konfl ikter mellan 
vad Helsingborgs kommun vill och vad en 
del enskilda och förmodligen i en del fall 
länsstyrelse/stat vill, till senare planproces-
ser. Frågan är i vilket skede av planproces-
sen det är bäst att hantera dessa konfl ik-
ter? Vår erfarenhet är att de hur som helst 
kommer i detaljplaneprocessen och att vi i 
handläggningen har föga nytta då av den 
samrådsprocess som översiktsplanen gått 
igenom. Båstads kommun anser att Hel-
singborgs dokument är en bra förebild för 
hur en översiktlig planering av strategisk 
karaktär kan se ut.

Kommentar: De refl ektioner kring metodi-
ken som lämnats uppskattas. 

I Helsingborgs nya översiktsplan presenteras 
ett antal utvecklingsprinciper för Helsing-
borgs framtida markanvändning. Fokus i 

ÖP 2010 har lagts på strategier och utveck-
lingsprinciper som underlag för avvägningar i 
senare planskeden. Kartorna är av mer sche-
matisk karaktär än i tidigare översiktspla-
ner.  I utställningsförslaget har viss konkreti-
sering gjorts kring motstående intressen. 

Beträffande konfl ikter kring markanvänd-
ning har balanseringsprincipen sitt värde i att 
grönområden inte får tas i anspråk för bebyg-
gelse utan kompensation i form av ny vegeta-
tion. Allt kan dock inte balanseras, t ex ytor, 
platsbundna värden, högklassig åkermark. 
Förtätning kan i vissa fall ske utan att värde-
fulla grönytor tas i anspråk, t ex triviala och 
lågt utnyttjade gräsytor. Förtätningens nack-
delar ska vägas mot fördelar i form av att 
åkermark bevaras. Fler människor i stads-
delarna ger underlag för bättre närservice och 
effektivare användning av befi ntliga resurser i 
form av social service och kommunikationer. 
Konsekvenserna av förtätning hanteras plats-
specifi kt i varje projekt.

Höganäs kommun  
(yttrande 2009-08-17)

Synpunkter:  
Helhet ÖP 2010 
Höganäs kommun anser att förslaget till ÖP 
2010 - en strategisk Översiktsplan för Hel-
singborgs utveckling är ett bra underlag för 
det fortsatta arbetet med mellankommunala 
framtidsfrågor i Skåne Nordväst.

Skåne nordväst-regionen: Det regionala 
navet är strategin som ska förstärka Hel-
singborgs stads ledande roll i närregionen. 
Strategin inriktas framför allt mot utveck-
ling av infrastruktur, kommunikationer 
och logistik men också kultur, utbildning, 
service, handel och turism. Helsingborgs 
stad ska kraftfullare än hittills driva utveck-
lingen i regionen.

Översiktsplanen understryker Helsingborgs 
roll i regionen genom att tydliggöra att det 
regionala agerandet kommer att vara avgö-
rande för Helsingborgs och närregionens 
framtid. Det innebär bl a att vara pådrivan-
de på ett sätt som stödjer andra kommuner 
i sin utveckling. En breddad och fördjupad 
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samverkan inom Skåne Nordväst anges 
som en förutsättning framöver. 

Stads- och landsbygdsutveckling 
Regionala noder: I översiktsplanen anges att 
tre delområden i Helsingborgs stad är regi-
onala noder. Här ska många bo och arbeta 
samtidigt som noderna ska utvecklas som 
transportknutpunkter. Hög bebyggelseex-
ploatering och fullödiga transportsystem 
för människor och varor ska känneteck-
na områdena. De tre områdena är Maria, 
Knutpunkten och Ramlösa som genom 
planerad utveckling får en allt större regio-
nal betydelse.

Stora utvecklingsområden: H+, Maria och 
Östra Ramlösa är tre områden där omfat-
tande stadsutveckling ska ske. En stor del 
av de kommande 25 årens bostadsutbygg-
nad ryms här. Totalt fi nns inom nämnda 
områden en potential på 10 000 bostäder. 
Bland övriga strategiska inriktningar sägs 
att nära stationslägena krävs hög exploate-
ring och strukturen ska planeras så att ett 
hållbart och lättillgängligt resande under-
lättas. Ny bebyggelse bör fördelas mellan 
de olika områdena för att ge en ekonomisk 
balans och god demografi sk utveckling.

Utveckling av befi ntliga/nya stationssamhällen: 
Planen anger höga ambitioner för utveck-
ling av staden men också för utveckling-
en främst i tätorterna med kollektivtrafi k. 
Strategin för stationsorternas utveckling 
bör få tydligare överväganden om var och 
hur satsningar bör göras. T ex är det från 
Höganäs synvinkel angeläget att stations-
orterna längs spårvägen till Höganäs ut-
vecklas till stöd för ett realiserande av 
spårvägsprojektet.

Vegeholm: Samarbetet mellan Höganäs och 
Ängelholms kommuner och Helsingborgs 
stad om utvecklingen i stadens norra kom-
mundel Utvälinge, bedöms kunna leda 
till en ny järnvägsstation i Vegeholm och 
därmed utveckling av nya boendemiljöer. 
I översiktsplanen anges att en strategi för 
nämnd utveckling behöver tas fram. Ar-
betet med de strategiska frågorna för ge-
nomförandet av projektet är avgörande 
för möjligheterna att nå framgång.

Varsam komplettering av mindre byar på landsbyg-
den: De mindre byarna, de utan egen service 
och kollektivtrafi k, ska endast tillåtas växa 
inom befi ntlig bytomt. Detta avses gälla ca 
20 byar. I realiteten kommer detta att inne-
bära att landsbygden får stora svårigheter att 
utvecklas som boendemiljö om översikts-
planens intentioner blir verklighet.

Utveckling av landskapskaraktärer: Underla-
get för redovisningen är en utredning om 
landskapskaraktärer inom Helsingborgs 
stad. Landborgen, havet, skogarna, ravi-
nerna och åkerlandskapet ger Helsingborg 
dess karaktär. I gränsområdet mot Höga-
näs kommun fi nns fyra redovisade land-
skapskaraktärer. De intentioner som be-
skrivs i landskapskaraktärerna är värdefulla 
i diskussioner om landskapats långsiktiga 
värden och förändringar.

Natur- och landskapsutveckling 
Övergripande natur- och kulturstråk: Stråken 
anges som långsiktigt värdefulla natur-, re-
kreations- och produktionsområden. Strå-
ket som har koppling till Höganäs kom-
mun benämns "Det norra” eller Pålsjö 
- Viken - Utvälinge. Landborgens markan-
ta brant avgränsar området mot Öresund. 
Pålsjö slott, Sofi ero slott, Kulla Gunnars-
torps och Kristinelunds storgods med 
parkanläggningar innehåller mycket höga 
kulturvärden. Redovisningen på kartbila-
gan innefattar dessutom landskapet från 
Laröd/Hittarp till Utvälinge med direkt 
anknytning till Höganäs kommun. Här 
aviserar översiktsplanen mellankommu-
nala frågor som behöver gemensamma ut-
gångspunkter för en dialog om framtidens 
verksamheter och dess landskap. Till ex-
empel är antalet hästar i Skåne Nordväst 
stort och ett system av ridvägar/stråk som 
ökar tillgängligheten för ridning kan ut-
veckla hästnäringen.

Utveckla gröna samband och länkar: Gröna län-
kar mellan parker och andra grönområden 
i stadsstrukturen ska bevaras och utveck-
las, liksom på landsbygden där det rekrea-
tiva värdet utgör ett komplement till tätor-
ternas grönområden. Detta föreslås ske t ex 
genom att förbättra sambandet Pålsjö skog, 
Maria och Sofi ero samt utmed kusten och 
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norrut mot Viken. I sammanhanget bör 
möjligheterna att fotvandra längs kusten i 
kommunen/regionen utvecklas.

Stigande havsnivå: I översiktsplanen ingår en 
kartredovisning där nivån tre meter över 
nuvarande medelvattenstånd anges. Detta 
ger en utgångspunkt för hur landskapet 
kommer att te sig om vattennivån höjs och 
inga åtgärder vidtas. Det blir direkt över-
svämmade områden men det får också 
följdeffekter genom att vattnet däms upp i 
vattendragen och genom att grundvattnet 
höjs. Förberedelser för förändringar i ha-
vets nivåer måste göras i ett regionalt sam-
manhang. Det kan handla om utveckling 
av åtgärdsstrategier, tekniklösningar, fysisk 
översiktlig planering m m.

Transportutveckling 

Fast förbindelse till Danmark: Fasta förbin-
delser i läget Helsingborg - Helsingör mel-
lan Sverige och Danmark är långsiktiga 
utvecklingsfaktorer från lokal, regional, 
nationell till internationell nivå. Trafi ken 
på Öresundsbron når inom överskådlig tid 
sitt kapacitetstak. Planeringen för järnväg 
och bilväg till Danmark i vår region ställer 
stora krav på framförhållning i den fysiska 
planeringen inom Helsingborg stad, men 
också på regionala strategiska beslut för 
hur framtidens system bäst kan utvecklas 
för att ge drivkraft år regionens utveckling. 
Höghastighetståg förväntas bli de när-
maste 100 årens övergripande transport-
system för persontransporter. Planeringen 
för detta utvecklingssteg ger möjlighet att 
studera helt nya infrastrukturella lösningar 
i ett givet regionalt sammanhang.

Utveckla stationer och spår: Översiktsplanen 
betonar att utbyggnad och förtätning prio-
riteras till lägen för kollektivtrafi k och järn-
vägsstationer. Mark ska reserveras för att 
öka kapaciteten på Skånebanan och Väst-
kustbanan. Exempel på utveckling av sta-
tioner är Vegeholm och nya stationer på 
den planerade spårvägslinjen till Höga-
näs. Det senare innebär stationssatsning-
ar i Maria, Laröd och Domsten. Nämnd 
spårvägslinje är ett exempel på angelägen 
regional utbyggnad för kapacitetsstark kol-
lektivtrafi k. I planen sägs att spårbunden 

kollektivtrafi k till Höganäs är en förutsätt-
ning för utveckling av Laröd och Domsten 
till stationssamhällen. Spårvagnar i tät tra-
fi k till Höganäs är en bild i Framtidsvisi-
onen 2035. En strategi för staden är det 
regionala agerandet som ska leda till stöd 
för utveckling i regionens kommuner. En 
breddad och fördjupad samverkan inom 
Skåne Nordväst är en förutsättning framö-
ver. En del i en sådan samverkan är spår-
vägen från Höganäs till Helsingborg. Ge-
mensam planeringen för denna pågår. En 
planering som måste kompletteras med 
strategi och av planering för bebyggelse-
utveckling längs spårvägslinjen. Särskilt 
betydelsefull blir utvecklingen för Laröd. 
Planerna för en ny järnvägsstation i Vege-
holm utvecklas också i samverkan där ock-
så Ängelholms kommun deltar. Åtkomst 
till spårbunden kollektivtrafi k i Vegeholm 
ger nya perspektiv på utvecklingsplane-
ringen för de fysiska närområden som är 
del i Höganäs kommun. Höganäs kom-
mun instämmer i behovet av att en strategi 
för bebyggelseutveckling och utveckling av 
järnvägsstationen tas fram.

Stärka regionala noder: Planen framhåller be-
tydelsen av byteslägen i kollektivresan. Lä-
gen som måste utvecklas för att både göra 
kollektivresandet attraktivare och öka ka-
paciteten. Knutpunkten, Maria och Ram-
lösa anges som de tre stationer som ska bli 
framtidens regionala mötesplatser och nav 
i ett större nätverk. Ett exempel på utveck-
lingsarbete är att göra bytet så enkelt som 
möjligt mellan olika kollektivtrafi kslag. Ut-
veckling av regionala stationer kräver ett 
tydligt regionalt och långsiktigt synsätt. 
Här måste både olika transportslag och 
olika behov av resande kunna nå rationella 
övergångar i logiska mönster. Biltrans-port 
till arbete, service, kultur och fritid måste 
kunna attraktivt överföras till kollektiva 
förfl yttningar för ett fl ertal mänskliga be-
hov om vi tillsammans ska kunna nå lång-
siktigt hållbara städer och byar med en livs-
vänlig miljö.

Väg 111 och väg 112 är oerhört väsentliga 
för kommunikationen till och från Kulla-
bygden. Höganäs kommun tillstyrker där-
för förslaget att väg 111, på grund av sin 
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särskilda betydelse för regional trafi k, ges 
status som riksintresse för kommunika-
tion. Kommunen vill även lyfta fram att 
också väg 112 bör ges samma status.

Tunga transporter: Väg- och järnvägsystemet 
för tunga transporter ska utvecklas med 
bl a E6:an. System för samhällets varu-
transporter inte minst de s.k. tunga trans-
porterna har stor regional betydelse med 
betydande räckvidd i nationell och inter-
nationell verksamhet. Från det regionala 
perspektivet är samspelet mellan regionens 
verksamheter och trafi ksystem i Helsing-
borgs stad betydelsefullt för regionens för-
ändringspotential.

Bussvision – huvudkollektivstråk: Studier på-
går som ska leda fram till en strategi för 
kollektivtrafi ken. Ambitionen är att få till 
stånd en förtätning av stråken för kollek-
tivtrafi k. Arbetet har som devis ”tänk spår 
kör buss”. Helsingborgs framtida kollek-
tivtrafi k ska bestå av ett huvudsystem med 
spårvagnstrafi k. Detta bedöms ge ökad ka-
pacitet och högre attraktivitet i förhållande 
till dagens busstrafi k, Den senare består 
där spårvagnar inte är möjliga.

Sammanfattningsvis kommer Helsing-
borgs fortsatta kollektivtrafi k att utgöras 
av ett spårburet huvudsystem och väg-
buret komplementsystem. Järnvägar och 
spårvägar har den högsta kapaciteten och 
den bästa komforten medan gator och vä-
gar främst ger närhet. Järnvägsystemet ska 
kompletteras med dubbelspår. Spårvagns-
system utreds för Helsingborgs centralort 
och för linje till Höganäs stad med kopp-
ling till främst Mariastaden och Laröd. 
Förbättringar i busstrafi ken sker genom 
samordning och utökning i befi ntlig tra-
fi k. Komplement till busstrafi ken utvidgar 
möjligheter i resandet.

Utveckla cykelstråk på landet: Ett bra cykel-
vägssystem på landet är viktigt för arbets- 
och skolpendlare men också för rekreation 
och turism. I planen anges att cykelvägar 
bör fi nnas från orterna på landsbygden till 
regionens central- och stationsorter. I det-
ta perspektiv kan cykelstrategin komplet-
teras med cykelstråk från Hjälmshult mot 
Mjöhult och Jonstorp i Höganäs kommun. 

Vidare bör en öst-västlig cykelväg byggas 
vid Utvälinge/Vegeholm för att skapa en 
hel cykelväg mellan Jonstorp och Ängel-
holm.

Verksamhetsutveckling 

Regionala noder: Inom en kilometerradie runt 
de tre stora regionala noderna föreslås en 
hög exploatering med blandad bebyggelse 
för både boende och verksamheter, i första 
hand kontor med hög sysselsättningstäthet 
och olika publika verksamheter.

Industri, teknisk försörjning och hamnverksamhet
Hamnen: Stadens strategi är att bygga upp 
ett sammanhängande stråk för tung trafi k 
från Tåstarp/Långeberga i öster till hamn-
området. Hamnleden är ett nyckelprojekt 
för hamnens fortsatta utveckling. Hamn-
leden ska trafi kförsörja hamnen och ge en 
anslutning till det nationella och regiona-
la vägnätet för att minska belastningen av 
tunga transporter i city. Av den samlade re-
dovisningen framgår att projektet innehål-
ler både väg- och järnvägsutveckling. Bl a 
ingår en ny trafi kplats till E6:an och järn-
väg till verksamhetsområden. Nämnd stra-
tegi visar mot en framtid där både effek-
tiv hamnverksamhet i Helsingborg kan få 
en allt starkare regional betydelse samtidigt 
som stadens övriga strategier kan arbeta 
för mer stad till vattnet. Framtidens hamn-
verksamhet kommer att bli alltmer automa-
tiserad vilket leder till att hamnlogistik bara 
delvis måste uppta mark i direkt anslutning 
till kust. Även dagens hamnanknutna indu-
strier och andra verksamheter kan komma 
att ha en friare lokaliseringsprofi l. Över-
siktsplanen redovisar början till en effek-
tiv utvecklingsstrategi för logistik hamn, 
transport och verksamhetsutveckling pa-
rallellt med övrig stadsutveckling med stor 
betydelse för regionens utveckling.

Energi: Helsingborg ska driva energieffek-
tiviseringar i bostäder och lokaler och däri-
genom minska energianvändningen med 
30 % till 2035. Ett regionalt samarbete 
både inom vår region och inom Skåne ini-
tieras. Kraftvärmeanläggningar anges som 
en möjlighet för användning av lokalt pro-
ducerad energiråvara för energinytta i re-
gionen. Biogasproduktion föreslås genom 
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egen produktionsanläggning för biogas 
för distribution i gasledningsnätet till ener-
giomvandlingsanläggningar eller tanksta-
tioner. Regionperspektivet är viktigt också 
i denna fråga.

Vindkraft och solenergi är också områden 
där satsningar förslås. Helsingborgs stad 
ska ta en aktiv och pådrivande roll i dia-
logen med byggherrar, stödja forskning 
och föregå med gott exempel. Delregional 
utredning för utveckling inom vindkrafts-
området pågår. Energiförsörjningen nu 
och i framtiden har tydliga regionala per-
spektiv. Både råvaror och energiomvand-
ling samt distribution måste sättas in i ett 
regionalt sammanhang och utvecklas med 
långsiktigt hållbara mål. Regiongemensam-
ma strategier kommer att betyda mycket 
för de enskilda kommunernas utveckling. 
Samrådsversionen av översiktsplanen re-
dovisar inte någon strategi för utveckling 
av vindkraft. Anledningen är den paral-
lellt pågående fördjupning som ska redo-
visa hur vindkraften kan utvecklas och då 
inte bara i Helsingborgs stad utan även 
inom Höganäs och Ängelholms kommu-
ner. Förhoppningsvis kan resultatet av det 
arbetet ingå i det slutliga förslaget till över-
siktsplan. Arbetet med energiförsörjning 
med hjälp av vinden kan utvecklas till att 
omfatta regionen.

Vatten: Helsingborgs stad ska genomfö-
ra omfattande utbyggnader av vattenled-
ningsnätet för att öka leveranssäkerheten 
för dricksvatten. Försörjning med högkva-
litativt dricksvatten är självfallet en fram-
gångsfaktor både nu och framöver. Det re-
gionala arbetet är redan omfattande men 
kan byggas ut ytterligare till gagn för ut-
vecklingen i regionens kommuner. Minsk-
ning av andelen hårdgjorda ytor i stads-
strukturen anges som det bästa sättet att 
minska belastningen på dag- och spillvat-
tennätet. Staden ska arbeta för öppna lös-
ningar för och lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Helsingborgs stad ska verka för 
att NSVA vidareutvecklar dagvattenpoli-
cyn till en dagvattenplan/strategi.

Kommentar: Möjligheten att fotvandra 
längs kusten är viktig för bland annat re-
kreation och turism. Helsingborg invigde en 
ny sträcka av Skåneleden 2007 utmed kus-
ten och tanken är att den ska knyta an till 
grannkommunernas vandringsleder. 

Vad gäller utvecklingen av befi ntliga och nya 
stationssamhällen har vissa förtydliganden 
gjorts i utställningsförslaget. 

En utbyggnad av Laröd till följd av en spår-
vägsstation ska föregås av en fördjupning av 
översiktsplanen alternativt ett större planpro-
gram. 

Ridstigar och ridleder kopplade till hästnä-
ringen är en fråga att ta upp i samarbetet 
mellan de nordvästskånska kommunerna. 
En annan fråga att behandla i det nordväst-
skånska samarbetet är stigande havsnivå.

Klippans kommun  
(har inte inkommit med synpunkter)

Landskrona stad  
(yttrande 2009-08-24)

Synpunkter: Landskrona stad kan inte se 
några direkta intressekonfl ikter i de mel-
lankommunala utvecklingsstrategier som 
presenteras. Att Rydebäck utvecklas som 
den kollektivtrafi knära ort den är, sker på 
ett naturligt sätt, och bör inte påverka ut-
vecklingen av Glumslöv som har en lik-
artad situation. Med hänsyn till pågående 
översiktsplanearbete i Landskrona stad 
bör trakterna kring Glumslöv och Ryde-
bäck ses som ett område och behandlas 
med en gemensam mellankommunal ut-
veckling i åtanke.

Kommentar: Helsingborgs stad instämmer 
i värdet av att båda kommunerna har en ge-
mensam syn på utvecklingen av Glumslöv/
Rydebäck och ser fram emot en mellankom-
munal dialog i frågan. 
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Svalövs kommun  
(yttrande 2009-10-09)

Synpunkter: Svalövs kommun anser att 
Samrådshandlingen ”ÖP 2010” är ett ge-
diget dokument som ger en tydlig bild av 
kommunens visioner och strategiska för-
hållningssätt till utmaningarna för Hel-
singborgs stad. Det är välgörande att över-
siktsplanen begränsar sig till tydliga och 
dimensionerande frågeställningar i stället 
för att, på traditionellt sätt, behandla alla 
frågor på en gång.

Utmaningar: I planen har kommunen iden-
tifi erat ett antal utmaningar med ett brett an-
greppssätt där både rent fysiska frågor såväl 
som den sociala dimensionen får plats. Idag 
torde frågorna om minskad klimatbelast-
ning och ökat behov av infrastruktur vara 
självklara prioriteringar. Det kommer att 
kräva stark fokus och stor handlingskraft i 
dessa frågor för att samhället skall utvecklas 
attraktivt. Det som dock är synnerligen väl-
görande i planen är att frågor som ”Kom-
munens roll i olika regioner”, ”Identitet” 
och ”Förutsättningar för en bra vardag” 
får plats som prioriterade frågeställningar 
bland Helsingborgs utmaningar.

Strategier: Det är t ex viktigt att Helsing-
borg uttalar och tar initiativet till att bli ett 
regionalt nav i nordvästra Skåne och att det-
ta sker på ett resurseffektivt sätt samtidigt 
som identitet och attraktivitet förstärks.

Profi lområden: Valet att fokusera på be-
greppet mötesplatser är innovativt och 
åskådliggör på ett tydligt sätt kommunens 
ambitioner att bli ett utvecklingsnav för re-
gionen samt att fi nna anledningar till att ut-
veckla kultur och resursen mångfald. Men 
framför allt behovet, för alla samhällen, 
att arbeta med attraktionskraft. Boende-
miljöerna skall utformas så att identiteten 
och mångfalden tas till vara och utveck-
las. Kommunen anger också inriktningen 
att bevara balansen mellan staden och na-
turen genom att exploatera med omtanke 
och arbeta med tillgänglighet som ett vik-
tigt behov. Logistiken uppehåller sig, av 
förklarliga skäl, till de omfattande föränd-
ringar som planeras i tätorten och det utta-

lade behovet av att stärka kollektivtrafi ken 
med attraktiva och varierande lösningar. 
Men också kommunens förhållningssätt 
till energianvändningen och det hållbara 
samhället. Allt konkretiseras därefter i ka-
pitlet ”Så här bygger vi staden” med sina 
fyra utvecklingsinriktningar.

Helsingborgs översiktsplan är en visionär 
plan med ett tydligt strategiskt tankesätt och 
det är välgörande att detta också återspeg-
las i den deskriptiva delen, även om det på 
sina ställen är mycket detaljerat. Många av 
de inledande strategierna bär hela vägen ge-
nom planhandlingen och det är uppenbart 
att kommunen lagt stor vikt vid analysarbe-
tet. Det är på det hela taget en spännande 
läsning och det fi nns inte anledning till att 
invända mot vare sig kommunens förhåll-
ningssätt eller förslag till utveckling. 

Planen har emellertid brister men det beror inte 
på vare sig inriktning eller angreppssätt utan 
mera på kulturen och de begränsningar som 
det traditionella planarbetet bidrar med. Den 
regionala aspekten blir starkt lidande i och med 
att insatserna begränsas till kommunens yta. 

Den absolut avgörande frågan är Hel-
singborgs ambition att vara ett nav för 
utvecklingen i regionen. Som en enskild 
fråga öppnar den förutsättningar till ett 
nytt förhållningssätt i kommunal plane-
ring. Den ger möjligheten att fokusera på 
och stärka de karaktärer och de olikheter 
som fi nns i hela det geografi ska området 
och bättre gemensamt ta vara på och ut-
veckla resurser. Det fi nns en tydlig vilja att 
förhålla sig till denna fråga i planen men 
samtidigt begränsas den tydligt av geogra-
fi n. Planen har därför en stark och utveck-
lande inställning till staden Helsingborg 
med hela dess potential för fötterna. Men 
lika mycket haltar planen när det gäller re-
kreation och grönstruktur. Exempelvis är 
det något förvånande att planen inte tar ett 
starkare grepp om grönstrukturen i staden 
som en balans till det expansiva synsättet 
i den urbana miljön. På samma sätt blir 
ändå utvecklingshorisonten begränsad av 
Helsingborgs kommungräns när det gäller 
kommunikationer och potentialen i de små 
stationssamhällena och landsbygden.
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Det fi nns en stor potential i ett förändrat 
synsätt och frågan är berättigad. Skulle pla-
nen utformas på samma sätt om den gällde 
hela Nordvästskåne? I detta skede är det sä-
kert svårt att välja ett vidare perspektiv men 
Svalövs kommun ser det som nödvändigt 
att snarast påbörja en ny planeringskultur 
som tillåter Helsingborg att, i plan, fullföl-
ja visionerna och strategierna likaväl som 
det skull vara en möjlighet för exempelvis 
Svalöv att koncentrera sig på sina tillgångar 
i regionen och förstärka dem istället för att 
sprida resurserna på alla frågor.

Nordvästra Skåne är en rik region med stor 
mångfald och en påtaglig potential till ut-
veckling. Det är nära nog nödvändigt att 
detta fortsättningsvis hanteras som en ge-
mensam resurs om regionen skall utveck-
las positivt i den konkurrenssituation som 
idag råder mellan regioner och subregioner. 
Ett viktigt steg är att öppna upp en dialog-
form som möjliggör samsyn och som ger 
ett mandat till samordning. Det kan bli en 
omfattande insats för att nå hela vägen men 
det kan också fi nnas eller utvecklas en ny 
kultur som underlättar ett sådant synsätt. 

Svalövs kommun efterlyser ett vidare per-
spektiv så att hela nordvästra Skånes posi-
tiva utveckling främjas.

Kommentar: Vinsterna med en föränd-
rad planeringskultur och större samverkan 
beskrivs på ett bra sätt i Svalövs kommuns 
yttrande. Gemensamt kan vi stärka SKNV 
attraktivitet på ett resurseffektivt sätt. Hel-
singborgs stad ser fram emot att utveckla des-
sa tankar i det fortsatta mellankommunala 
arbetet med en plan för SKNV.

Åstorps kommun  
(yttrande 2009-09-10)

Synpunkter:  
Samverkan: ÖP 20l0 ger uttryck för nytän-
kande när det gäller regionsamverkan. Att 
på allvar börja se och planera för Skåne 
Nordväst som en region, där kommun-
gränserna får en underordnad betydelse 
och bostad, arbete, utbildning, fritid, logis-
tik, handel, kultur och natur blir gemen-

samma angelägenheter. Helsingborg säger 
sig vara beredda att axla ansvaret att vara 
drivande i denna utveckling, där alla kan 
bli vinnare. Med stark regional samverkan 
skapas värdefulla mervärden för regionen.

Mötesplatser: Helsingborg kan defi nieras 
som nordvästra Skånes nav, Skåne Nord-
västs stad, i vår närmaste omvärld och inte 
minst regionalt och internationellt. Att ut-
veckla Helsingborg som regional och in-
ternationell mötesplats efter de strategier 
som beskrivs i samrådshandlingen kom-
mer att vara utvecklande för hela regionen. 
Inte minst kommer Helsingborgs betydel-
se som strategisk knutpunkt för långsiktigt 
hållbart resande att vara till glädje och nyt-
ta för hela Skåne Nordväst.

Utbyggnadsprinciper och boende: Den totala 
planeringspotentialen inom ÖP 2010 upp-
ges vara 22 000 lägenheter. Framför allt 
koncentreras dessa till tre stora utveck-
lingsområden; komplettering i befi ntlig 
stadsbebyggelse och storskaliga fl erbo-
stadsområden samt utveckling av stations-
samhällen. Ur framtidsperspektiv är detta 
hållbara strategier. Något motsägelsefullt 
kan strategin om att utveckla byar utan-
för högkvalitativ kollektivtrafi k verka. Man 
ställer sig frågan om ett tillägg på maximalt 
100 småhus kan motivera en förbättring av 
en redan låg kollektivtrafi kstandard. Sett 
ur ett regionalt perspektiv kan det sanno-
likt fi nnas andra stationsorter i närliggande 
kommuner som kan utvecklas mer långsik-
tigt hållbart.

Logistik, näringsliv och utbildning: 
Några angelägna exempel på samver-
kansprojekt för hållbara transporter: 
• Utveckling av strategiskt läge för 
torrhamn.    
• Fast HH-förbindelse för att stärka Skå-
ne Nordvästs roll i öresundsregionen och 
mot kontinenten, speciellt med de synergi-
effekter som kan bli verklighet med Euro-
pabanan.    
• Skånebanans intensifi ering och 
utbyggnad till dubbelspår.  
• Söderåsbanans utbyggnad med per-
sontrafi k.    



ÖP 2010 - 43 ÖP 2010 –  SAMRÅDSREDOGÖRELSE

I kapitlet som berör persontransporter 
pekar man också på vikten av samarbete 
med angränsande kommuner och Skåne-
trafi ken. Det kommer att vara nödvändigt 
med ett regionalt perspektiv för att täcka 
in pendlarnas framtida rörelsemönster. 
Troligen kommer attraktiva kollektivtra-
fi klösningar att behöva effektiva och täta 
nätverk av transportförbindelser.

Viktiga aspekter för näringsliv och utbildning:
• Regional samverkan med att vidareut-
veckla och bredda näringslivsinriktningar, 
kunskapsutbyte m m samt stimulans till 
ökat intresse för etableringar.
• Regional samverkan för optimal lokali-
sering av logistikföretag och transportin-
tensiva företag som kräver stora arealer.
• Campus Helsingborgs utveckling till en 
allt viktigare plattform för utbildning och 
forskning i regionen.

Energifrågor och hållbar teknisk infrastruktur 
är andra områden som är angelägna att sam-
verka kring:   
• Samverkan inom NSVA i va-frågor för 
en långsiktigt hållbar teknisk infrastruktur.
• Samverkan inom Skåne Nordväst för 
gemensamma visioner inom energifrågor 
och avfallshantering.

Avslutningsvis konstateras att samråds-
handlingen för ÖP 2010 är ett delresultat i 
en viktig och spännande process, som klart 
visar betydelsen av regionalt samarbete för 
att nå en långsiktigt hållbar region. Åstorps 
kommun ser med intresse fram emot ut-
ställningsprocessen och en fortsatt frukt-
sam mellankommunal samverkan!

Kommentar: Helsingborgs stad instämmer 
i värdet av att analysera bostadsförsörjningen 
ur ett regionalt perspektiv och ser fram emot 
en dialog med kommunerna i Skåne Nord-
väst kring denna och andra regionala frågor.

Ängelholms kommun  
(yttrande 2009-09-04)

Synpunkter: Ängelholms kommun tycker 
att upplägget med ÖP som en strategisk 
plan är väldigt intressant och skapar nya 
möjligheter för en långsiktigt hållbar stra-

tegi, som med hjälp av den kommande till-
hörande databasen kan vara planeringsun-
derlag för en lång tid framöver. Genom att 
komplettera med databasen kan man hålla 
underlagsmaterialet uppdaterat och aktu-
ellt på ett sätt som är svårt med den tradi-
tionella utformningen av en översiktsplan. 

Samtidigt innebär upplägget vissa svårighe-
ter som inte uppstår med en mer traditionell 
översiktsplan. Det är svårt att som grannkom-
mun ta ställning till vilka effekter och vilken 
påverkan Helsingborgs ÖP 2010 kan få för 
Ängelholms kommun, då konkreta ställnings-
taganden saknas. Det i sin tur ökar kraven på 
fortsatta mellankommunala avstämningar i de 
kommande fördjupningar, planprogram och 
utredningar som Helsingborg avser ta fram. 
Ängelholms kommun noterar också Helsing-
borgs stads ställningstagande att nästa över-
siktsplan är gemensam för Skåne Nordväst. 
Även Ängelholms kommun kommer att ver-
ka för detta framtidsscenario. 

Ängelholms kommun kan ställa sig bakom 
de strategier och principer som fi nns utpe-
kade i Helsingborgs ÖP 2010. I mångt och 
mycket skulle dessa fungera väl även för 
Ängelholms kommun och Skåne Nord-
väst i övrigt. Ängelholms kommun tror att 
strategierna och principerna skulle tjäna på 
att bli mer konkreta och kortfattade för att 
inte uppfattas som svävande och allmän-
giltiga. Skarpare strategier och principer 
skulle troligen vara enklare att konkretisera 
och realisera. En större skärpa skulle vara 
önskvärt i utställningshandlingarna. 

Ängelholms kommun stödjer Helsingborgs 
stad kring de stora infrastrukturfrågorna. 
Det är nödvändigt att färdigställa dubbel-
spårsarbetet på Västkustbanan. Det är lika 
viktigt att framtida höghastighetståg passe-
rar Skåne Nordväst, och en fast förbindel-
se mellan Helsingborg och Helsingør för i 
första hand tågtrafi k är av stor vikt för hela 
Öresundsregionen. Det är viktigt att Skåne 
Nordväst agerar gemensamt i dessa frågor, 
både regionalt och nationellt.

Ängelholms kommun har inget att anmär-
ka på Helsingborgs förslag till nya defi ni-
tioner av riksintressena för väg, järnväg, 
hamn, natur- och kulturmiljö. När det 
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gäller riksintresse för energiproduktion/ 
vindbruk anses det lämpligt att Helsing-
borgs stad, Höganäs kommun och Äng-
elholms kommun gemensamt gör denna 
bedömning inom ramen för det tematiska 
tillägget till översiktsplan som för närva-
rande tas fram av de tre kommunerna.

Ängelholms kommun vill också betona 
vikten av att det gemensamma planerings-
arbetet med den fördjupade översiktspla-
nen för Vege och utbyggnaden av en ny 
stationsby fortskrider. 

Ängelholms kommun noterar att avgräns-
ningen för miljökonsekvensbeskrivning 
inte har varit föremål för samråd med 
Ängelholms kommun. 

Ängelholms kommun ser fram emot en 
vidare bearbetning av handlingarna med 
större skärpa och en tydlighet kring kon-
kretisering och realisering. Det ska också 
bli intressant att följa det fortsatta ÖP-
arbetet med databas, fördjupningar, plan-
program och utredningar. 

Kommunstyrelsen i Ängelholm ställer sig 
positiv till att framtida översiktsplaner tas 
fram gemensamt för Skåne Nordväst .

Kommentar: Vissa förtydliganden och kon-
kretiseringar har gjorts kring utvecklingsprin-
ciperna i utställningsförslaget.

Alla frågor rörande vindkraft hanteras i det 
tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft 
som håller på att tas fram.

Samråd om avgränsningen av MKBn har 
hållits med Länsstyrelsen. Möjlighet att 
lämna synpunkter och kommentera på av-
gränsning och innehåll i MKB har funnits 
i samband med samrådet av översiktsplanen. 

Örkelljunga kommun  
(avstår från att lämna synpunkter i detta 
skede)

Helsingörs kommun  
(har inte inkommit med synpunkter)

Region Hovedstaden   
(har inte inkommit med synpunkter)

Öresundskomiteen   
(har inte  inkommit med synpunkter)
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3.3 Synpunkter från förvaltningar 

och nämnder inom Helsingborgs 

stad:

Kommunstyrelsen  
(yttrande 2009-06-12)

Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig i 
detta skede av ärendets handläggning.

Kulturnämnden 
(yttrande 2009-08-25)

Synpunkter: Initialt i samrådshandlingen 
för Översiktsplan 2010 framgår att man 
vill tydliggöra på vilket sätt många aktö-
rer och verksamheter, offentliga såväl som 
privata och ideella, kan bidra till ett lång-
siktigt arbete med att skapa en framtida 
attraktiv stad. Ett brett engagemang bidrar 
till ökad helhetskänsla och ger möjligheter 
till att forma en gemensam Helsingborgs 
identitet. Kulturnämnden vill understryka 
vikten av att fortsätta arbetet med identi-
tetsfrågorna så att en tydliggjord samtida 
Helsingborgsidentitet kan vägleda utveck-
ling och gemensam profi lering av alla sta-
dens verksamheter.

Helhetsperspektiv och samverkan: Kulturnämn-
den välkomnar att man i arbetet med ÖP 
2010 har utgått från ett helhetsperspektiv 
och att man ser den fysiska planeringen i 
ett större sammanhang. Invånarnas behov 
i Helsingborg har satts i centrum. Fysisk 
planering har en avgörande betydelse för 
människors liv och livskvalitet. Det hand-
lar inte bara om att skapa fysiska platser 
och byggnader utan om sammanhang och 
miljöer där människor trivs och vill up-
pehålla sig. De offentliga rummen ska ge 
möjligheter för människor att uttrycka 
och aktivera sig och för att uppleva eve-
nemang och händelser. Här kan kulturens 
och konstens uttryck vara viktiga komple-
ment. På lång sikt blir stadens fysiska ut-
tryck viktiga delar i den tidslänk av synliga 
spår som utgör vår historia. Kulturnämn-
den instämmer helt i resonemangen kring 
att Helsingborg utvecklas genom konti-
nuerlig sektorsövergripande samverkan 

är en kraftfull arbetsmetod för att uppnå 
goda resultat. Kulturnämnden samverkar 
redan framgångsrikt med stadsbyggnads-
nämnden i det gemensamma projektet Le-
vande stadskärna. Båda förvaltningarna 
bidrar utifrån sina särskilda kompetenser 
och fackområden till att levandegöra och 
tillgängliggöra centrala Helsingborg och 
göra centrum än mer attraktivt för stadens 
medborgare och för besökare till staden. 
Kulturförvaltningen arbetar även tvärsek-
toriellt med närområdesutveckling genom 
områdesbibliotekens verksamhet med kul-
tur i närområden. Kulturnämnden anser 
det viktigt att utvecklingstankar omfattar 
hela kommunen.

Mötesplatser i hela kommunen skapar, som 
konstateras i ÖP 2010, förutsättningar för 
sociala sammanhang och stadsliv och leder 
till en tolerant stad där kreativitet och spon-
tanitet stimuleras. Kulturnämnden stödjer 
särskilt tankegångarna kring att ytterliga-
re utveckla mötesplatser och särskilt inom 
kulturinstitutionerna och i de befi ntliga of-
fentliga rummen utanför. Långsiktigt arbe-
te med mötesplatsfunktionen pågår redan 
inom kulturinstitutionerna. Ett naturligt 
nästa steg blir att förlänga mötesplatserna ut 
på de närliggande platserna. I skrivningen 
av ÖP 2010 framgår att publika attraktio-
ner som till exempel bibliotek ska utveckla 
sin fulla potential som mötesplatser genom 
att samlokaliseras med andra verksamheter. 
Kulturnämnden instämmer helt i detta ställ-
ningstagande. Kulturförvaltningen arbetar 
redan sektorsövergripande med ett pilotpro-
jekt kring biblioteket i Drottninghög som 
tillsammans med fl era andra verksamheter 
ska bli framtidens naturliga och självklara 
mötesplats i området. Stadsbiblioteket hål-
ler även i en förstudie, inför utbyggnaden av 
H+, med syfte att fördjupa frågeställningar 
kring den offentliga servicens utformning 
utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv. Loka-
ler ska samutnyttjas maximalt, det offent-
liga, privata och ideella ska ges möjligheter 
att samverka. Kulturverksamheterna bi-
drar med evenemang och festivaler till att 
förstärka de offentliga rummens roll som 
mötesplatser. Kulturnämnden ser gärna att 
ett strategiskt program för evenemang tas 
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fram som förtydligar vilka evenemang som 
staden ska satsa på för att utveckla och le-
vandegöra de offentliga rummen året runt, 
bidra till att skapa en samtida identitet för 
staden samt att stärka besöksnäringen. Ett 
gott exempel på identitetsskapande område 
som nämns i ÖP 2010, är att stärka och ut-
veckla Helsingborgs profi l som staden vid 
vattnet. Ett kompletterande sätt att arbeta 
kunde vara att lyfta fram olikheter och kon-
traster mellan t.ex. vattenfronten och land-
borgen eller norrcity och södercity. Olik-
heter bejakas och förstärks samtidigt som 
barriärer försvinner. Stadens unika styrkor 
och värden ska identifi eras och tas tillvara.

Offentlig konst: Traditionell offentlig konst 
är ett slags minnesmärken över vårt kollek-
tiva medvetande och har ofta historiskt sett 
fungerat som en manifestation av makten. 
Idag har konsten liksom arkitekturen, en 
central uppgift i att återföra energi och ny 
identitet till stadsmiljöerna. Samtidskon-
sten agerar i de offentliga rummen och 
stimulerar till engagemang, refl ektion och 
ibland handling. Offensivt arbete med of-
fentlig konst har i många städer inneburit 
ett uppsving för besöksnäringen. Helsing-
borg står inför fl era nya utbyggnadsprojekt 
som redan tidigt kan ges hjälp i identitets-
bygge genom platsspecifi ka konstuttryck. 
Kulturnämnden föreslår att ett program 
för den offentliga konsten tas fram.

Kulturmiljöaspekter: Helsingborgs stad har, 
både i city och på landsbygden, goda 
kvaliteter i form av kulturhistoriskt vär-
defulla miljöer. Kulturnämnden vill sär-
skilt framhålla vikten av att dessa tillvara-
tas i ÖP 2010. De är viktiga för att skapa 
goda livs- och boendemiljöer, men också 
som grund för ett arbete med att forma 
en ny modern Helsingborgsidentitet. Hel-
singborgs stad står inför en expansiv och 
spännande framtid. Historien har lärt oss 
att stora nyetableringar och strukturom-
vandlingar måste planeras med omsorg för 
att inte lämna människor rotlösa. Här spe-
lar kulturmiljön en nyckelroll som en re-
surs att utveckla och bygga vidare på och 
som bidrar till lokal samhörighet. Histo-
rien är en av grundförutsättningarna för 

att göra Helsingborg till den framåtriktade 
staden. Kulturnämnden menar att kultur-
miljöfrågorna behandlas relativt knapp-
händigt i samrådshandlingen ÖP 2010. 
I fl era fall tas kulturmiljö- och kulturvär-
den enbart upp som ett bihang till natur-
värden utan närmare förtydligande. Det 
fi nns även en tendens att använda ordet 
"bör" i samband kulturmiljöfrågor vilket 
ger dem lägre prioritering än de områden 
som "ska" utvecklas. Kulturnämnden an-
ser att åtgärder inom kulturmiljöområdet 
ska ges större tyngd och tydlighet. Stads-
antikvarien kan användas som extra resurs 
i arbetet. Kulturnämnden föreslår att kul-
turmiljöperspektivet i ÖP 2010 komplet-
teras och förtydligas för att, liksom inom 
naturperspektivet, kunna följas som en 
röd tråd i översiktsplanen. ÖP 2010 kan 
till exempel kompletteras med texter som:
• Kulturmiljön ska vara en självklar 
del i arbetet för ökad boendekvalitet. 
• Kulturmiljön ska vara en tydlig resurs 
när det gäller att utveckla en ny, stärkt och 
positiv identitet .   
• Nya funktioner i gamla byggnader bäddar 
för en levande blandstad och ökad mångfald.
• Kompletteringar i storskaliga fl erbo-
stadshusområden ska ta tillvara befi ntliga 
kulturmiljökvaliteter.

Landsbygd: Det är positivt att ÖP 2010 läg-
ger stor vikt vid naturvärden och land-
skapsbilden. Det kan emellertid fi nnas en 
konfl ikt med en hög exploateringsgrad, 
fl erbostadshus och högre byggnader i be-
fi ntliga byar där småskalighet och äldre 
bykärnor fi nns att ta hänsyn till. Kultur-
nämnden föreslår att eventuella risker med 
tät exploatering i kulturhistoriskt värde-
fulla bymiljöer tas upp i konsekvensana-
lysen. Det kan exempelvis uttryckas som 
att effektiviseringen av markanvändning 
på landsbygden ska ske utifrån individuella 
förutsättningar och med hänsyn till befi nt-
liga kulturhistoriska värden.

Riksintressen: ÖP 2010 saknar ett tydligt 
ställningstagande till riksintressena för 
kulturmiljövård. Även om de räknas upp 
i bilagan syns de inte i planeringsarbetet. 
Detta kan leda till konfl ikter när visioner-
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na ska genomföras och bädda för långa 
överklaganden och processer. Exempelvis 
nämns inte riksintresse Helsingborgs cen-
trala delar (M:KI5) i några av de åtskilliga 
resonemang som förs om förtätning och 
omvandling av Helsingborg till blandstad. 
Genom att klargöra konfl ikter mellan olika 
intressen och fatta strategiska beslut i över-
siktsplanen, bäddar man för en smidig och 
målinriktad detaljplanering. Kulturnämn-
den föreslår att riksintressen för kulturmil-
jö arbetas in i den övergripande strategin 
och att konsekvensanalysen kompletteras.

Turism och kulturarv: Kulturmiljön lyfts fram 
som en stor potential när det gäller ut-
veckling av turism och besöksnäring. Utan 
riktlinjer fi nns det en risk att denna resurs 
hamnar i konfl ikt med den kraftigt växande 
staden. Kulturnämnden föreslår att ett över-
gripande ställningstagande görs i ÖP 2010 
kring hur den tillgång som kulturmiljöer ut-
gör vad gäller marknadsföring och turism, 
ska vägas mot övrig planering. En grundsyn 
bör vara att förtätning och nyetablering, för 
att skapa ett hållbart och expansivt Helsing-
borg, ska ske med hänsyn tagen till de kva-
liteter och den konkurrenskraft som kultur-
miljön utgör för besöksnäringen.

Kommentar: Utställningshandlingen har 
kompletterats med ett förslag om att ta fram 
ett strategiskt dokument för utveckling av 
stråk och platser som en del i stadskärnans 
utvidgning. I det arbetet kan frågan om eve-
nemang på dessa platser också behandlas 
övergripande.

Vikten av att kulturmiljövärden vägs in vid 
förtätning och utbyggnad i känsliga områden 
har förtydligats i utställningsförslaget.

Möjligheterna till generell förtätning av stads-
kärnan och eventuell lokalisering av höga hus 
föreslås studeras i fördjupnings-PM.

Kulturnämndens synpunkter beträffande 
kulturmiljön generellt beaktas i utställnings-
förslaget och en del av föreslagna formulering-
ar används för att tydliggöra denna aspekt i 
fortsatt planering. 

Miljönämnden  
(yttrande 2009-09-31) Kommenteras un-
der respektive avsnitt!

Miljönämnden är positiv till att en ny över-
siktsplan för Helsingborgs stad arbetas 
fram. Det är glädjande att se att det i ar-
betet fi nns en ambition att låta hållbar ut-
veckling genomsyra programmet. 

Övergripande synpunkter 

ÖP-dokumentets uppbyggnad 
Principen att ha en strategisk översiktplan 
med underlagsrapporter och -dokument 
kopplade till en digital planeringsportal känns 
riktig och framåtsyftande. Det är positivt att 
kunna hålla underlagsmaterial för vidare pla-
nering lättillgängligt och ständigt uppdate-
rat. Förutsättningen är dock att det är tydligt 
både i ÖP-dokumentet och i planeringspor-
talen att dessa rapporter och dokument har 
samma dignitet som översiktsplanen.

I varje kapitel fi nns hänvisningar till under-
lagsrapporter som använts i arbetet med att 
ta ställning till hur det framtida Helsingborg 
kan gestaltas. Som läsare är det svårt att få 
ett bra grepp om vilka underlagsrapporter 
som varit aktuella. Miljönämnden föreslår 
därför att det under varje kapitel fi nns en 
faktaruta där det sammanställs var man hit-
tar underlaget till det aktuella kapitlet.

Kommentar: Utställningsförslaget har kom-
pletterats med hänvisningar till befi ntliga under-
lag och dokument. En sammanställning av styr-
dokument och underlag kommer även att fi nnas 
tillgänglig via en framtida planeringsportal där 
även karttjänsten kommer att ingå.

Avsnitten Tänk mötesplatser, boendemil-
jöer och logistik är mindre konkreta och 
bedöms vara svåra att använda i praktisk 
planering. Miljönämnden ser dessa mer 
som bakgrundsmaterial till avsnitten Så 
här bygger vi staden. De senare avsnitten 
innehåller mer konkret information om 
hur kommunen kan utvecklas.

På grund av dokumentets uppbyggnad 
med ”Tänk…” och ”Så här bygger vi sta-
den” fi nns det många upprepningar i do-
kumentet. För att minska ner översiktspla-
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nens omfattning och göra den mer lättläst 
bör en översyn av dokumentet ske så att 
onödiga upprepningar tas bort.

Stadens utveckling 
Helsingborg föreslås bli ett regionalt nav 
när det gäller infrastruktur, kommunikatio-
ner och logistik i första hand, men också 
kultur, utbildning, service, handel och tu-
rism. Miljönämnden anser att Helsingborg 
också bör kunna bli ett regionalt nav när 
det gäller t.ex. biogas och utveckling av ny 
miljöteknik, ett område med stor tillväxt-
potential. Ett exempel på redan pågående 
arbete är NSR:s ambition att göra Filborna 
återvinningsanläggning till ett centrum för 
förnybar energitillförsel. Dessa ambitioner 
syns inte någonstans i ÖP-dokumentet. 

I inledningen nämns vikten av ett regionalt 
perspektiv i planeringen. Miljönämnden in-
stämmer i detta och efterlyser att detta per-
spektiv lyfts fram mer i själva översiktplanen. 

Hållbar utveckling 
I de inledande kapitlen står det att ÖP 2010 
ska fungera som en strategisk plan för Hel-
singborgs utveckling, och att strävan efter en 
hållbar utveckling ska genomsyra stadens ar-
bete. Miljönämnden tycker att denna ambi-
tion är lovvärd. Dock saknas i förslaget en 
defi nition av vad en ”hållbar utveckling” inne-
bär. I konsekvensbeskrivningen fi nns den 
klassiska fi guren med tre ringar som repre-
senterar ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling. Denna fi gur förklaras emellertid 
inte och fi guren utgör i sig, utan kommenta-
rer, ingen defi nition av hållbarhet. 

Om inte hållbar utveckling defi nieras blir 
det upp till var och en att bedöma vad som 
är hållbart. Vidare kan målkonfl ikter, så-
som behov av mark för nyexploatering 
kontra bevarandet av jordbruksmark, göra 
att det fattas beslut på kort eller lång sikt 
som går emot en hållbar utveckling. I så-
dana fall är det viktigt att tydliggöra kon-
fl ikten i förhållande till  en hållbarhetsdefi -
nition och motiverar agerandet.

Helsingborgs stad ligger långt framme i ar-
betet för en hållbar utveckling, bl.a. genom 
att staden är medlem i Sveriges Ekokom-
muner. Miljönämnden anser att ett förtyd-

ligande om hållbar utveckling bör ingå i 
ÖP 2010. En defi nition fi nns i ”Plan för 
hållbar utveckling”.

Kommentar: Förslaget har kompletterats med en 
defi nition av hållbar utveckling med utgångspunkt i 
den defi nition som Helsingborgs stads Plan för håll-
bar utveckling har tagit fram. Ställningstaganden i 
vissa av de målkonfl ikter som hållbar utveckling 
ger har förtydligast i det nya avsnittet ”Tänk på 
att...” Samarbetet med miljöförvaltningen har varit 
av stort värde under detta arbete. ÖP 2010 i för-
hållande till andra mål och planer.

Energistrategi för Helsingborgs stad  
Helsingborgs stads energistrategi innehål-
ler mål för en hållbar energianvändning 
och -tillförsel. Målen är beslutade av kom-
munfullmäktige och är därför styrande. 
Strategin kommer att kompletteras med en 
energiplan med åtgärder för att nå målen. I 
strategin fi nns beslut om resurssnålt och en-
ergieffektivt byggande och planering. Dessa 
perspektiv saknas överlag i översiktplanen.

I översiktsplanens vision för Helsingborg 
2035 står att ”satsningar har gjorts för 
att utveckla staden i en klimatneutral och 
energieffektiv riktning”. Visionen i ener-
gistrategin går betydligt längre än så. Vida-
re används i energistrategin uttrycket ener-
gineutral istället för klimatneutral. ”Staden 
är energineutral i den meningen att tillför-
seln av förnybar energi från anläggningar 
inom staden motsvarar den mängd energi 
som staden använder.”  Att vara klimatneu-
tral brukar defi nieras som att utsläppen av 
växthusgaser ska minimeras och återståen-
de utsläpp kompenseras, genom att till ex-
empel investera i projekt som är godkända 
av FN (CDM-projekt). Det vore önskvärt 
att samma vokabulär som i energistrategin 
används genomgående i ÖP 2010.

Under rubriken ”Verka för nya energilös-
ningar och en hållbar teknisk infrastruk-
tur” sammanfattas målen i energistrate-
gin på ett bra sätt. Speciellt positivt är det 
att satsningen på ny teknik nämns, och då 
speciellt förgasningsanläggningen av bio-
massa. Detta stycke kan stärkas ännu mer 
genom att nämna att vi också ska studera 
ny teknik som exempelvis vågkraft. 
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 Kommentar: Synpunkterna har beaktats  
 och utställningshandlingen är nu tydligare i  
 frågan.

I avsnittet fi nns en del felaktigheter som 
bör rättas till:    
• Öresundskraft har en del elproduktion 
men det mesta distribueras, de köper in 
elen från andra och säljer vidare. Däremot 
har de en stor fjärrvärmeproduktion som 
de också distribuerar. Öresundskraft dist-
ribuerar även gas (naturgas och biogas).
• Energiplanen preciserar inte mål, den 
ska precisera åtgärder för att nå må-
len (som ju redan är antagna av KF).
• Det är viktigt att poängtera att energief-
fektiva hus inte enbart ska eftersträvas, de 
ska vara standard.

I kapitlet ”Verksamhetsutveckling” saknas 
i mångt och mycket energifrågorna förut-
om ett mindre stycke om vindkraft. Vidare 
står det att målen i energiplanen (ska vara 
energistrategin) ska vara ”vägledande”. 
Dessa mål är beslutade av kommunfull-
mäktige och de är därför styrande. 

Miljöprogram för Helsingborgs stad 
Helsingborgs stads miljöprogram inne-
håller åtgärder för att förbättra miljösitua-
tionen i Helsingborg. I programmet fi nns 
ett antal åtgärder som gäller stadens över-
siktplan. Vid en granskning av uppfyllan-
det av dessa åtgärder i ÖP 2010 har det 
framkommit att här fi nns betydande bris-
ter. Speciellt allvarligt är det att fl era åt-
gärder saknas i översiktplanen, nämligen:
• Redovisning av tysta områden i ÖP och 
trafi kplan (åtgärd SH 5). Redovisning sak-
nas helt.    
• Strategi för nyttjande och skydd av grund-
vattenmagasin (åtgärd HPS 1). Strategi sak-
nas helt.    
• Särskilt känsliga kustområden pe-
kas ut och vidareutvecklas (åtgärd 
HPS 5). Hela kustlinjen utom hamn-
området pekas ut p.g.a. stigande havs-
nivåer men ingen ekologisk aspekt 
fi nns med.   
• Kommunal strategi för anslutning av en-
skilda avlopp till kommunala spillvattennä-
tet (åtgärd RV 6). På sidan 84 hänvisas dock 
till ”kommunalt VA-verksamhetsområde” 

som ska fi nnas utlagt i karttjänsten. Det 
framgår dock inte om detta avser nuläge el-
ler framtiden. Vidare fi nns ett antal åtgär-
der som delvis uppfylls men där det fi nns 
en del övrigt att önska:   
• Strategi för hållbar markanvändning vid 
nybyggnation (åtgärd HPS 15). En stra-
tegi saknas helt men tanken med åtgär-
den återspeglas i hela dokumentet. Dock 
blir detta lite tunt då en defi nition av håll-
barhet saknas och dokumentet i stort 
enbart utgår från mänskliga behov.  
• Dagvattenplan tas fram (åtgärd RV 1). 
I åtgärden står att dagvattenstrategin ska 
samordnas med översiktsplanen. ÖP 2010 
hänvisar till dagvattenpolicyn som ett be-
fi ntligt styrdokument och dagvattenpro-
blematiken diskuteras. En samordning 
saknas emellertid.    
• Områden särskilt känsliga för sänkt 
grundvattennivå (åtgärd RV 14). Områ-
dena fi nns inte utpekade på kartan. I text 
fi nns tanken med men ingen hänsyn har 
tagits till dessa områden i själva planen.

Miljönämnden efterfrågar en tydligare 
koppling mellan de lokala miljömålen och 
översiktsplanen.

Kommentar: Flertalet av dessa punkter kom-
mer att hanteras i kommande utredningar och 
program. Helsingborgs stads ambition att ta 
fram en mer strategisk översiktsplan hade ännu 
inte beslutats när miljöprogrammet antogs. 
Därför rymmer miljöprogrammet några precisa 
mål som inte är relevanta eller möjliga att ta 
med i översiktsplanen. Genom att göra själva 
översiktsplanen mer komprimerad och hänvisa 
till vilka frågor som ska behandlas i olika för-
djupningar anses syftet med de mål som miljö-
programmet anger uppnås. Övriga har komplet-
terats i utställningshandlingarna.

De nationella miljökvalitetsmålen 
På det stora hela saknas miljömålsper-
spektivet i ÖP 2010. Miljömålen nämns 
på några ställen i både samrådshandlingen 
och i konsekvensbeskrivningen men vilken 
hänsyn till målen som tagits vid framtagan-
det av översiktsplanen är svårt att avgöra. 
Miljönämnden anser att det i översiktspla-
nen bör framgå om och på vilket sätt som 
hänsyn tagits till de nationella miljökvali-
tetsmålen.  
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Miljönämnden vill påpeka att det t.ex. inte är 
korrekt att miljömålen ”Ett rikt odlingsland-
skap” och ”Ett rikt växt- och djurliv” gyn-
nas av att man förtätar istället för att ny mark 
tas i anspråk. För att uppnå dessa miljömål 
krävs mer än att marken lämnas att brukas 
som den redan gör. Inte heller miljömålet 
”En god bebyggd miljö” gynnas entydigt av 
förtätning då risken för buller, avgaser och 
olyckor rimligtvis ökar med en tätare bebyg-
gelse (se sid 76 i samrådshandlingen).

Kommentar: Miljömålen tas upp mer ut-
förligt i konsekvensbeskrivningen och därmed 
anses synpunkterna vara tillgodosedda. Sam-
arbetet med miljöförvaltningen har varit stort 
i denna fråga under framtagandet av utställ-
ningshandlingen.

Så här ser vi framtiden 

Minska miljöbelastning och hantera klimatför-
ändring     
Texten fokuserar mycket på anpassning till 
klimatförändringarna. Det är naturligtvis 
viktigt, men minst lika viktigt är att arbeta 
förebyggande genom att minska utsläppen 
av växthusgaser. Rubriken antyder också ett 
bredare perspektiv än ”bara” klimatfrågan.

Miljönämnden anser att perspektivet att 
minska miljöbelastningen till stora delar 
saknas i ÖP 2010. Fokus ligger på Hel-
singborgs attraktionskraft och helsingbor-
garnas boendemiljöer. Här fi nns eventuellt 
en del av förklaringen till att miljömålen 
inte getts större utrymme i översiktspla-
nen. Miljömål och ekosystemtjänster bör 
få en större tyngd i dokumentet. 

Kommentar: Det är anmärkningsvärt att 
miljönämnden anser att ställningstagande för 
minskad miljöbelastning saknas i ÖP 2010. 
Hela intentionen med att låta kollektivtrafi k 
vara strukturbildande och att utgå från befi nt-
liga och planerade spår vid lokalisering av både 
bostäder och verksamhet präglar Helsingborgs 
fysiska utveckling. Men utan att utveckla 
Helsingborgs attraktionskraft kan knappast 
de satsningar som behövs för att utveckla vårt 
samhälle hållbart fi nansieras.

Stads- och landsbygdsutveckling

Boendemiljöer 
Miljönämnden ser det som mycket po-
sitivt att en effektiv markanvändning ska 
vara en ledstjärna i Helsingborgs utveck-
ling liksom att man vill utveckla befi ntliga 
områden i dialog med de boende samt att 
en sociotopkartering ska genomföras. Mil-
jönämnden är också odelat positiv till att 
natur- och grönområdens stora värde för 
människors livskvalitet och ekologisk håll-
barhet betonas starkt i beskrivande text. 

I avsnittet ”Tänk boendemiljöer” fastslås 
att grönområden ska vara tillgängliga för 
alla. För att uppnå detta anser nämnden att 
det vore bra med riktlinjer för hur långt de 
boende ska ha till närmaste grönyta. 

Kommentar: Resonemanget och riktlinjer 
kommer att utvecklas i det kommande grönst-
rukturprogrammet.

Vidare skriver man att ”Helsingborgs stad 
ska förtäta inom redan bebyggda områden 
utan att ge avkall på grönskan”.  Målsättning-
en är lovvärd men innebär i sig en inbyggd 
konfl ikt. Förtätning medför redan idag att 
grönområden och parkmark minskar. En-
ligt ÖP 2010 kan minskade grönytor i sam-
band med förtätning kompenseras genom 
att ny byggrätt kan fi nansiera upprustning 
av parker och grönområden. Miljönämnden 
ser emellertid en risk i att naturområden och 
vild grönska anses kompenseras av utveck-
ling av iordningsställda parker. Naturområ-
den med vild natur har framförallt för barn 
helt andra lek- och fantasiskapande värden 
än parkmark. Det är också en förutsättning 
för biologisk mångfald.

I början av detta avsnitt står att ”grönytor 
[…] leder till god naturvård i nära samspel 
med jordbruket”. Hur detta hänger ihop är 
oklart och miljönämnden önskar därför att 
detta förtydligas. 

Ett viktigt framtidsprojekt när det gäller bo-
endemiljöer är H+. En av grundbultarna 
i detta arbete är att H+ ska bli en hållbar 
stadsdel. För närvarande utarbetas riktlinjer 
för detta och förslagen är långtgående. Tan-
ken är att göra H+ till ett område som låter 
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tala om sig både nationellt och internatio-
nellt som ett område som ligger i framkant 
när det gäller hållbart byggande och nytän-
kande. Detta framgår inte alls av ÖP-texten 
idag. En detalj i sammanhanget är att den 
internationella projekttävling som refereras 
till i texten numera är avslutad. 

Kommentar: H+projektet utvecklas paral-
lellt med ÖP 2010, texten har uppdaterats i 
enlighet med detta.

Exploatering av jordbruksmark 
Helsingborg är i den unika situationen att ha 
bland landets högst klassade och mest högpro-
duktiva jordbruksmarker. Det innebär också 
ett särskilt ansvar. Dessa marker bör bibehål-
las och fi nnas tillgängliga som jordbruksmar-
ker för många kommande generationer. 

Av de övergripande principerna för ÖP 
2010 framgår att vi ska hushålla med mar-
ken och undvika att exploatera jordbruks-
mark. Miljönämnden anser att denna mål-
sättning inte genomsyrar ÖP 2010 i den 
utsträckning som behövs. Till att börja 
med bör jordbruksmarken med sin klass-
ning redovisas i kartmaterial och där högst 
klassade områden undantas från exploate-
ring. Staden bör verka för att införa riksin-
tresse för högproduktiv jordbruksmark. 

Vidare bör värnandet av jordbruksmarken i 
en högre grad tas med i bedömningen vid 
nyexploatering. Ett exempel på när detta 
är relevant är vid utbyggnaden på lands-
bygden i stationsnära lägen. Miljönämnden 
delar uppfattningen i ÖP att landsbygdsut-
veckling bör ske i anslutning till stations-
nära lägen. Men detta bör inte ske på be-
kostnad av den högst klassade åkermarken. 
Enligt ÖP 2010 ska både Maria och Östra 
Ramlösa exploateras. Detta innebär en up-
penbar konfl ikt med målsättningen att hus-
hålla med jordbruksmarken. Staden kan na-
turligtvis välja att exploatera dessa områden 
ändå, men då bör staden vara tydlig med att 
man frångår denna målsättning.

Kommentar: Ställningstagande kring jord-
bruksmarken har förtydligats i utställnings-
handlingen., tydligast i avsnittet ”Tänk på 
att…”. Målsättningen är mycket riktigt att 

hushålla med jordbruksmark – och det gör vi 
genom att samla nyexploatering till de områden 
där hållbar utveckling, genom kvalitativ kol-
lektivtrafi k till exempel, är möjlig. Därmed 
kan också samhällen på landsbygden utveck-
las ekonomiskt och socialt. Genom att staden 
är tydlig med var exploatering prioriteras kan 
förutsättningarna för ett utvecklat jordbruk 
stärkas i andra delar.

I början av ÖP 2010 nämns vikten av re-
gional samverkan. En större regional sam-
hällsplanering skulle vara värdefull just i 
samband med hushållning av värdefulla 
naturresurser som jordbruksmark.  

Vidare ska balanseringsprincipen tillämpas 
vid all exploatering. För att inte detta ska bli 
tomma ord är det viktigt att riktlinjer och 
rutiner för tillämpning av balanseringsprin-
cipen tas fram samt inte minst viktigt är att 
skapa ett system för systematisk uppfölj-
ning och redovisning av resultaten.

Kommentar: Riktlinjer för balanserings-
principen håller på att tas fram.

Bebyggelse utanför staden 
Vad beträffar utbyggnad av befi ntliga/
nya stationssamhällen konstaterar miljö-
nämnden att bostadsutbyggnader i Laröd 
och vidare mot Höganäs tillkommer un-
der antagandet att spårbunden trafi k kom-
mer byggas ditut. I praktiken är det emel-
lertid ytterst osäkert om det blir en sådan 
sedan redan beslutade utbyggnader i Laröd 
omöjliggör en dragning nära eller igenom 
samhället. I översiktsplanen föreslås en 
spårdragning längs med väg 111 och då 
kan man inte räkna hem särskilt många re-
senärer i Laröd med följd att busslinjerna 
219 och 220 inte kan ersättas med spårväg. 
Av kommunstyrelsens spårvagnsutredning 
(Trivectors rapport 2009:43) framgår att 
det förmodligen är nödvändigt att resurser 
kan överföras från busstrafi ken för att få 
ekonomin att gå ihop. Spårvägen till Hö-
ganäs bör således dras så centralt som möj-
ligt genom Laröd/Hittarp, d.v.s. i Laröds-
vägen/Kulla Gunnarstorpsvägen och på 
Mariehällsvägen mot Maria station. 
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 Kommentar: I Trivectors rapport förordas  
 den snabbaste vägen för spårvägen till Höga 
 näs, dvs. alternativet som följer väg 111,  
 vilket är samma sträckning som översiktspla 
 nens reservat. Ett tillägg i utställningshand 
 lingen är dock ytterligare ett reservat för  
 spårvägen mellan Mariastaden och Laröd  
 som går i Mariehällsvägen.

Under samma rubrik står att ”250 nya bo-
städer prövats lämpliga” i Gantofta. Då 
detta till stor del rör sig om utbyggnad 
på högklassig jordbruksmark ifrågasätter 
nämnden omfattningen. 

Vid prövning av lämpligheten av komplet-
terande bebyggelse stödjer miljönämn-
den delvis bedömningskriterierna för be-
byggelse på landsbygden under rubriken 
”Varsam komplettering av mindre byar på 
landsbygden”. Nämnden menar dock att 
det i vissa sammanhang är en stor fördel 
med samlad bebyggelse, både i så kallade 
lucktomter, på motsatt sida från en radbe-
byggelse och byggnation innanför en ex-
isterande bebyggelsegrupp. Då staden ska 
utveckla kommunalt vatten och avlopp 
på landsbygden ser miljönämnden stora 
fördelar i om bebyggelsen ligger samlad. 
Nämnden ifrågasätter också varför dessa 
riktlinjer på detaljnivå fi nns med i ÖP-do-
kumentet. De bör istället fi nnas separat i 
likhet med andra riktlinjer. 

Kommentar: Såsom anges är en spårväg en 
förutsättning för en omfattande utveckling av 
Laröd och när/om en sådan blir aktuell fö-
reslås en helhetsstruktur och avvägningar mel-
lan olika intressen göras genom fördjupning 
av översiktsplan. De mer precisa riktlinjerna 
för varsam komplettering av byar utgår ur 
ÖP 2010 och kommer att hanteras i fördjup-
nings- PM.

Bebyggelse på Landborgen 
I avsnittet ”Tänk boendemiljöer” anges att 
en FÖP för Landborgen bör tas fram. Ef-
tersom Landborgen är ett riksintresse bör 
inte utbyggnad av bostäder eller verksam-
heter ske här, istället bör området säker-
ställas som nationalstadspark. Landborgen 
kan dessutom vara ett viktigt inslag i stads-
nära ekoturism.

Kommentar: Eventuell exploatering och olika 
former av skydd av Landborgen föreslås utredas 
i en fördjupning av översiktsplanen.

Miljöanpassat byggande 
Miljönämnden saknar tydliga riktlinjer för 
miljöanpassat byggande. Dessa riktlinjer 
ska omfatta energieffektivt byggande och 
boende, byggnader som är fria från hälso-
vådliga substanser, energieffektiv plane-
ring o.s.v. Dokumentet hänvisar till att sta-
den ska ansluta sig till Miljöbyggprogram 
Syd alternativt initiera ett samarbete inom 
Skåne Nordväst. Miljönämnden menar att 
en anslutning till det befi ntliga Miljöbygg-
program Syd är att föredra med tanke på 
att detta program redan är utformat och 
att det är en fördel om de skånska kommu-
nerna har samma normer.

Det är också viktigt att energieffektivise-
ringen kommer att omfatta även 60- och 
70-talsområden.

Natur- och landskapsutveckling  

Avsnitten om natur- och landskapsutveckling 
fokuserar på miljöer som formats av männis-
kan. Det vore önskvärt med tydligare utveck-
lingsstrategier för att öka kvaliteten och den 
biologiska mångfalden i den ”vilda” naturen. 

Under rubriken ”Utveckla gröna samband 
och länkar” nämns att det fi nns ”tre större 
områden i centralorten som utnyttjas eller 
har potential att utvecklas till betydelsefulla 
rekreationsområden”. Det vore bra om des-
sa områden nämns vid namn och pekas ut. 

Under rubriken ”Utveckla vattendrag och 
våtmarker” önskas ett klargörande kring 
hur en ”nåbar rekreation längs vattenstråk 
ökar möjligheten […] till en ekologisk håll-
bar utveckling på lång sikt”. 

På samma sida fi nns rubriken ”stigande 
havsnivålinjer”. Miljönämnden tycker att 
det är positivt att slutsatserna gällande höj-
da havsnivåer från klimat- och sårbarhets-
analysen från SMHI/SGI 2009 har införli-
vats i dokumentet och kartorna. Däremot 
är det märkligt att ingen hänsyn tas till en 
ökad översvämningsrisk längs vattendrag 
och i bostadsområden på grund av ökat 
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tryck på dagvattensystemet. Detta nämns 
i konsekvensbeskrivningen men behandlas 
inte i själva översiktplanen. 

I översiktsplanen handlar klimatföränd-
ringar framför allt om havsytehöjning, 
ökad nederbörd och översvämningsrisker. 
Åtgärder för att möta dessa risker inne-
bär ofta att förbättra avvattningen t.ex. 
avledning till planerade översvämningsy-
tor, ökad dimensionering av VA-system 
och snabb tömning av utjämningsmagasin 
för att möta nästa fl ödestopp. Sådana åt-
gärder är nödvändiga för att hantera hög-
fl ödessituationer. En annan sida av kli-
matförändringen är att vi sannolikt får en 
ökad avdunstning och mindre nederbörd 
under sommaren. Följden blir att tillfällen 
med kritiskt låg vattenföring i vattendrag 
och diken riskerar att öka samtidigt som 
bevattningsbehovet inom jordbruket blir 
större. Om de klimatanpassningsåtgärder 
som görs ensidigt inriktas mot problem 
från ökad nederbörd och översvämningar 
kan risken för torrlagda vattendrag som-
martid bli större. Åtgärder för att garan-
tera minimifl öden behövs också!

Identifi erade tysta områden bör redovisas 
i kartmaterialet.

Kommentar: Synpunkterna om vissa förtyd-
liganden har beaktats. Tysta områden kommer 
att inkluderas i det kommande grönstruktur-
programmet vilket också anges i ÖP 2010.

I avsnittet ”Tänk boendemiljöer” nämns 
framkomliga kantzoner längs åkrar och 
vattendrag, s.k. beträdor, som ett sätt att 
öka tillgängligheten till rekreationsområ-
den på landsbygden. Nämnden anser att 
grundtanken är god med tanke på den brist 
på rekreationsområden som fi nns i staden. 
Man bör dock undvika ingrepp i områden 
som är en förutsättning för att bevara bio-
logisk mångfald i åkerlandskapet. Ovan 
nämnda zoner är ofta skydd för djur och 
bör därför inte exploateras för människans 
behov utan särskild prövning. 

Transportutveckling   

I ÖP 2010 fi nns stort fokus på hållba-
ra transportlösningar, något som miljö-
nämnden tycker är lovvärt. De övergripan-

de strategierna om att skapa ett modernt 
transportsystem och hållbart resande, att 
lokalisera verksamheter efter logistiska 
förutsättningar och att verka för nya en-
ergilösningar och en hållbar teknisk in-
frastruktur är mycket bra. Miljönämnden 
anser dock att vissa delar i strategierna be-
höver förtydligas eller utvecklas. 

Förhållandena för gående och cyklister ska 
enligt samrådsförslaget prioriteras ”lika 
högt” som för andra trafi kslag. Detta är ta-
get ur trafi kstrategin från år 2006. Med tan-
ke på den ökade insikt och kunskap kring 
dessa frågor som vi har fått sedan dess bör 
gående och cyklister istället prioriteras hö-
gre än andra trafi kslag. Andelen gående 
och cyklister ska öka på bekostnad av bil-
trafi ken. Fler gående och cyklister innebär 
minskade koldioxidutsläpp, något som inte 
nämns i texten. I avsnittet beskrivs bl.a. hur 
staden ska utveckla cykelstråken på landet. 
Det vore önskvärt med en liknande beskriv-
ning över hur cykelstråken ska utvecklas i 
staden.  Miljönämnden önskar också att det 
klargörs vad uttrycket ”tänk spårvagn, kör 
buss” innebär i praktiken för etapputbygg-
nad, kvalitet på kollektivtrafi ken o.s.v.

Kommentar: Utgångspunkten är att alla 
färdmedel ska hanteras och prioriteras lika, 
generellt sett. I det enskilda gaturummet av-
gör gatans funktion hur olika färdmedel prio-
riteras. Beroende av var i staden vi befi nner 
oss prioriteras olika färdmedel. 

Att koldioxidutsläppen från fotgängare och 
cyklister är i det närmaste obefi ntliga, anser 
vi inte behöver förtydligas i Översiktsplanen.

Cykelstråk i staden liksom kollektivtrafi ken 
har preciserats i utställningsförslaget.

Det är framåtsyftande och bra att verk-
samheter ska lokaliseras efter logistiska 
förutsättningar, vilket innebär att person-
intensiva verksamheter ska lokaliseras där 
kollektivtrafi ken är god och att transport-
intensiva företag ska lokaliseras vid järn-
väg. Här fi nns också ett tydligt regionalt 
tänk vilket är positivt. Enligt förslaget ska 
ytextensiva verksamheter, företag med 
renodlad lastbilshantering, lager och andra 
transportintensiva företag lokaliseras i nära 
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anslutning till E6:an. Nämnden anser det 
önskvärt att även dessa verksamheter loka-
liseras vid järnväg. Det vore också bra med 
ett förtydligande om vilken typ av trans-
portintensiva företag som ska placeras vid 
järnväg respektive E6.

Under avsnittet ”Medveten handelslokali-
sering” efterfrågar miljönämnden ett res-
triktivt ställningstagande för Väla. Här 
fi nns en uppenbar konfl ikt mellan första 
stycket som talar om att gynna cityhandel 
och H+ och andra stycket som talar om 
tillgängliga ytor i Välaområdet. Nämnden 
anser inte att det är hållbart att förlägga 
mer extern handel i Väla. Vidare bör en ut-
byggnad av Landskronavägens halvexterna 
centrum inte fortgå förrän kollektivtrafi -
ken förbättrats. I kapitlet ”Verksamhets-
utveckling” står att ”handel med skrym-
mande varor kan planprövas i trafi kmässigt 
lättillgängliga delar”. Om innebörden är att 
staden ska satsa på ytterligare externetable-
ringar så kan detta enligt nämndens me-
ning vara olämpligt.

Kommentar: Synpunkterna beaktas och 
beskrivningar har förtydligats i utställningsför-
slaget. Kollektivtrafi ken till Landskronavägen 
betraktas som god. Både linjerna 219 och 220 
går Landskronavägen och har en god turtäthet 
(15 min respektive 30 minuter större delen av 
dagen). 

Verksamhetsutveckling  

Av dokumentet framgår att ”Inom områ-
den med småindustri, kontor, forskning 
och lager ska stor fl exibilitet i planbestäm-
melser eftersträvas men företag med om-
givningspåverkan som går utanför områ-
det som helhet får inte etableras”. Dessa 
områden ska kunna utgöra buffertzoner 
mellan tyngre, eventuellt störande verk-
samheter och områden för boende.

Miljönämnden är tveksam till denna be-
skrivning. Få verksamheter såsom småin-
dustri, lager och liknande har så begrän-
sad påverkan att det kan säkerställas att 
störningen håller sig inom området. I de 
fl esta fall fi nns risk för t.ex. buller från 
verksamheten, fl äktar och trafi k. Flerta-
let företag har omfattande transporter för 
in- och uttransport av insatsmaterial, varor 

och produkter. Lager är t.ex. ofta trans-
portintensiva. Verksamheter av denna typ 
kan knappast anses utgöra en buffertzon 
för bostäder. I områden med blandning av 
bostäder och verksamheter inklusive nöj-
eslokaler uppstår ofta svårlösta problem. 
Vad gäller kontor kan dessa sannolikt tjä-
na som buffert mot bostäder, men det bör 
observeras att det även fi nns riktvärden till 
skydd för arbetslokaler med icke störande 
verksamhet, exempelvis kontor. 

Kommentar: Synpunkterna beaktas främst 
genom att texten har förtydligats i utställnings-
förslaget.

Riksintressen 

Miljönämnden ställer sig positiv till att väg 
E4:23 (Ängelholmsvägen – Hälsovägen – 
Järnvägsgatan) utgår som riksintresse. Det 
är också bra att hamnen har delats upp i 
mindre områden. Dock noterar nämnden 
att beteckningarna A-H över hamnområ-
det saknas i kartan. 

Överlag anser miljönämnden dock att stra-
tegin för skyddandet av riksintressen för 
natur- och kulturmiljö är otillfredsställan-
de. I avsnittet står bland annat att den ex-
akta gränsdragningen för dessa områden 
kommer att göras i kommande FÖP och 
detaljplaner. Ett sådant tillvägagångssätt 
lämnar öppet för tolkningar vid varje till-
fälle och gör att helhetsperspektivet riske-
rar att gå förlorat. Vidare skriver man att 
”för att motivera att riksintressen ifråga-
sätts avses exploateringen i området vara 
hög och markanspråken minimeras”. Vad 
som menas med denna mening är oklart. 

Som tidigare nämnts anser nämnden att 
staden bör verka för att Helsingborgs hög-
klassiga jordbruksmark klassas som riks-
intresse. Vidare bör Landborgen ges ett 
starkare skydd än den har idag. Avsnittet 
”Riksintresse för natur- och kulturmiljö-
vård” fångar inte upp detta.  Tvärtom skri-
ver man att en bebyggelse inom vissa delar 
av Landborgen kan bli aktuell. 

Miljönämnden ställer sig positiv till att de 
obebyggda delarna av kustzonen värnas, 
så länge detta inte innebär att etablering av 
vindkraft längs med kusten omöjliggörs. 
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Kommentar: För att inte på en övergripande 
nivå landa i precisa gränsdragningar, som mer 
hör hemma i senare skeden av planeringsproces-
sen, har sådana gränsdragningar medvetet hän-
visats till senare skeden för att då mer exakt 
kunna defi niera gränser och olika former av 
skydd. Att verka för nya riksintressen gynnar 
knappast möjligheten för staden att utvecklas 
hållbart med beaktande av de olika aspek-
terna.

Planeringsportal och karttjänst 
Under befi ntliga styrdokument saknas en 
rubrik om nationella nätverk och kom-
munåtaganden. Inom denna kategori kan 
nämnas åtaganden som gjorts genom 
att staden är aktiv i till exempel Sveriges 
Ekokommuner, Klimatkommunerna och 
Healthy Cities.

Kommentar: Listan har förtydligats.

Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning 

Miljönämnden fi nner att konsekvensbeskriv-
ningen innehåller en del brister, i såväl sam-
manfattningen som i sin helhet (bilaga 1). 

I avsnittet ”Hälsa” skriver man på tal om bil-
trafi k, buller och luftföroreningar att ett att-
raktivt centralt läge ”till viss del anses väga 
upp dessa störningar” och att det kan ”fung-
era som argument för en mer tolerant syn för 
dessa störningar”. Olägenheter för männis-
kors hälsa och miljö kan inte generellt kom-
penseras av ett ”attraktivt” läge. Det innebär 
istället att högre krav på kompensations- och 
skyddsåtgärder kan behöva ställas för att er-
hålla goda bostadsmiljöer. Det hade också 
varit önskvärt med en diskussion kring pla-
nens påverkan på inomhusmiljön, närområ-
desmiljö, rekreationsområden och tillgäng-
lighet till service i detta avsnitt. 

Byggandet av Österleden beskrivs som en 
miljöåtgärd när det snarare ska ses som 
en åtgärd för bättre luftkvalitet i centrum, 
vilket främst är en hälsofråga, och ökad 
tillgänglighet. Vidare står att trafi ken vid 
Österleden och dess tillfartsvägar ”kan” 
komma att öka. Trafi ken på dessa vägar 
kommer att öka och därmed minska tryck-
et på centrum. Detta kommer i sin tur leda 
till att bullernivåerna ökar på exempelvis 
Fältarpsvägen. Slutsatsen bör bli att bul-
lerdämpande åtgärder kan bli aktuella vid 

Österleden och dess tillfartsvägar, något 
som också bör anges i översiktplanen. 

Under rubriken ”Energi och klimat” bör 
biogas och förnybar energitillförsel näm-
nas liksom energisnålt byggande. 

Under rubriken ”Vattenresurser” står att 
gröna tak kan vara ett sätt att minska på-
verkan på dagvattensystemet vid kraftig 
nederbörd. Vidare fastslås att hårdgörning 
på ett inströmningsområde kan slå ut eko-
logiska värden i ett skyddat område och 
att man därför bör skydda inströmnings-
områdena. Miljönämnden håller med om 
detta men saknar motsvarande skrivning-
ar i själva översiktsplanen. I samma avsnitt 
beskrivs följderna av en havsnivåhöjning, 
något som inte heller redovisas på ett till-
fredställande sätt i översiktsplanen. Det är 
angeläget att befi ntlig dagvattenpolicy vi-
dareutvecklas för att få fram praktiska an-
visningar för hantering av dagvattenfrå-
gorna i plansammanhang.

Att beakta grundvattenförändringar i 
form av nivåer och föroreningar i sam-
band med nyexploatering sägs vara av yt-
tersta vikt i Helsingborg. Detta återspeglas 
i en strävan att undvika sådana konfl ikter 
genom att inte placera bebyggelse för nära 
grundvattenkänsliga områden. Det är dock 
oklart var i ÖP 2010 man kan återfi nna det 
ställningstagandet. Det stämmer inte hel-
ler överens med planerad exploatering på 
Ramlösa vattenskyddsområde.  

Vattenfrågorna behandlas i övrigt sparsamt 
i ÖP 2010. En vattenplan för såväl yt- som 
grundvatten bör upprättas för Helsingborg 
stad för att få en helhetssyn på samtliga vat-
tenfrågor och ge underlag för planfrågor. 

Rubriken ”Riskhantering” bör ändras till 
”Riskhantering och miljöpåverkan” och 
kompletteras med miljöperspektivet. Av-
snittet saknar ett tvärsektoriellt angrepp-
sätt beträffande miljöstörningar. 

Under rubriken ”Barnperspektivet” fram-
hålls vikten av att höja kvaliteten på grön-
områden och öka tillgängligheten till park- 
och rekreationsområden som en viktig fråga 
ur barnperspektivsynpunkt. Här påpekas 
också att stadens parker och offentliga mil-
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jöer utnyttjas av förskolor och skolor vilket 
bör övervägas i samband med förtätning el-
ler förnyelser av park- och grönområden. 
Minst lika viktigt är att riktlinjer tas fram för 
att spara grönområden och utrymmen för 
förskolor och skolor i samband med explo-
atering av nya bostadsområden.

Den sammanfattande slutsatsen av konse-
kvensbeskrivningen är att förslaget ”antas 
leda till en begränsning av Helsingborgs 
samlade miljöpåverkan”. Miljönämnden 
menar att detta är en alltför långt dragen 
slutsats utifrån det som framkommer i 
konsekvensbeskrivningen och att miljö- 
och hållbarhetsperspektivet borde kunna 
stärkas ytterligare i ÖP 2010. 

Kommentar: Konsekvensbeskrivningen har 
utvecklats inför utställning, i ett nära samar-
bete med miljöförvaltningen vilket gör att fl er-
talet av synpunkterna ovan har beaktats. De 
ställningstaganden som bara lyfts i MKB:n har 
kompletterats även i själva översiktsplanen.

Ordval och språkliga detaljer 

I ett dokument med den tyngd som översikts-
planen har, är det viktigt att språkbruk och 
ordval är tydliga så att läsaren/användaren får 
en korrekt bild av vad som avses. Miljönämn-
den har speciellt noterat följande ord:

Grönyta; i dokumentet används ordet grön-
yta om de fl esta ytor som inte är bebyggda, 
till exempel stadsparker, friluftsområden, 
naturreservat, åkerholmar med mera. Att 
använda ett och samma ord för dessa olika 
typer av objekt gör det svårt att följa med 
i resonemangen om till exempel objektens 
skyddsvärde.

Alternativ energi och alternativa transporter; i do-
kumentet framställs förnybar energi som al-
ternativ energi och andra transporter än bi-
len som alternativa transporter. Genom att 
framhålla de mest miljövänliga valen som 
alternativa normgör dokumentet att energi 
som framställs via fossila bränslen och bilar 
är det normala. Miljönämnden önskar att 
fokus ändras genom att man istället skriver 
till exempel fossilfri energiframställning och 
miljövänligare transporter.

Klimatneutral/energineutral; I energistrategin 
används uttrycket energineutral istället för 
klimatneutral. Kommunens olika planer och 
program bör använda samma vokabulär, ut-
tryck och målsättningar för att de ska kunna 
vara möjliga att använda i det praktiska arbe-
tet och för att skapa en tydlighet både utåt 
och inåt i organisationen. Det vore önskvärt 
att samma vokabulär används i ÖP 2010 som 
i den antagna energistrategin.

Mildare klimat; det är inte helt korrekt att 
hänvisa till att klimatförändringarna ger ett 
mildare klimat (vilket sker exempelvis på 
sidan 12 under rubriken ”Minska miljöbe-
lastning och hantera klimatförändring”). I 
klimatförändringarnas spår kan istället leda 
till allt mer extrema väderförhållanden med 
kraftiga regn, översvämningar och torka. 

Impediment (s. 55) är ett begrepp som kan 
användas på olika sätt. En sådan otydlighet 
kan innebära att områden kan exploateras 
utan eftertanke. Många av dessa områden 
kan ha stora biologiska värden. 

Miljönämndens förvaltningsorganisation 
har bytt namn och heter numera miljöför-
valtningen, det står miljökontoret på fl era 
ställen i dokumentet. 

På sidan 14 har meningen ”Ett stabili-
tetsförhållande kan väl inte ha jordlager?” 
smugit sig in.

Förkortningen BTA (s. 54) för exploate-
ring bör förklaras. 

Kommentar: Tack för de redaktionella syn-
punkterna – texten har justerats. 

Skol- och fritidsnämnden 
(yttrande 2009-08-25)

Synpunkter: Skol- och fritidsnämnden 
ser positivt på de tre olika profi lområden, 
vilka arbetet har fokuserats på. Processen 
med workshops, dialoger med boende, 
tvärsektoriellt arbete etc. är ett för staden 
mycket konstruktivt sätt att arbeta på. Att 
sätta fokus på de olika delarna inom "Håll-
bar utveckling" och att arbeta med dessa 
intentioner skapar goda villkor för att ge 
invånarna i Helsingborg en bra vardag.
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Mötesplatser: I en stad av Helsingborgs stor-
lek och struktur är det viktigt att skapa na-
turliga mötesplatser för alla invånare, där 
boende i staden oavsett ålder, boendeplats, 
intressen etc. kan träffas i vardagen, på ett 
för dem konstruktivt sätt och skapa mer-
värde för invånarna i Helsingborg. Det är 
också viktigt att fokusera på platser, utan-
för de redan etablerade mötesplatserna. T 
ex. idrottsanläggningar, kulturinstitutioner 
mm. Då Helsingborg idag redan har eta-
blerade ytor, som är lämpade för upplevel-
ser, är det konstruktivt att tillvarata dessa 
och utveckla dem rumsligt och innehålls-
mässigt och bredda utbudet av olika typer 
av upplevelser. Utifrån våra barn och ung-
domars perspektiv bör vi satsa på ytterli-
gare möjligheter till att skapa och utveck-
la mötesplatser och attraktiva aktiviteter, 
som är kostnadsfria och där barn och unga 
känner sig trygga och välkomna. Vi har ett 
stort antal skolhus, som idag till stor del, 
står outnyttjade efter skoldagens slut och 
vilka vi kan nyttja på ett mer konstruktivt 
sätt. De sex kriterier, vilka är framtagna, 
för att utveckla Helsingborgs offentliga 
rum och vara vägledande i detta arbete , 
stämmer väl överens med skol- och fritids-
nämndens intentioner.

Boendemiljöer: Att erbjuda boendemiljöer 
med stor fl exibilitet och attraktivitet skapar 
stora möjligheter till integration i våra bo-
stadsområden. Tanken att på ett naturligt 
sätt blanda bostäder med butiker, kontor, 
skolor, grönområden skapar levande miljöer 
på ett konstruktivt sätt. Genom att utveckla 
befi ntliga bostadsområden och ta tillvara på 
deras potential, sammankoppla dem på ett 
naturligt sätt genom cykel - och gångstråk, 
vitalisera grönområden och anlägga nya, så 
skapas goda förutsättningar för ett kvali-
tativt boende och för en för Helsingborgs 
stad hållbar utveckling. Skol- och fritids-
nämnden ser positivt på att bli inkopplad i 
ett tidigt skede, då det gäller planering och 
utveckling av kommunal service.

Tänk logistik: Det är viktigt ur miljösynpunkt 
att skapa goda förutsättningar för en effek-
tiv logistik, både då det gäller Helsingborg 
som medelpunkt för olika typer av trans-
porter och de boendes resande inom staden. 

Genom hög medvetenhet, god planering, 
utveckling av kollektivtrafi ken, samarbete 
över kommungränserna och tvärsektoriellt 
arbete har vi möjligheter att skapa, inte bara 
en bättre miljö i staden utan också konkur-
renskraftiga förutsättningar, i det fortsatta 
arbetet att utveckla Helsingborg, till en att-
raktiv stad för våra företag.

Kommentar: Samverkan och dialog ses som en 
naturlig del i kommande planering. Yttrandet för-
anleder inga förändringar i utställningsförslaget

Socialnämnden  
(yttrande 2009-09-08)

Synpunkter: Socialnämnden ställer sig po-
sitiv till ÖP 2010. Denna är just en över-
siktsplan på en hög och strategisk nivå och 
den ger intryck av en mycket god utveck-
ling av Helsingborgs stad. Positivt är att 
även det fortsatta arbetet skall ske i sam-
verkan och samråd med andra aktörer, 
vilket bedöms vara viktigt för ett gott re-
sultat. Det fortsatta arbetet kommer emel-
lertid att bli mer specifi kt och det är viktigt 
att alla berörda grupper även får vara del-
aktiga i den mer praktiska planeringen av 
den framtida staden på detaljnivå.

Profi lområdena Mötesplatser, Boendemil-
jö och Logistik bedöms som mycket viktiga 
för att skapa en god miljö för alla stadens 
invånare. Socialnämnden vill här särskilt 
framhålla vikten av att mötesplatser skapas 
för att tillgodose barns och ungas behov.

I det fortsatta arbetet är det för social-
nämnden viktigt att konkret sätta fokus på 
folkhälso- och sociala aspekter. Redan nu 
fi nns problem med att få en sammanhållen 
rehabiliteringskedja då bostadsmarknaden 
är begränsad. Därför är det viktigt att man 
redan i planeringsstadiet har ansatsen att 
en del av nybyggnationen har sådana kost-
nadskalkyler så att en integration i boen-
det också blir möjlig. Man riskerar annars 
ytterligare utslagning och segregation. Det 
är också viktigt att framhålla att olika upp-
låtelseformer erbjuds och att en del av ny-
byggnationen också tillhandahålls stadens 
bostadssociala program.
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Det är positivt att barnperspektivet lyfts 
fram i konsekvensbeskrivningen och att 
man i den framtida planeringen skall ta 
hänsyn till barns behov av trygga och säk-
ra närmiljöer. Vidare är det också positivt 
att man poängterar säkra och trygga för-
bindelser mellan olika delar av staden.

Kommentar: Folkhälsoperspektivet belyses 
i konsekvensbeskrivningen. Samverkan och 
dialog ses som en naturlig del i kommande 
planering.

Vård- och omsorgsnämnden 
(yttrande 2009-08-19)

Synpunkter: Mötesplatser i det offentliga 
rummet är en förutsättning för att sociala 
sammanhang skapas och utvecklas. Staden 
ska verka för att offentliga rum och institu-
tioner ska vara tillgängliga för många olika 
målgrupper. Människor med olika villkor 
och olika skäl ska kunna vistas samtidigt 
i samma stadsrum. Publika verksamheter 
ska kunna utvecklas till breda mötesplat-
ser genom samlokalisering av verksam-
heter i de olika stadsdelarna, med närhet 
till kollektivtrafi k. Skollokaler ska kunna 
användas efter skoltid till möten, kurser 
etc. Samarbete behöver utvecklas med bo-
stadsföretag och det lokala föreningslivet. 
Genom att successivt se över och åtgärda 
enkelt avhjälpta hinder ska möjligheten för 
personer med funktionsnedsättning att ta 
del av stadens utbud underlättas.

Boendemiljöer: Vid planering av nya bostads-
områden är det viktigt att i tidigt skede ska-
pa utrymme för samhällsservice. Tillgång till 
service har stor betydelse för hur vardagsli-
vet fungerar för den enskilde. En variation 
av attraktiva boendemiljöer med bostäder 
i olika storlekar och med olika upplåtelse-
former kan erbjuda möjlighet att bo kvar i 
en känd miljö när livet går in i ett nytt ske-
de. Trygghetsbostäder ska lokaliseras nära 
stadsdelscentrum med service och kollek-
tivtrafi k. Arbetet med att skapa tillgängliga 
grönområden har stor betydelse för män-
niskors hälsa och detta måste även fortsätt-
ningsvis prioriteras. Helsingborg ska satsa 
på att bygga ut byarna som har koppling till 

kollektivtrafi ken. Här skapas förutsättning-
ar för utökat antal fl erfamiljshus och detta 
kan i sin tur gagna äldregrupperna i de olika 
byarna, då detta skapar förutsättningar för 
att bo kvar i en trygg miljö.

Logistik: Ett välfungerande kollektivtrafi ksys-
tem är en förutsättning för att klara framti-
dens resbehov för personer med funktions-
nedsättning och för äldre. Bra upplysta och 
trygga gång- och cykelstråk fyller en viktig 
funktion för ett hälsosamt åldrande.

I det fortsatta arbetet krävs ett tvärsektoriellt 
arbetssätt med dialog för att visionen och 
strategierna ska kunna tillämpas på ett sätt 
som gagnar helsingborgarna. Förslaget till 
samlat begrepp kring de olika planerings-
formerna mellan översiktsplan och detalj-
plan -  fördjupnings-PM, bör kunna skapa 
förutsättningar för breda lösningar. Ar-
betssättet stärker möjligheten till medbor-
gardialog i tidiga planeringsskeden och kan 
visa på syftet med dialogen för att öka tro-
värdigheten.

Kommentar: Även i kommande planerings-
insatser förutsätts ett nära samarbete mellan 
stadens förvaltningar och ett aktivt dialogarbete 
med övriga aktörer.

Utvecklingsnämnden  
(yttrande 2009-09-11)

Synpunkter: Utvecklingsnämnden ser posi-
tivt på förslaget till ÖP 2010. Förslaget har 
tagits fram genom en bred dialog, dels med 
Helsingborgs stads olika förvaltningar och 
dels genom en storsatsning på dialog med 
medborgarna där man har fått uttrycka 
sina önskemål och synpunkter. Förslaget 
har ett tydligt mångfaldsperspektiv, huvud-
sakligen vad gäller profi lområden Mötes-
platser och Boendemiljöer. Utvecklings-
nämnden anser dock att översiktsplanen är 
väl detaljrik vilket kan förhindra fl exibilite-
ten i det framtida planeringsarbetet.

Kommentar: Samverkan och dialog förut-
sätts vara en naturlig del i kommande plane-
ringsinsatser.
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Räddningstjänstutskottet 
(har inte inkommit med synpunkter)

Brandförsvaret  
(har inte inkommit med synpunkter)

Styrelsen för Kärnfastigheter 
(yttrande ink 2009-08-18)

Kärnfastigheter har på ett förtjänstfullt sätt 
beretts möjlighet att delta i processen med 
framtagande av ÖP2010 med såväl förtro-
endevalda som tjänstemän och har därför 
inga ytterligare synpunkter i detta skede.

3.4 Synpunkter från de kommuna-

la råden

Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) (har inte inkommit med synpunkter)

Kommunala pensionärsrådet 
(KPR) (yttrande 2009-08-13) 

Synpunkter: Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR) fi nner den strategiska översiktspla-
nen väl genomarbetad och belyst i fråga 
om bakgrund, analyser och framtidsbilder 
för väsentliga utvecklingsområden. KPR 
delar helt synen på att planera för ett rikt 
utbud av boendemiljöer för olika skeden 
av livet med tyngdpunkt på god folkhälsa 
inklusive hälsosamt åldrande. 

KPR är också positivt till riktlinjerna för 
förtätning och utveckling av det platsspe-
cifi ka inom befi ntliga bostadsområden, så-
väl i stadens centrala delar som de kringlig-
gande stationssamhällena.

Ett område som KPR dock fi nner i det när-
maste förbisett i planeringsinriktningen och 
samrådshandlingen för de kommande 25 
åren är den allt mer accelererande digitala 
utvecklingen. Sett i backspegeln över de se-
naste 15-20 åren har informationsteknolo-
gin i väsentlig omfattning förändrat verk-
ligheten och påverkat det dagliga livet. Det 
fi nns anledning anta att framtiden i ännu 
högre grad kommer att präglas av nya digi-
tala landvinningar och funktioner. Vad detta 
kommer att innebära för och påverka boen-
det, infrastrukturen och logistiken - och inte 
minst den sociala samvaron - borde som 
KPR ser det ägnas uppmärksamhet ifråga 
om analyser, bedömningar och konsekvens-
beskrivningar i översiktsplanen.

I konsekvensbeskrivningen fi nns ett av-
snitt kallat Barnperspektiv. Detta ser KPR 
som positivt men fi nner det också befogat 
med en liknande sammanfattande beskriv-
ning för äldreområdet. Det är ett faktum 
att den kommande 25-årsperioden i hög 
grad kommer att präglas av den kraftigt 
ökande gruppen äldre. I ett avsnitt Äldre-
perspektiv bör som konsekvens härav sär-
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skilt lyftas fram behovet av att främja bo-
ende med hög fysisk tillgänglighet både 
ifråga om inom- och utomhusmiljöer med 
kapacitet för kvarboende livet ut, tillgång 
till närservice och goda kommunikationer 
liksom mötesplatser för social samvaro 
och kulturell konsumtion.

Kommentar: Kommande förändringar inom 
informationsteknologi kan innebära ett nytt sätt 
att använda vårt landskap och våra samhällen. 
Det är en fråga som bör följas, kopplad till ana-
lyser kring medborgarnas behov och samhällenas 
struktur. Den typen av analyser kan dock inte 
lyftas in i ÖP 2010 i detta skede men bör fi nnas 
i åtanke vid kommande planeringsinsatser.

Barnperspektivet grundar sig på FNs barn-
deklaration och syftar till att värna barnens 
intresse. Speciellt därför att barn och ungdomar 
inte har möjligheten att rösta och därigenom 
påverka genom den demokratiska processen.

Frågor om tillgänglighet, service och utomhusmiljö-
er beskrivs generellt i ÖP 2010. Olika samhälls-
gruppers förutsättningar och krav bör dock beak-
tas i kommande projekt och planeringsinsatser.

Handikapprådet  
(KHR) (yttrande 2009-08-17) 

Synpunkter: KHR anser att i den övergri-
pande visionen bör följande stå: Alla män-
niskor i Helsingborg oavsett funktionsned-
sättningar, ålder, språksvårigheter m.m. har 
full delaktighet i hela samhällslivet.

KHR tycker även att man kan poängtera 
att när man skriver om mötesplatser, bo-
endemiljöer och logistik ska miljöerna vara 
förutom attraktiva, säkra och trygga även 
tillgängliga för alla. Detta fi nns inte med 
överallt där det borde fi nnas med. Kan även 
nämnas mer i konsekvensbeskrivningarna.

KHR anser att all information och kom-
munikation ska utformas så sätt att alla kan 
ta del och förstå.

Kommentar: Synpunkterna beaktas. Beskriv-
ningarna för profi lområdeskapitlen har ändrats i 
vissa delar i utställningsförslaget.

Ungdomsrådet  
(yttrande 2009-08-31)

Synpunkter: Det är en alldeles för liten 
tidsrymd att forma någon åsikt eller upp-
fattning om dessa två bilagor med tanke på  
att vårt yttrande skulle skickats in en vecka 
innan vi fi ck bilagorna.

För övrigt förefaller en utbyggnad av Hel-
singborg endast kunna vara gynnsamt i och 
med det erbjuder arbetstillfällen.

Har dock svårt att förstå tillägget av spår-
vagnar till Helsingborgs infrastruktur, då 
det måste fi nnas mer angelägna brister inom 
Helsingborgs stad.

Kommentar: Vi beklagar att det har blivit 
kort tid för ungdomsrådet att ta till sig informatio-
nen och sammanfatta synpunkter på förslaget. 

En utbyggnad och förnyelse av delar av Hel-
singborg möjliggör förbättringar på ett fl ertal 
områden. Till exempel kan service, tillgänglig-
het och kollektivtrafi ken stärkas genom olika 
projekt. Det stämmer att det även kan förvän-
tas leda till ett ökat antal arbetstillfällen.

Kollektivtrafi ken ses som en av möjligheterna 
till att göra det mer attraktivt att resa med mer 
hållbara transportsystem. Ett antal busslinjer 
i staden är idag så populära och utnyttjas i så 
hög grad att det fi nns ett behov av att skapa 
ett snabbare transportsystem och att förbättra 
kapaciteten i detsamma. Det är även en vik-
tig fråga för att förbättra kopplingarna mellan 
Höganäs och Helsingborg.
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3.5 Synpunkter från kommunala 

bolag

AB Helsingborgs nya 

konserthus    
(har inte  lämnat synpunkter)

AB Helsingborgs stadsteater 
(har inte  lämnat synpunkter)

AB Helsingborgshem
(yttrande 2009-09-10)

Allmänt: ÖP2010 anger riktlinjer utan att låsa 
fast detaljer, vilket möjliggör en fl exibilitet i den 
fortsatta processen som Helsingborgshem be-
dömer som en viktig framgångsfaktor.

Att utveckla översiktsplanen till en strategisk 
plan genom att betrakta staden som en del 
av regionen, och också den fysiska plane-
ringen av staden i ett större sammanhang är 
positivt. Likväl är intentionerna att, i prin-
cip, allt arbete med Helsingborgs utveckling 
ska ske tvärsektoriellt, enligt vår uppfattning 
en nödvändig väg till framgång. 

Behovet av att uppdatera bilden av Hel-
singborg från en stad anpassad för en 
åldrande befolkning till att även uppfattas 
som en attraktiv boplats för yngre befolk-
ningsgrupper är ytterligare en utmaning 
som måste ges hög prioritet i planerings-
arbetet. Utbyggnaden av hyresrätter i bo-
stadsområden i attraktiva lägen är i detta 
sammanhang är en viktig del.  

Mötesplatser: Betydelsen av mötesplatser 
i boendemiljön framhålls och också vikten 
av att placera offentliga rum utanför de tra-
ditionella institutionerna i samverkan med 
verksamheter och fastighetsägare. Helsing-
borgshems bedömning är att, för att som 
planen framhåller, värna om mindre stads-
delscentra som har svårt att klara sin existens 
om den baseras på enbart rent kommersiella 
verksamheter är det väsentligt att dessa of-
fentliga rum placeras i anslutning till dessa 
centra. Även olika typer av samhällsservice 
bör i möjligast mån lokaliseras i dessa. Det 

tvärsektoriella arbetet är återigen en förut-
sättning för att detta ska bli genomförbart. 

Boendemiljöer: Det befi ntliga beståndet av 
bostäder, trots en relativt omfattande ny-
produktion, utgör den största delen av våra 
boendemiljöer och planen påtalar vikten av 
att dessa områden utvecklas och förändras. 
I ÖP 2010 framhålls vikten av att stadens 
tre stora grönstråk och den kvalitativa jord-
bruksmark som fi nns i stadens ytterområ-
den undantas från bebyggelseexploatering. 
Samtidigt fi nns ett stort behov av att till-
skapa fl er bostäder. Konsekvensen av detta 
borde innebära att mycket av nyproduktio-
nen måste ske ”på höjden”. Av det skälet är 
det önskvärt att man redan i översiktspla-
nen redovisar i vilka lägen i staden man kan 
ge möjlighet att bygga höga hus.   

Helsingborgshem delar uppfattningen att 
det är angeläget att staden lägger stor vikt 
vid utvecklingsarbete i befi ntliga områden 
och framför allt i s k miljonprogramsom-
råden. Vi vill trycka på betydelsen av att alla 
aktörer i staden samverkar för att underlätta 
utveckling, förändring och eventuell förtät-
ning i dessa. Dessa områden kräver såväl fy-
siska som strukturella förändringar av både 
social och ekonomisk karaktär. Helsingborg 
har idag en unik möjlighet att vara föregång-
are och visa att det går att förena en stor och 
viktig satsning på upprustning och föränd-
ring av miljonprogramsområden parallellt 
med att utveckla staden med nyproduktion 
i attraktiva havsnära lägen. En sådan sats-
ning kommer att ge eko i hela Sverige och 
förmodligen också i andra länder.

Vikten av medborgar- och boendedialog 
i utvecklingen av befi ntliga områden lyfts 
fram i ÖP 2010. Vi vill dock påpeka att det 
är viktigt att dialogen sker på bred front 
för att undvika att särintressen som kan 
fi nnas bland redan boende eller andra in-
tressegrupperingar får alltför stor påverkan 
över utvecklingen. Likaså måste fl er forum 
för kommunikation och dialog utvecklas. 
Målet med utvecklings- och förändringsar-
bete är att också nå nya intressenter, både 
som boende och näringsidkare, och det är 
därför angeläget att dessa får möjlighet att 
påverka utvecklingen i ett tidigt skede. 
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Logistik: Den fortsatta utbyggnaden av kol-
lektivtrafi k, cykel- och gångvägar är viktiga 
inför planeringen av bostäder och sträck-
ningen av dessa vägar kan påverka efterfrå-
gan och attraktiviteten i området. Av detta 
skäl är också beslut om det spårbundna 
huvudsystem som planeras av största vikt. 
Även om genomförandet ligger i ett se-
nare skede måste en ungefärlig tidplan och 
sträckning läggas fast. Detta för att aktuella 
beslut om placeringar av stadsdelscentra 
ska kunna följa intentionerna att lokalisera 
dessa till kollektivtrafi knoderna. 

Sammanfattning: Att inte låsa fast detaljer i 
ett tidigt skede utan ge möjligheter, att inom 
givna ramar, anpassa planerna i tid och rum 
ger enligt AB Helsingborgshems uppfatt-
ning förutsättningar för en fl exibel och 
utvecklande process i det fortsatta arbetet 
med att bygga Framtidens Helsingborg.

Kommentar: Kommande planering förutsätts 
fortsatt ske genom bred samverkan och med ti-
dig dialog med allmänhet och olika aktörer.

Förtätning och riktlinjer för höga hus avses stu-
deras i en kommande fördjupnings-PM.

Helsingborgs hamn AB  
(yttrande 2009-06-09)

Synpunkter: Helsingborgs hamn AB 
(HHAB) konstaterar att planen tar hänsyn 
till och vill framtidsutveckla logistikfrågor 
och hållbara alternativ för godstranspor-
ter. HHAB har de senaste åren utvecklat 
en containerterminal som gör detta fram-
tidsmål till en affäridé. Vi tror att det fi nns 
goda förutsättningar att öka andelen gods 
som hanteras på järnväg i framtiden. Ut-
vecklingsprincipen omfattar även att man 
vill stärka rollen som central transportnod 
i ett lokalt, regionalt och nationellt perspek-
tiv. Hamnen biträder detta mål men kom-
mer även att verka internationellt, främst i 
ett Europeiskt perspektiv. Målet kommer att 
innebära förbättrad infrastruktur i form av 
förbindelser till en levande hamn som ligger 
nära centrum. HHAB kommer att bidra till 
att nå målen genom smidiga lösningar där 
hamn och stad kan utveklas i symbios.

När det gäller rikintressefrågan är riksintres-
sets omfattning för sjöfarten fastställt av 
staten. Huruvida delar av det utlagda riks-
intresset skall tas bort eller ej är en förhand-
lingsfråga mellan staden och staten. HHAB 
har dock den uppfattningen att Oceanham-
nen, Västhamnsverket och Öresundsverket 
inte behöver ingå i riksintresset för sjöfar-
ten förutsatt att angränsande områden an-
ordnas så att hamnverksamheten kan fortgå 
utan hinder eller begränsningar. Grunden 
för detta ställningstagande är att HHAB av 
kommersiella skäl inte kan utveckla hamn-
verksamhet på dessa områden och därför 
tagit bort kranar och annan verksamhetsan-
knuten utrustning. Omvänt gäller att HHAB 
av samma skäl inte kan avvara Combitermi-
nalen och Västhamnen som gränsar till H+ 
utvecklingsområde. Sammanfattningsvis 
uppfattar HHAB att ÖP 2010 tar hänsyn 
till hamnen behov i den framtida utveck-
lingen.

Kommentar: Hamnens verksamhet är mycket 
viktig för stadens näringsliv både nu och i framtiden, 
och Helsingborgs stad kommer att verka för att ham-
nen även fortsättningsvis kan utvecklas positivt.

Nordvästra Skånes renhåll-

nings AB    
(yttrande 2009-08-18) 

Synpunkter: Beträffande hantering av NSRs 
avfall på ett långsiktigt hållbart och resurs-
effektivt sätt (ÖP sid 49-50): ”Inom Nord-
västra Skånes Renhållning AB (NSR ) ska 
en gemensam upphandling göras av avfalls-
tjänster”. NSR anser att det som står i tex-
ten inte stämmer. De upphandlingar av av-
fallstjänster som kommer under de närmsta 
åren kommer att ske i kommunens regi och 
i samarbete mellan fl era kommuner.

Verksamhetsutveckling (ÖP sid 70-71): Un-
der avsnittet industri, teknisk försörjning 
och hamnverksamhet beskrivs Filborna 
som en resursyta, vilket också visas på 
karta. På kartan är Filbornaområdet del-
vis markerat som Industri, teknisk försörj-
ning och hamnverksamhet, d v s markerat 
med svartrutig markering. NSR anser att 
ett större område, cirka tvåtredjedelar av 
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området norr om det i dag markerade om-
rådet, skall planeras och markeras för In-
dustri, teknisk försörjning och hamnverk-
samhet. Idag fi nns det verksamhet på detta 
område. Dels ett kraftvärmeverk, och dels 
en nybyggd deponi. NSR diskuterar olika 
möjligheter att etablera verksamheter som 
berör avfallshantering och produktion av 
förnyelsebar energi.

Ordalydelsen avfalls- och förbränningsstation 
(ÖP sidorna 9 och 70) bör ändras till kraft-
värmeverk för avfallsbränslen.

Beträffande satsning på en robust utbygg-
nad av vatten- och avloppsnätet (ÖP sid 48-
49) ”Reningsverkets utveckling är en stor 
fråga som måste hanteras inomfördjup-
ningen av översiktsplanen för H+.”  NSR 
understyrker behovet av en sammanhållen 
övergripande policy för hantering avlopps-
rening inom Helsingborg. På uppdrag av 
miljödomstolen genomför NSR en intern 
utredning av hur behandling av förorenat 
vatten från Filborna skall hanteras i fram-
tiden. Inom ramen för denna utredning 
konstateras det att en god samverkan med 
kommunens reningsverk är avgörande för 
att hitta effektiva lösningar. Befi ntligt re-
ningsverk i hamnområdet kommer sanno-
likt att behöva fl yttas eller kompletteras för 
att H+ projektet skall kunna genomföras. 
Därmed aktualiseras behovet av en över-
gripande plan för framtida vattenrening.

Kommentar: Utställningsförslaget har änd-
rats efter NSRs synpunkter. En plan för 
framtida vattenhantering avses tas fram. Frå-
gan om framtida behov av nytt läge för renings-
verket aktualiseras mycket riktigt inom ramen 
för H+projektet. Olika scenarier för det be-
fi ntliga läget presenteras i fördjupningen av 
översiktsplanen för H+.  Ett nytt läge måste 
utredas separat eftersom förutsättningarna för 
detta är så pass komplexa. Listan med för-
djupade utredningar som kommer att behöva 
göras har kompletterats med detta.

Öresundskraft AB  
(har inte lämnat synpunkter)

3.6 Synpunkter från företag 

E.ON Elnät Sverige AB  
(yttrande 2009-08-20)

Synpunkter: Elförsörjningen är en mycket 
viktig samhällsfunktion. Knappast någon 
samhällsverksamhet kan fungera utan till-
gång till el. Ett omfattande och långva-
rigt elavbrott kan lamslå samhället som få 
andra händelser. Tillgången till el är också 
av stor betydelse för den fredstida krishan-
teringen. Dels kan långvariga och omfat-
tande elavbrott i sig leda till svåra påfrest-
ningar för samhället, dels kan ellavbrott 
försvåra samhällets krishanteringsinsatser. 
För näringsidkare kan ett avbrott leda till 
att verksamheten avstannar vilket orsakar 
ekonomiska förluster. För enskilda per-
soner kan strömavbrott leda till påverkan 
på säkerhet och välbefi nnande genom att 
det blir problem med värme, matlagning, 
trygghetslarm, vatten och avlopp mm. Ut-
över de rent fysiska konsekvenserna fi nns 
det idag också en syn på eltillgången som 
en självklarhet och det är en låg acceptans 
mot avbrott. Samhällets syn på elförsörj-
ning innebär höga krav på leveranssäker-
het. Riksdagen har tydligt markerat leve-
ranssäkerhetens stora vikt för samhället, 
genom att lagstifta att elkunder har rätt 
till ersättning efter längre än tolv timmars 
sammanhängande avbrottstid. Det har 
också beslutats att det under 2011 kommer 
att träda ikraft bestämmelser som innebär 
att nätkoncessionsinnehavare ska se till att 
avbrott vid överföring av el till en elanvän-
dare aldrig överstiger 24 timmar.

Elnätets uppbyggnad: Det svenska elnätet kan 
delas in i tre olika typer: stamnät, regionnät 
och lokalnät. Stamnätet ägs av staten ge-
nom Svenska Kraftnät. Det består av led-
ningar med spänning på 220 eller 400 kV 
som är de kraftigaste ledningarna. Region- 
och lokalnäten ägs av elbolagen.

Regionnätet består av mellanstora ledningar 
som har en spänning mellan 40 och 130 
kV, och varje ledning förser stora områden 
med el. Frågan om huruvida en specifi k 
ledning ska utföras som  luftledning eller 
jordkabel måste avgöras från fall till fall. 
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Med tanke på samhällets och lagstiftarens 
syn på strömavbrott, är det av avgörande 
betydelse att avbrottstid på denna typ av 
ledningar minimeras. Trädsäkra luftled-
ningar skadas sällan, är lätta att inspektera 
och är möjliga att reparera inom lagstadga-
de 24 timmar. Jordkablar är skyddade mot 
vind, snö och is men riskerar att skadas 
vid exempelvis åska. Om fel uppstår på en 
jordkabel tar det lång tid att lokalisera och 
åtgärda felet jämfört med en luftledning. 
Hur nätstrukturen ser ut i området där den 
aktuella ledningen är belägen är också be-
tydelsefullt, samt vilken roll och betydelse 
ledningen har inom området.

Lokalnätet består av mellanspänningsnätet 
som har en spänning mellan 10 och 20 kV 
och lågspänningsnätet som har en spän-
ning på 0,4 kV. Lokalnätet är den yttersta 
delen av nätet och förser kunderna med 
el. En skada på lokalnätet får inte samma 
konsekvenser på samhället som en skada 
på regionnätet, och man bör därför kunna 
utforma detta som jordkabel om det inte 
föreligger särskilda skäl.

Magnetiska fält: Alla elektriska apparater 
och ledningar omges av magnetiska fält. 
Det innebär att magnetiska fält inte bara 
förekommer kring kraftledningar och ställ-
verk utan fi nns nästan överallt i vår mil-
jö och i hemmen. E.ON Elnät vill påtala 
myndigheternas försiktighetsprincip, som 
är avsedd att vara ett underlag för besluts-
fattare som i varje enskilt fall måste göra en 
skälighetsbedömning där eventuella risker 
från magnetiska fält vägs mot tekniska och 
ekonomiska förutsättningar. Ur försiktig-
hetsprincipen framgår bland annat föl-
jande: "De forskningsresultat som hittills 
presenterats ger inte underlagför och kan 
inte heller sägas motivera några gränsvär-
den eller andra tvingande begränsningar 
för lågfrekventa elektriska och magnetiska 
fält " samt vidare "Om åtgärder, som gene-
rellt minskar exponeringen, kan vidtas till 
rimliga kostnader och konsekvenser i öv-
rigt bör man sträva efter att reducera fält 
som avviker starkt från  vad som kan anses 
normalt i den aktuella miljön När det gäl-
ler nya elanläggningar och byggnader bör 
man redan vid planeringen sträva efter att 

utforma och placera dessa så att expone-
ringen begränsas." Mot bakgrund av detta 
rekommenderar E.ON Elnät Helsingborgs 
kommun att beakta försiktighetsprincipen 
inom den fysiska planeringen.

Elnätets utveckling: Där E.ON Elnät har nät-
koncession enligt ellagen är vi skyldiga att 
ansluta nya elektriska anläggningar. Elnätet 
byggs alltså ut i samverkan mellan de privata 
och allmänna exploatörerna och nätbolaget. 
Det innebär att E.ON Elnät ensamt inte 
kan styra eller förutse utvecklingen framåt i 
tiden, utan att utvecklingen av elnätet sker i 
takt med samhällets utveckling.

Master och vindkraftverk:  För att E.ON Elnät 
ska kunna efterleva lagstiftarens krav på att 
avbrott aldrig får överstiga 24 timmar, är 
det nödvändigt att snabbt kunna lokalisera 
var ett tillbud på elnätet har skett. Detta 
görs lämpligast med helikopter som fl yger 
över ledningarna. Helikopter används ock-
så för att på ett effektivt sätt kunna utföra 
det föreskrivna kravet på besiktning av alla 
ledningar med spänning på l0 kilowatt och 
uppåt. För att möjliggöra fl ygbesiktningar 
krävs det att god fl ygsäkerhet kan uppnås. 
Transportstyrelsen har framfört synpunk-
ter angående fl ygsäkerhet och avstånd till 
master och vindkraftverk. Transportsty-
relsen rekommenderar att master med en 
höjd lägre än 50 meter ej placeras närmre 
kraftledning än 100 meter. Master som är 
över 50 meter och master som är försedda 
med stag placeras ej närmre kraftledning 
än 200 meter. Om valmöjlighet fi nns anser 
Transportstyrelsen det önskvärt att dessa 
avstånd efterlevs även vid lokalisering av 
vindkraftverk. E.ON Elnät önskar att bli 
underrättade då master eller vindkraftverk 
planeras att uppföras inom 200 meter från 
kraftledningar som fl ygbesiktigas.

Byggnation nära kraftledning: Det är viktigt att 
byggnader lokaliseras på ett betryggande 
avstånd från kraftledningar. Byggnation el-
ler exploatering nära en kraftledning med-
för också att vissa restriktioner kan kom-
ma att införas i markanvändningen samt 
att arbete nära ledning innebär särskilda 
bestämmelser. Det är därför viktigt att en 
dialog mellan byggherren och ledningsäga-
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ren kan komma till stånd på ett så tidigt 
stadium som möjligt.  Med bakgrund av 
detta önskar E.ON Elnät att få möjlighet 
att framföra yttrande i ärende n utanför 
detaljplanerat område, där byggnad avses 
att uppföras inom 50 meter från E.ON El-
näts högspänningsledningar (> l kV).

Kommentar: Vindkraftfrågor hanteras i det 
tillägg till översiktsplanen som håller på att 
tas fram av Höganäs kommun, Ängelholms 
kommun och Helsingborgs stad. Frågor kring 
byggnation i närheten av elledningar hanteras i 
efterkommande planering.

Ledningar kommer att redovisas i karttjänsten.

Skanska AB  
(yttrande 2009-08-17)

Skanska Mark och Exploatering Bygg AB 
och dess dotterbolag är ägare till fastighe-
ter som omfattas av ÖP 20 10. Våra sam-
rådssynpunkter berör del av fastigheten 
Väla 1:4. I bifogad karta framgår hur Skan-
ska vill utveckla del av Väla 1:4 med kontor 
och icke störande verksamheter. Området 
ansluter i söder till Berga industriområde 
och i norr till Väla Gård, som är planlagt 
för kontor. I övrigt ställer vi oss positiva 
till ÖP 2010. (Kartan fi nns tillgänglig i  origi-
nalhandlingen på stadsbyggnadsförvaltningen).

Kommentar: Synpunkterna beaktas, verk-
samhetsutvecklingskartan har kompletterats.

Sydvatten AB  
(har inte lämnat synpunkter)

Telia Sonera AB  
(har inte lämnat synpunkter)

3.7  Synpunkter från föreningar och 

organisationer

Domstens Byförening  
(yttrande 2009-09-06) 

Synpunkter: Domstens Byförening fo-
kuserar på ett av grundönskemålen i ÖP 
nämligen: Hur utvecklar vi grönområden 
med tyngdpunkt på naturvård, biologisk 
mångfald, folkhälsa och fritid?

• ÖP måste säkerställa att Domsten får 
behålla sin karaktär och landskapsbild 
från havet upp till landborgen  
• De nu kvarvarande ängarna och våtmarkerna 
i östra Domsten blir kvar och inte blir föremål 
för bebyggelse. En förtätning av bebyggelsen i 
Domsten skulle innebära att Domsten blir snar-
likt vilket samhälle som helst, med det undanta-
get att det ligger vid havet. För oss bybor är det 
av största vikt att få behålla bykänslan och karak-
tär av fi skeläge.    
• De grönområden vi har idag för fritid 
och rekreation blir kvar.

Om man ser till ett längre perspektiv, näm-
ligen att Domsten ska bli en "stationsort" 
så är det mycket viktigt var denna station 
placeras, om det blir i eller utanför byn. Ut-
formningen av stationen är också mycket 
viktig och måste påminna om att Domsten 
är ett fi skeläge och inte en förort med lila 
färg som Pågatågsstationerna.

Tidigare översiktsplaner har innehållit mer 
detaljer och klarheter vilket avsaknaden av 
skapar många frågetecken i denna ÖP.

Kommentar: Förutsättningar för en eventuell 
utbyggnad i Domsten och exakt läge för spår-
vägsstation avses utredas i en fördjupning av 
översiktsplanen. Där kommer en mer detalje-
rad beskrivning av förutsättningar och avväg-
ningar att göras.  

Föreningen Den Goda Jorden 
(yttrande 2009-08-28) 

”Ideell förening som förmedlar kunskap om 
den goda jordens stora betydelse för kom-
mande generationer. Föreningen arbetar för 
att stoppa urbaniseringen av åkermark”.
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Synpunkter: Värna åkermarken: Vi konsta-
terar att stora delar av Helsingborgs kom-
mun ligger i ett område med Sveriges och 
norra Europas bästa åkermark. Klimatet är 
förmånligt, tillgången på bevattning god 
och företagsstrukturen är i allt väsentligt 
välordnad. Sammantaget gör detta att pro-
duktionsförutsättningarna är mycket goda. 
Den globala efterfrågeutvecklingen och 
klimatfrågan gör att behovet av att bevara 
god åkermark för produktion av livsmedel, 
energi och material är mycket stort. Det-
ta gäller både för nuvarande och för kom-
mande generationer boende i Helsingborgs 
kommun. Detta är särskilt viktigt i en kom-
mun med starkt stigande befolkning som 
Helsingborg. Föreningen Den Goda Jor-
den konstaterar att översiktsplanering görs 
för att tillgodose människors grundläggan-
de behov. Det innefattar även livsmedel, 
energi och material, som kan produceras 
på åkermark. Samhällets största utmaning 
i framtiden blir sannolikt att förse befolk-
ningen med livsmedel, energi och material:
• Jordens befolkning ökar, från dagens 7 mil-
jarder till 9 miljarder år 2050.  
• Allt fl er får högre materiell standard, vilket 
medför en större förbrukning av livsmedel, 
energi och material.   
• Vi behöver fasa ut användningen av fos-
sil råvara, både för energiändamål och ma-
terialframställning.   
• Samtidigt fi nns risken att stora områden 
i världen inte kommer att kunna odlas som 
idag på grund av klimatförändringarna och 
brist på vatten. Det är viktigt att våra barn 
och barnbarn har tillgång till en levande 
landsbygd nära sig så att de kan se och för-
stå sambandet mellan mat, miljö och kon-
sumtion. Helsingborgs goda åkermark är 
därför en unik resurs som kan ge Helsing-
borgs kommun en styrkeposition i framti-
den, om vi ser till att värna den. Åkermar-
ken nybildas inte förrän efter nästa istid.

I miljöbalken anges att brukningsvärd jord-
bruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. I förarbetena 

till Miljöbalken sägs att vid en avvägning mot 
andra intressen bör i första hand sådan mark 
undantas från exploatering, som har den bästa 
biologiska produktionsförmågan. Det fram-
tagna förslaget visar inte hur en sådan avväg-
ning genomförts. Åkermarken är redan idag 
en av Helsingborgs kommuns viktigaste pro-
duktionsresurser. Drygt 10 % av alla arbets-
tillfallen inom kommunen återfi nns inom 
lantbruket, inklusive underleverantörer och 
förädlingsledet. Basen för allt detta är den pro-
duktiva jord- och skogsbruksmarken.

Förtäta mera - utrymme fi nns: Vi vill peka 
på en studie som genomförts av företaget 
Trivector i samarbete med Chalmers Tek-
niska Högskola (Rapport 2009:03, Ytsnåla 
trafi kanläggningar, Trivector Traffi c A B, 
se bilaga). I studien har man noga invente-
rat två sydsvenska städer, Lund och Växjö. 
Slutsatsen är att man inom ramen för nu-
varande bebyggda områden kan bygga yt-
terligare tusentals lägenheter, plus frigöra 
hundratusentals m2 mark för verksamheter. 
Föreningen Den Goda Jorden ser positivt 
på att Helsingborgs kommun föreslår vissa 
åtgärder för att förtäta i befi ntlig bebyggel-
se. Vi föreslår att Helsingborgs kommun 
noga beaktar slutsatserna i ovan nämnda 
studie och i första hand väljer att bygga i 
dessa områden istället för att oåterkalleli-
gen exploatera Sveriges bästa åkermark. Vi 
utgår ifrån att Helsingborgs kommun und-
viker att välja produktiv jordbruksmark för 
kommunens expansion. Det fi nns faktiskt 
förhållandevis god tillgång på lämplig mark 
för industri- och bostadsutbyggnad nära 
centralorten och tätorterna i kommunen. 
Med hänvisning till det ovan fram-
förda hemställer vi:   
Att Helsingborgs kommun omarbetar för-
slaget till översiktsplanen så att exploatering 
av högvärdig åkermark kraftigt minskas.
Att Helsingborgs kommun i första hand 
väljer att förtäta i redan bebyggda områ-
den, så som exempelvis redovisats i rappor-
ten om Ytsnåla trafi kanläggningar (Trivec-
tor Traffi c). Att Helsingborgs kommun tar 
ett långsiktigt politiskt beslut om att värna 
åkermarken och INTE bebygga den.
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Kommentar: Ett ställningstagande och en av-
vägning har gjorts i framtagandet av ÖP 2010 
där ny bebyggelse koncentreras till platser med 
god kollektivtrafi kförsörjning eller som på sikt 
kan utveckla sådan. I övrigt föreslås en mer res-
triktiv hållning till ianspråktagande av oexplo-
aterad mark. För mer information se kapitlet 
”Tänk på att”.

För att ta fram ett förhållningssätt till förtät-
ning och för att utreda de befi ntliga förutsätt-
ningarna i mer detalj föreslås en fördjupnings-
PM tas fram.

Bilagan Ytsnåla trafi kanläggningar, Trivector 
Traffi c AB, fi nns tillgänglig i originalhandling-
en på stadsbyggnadsförvaltningen). 

Föreningen Ödåkra 

Regionens Framtid  
(yttrande 2009-08-20) 

Synpunkter: Föreningen Ödåkra Regio-
nens framtid har med stort intresse del-
tagit i olika möten och sammankomster 
kring ÖP 2010 och vill nu lämna några 
kommentarer till denna.

Övergripande synpunkter: I likhet med de två 
senaste översiktsplanerna 1997 och 2002 
som vår förening också lämnat synpunk-
ter på saknas det inte visioner i ÖP 2010. 
Visioner är bra, det måste vi ha. Problemet 
är att få ut visionerna i verkligheten! När 
man som lekman läser en översiktsplan 
för första gången är det lätt att få uppfatt-
ningen att det som står i planen kommer 
att genomföras inom snar framtid vilket 
oftast inte är fallet. Vår omgivning är full 
av ogenomförda planer, några exempel:
• Anslutning av Marknadsvä-
gen till Allerumsvägen för att mins-
ka genomfartstrafi ken i Ödåkra – 
ÖP 1997   
• Gång/cykelväg  Fleninge – Ödåkra – FÖP 
1997     
• Genomfartsled mellan Fleningevägen 
och Björkavägen parallellt med Frostgatan 
– lär ha funnits med i planer sedan 1978.

Föreningen anser att det är önskvärt med någon form 
av tidsplan eller prioritering i ÖP 2010 så att man 
kan få en rimlig uppfattning av vad som kan bli 
verklighet och vad som kanske bara förblir visioner.

Samlingsplatser/Boendemiljö: Trygga och le-
vande boendemiljöer är mycket viktiga 
för alla invånare vilket betonas i ÖP. Det 
saknas konkreta åtgärder hur man når dit. 
Trots tidigare översiktsplaners strävan i 
samma riktning går utvecklingen åt mot-
satt håll. Handeln koncentreras till stora 
centra som Väla, centrala Helsingborg är 
på väg att bli ett stort restaurang/cafétorg 
medan de mindre orterna utarmas på ser-
vice. Samlingslokaler försvinner och affä-
rer tvingas slå igen. ÖP 2010 måste inne-
hålla fl er idéer om hur även mindre orter 
kan vara levande boendemiljöer.

Logistik: När Västkustbanan byggt ut till 
dubbelspår söderut har man konsekvent 
valt att lägga banan utanför tätorterna utom 
i Kävlinge och Lund. Ytterligare ett undan-
tag framöver kan bli Ödåkra! Dubbelspåret 
medför ofelbart ökade barriäreffekter. En 
lösning med alternativ sträckning, tunnel el-
ler nergrävning bör förordas.

Det är vällovligt att satsa på kollektivtra-
fi k och gång/cykelvägar, även detta är en 
bristvara ute i de mindre orterna. Det är 
inte minst viktigt för barn/ungdomar och 
äldre. Kanske är ambitionen ”upplysta, 
trygga, gena, väl underhållna och vackra 
gång- och cykelstråk med hög detaljrike-
dom” i högsta laget för att ha råd att byg-
ga dessa vägar. Börja med basstandard på 
g/c-vägarna och utveckla efterhand för att 
ha råd med fl er.

En kompromiss för att ge fl er tillgång till 
kollektivtrafi k är att ha alternativa linje-
sträckningar under lågtrafi k. Äldre som 
kanske inte har så lätt för att gå längre 
sträckor kan få en hållplats närmare, sam-
tidigt som turtätheten fi nns kvar om man 
kan gå ett hundratal meter extra.

Många VA-ledningar som leder bort dag-
vatten är inte bara underdimensionerade 
utan också dåligt underhållna.  Underhåll 
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är inget som ingår i en översiktsplan, men 
att projektering och anläggning utförs med 
tanke på underhållsbehovet måste beaktas.

Utveckling av befi ntliga/nya stationssamhällen: 
Bedömningen att potentialen i Ödåkra kan 
vara upp till 1000 lägenheter är avsevärt hö-
gre än vad som anges i FÖP 1997 (680 lgh). 
Detta trots att området Duvestubbe med 
300 lgh inte verkar fi nnas med i ÖP 2010.  
Var skall lägenheterna byggas och i vilken 
utformning för nå planens 1000 lgh?

Pendlarparkeringar och hållplatser för bus-
sar med all trafi k detta medför kommer lätt i 
strid med kraven på effektivt markutnyttjan-
de och förtätad bebyggelse med god boen-
demiljö nära stationerna. Förtydliga hur des-
sa motstridiga krav kan tillgodoses önskvärt.

Transportutveckling: Utbyggnad till fyrspår 
kommer att innebära mycket stora ingrepp 
i omgivningarna och kan absolut inte ac-
cepteras genom Ödåkra. Det är skillnad 
på tåg som stannar och de som bara åker 
igenom. I översiktsplanen bör tankarna på 
dubbla spårsystem beaktas för att säker-
ställa en god boendemiljö.

Besöks- och personalintensiv centrumverksamhet: 
Väla håller på att byggas ut och ytterligare 
ytor för expansion redovisas i planen. Väla 
påverkar omgivningen med nedskräpning, 
buller och luftföroreningar. För att göra en 
utbyggnad acceptabel och minska miljöpå-
verkan måste det vara lättare att ta sig till 
Väla med kollektivtrafi k. 

Kommentar: Översiktsplanen är ett långsik-
tigt dokument som visar på utvecklingen fram 
till 2035. En prioritering mellan områdena 
kommer inte att göras inom ramen för ÖP 
2010. 

Banverket tog ett preliminärt beslut i juni 2008 
att Västkustbanans dubbelspår ska följa be-
fi ntlig järnvägssträckning genom Ödåkra. Att 
förlägga spåret i tunnel eller tråg avfärdades i 
järnvägsutredningen på grund av kostnadsskäl. 
Helsingborgs stad följer Banverkets ståndpunkt 
att Västkustbanan även fortsättningsvis bör ha 
sträckningen genom Ödåkra för att bibehålla ett 
centralt stationsläge.

Helsingborgs stad anser inte att det är en för hög 
ambition att erbjuda cyklister samma förutsätt-
ningar som bilister.

Helsingborgs stad har redan idag ett stadsbuss-
nät som erbjuder både stomlinjer (snabba gena 
linjer) och servicelinjer (linjer som kommer nära 
resenärerna).

VA-frågan tas upp som en del i en framtida 
utbyggnad av Ödåkra. Se kapitlet ”Tänk på 
att”.

Det är av hög prioritet att möjliggöra effektiva 
färdmedelsbyten vid stationer då detta är ett 
sätt att göra kollektivtrafi ken attraktivare och 
minska biltrafi ken, samtidigt är förtätning av 
bebyggelse i stationsnära lägen en av Helsing-
borgs viktigaste utbyggnadsprinciper. För att 
tillgodose dessa anspråk måste marken använ-
das effektivt, till exempel kan detta resultera i 
underjordiska garage för pendlarparkering.

Utställningshandlingen har förtydligats avseende 
fyrspår på Västkustbanan, endast sträckan 
mellan Helsingborgs central och Maria station 
är berörd. 

Helsingborgs Naturskydds-

förening    
(yttrande 2009-08-19)

Synpunkter: En hållbar stad med omgiv-
ningar kräver en politisk enighet. Vi hop-
pas så kan ske, så att inte många av de vack-
ra ord som fi nns i ÖP2010 bara blir kvar 
där. Likaså krävs samplanering med omgi-
vande kommuner. Naturen tar inte hänsyn 
till konstlade kommungränser - det måste 
människorna som bygger staden göra.

En fråga inställer sig - när har en stad vuxit 
färdigt?? När alla grönområden och all od-
lingsbar mark och all skog mellan kringlig-
gande småorter "tagit slut"?? Hoppas inte. 
Grönområden är viktiga för vår hälsa, för 
promenad och cykelvägar, för rekreation, 
för djuren likaså . Och som luftrenare! 
Gröna korridorer planeras. Bra, så att för-
tätningen även inom tätorten tar hänsyn 
till detta, med omväxlande parkstråk. Ef-
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tersom Helsingborg är en av de kommu-
ner i Sverige, som har som minst allemans-
rättslig mark, är detta viktigt. 

Även odlingslotter nära de boende inom 
staden och i de utbyggda/nybyggda tätor-
terna är viktiga. Viktigt också att god jord-
bruksmark ej tas i anspråk till vägar, indu-
strilokaler eller bostäder. En utbyggnad 
av järnvägen till dubbelspår är nödvändig 
för att öka trafi ktätheten och framkomlig-
heten. Den kan då inkräkta på grönområ-
den/jordbruksmark av olika slag, men får 
ej röra viktiga naturområden. Järnväg ge-
nom Bruces skog?? Förefaller så av kartan 
att döma. Den är redan bullerskadad av 
motorvägen (men kom ju dit efteråt).

Nedgrävning av järnvägen Söder - är vin-
sten för stadens invånare och byggnation 
av billiga OCH bra bostäder på området 
för ALLA typer av familjer/ensamstående 
alla åldrar/ studerande möjlig med tanke 
på kostnaderna?

Nybyggnation skall ta avstamp i mer en-
ergisnål och miljömässigt bra produktion 
än hittills. Det måste man kunna kräva av 
byggherrarna. Likaså måste vi vara rädda 
om vårt dricksvatten vid planering av VA, 
så inte plötsliga skyfall/översvämningar 
förorenar det eller förorenar människors 
bostäder. Fler våtmarksområden med ut-
jämningsdammar planeras. Bra.

Nya områden planeras stationsnära / kol-
lektivtrafi knära. Bra. Man borde kunna 
planera in redan från början barnomsorg, 
skola, bibliotek, dagligvaruhandel, grön-
områden, odlingslotter, gång- och cykel-
stråk inom området och hålla biltrafi ken 
utanför. Leveranser måste kunna ske och 
sophämtning, med ett bättre system än 
idag. Egen energiproduktion - med lokala 
små låga vindkraftverk av den nya sorten. 
Solceller på alla gemensamhetsbyggna-
der och även på bostadshusen. Gröna tak 
som tar omhand överskottsvatten och ser 
trevligt ut. Malmö är här en föregångsstad 
med klar miljöpolicy med förvaltningarna 
i samverkan. Biltrafi ken i staden/tätorten 
måste hålla sig till vissa leder och bara med 
begränsad hastighet (30 km/h) ta sig in på 

vissa smågator. Kräver planering! Fler gå-
gator och cykelstråk! Och förbättrad fram-
komlighet för kollektivtrafi ken, inklusive 
handikapp- taxi- sjukvård- service- leve-
ransfordon. Gärna el- eller biogas -drivna 
för bättre luft i staden. Fri parkering utan-
för stadskärnan alternativt fri bussåkning 
på P-biljetten.

Likaväl som man vårdar och tar tillvara de 
gröna värdena, måste de kulturmiljöer som 
satt sin prägel på staden och på kransor-
terna, bevaras. En stad utan sin historia är 
inte levande.

Med tanke på kommande klimatföränd-
ringar och stigande havsnivå, häftigare sky-
fall och stormar, är det klokt att inte bygga 
mer strandnära än det redan är i de små 
gamla fi skebyarna, som nu är "fi na" bo-
stadsområden. Likaså där är ursprungska-
raktären viktig. Framgår att man inte tänkt 
bygga ut mer i kustläge. Bra. Kustens och 
strandens karaktär är speciell och för Hel-
singborg ett typiskt landskap. 

Vi ber att få återkomma vid senare detaljplaner.

Kommentar: En utveckling av samhällena vid 
våra Pågatågstationer ses som en viktig del i en 
långsiktigt hållbar utveckling och effektiv mark-
användning. I övrigt föreslås en mer restriktiv 
hållning kring exploatering på jordbruksmark. 

Möjligheten för en framtida järnvägskoppling till 
NSRs nya kraftvärmeverk är en viktig del för 
den regionala utvecklingen och möjliggörandet av 
hållbara transporter. 

Hyresgästföreningen  
(har inte lämnat synpunkter)

LRF Skåne genom LRF´s 

kommungrupp Helsingborg 
(yttrande 2009-08-19) 

Synpunkter: LRF s kommungrupp note-
rar med tillfredställelse att jordbruksmark 
beskrivs som en resurs i översiktsplanen. 
Detta är då första gången så sker. Samtidigt 
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konstaterar kommungruppen att exploate-
ring sker öster om motorvägen på Tåstarp 
och ställer därför frågan om ord och hand-
ling i framtiden blir synkroniserade.

Tänk mötesplatser: Så vitt kommungruppen 
kunnat se är dessa helt koncentrerade till cen-
trum. Kommungruppen vill betona nödvän-
digheten av mötesplatser också på landsbyg-
den. Här måste kommunen vara med och 
stödja de många gånger stora ideella insatser.

Balans stad och natur: För att få ett smidigt 
sätt att hantera de frågor som här beskrivs 
och ett samförstånd skall nås måste samråd 
ske. Det är helt nödvändigt att LRF får vara 
med i diskussioner i ett så tidigt skede att 
det är möjligt att påverka utformning och 
förhindra onödigt intrång. Information om 
allemansrättsfrågor bör i betydligt större 
omfattning bedrivas av kommunen. Det är 
av stor betydelse att alla är medvetna om 
vad som gäller. Allemansrätten är inte bara 
en rätt utan medför också skyldigheter.

Tänk logistik: Här tas en mängd frågor upp. 
Här saknas tankar om närproducerat. För 
att det skall fi nnas trovärdighet borde frå-
gan om närproducerat fi nnas beskrivet i ÖP. 
En del påstående som exempel på sidan 50 
där det står " stora delar av kväve och fos-
fortransporterna till havet via vattendragen 
kommer från jordbruket". Detta uttalande 
måste klargöras och bakgrundsfakta pre-
senteras. LRF verkar kraftfullt både för an-
läggande av våtmarker och kantzoner.

En viktig åtgärd för landsbygdsutveckling 
är lätt tillgänglighet av bredband. Kommu-
nen bör verka för att alla telestationer har 
tillräcklig kapacitet för att de anslutna te-
lekunderna inte blir blockerade så de inte 
kan utveckla sina företag.

Avslutningsvis: Det är av stor betydelse att 
de få tysta områden som fi nns väl beak-
tas. Det är också av stor betydelse att det 
fi nns en mening bakom orden att utveckla 
landsbygden. Att dessa ord inte bara fi nns 
med för att det fi nns EU pengar för när-
varande utan att det är en ärlig politisk me-
ning bakom. Det är också av vikt att lands-
bygdsamhällen inte byggs ihop utan att 
det fi nns öppenhet som tydligt ger intryck 

av öppna landskap. Den goda jorden som 
fi nns i kommunen är inte bara en angelä-
genhet för jordbruket utan en viktig resurs 
för livsmedels- och energiproduktion. En 
angelägenhet och stort ansvar både lokalt, 
regionalt och globalt för alla politiskt ak-
tiva och miljömedvetna människor.

LRF s kommungrupp ser fram emot att i 
fortsättningen aktivt få tillföra kunskaper 
om jordbruk, landsbygdskultur och många 
andra frågor där våra stora kunskaper kan 
ha betydelse.

Kommentar: Helsingborgs stad ser fram emot 
en fortsatt god dialog med LRF. Utställnings-
handlingarna har ändrats för att förtydliga 
vikten av mötesplatser och boendemiljö i övriga 
delar av staden och samhällen på landsbygden. 
Jordbruket gör stora insatser för att begränsa 
sin omgivningspåverkan vilket är lovbart. ÖP 
2010 betonar vikten av att fortsätta detta po-
sitiva arbete och föreslår ett antal åtgärder som 
Helsingborgs stad bör driva. 

Ställningstagande om närproducerat, utöver den 
fysiska möjligheten för ett fungerande jordbruk, 
hör knappast hemma i en översiktsplan. Tysta 
områden kommer att utredas inom det kom-
mande Grönstrukturprogrammet.

Miljöförbundet Jordens 

Vänner Helsingborg  
(yttrande 2009-08-19) 

Synpunkter: Om man okritiskt läser ovan-
nämnda handling, kan man tjusas av de 
vackra orden om minskad miljöbelastning 
m.m. Med kännedom om kommunens 
praktiska agerande och planer och en kri-
tisk läsning kan man fi nna att de vackra 
orden blir utan innehåll, eller snarare nöd-
torftigt döljer ett skrämmande framtids-
tänkande.

Grundfrågan: Skall Helsingborg växa och i så 
fall hur mycket? 

ÖP2010, samrådshandling beskriver det 
som självklart att Helsingborg skall fort-
sätta växa och växa med lite fl er personer 
per år än tidigare. I handlingen verkar det 
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som om man skulle klara det både utan att 
bygga på värdefull åkermark och att bevara 
grönområden och klara miljön trots ökan-
de transporter. Idag är det så att många av 
dem som växer upp i Helsingborg inte kan 
fi nna en bostad i Helsingborg till rimliga 
priser samtidigt som många med god be-
talningsförmåga fl yttar in från andra delar 
av Sverige. Vår vision är helt annorlunda.
Hela Sverige skall leva. Visst skall män-
niskor kunna fl ytta, om de vill, men inte 
tvingas fl ytta. Det skall fi nnas jobb, bostä-
der och samhällsservice, så människor kan 
bo kvar där det vuxit upp, om de vill. Sto-
ra städer skall inte växa på bekostnad både 
av försörjningsmöjligheterna i glesbygder 
och på miljön i storstadsområden. De som 
växer upp i Helsingborg, skall kunna bo 
kvar om de vill och människor som fl yr 
från förföljelse i andra länder skall kunna 
komma hit, och det innebär en viss tillväxt, 
men inte alls så stor ökning som idag.

H+ - ett feltänk i stil med "Kejsarens Nya 
Kläder" 

ldéerna med H+ innebär att gräva ner järn-
vägen söderut för gigantiska belopp, dyra 
nya bostäder, höjd hyra för många befi ntli-
ga bostäder, ökad trafi k i fl era bostadsom-
råden, många arbetsplatser försvinner. En 
av följderna av H+ är den nya Hamnleden, 
som skulle drabba boende vid Kummelga-
tan, Rusthållsgatan, Koppargatan, Indu-
strigatan och i närheten därav, och som 
därför boende nu protesterar mot. Vid en 
utställning 2006 framgick att trafi ken på 
många av gatorna i den barnrika stadsde-
len Söder skulle komma att få ökad trafi k. 
När detta påtalades för tjänsteman och po-
litiker, vidtogs åtgärden att informations-
skärmen plockades bort. Planerna änd-
rades inte. De många småföretagare som 
fi nns på Gåsebäck har även ledande tjäns-
teman förolämpat genom att han kallade 
området för "ett industriområde på dekis" 
för att lättare motivera att större delen av 
området skulle jämnas med marken, och 
där skulle bostäder byggas. De fl esta tycker 
väl att det är trevligare med bostäder än in-
dustrier, men skall vi inte ha arbetsplatser 
inom rimligt avstånd?

Att gräva ner järnvägen skapar inga fördelar 
för järnvägen. Planerarna har dock tänkt 
sig att i framtiden kombinera nedgrävning 
av järnvägen med en HH-tunnel. Detta 
framställs som ett stort lyft för järnvägen, 
men det kan jämföras med det vansinni-
ga projektet med en tunnel genom Hal-
landsåsen. Att satsa många miljarder på en 
mycket kort järnvägssträcka för att vinna 
några få minuter i minskad körsträcka fö-
refaller minst sagt tveksamt. I fallet med 
Hallandsåsen innebär det en stor förgift-
ningsskandal och enorma grundvatten-
sänkningar. Vilka framtida miljöskandaler 
som kan dyka upp vid ett HH-tunnelbyg-
ge vet vi inte, men i båda fallen skulle en 
trivsam resa med vacker utsikt (Sinarps-
dalen resp. Öresund) bytas mot en mörk 
tunnel för tågresenärerna. Helsingborgare 
har aldrig tyckt det vara svårt att ta sig till 
Helsingör som turist. Som daglig pendlare 
kan man tycka det tar väl lång tid. En del 
makthavare talar ibland lyriskt om ”ökad 
integration". Integration, att folk träffas, 
ser vi positivt på. Men vi ser det inte som 
något positivt att svenskar inte kan få jobb 
i Sverige eller att danskar inte har råd att 
bo i Danmark. Det är inte integration utan 
tvångspendling. I ett läge då det inte ens 
går att köpa SJ-biljetter över disk i en så 
stor stad som Helsingborg och turtätheten 
för tåg på många håll i Sverige är mycket 
låg är det åtminstone helt fel prioritering 
att satsa massor av miljarder på en 4 km 
lång förbindelse, där man nu oftast kan åka 
färja var 20:e minut. Kommunen plane-
rar nu t.o.m. i strid med fullmäktigebeslut 
för biltrafi k i en HH-tunnel. Denna HH-
tunnel för bilar är tänkt att gå söder om 
H+området för att minska mängden avga-
ser i centrum. Detta visar att de styrande 
fullständigt struntar i klimathotet och bara 
bryr sig om att försöka minska miljöstör-
ningarna i de centrala delarna, där det är 
tänkt att huvudsakligen rika skall bo.

Toleranta mötesplatser - eller kommersiella 
censurplatser    

I ÖP2010, samrådshandlingen, talas om 
toleranta mötesplatser, men det vi möts av 
i praktiken är att det offentliga rummet är 
alltmer nedlusat med kommersiell reklam. 



72 - ÖP 2010 ÖP 2010 –  SAMRÅDSREDOGÖRELSE

På fl era platser där man kan möta männis-
kor och ägna sig åt fritt meningsutbyte ge-
nom fl ygbladsutdelning och att kunna föra 
samtal, fi nns ingen frihet. Det gäller dels 
hela Välaområdet, även utomhus, liksom 
vid t .ex. ICA-Maxi, men även fl era plat-
ser i Helsingborgs centrum, där det fi nns 
ett utskjutande tak såsom utanför ingång-
en till Söderpunkten och till Knutpunkten. 
Särskilt anmärkningsvärt är att hela områ-
det framför Campus ingång ända fram till 
bron över järnvägen och Järnvägsgatan är 
förbjudet område för fl ygbladsutdelning. 
Universitet och högskolor som borde vara 
centrum för tankens frihet har en så in-
skränkt ledning att de inte vågar låta sina 
studenter ta del av nya synpunkter. De har 
förmodligen så dåligt förtroende för sina 
egna tankar att de inte vågar låta studenter 
komma i kontakt med andra tankeström-
ningar. Vår vision är i stället ett yttrande-
frihetens paradis, där FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter, artikel 19 om att få 
sprida och mottaga synpunkter utan hän-
syn till gränser, skall bli verklighet. Idéer-
nas bärkraft skall vara avgörande, inte hur 
många miljoner som storföretag kan satsa 
på att lansera idéer.

Goda boendemiljöer - eller segregerade, utar-
made boendemiljöer 

Det vi sett är både att ny värdefull åkermark 
tas i anspråk, och att parker och grönom-
råden av olika slag förstörs och bebyggs, 
samtidigt som människor med små inkom-
ster inte kan få eller har mycket svårt att få 
bostad. Ofta bygger man på platser där det 
inte fi nns bra  möjligheter till kollektivtra-
fi k. Vi vill att det man bygger i första hand 
skall byggas nära pågatågsstationer eller 
andra platser där man har bra kollektivtra-
fi k. Ibland kan man också bygga på en eller 
två våningar på befi ntliga hus. Grönområ-
den måste vara kvar så människor får en 
trivsam boendemiljö. Man måste se till att 
bygga så folk med små inkomster har råd 
att få en lämplig bostad.

Ingen mer bebyggelse på landborgen eller i strandnä-
ra lägen.    
På sidan 63 under rubriken "Landborgen 
- Fördjupning avseende park- och natur-
utveckling" står det: "Möjligheten att idag 

utveckla park- och naturområden i kom-
bination med att eventuellt tillåta bebyg-
gelsetillskott på vissa avsnitt bör utredas". 
Landborgen liksom stranden är riksintres-
se för rekreation och naturminnesvård. 
På Gotland var det en landshövding, som 
tvingades avgå för att hon tyckte att vis-
sa personer (som är viktiga för näringsli-
vet) skulle få bygga i strandnära områden. 
Regeringen betonade att likhet inför lagen 
måste gälla. Samma sak måste rimligen gälla 
även strandnära områden och landborgen 
i Helsingborg. Vi hävdar bestämt att några 
undantag inte skall göras. Landborgen och 
stranden i Helsingborg måste vara till för 
alla helsingborgare och skyddas mot ytter-
ligare exploatering. Vi säger bestämt nej till 
undantag. Ingen ytterligare exploatering på 
landborgen eller strandnära områden. Nu 
förstår vi att landshövdingen på Gotland 
inte avsattes för att hon ville att "fi nt folk" 
skulle behandlas bättre än andra. Hon av-
sattes naturligtvis för att hon sade det på 
ett sätt så det kunde bli känt. Ekonomiska 
och politiska makthavare brukar hålla var-
andra om ryggen, men utåt till allmänheten 
måste de ge ett sken av att alla behandlas 
lika. Det är därför man skriver "eventuellt 
tillåta bebyggelsetillskott" och hoppas att 
ingen reagerar. Kanske räknar man med att 
lokala massmedier ser till att skydda höj-
darna, åtminstone inte utlösa något med-
iedrev. Vi tycker det åtminstone luktar vän-
skapskorruption lång väg.

Klimatanpassat transportsystem - eller fortsatt 
byggande för klimatkatastrof

Nu byggs vägar för mångmiljonbelopp, som 
ökar biltrafi k. Österleden t.ex. som sägs av-
lasta andra gator hjälper inte ett dyft mot 
koldioxidutsläppen och växthuseffekten. 
Den kan möjligen temporärt göra en viss 
nytta mot andra utsläpp såsom kväveoxider, 
som främst skadar närboende, men efter-
som trafi ken fortsätter öka kommer proble-
men på t.ex. Stenbocksgatan på lång sikt att 
bli värre igen. På kort sikt hjälper det inte 
heller mot Länsstyrelsens krav på minska-
de utsläpp av kväveoxider, eftersom det tar 
några år innan Österleden är fullt ombyggd. 
Man hade kunnat få bättre effekt mot ut-
släppsnivån på Stenbocksgatan med åtgär-
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der vi tidigare föreslagit: Man hade direkt vid 
nästa tidtabellsskifte kunnat sätta in minst 
två nya busslinjer längs hela Stenbocksga-
tan och vidare till nordliga stadsdelar och 
till sydliga stadsdelar, utöver de stadsbussar 
som fi nns idag. Eftersom många bilar åker 
längs Stenbocksgatan är det troligen för att 
de skall till målpunkter nära Stenbocksga-
tan eller norr eller söder därom. Ett verk-
ligt klimatanpassat transportsystem, som 
också löser både andra miljöproblem och 
ordnar det praktiskt för människor, skul-
le se ut på följande sätt: Transportbehovet 
måste minskas kraftigt med mer närservi-
ce och mer närproduktion. Det offentliga 
måste ordna så i första hand förskolor, sko-
lor fi nns i alla bostadsområden, men även 
områdesbibliotek, fritidsgårdar, samlings-
salar för äldreverksamhet, samlingssalar där 
folk kan träffas oberoende av ålder, idrotts-
platser, lekplatser, vårdcentraler. Kommu-
nen måste på olika sätt ha ansvar för att så-
dan verksamhet som brukar drivas i privat 
regi såsom livsmedelsbutiker, tidningskios-
ker, frisörer, cykelreparatörer m.m. etable-
rar sig. Det borde vara en kommunal skyl-
dighet att ordna stöd till en livsmedelsaffär, 
så den kommer igång i ett nybyggt område, 
även innan kundunderlaget anses t illräckligt 
stort. Detta är troligen nödvändigt för folk 
inte skall vänja sig vid att köra bil långt bort 
bara för att kunna handla. Det krävs också 
lagstiftning för att grossistföretag inte skall 
få gynna stormarknader på de små butiker-
nas bekostnad. Datastugor är viktiga för att 
folk med vissa slags arbeten skall kunna dis-
tansarbeta åtminstone vissa dagar och ändå 
ha "arbetskamrater' i en lokal i närheten av 
där man bor. Det kunde kommunen ordna 
om inte privata företag gör det. Det behövs 
också kollektiv hemsändning av varor för 
att minska bilåkandet till affärer. Med fl er 
telefonmöten och videokonferenser kan 
antalet tjänsteresor minskas. Mer närprodu-
cerat får man bl.a. genom att kommunen i 
sin upphandling har närproducerat som ett 
mycket viktigt kriterium. Att det sedan går 
emot EU:s klimatvidriga regler måste poli-
tiker, som t ar klimathotet på allvar, strunta 
i. Det offentliga måste aktivt underlätta för 
folk att få jobb närmare bostaden . (Idag 
kan det vara tvärtom. T.ex. har människor 

nekats tjänstledigt för att prova på ett vika-
riat närmare där man bor.)

När det gäller de transporter (av personer 
eller gods), som verkligen behövs, gäller 
det att få en mycket kraftig övergång från 
bil och fl yg till miljövänlig kollektivtrafi k 
(tåg, spårvagn, trådbuss eller biogasbuss), 
cykel eller gångtrafi k. För att lyckas med 
det krävs en lång rad åtgärder, både åt-
gärder som begränsar bilisters frihet (t.ex. 
stopp för alla nya stora vägbyggen, stopp 
för byggande av stora parkeringsanlägg-
ningar i centrum, stopp för utbyggnad av 
befi ntliga och byggnad av nya externa köp-
centrum, inkomstberoende trängselskatter, 
kraftigt höjd bensinskatt med möjlighet till 
inkomstberoende och behovsprövad ra-
batt, avstängda eller enkelriktade gator, 
farthinder eller dylikt.), åtgärder som för-
bättrar kollektivtrafi ken (t .ex. lägre taxor, 
ökad turtäthet, kortare bytestider, även lin-
jer direkt mellan yttre stadsdelar, som inte 
går via centrum, som ett komplement till 
linjer mellan alla stadsdelar och centrum, 
betydligt bättre möjligheter att köpa biljet-
ter till tåg över disk, återinför möjligheter 
att billigt få med cyklar och annat resgods 
på tåg.) och betydligt bättre information. 
Dels om hur man kan åka kollektivt, och 
dels om nödvändigheten av att lägga om 
trafi kpolitiken. Man kommer inte ifrån att 
biltrafi k behövs en del också men avsevärt 
mindre än idag. Till dessa biltransporter 
och till bussar gäller det naturligtvis att ha 
energisnåla motorer och miljövänligt driv-
medel, t .ex. biogas som görs av organiskt 
avfall. Förnybart drivmedel kan man inga-
lunda få f  ram i sådan mängd att det räcker 
till så mycket biltrafi k som idag, utan att 
det leder till oacceptabla miljöeffekter t 
.ex. i regnskogen eller genom att ta maten 
f  rån de fattiga.

Avslutning: Genom att prioritera skola, vård, 
omsorg, kultur och miljö före vägbyggen, 
onödiga byggen, orimligt stor byråkrati 
skulle det vara möjligt för kommunalpoli-
tiker att ta klimathotet på allvar. Pengarna 
är inte slut i samhället utan de har hamnat 
i fel fi ckor. Vi måste komma ifrån det sys-
tem där pengar och vinster för vissa välsi-
tuerade tillåts styra i stället för människors 
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behov och naturens begränsningar. Vi har 
i detta yttrande visat hur man kan föra en 
miljöpolitik värd namnet, om man verk-
ligen tar klimathotet, miljöfrågor i övrigt 
och människors behov på allvar.

Kommentar: Er antydan om att frågor och 
ställningstaganden ”mörkas” samt att ÖP 2010 
skulle gynna vissa ”välsituerade” ser vi som stö-
tande och kan bara konstatera att den uppfatt-
ningen är inkorrekt.

Hur planering och byggande ska hanteras ur ett 
demokratiskt perspektiv fi nns reglerat i Plan- och 
bygglagen. Alla beslut och projekt utgör offentlig 
handling och Helsingborgs stad informerar konti-
nuerligt om pågående projekt. Genom omfattande 
informations- och dialogarbeten har ÖP 2010 
diskuterats och förankrats hos organisationer, 
föreningar och allmänheten.

Helsingborg är en attraktiv stad som många väjer 
att fl ytta till. Av den anledningen krävs det en 
beredskap för hur dessa personer ska kunna få en 
god boendemiljö. Genom att förtäta i den befi nt-
liga strukturen kan områden tillföras ny kvalitet 
men det måste naturligtvis göras utifrån befi ntliga 
värden och förutsättningar.

Beträffande synpunkter om förtätning och beva-
randet av grönytor anser vi att det går att göra 
en hel del förtätningar utan att ta alltför mycket 
kvalitativa grönytor i anspråk. De ytor som blir 
kvar efter förtätning skulle kunna nyttjas bättre 
och få en högre ekologisk kvalitet med hjälp av 
varsam planering. Förtätning kräver dock att 
varje enskilt fall studeras utifrån platsens unika 
förutsättningar.

Vad gäller frågan om Landsborgen så slås det 
klart och tydligt fast att en fördjupning av över-
siktsplanen krävs för att studera förutsättning-
arna i detalj.

Det är skillnad på allmän plats och kvartersmark, 
vilket spelar en avgörande roll om rätt att vistas och 
sprida information. Det ”offentliga rummet” har 
inte alltid kommunen som huvudman och då är det 
den enskilde fastighetsägarens beslut.

Hamnleden är en nödvändighet för att motverka 
överskridandet av miljökvalitetsnormerna och är 
nödvändig oavsett H+projektet. I en förstudie 
enligt väglagen som har tagits fram under 2009 
redovisas motiv för Hamnleden utförligare. De 

för- och nackdelar som de olika alternativen ger för-
djupas också inför fortsatta utredningar. I fördjup-
ning av översiktsplanen för H+ sätts frågan om 
Hamnleden in i ett bredare sammanhang, samråd 
om denna kommer att hållas i fl era skeden under 
2009 och 2010.

Då stora delar av synpunkterna berör sådana 
frågor som inte kan regleras i en översiktsplan 
kommenteras de inte ytterligare.

Rååns Vattendragsförbund 
(har ine lämnat synpunkter)

Vegestrands Sportstugeföre-

ning      
(yttrande 2009-08-14) 

Synpunkter med begäran om anläggan-
de av våtmarker i anslutning till Vegeå. 
Sandön vid Vegeås mynning i Skälderviken 
och dess omgivningar i Helsingborgs stads 
nordligaste del är naturskyddade. Här fi nns 
låglänt bebyggelse. Våtmarksan1äggningar 
utmed ån är en tänkbar möjlighet att skyd-
da området från framtida översvämningar 
och övergödning.

Ofta rapporteras om stigande medeltem-
peraturer i luft och vatten med isavsmält-
ning och höga vattennivåer i haven som 
följd. Hittills har nordvästra Skåne skonats 
från översvämningar som dem vi läst om 
och kanske upplevt i Göteborg somma-
ren 2008, Holland för några år sedan etc.  
Vi måste ta rapportering och forsknings-
resultat på allvar och förebygga katastro-
fer. Konkret och angelägen för oss, som 
bor och lever i den aktuella delen av nord-
västra Skåne, är Swecos utredning från 08 
1113 med uppdragsnummer 1220041 kal-
lad Översiktlig översvämningskartering i Ve-
geås mynning, Hasslarpsån, Skavebäcken samt 
Oderbäcken. Följande är direkt citerat från 
nämnda utredning: Resultaten visar att det 
generellt är låglänta områden i de nedre 
delarna av vattendragen samt fl acka par-
tier längre uppströms i systemen som ris-
kerar att drabbas av översvämningar. Höga 
havsnivåer påverkar vattennivåerna i de 
nedre delarna av vattendragen. 
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I Vegeån ligger åfårans bottennivå under 
nivån ±O m cirka 11 km uppströms myn-
ningen i havet. Havsnivåernas inverkan på 
vattennivåerna i vattendragen är större vid 
låga vattenfl öden än vid höga. Översväm-
ningskarteringen tar endast i beaktande 
de ytor som översvämmas av direkt över-
svämning från vattendragen vid de givna 
indata och förutsättningar som inkluderats 
i modellen. Den totala översvämningsbil-
den blir troligtvis något annorlunda. Ex-
empelvis kan lokala översvämningar upp-
stå genom dämning av dagvattenledningar 
i kontakt med vattendragen. Kraftig ne-
derbörd kan dessutom orsaka vattenmätt-
nad i marken, med översvämningar av lo-
kala svackor som följd. 

Lika påtaglig är Lisa Förlins utredning från 
2007, som visar på allt för stora mängder 
av kväve och fosfor i vattnet. År 2007 med 
mycken nederbörd medförde högt vatten-
stånd och läckage från omgivande jord-
bruksmarker. Kväve och fosfor spolades 
med Vegeås vatten ut i Skälderviken med 
övergödning som följd. För att bevara om-
rådets speciella natur, dess fl ora och fau-
na och skydda låglänt bebyggelse vädjar 
vi om, att berörda kommuner i samver-
kan bygger ut våtmarker uppströms utef-
ter Vegeå.

Kommentar: Klimatfrågan kommer att ut-
redas ytterligare i ett kommande fördjupnings- 
PM för Klimatförändringar och planering. 
Helsingborgs stad är delaktig i Vegeåns vat-
tendragsförbund som har ansvaret för Vegeåns 
avrinningsområde. Stadens arbete med våtmar-
ker, som lyfts fram i ÖP 2010, är en viktig 
del i att minska belastningen på vattendragen 
i regionen. Helsingborgs stad kan verka för 
att våtmarker ska utvecklas, men det kräver 
en aktiv dialog med fastighetsägarna i avrin-
ningsområdet – en dialog där Helsingborgs 
stad kan bistå Vegeåns vattenvårdsförbund.

Vegeåns Vattendragsförbund 
(har ine lämnat synpunkter)

3.8 Synpunkter från enskilda 

personer 

Synpunkter angående Dunkers kultur-

hus (2009-08-03): Idé om nytt regionalt 
”konstbibliotek/museum” i Dunkers kul-
turhus: ”På våra offentligt ägda museer i 
Skåne fi nns mycket konst med hög kvalitet 
som aldrig/mycket sällan visas, beroende 
på plats/lokalbrist för utställningar.” ”Den 
troligen mest ekonomiska lösningen är att 
bygga om P-garaget i källaren på Dunkers 
kulturhus till utställningslokal.”

Kommentar: Det är ett detaljerat och intres-
sant förslag som lyfts fram. Det är dock inte 
en fråga som kan hanteras i en översiktsplan 
varför det inte kommenteras ytterligare här.

Synpunkter från ägaren av Lydinge gård 

med krav på förtydligande angående ut-

byggnad av Mörarp (2009-08-12): Genom 
ombud har ägaren till Lydinge gård  (nio 
hektar stort område i nordöstra delen av 
Mörarps samhälle) följande synpunkter:

Området som streckmarkerats på bilagda 
markanvändningskarta tillhörande Över-
siktsplan 2002 utgör inte utbyggnadsom-
råde enligt denna översiktsplan antagen 
av kommunfullmäktige 2002-06-12. Om-
rådet är f.n. jordbruksmark och avstån-
det från områdets centrum till pågatågs-
station är cirka 1100 meter och avståndet 
till skola cirka 600 meter.Det känns na-
turligt att avsluta samhällets utbyggnad 
mot norr genom att bebygga det nu ak-
tuella området. Väster om området fi nns 
ju tätbebyggelse och området måste be-
dömas som ganska attraktivt för bebyg-
gelse med utsikt över Söderåsen och re-
lativ närhet till service. Dessutom önskar 
markägaren bebygga området. Helsing-
borg har relativt ont om lämpliga områ-
den för utbyggnad av bostäder och det är 
därför viktigt att noga analysera de områ-
den som har en potentiell möjlighet att bli 
lämpliga områden för bostäder. Här fi nns 
ju de fl esta förutsättningarna uppfyllda:
• Nära tillgång till kollektiva kommuni-
kationer;   
• Nära tillgång till skola och förskola 
och annan samhällsservice;  
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• Nära tillgång till VA-ledningar och över-
gripande gatunät.

Efter telefonsamtal samt skriftväxling an-
gående planläggning av det aktuella om-
rådet med planchefen Björn Bensdorp- 
Redestam samt andra företrädare för stads-
byggnadsförvaltningen och då fått beske-
det att frågan om områdets utbyggnad 
kommer att prövas i Översiktsplan 2010. 
Vi har därför i brev till stadsbyggnadsför-
valtningen 080602 hemställt att det aktu-
ella området medtas som utbyggnadsom-
råde i Översiktsplan 2010.

I det samrådsunderlag som nu redovisats 
har det betr. Mörarps stationssamhälle 
endast angetts att förtätning av bebyg-
gelsen bör ske kring stationen. Översikts-
plan 2010 är härvid mindre vägledande 
än Översiktsplan 2002 där de olika ut-
byggnadsområdena redovisats på ett tyd-
ligt sätt. Jag anser att den version av över-
siktsplanen som nu är under utarbetande 
för närvarande inte är tillräckligt genom-
arbetad och att det krävs ett förtydligande 
av vilka utbyggnadsområden och utbygg-
nadsriktningar som är aktuella i respektive 
samhälle där utbyggnad skall ske. Kravet 
på en översiktsplanen är ju att den vara ett 
strategiskt dokument och ett underlag för 
detaljplaneringen. I 4 kap. I 4 kap. 1 § PBL 
anges bl.a. att översiktsplanens innebörd 
och konsekvenser skall kunna utläsas utan 
svårighet. Det kravet uppfyller inte det nu 
framtagna samrådsunderlaget avseende 
Översiktsplan 2010. Under hänvisning till 
det ovan anförda yrkas att Översiktplan 20 
10 förtydligas avseende utbyggnadsom-
råden och utbyggnadsriktningar samt att 
det ovan angivna området omfattande 9 
hektar i nordöstra delen av Mörarp med-
tas som utbyggnadsområde för bostäder i 
översiktsplanen.

Kommentar: Enskilda områden pekas inte 
ut i ÖP 2010. Förtydligande om utbyggnads-
riktningar och betydande konsekvenser har dock 
gjorts i utställningsförslaget, se kapitlet ”Tänk 
på att” för mer information. Vår bedömning är 
att den övergripande utvecklingen på detta sätt 
ändå blir tydlig och att det genom antingen för-
djupningar av översiktsplanen eller genom större 

planprogram kan utredas i mer lämplig skala 
hur en utbyggnad bör ske. På så sätt anses över-
siktsplanen uppfylla kriterierna enligt PBL.

Synpunkter med önskemål om förtydli-

gande och förslag när det gäller Allerum/

Hjälmshult: Redovisningen beträffande Al-
lerum och Hjälmshult i dokumentet "ÖP 
2010 Samrådshandling maj 2009" och den 
därtill bilagda kartan "Stads- och lands-
bygdsutveckling " kan tolkas så att de två 
byarna skall behandlas/klassifi ceras olika. 
Allerum ingår enligt kartans markering 
ochtexten på sidan 57 i klassen "Utveck-
ling av byar utanför högkvalitativ kollek-
tivtrafi k " medan Hjälmshult enligt kartan 
ingår i klassen "Varsam komplettering av 
mindre byar på landsbygden ". De två klas-
serna har helt olika utvecklingsscenarios. 
I modern historisk tid har de två byarna i 
kommunala sammanhang inte behandlats 
strikt var för sig utan så gott som alltid till-
sammans som Allerum/Hjälmshult. Den 
arbetsgrupp som tagit fram samrådshand-
lingen ÖP 2010 har vid ett par tillfällen då 
frågan om relationen Allerum/Hjälmshult 
och den ovan nämnda klassifi ceringsskillna-
den på kartan förts på tal framhållit att by-
arna absolut skall behandlas i ett samman-
hang och utvecklas likvärdigt. Skillnaden 
på kartan beror på att den ringsymbol som 
används för Allerum i sin schablonmässiga 
storlek inte kan täcka både Hjälmshult och 
Allerum, och att man kanske egentligen 
skulle haft två symboler, en för varje by. Å 
andra sidan ser man byarna som en enhet 
och då blir det konstigt med två symboler.
Förslag: Använd även för Hjälmshult en li-
kadan symbol som den som redan används 
för Allerum och förklara kort i text på 
lämpligt ställe att Allerum och Hjälmshult 
behandlas i planhänseende tillsammans 
som en by, även om de inte skall byggas 
samman. Tag bort den skära prickmarke-
ringen för Hjälmshult, som av arbetsgrup-
pen uppgetts inte höra hemma där.

Inledning: Allerum och Hjälmshult har en i 
mångt och mycket gemensam historia. By-
arna har delat skola, kyrka och annan ser-
vice. Medan kyrka och skola fi nns i Allerum 
fanns speceributiken och bensinmacken i 
Hjälmshult, och busstrafi ken från byarna 
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utgår från Hjälmshult. För att bäst utveck-
la de två byarna bör deras kvaliteter även 
framgent gemensamt och omsorgsfullt tas 
tillvara. Så bidrar befolkningsunderlaget i 
Hjälmshult betydande grad till nyttjande-
graden av kyrka respektive skola. Byarna är 
förbundna med cykelbana vilket underlättar 
kommunikationen, särskilt för skolbarnen. 
Byarna har förutom sin gemensamma histo-
ria de allra bästa förutsättningar att fortsätta 
utvecklas gemensamt eftersom båda är lika 
lämpade för ny bebyggelse med enfamiljs-
hus. Byarnas ända till för ett par år sedan 
öppna speceributik respektive bensinmack 
låg i Hjälmshult, och dessa servade även Al-
lerum. Eftersom byarnas utveckling genom 
infl yttning har hämmats av att det ålderstig-
na VA-systemet slagit i kapacitetstaket har 
inte befolkningsunderlaget i byarna utveck-
lats i den takt som den hårda konkurrensen 
i den privata servicenäringen krävt. Efter-
frågan på boende i Allerum och Hjälmshult 
har således inte kunnat mötas av tillräcklig 
nybyggnation. Detta har som sagt bl. a be-
rott på att VA-systemet har nått kapacitets-
taket och sorts "ond cirkel" har uppstått . 
Utan bra VA-försörjning och kollektivtrafi k 
kan man inte bygga nya bostäder för infl ytt-
ning, och utan infl yttning fi nns inget eko-
nomiskt underlag för att förbättra den sva-
ga VA-försörjningen och kollektivtrafi ken! 
Följden har i praktiken tyvärr utvecklats till 
ett "plan- och byggstopp". Bristen på äldre-
boende har dessutom bidragit till att äldre 
tvingats fl ytta från sin hemby, med ökad ut-
fl yttning som följd. I ÖP 2010 anger kom-
munen intentionen att utveckla Allerum/
Hjälmshult och möta den starka efterfrågan 
på boende i byarna . Det följande avser att 
ge översiktliga förslag i några centrala frå-
gor. När det gäller de "brister" som hittills 
bidragit till vad som närmast kan betecknas 
som byggstopp så är det följande på kom-
mande sidor också värt att nämna.

Sammanfattningsvis bör det omarbetade för-
slaget till översiktsplan eliminera befi ntliga 
skillnader i hur Allerum respektive Hjälms-
hult behandlas. Båda byarna har helt likvär-
diga förutsättningar för framtida utveckling 
genom infl yttning till nya bostäder, i första 
hand enfamiljshus och gärna på fribyggar-
tomter. Dessutom kompletterar byarna var-

andra bra och ett fortsatt "likvärdighets- och 
ömsesidigt kompletteringstänk" kommer 
att gynna båda byarna. I den mån kollek-
tivtrafi k, VA-försörjning respektive annan 
service som affär, post mm, liksom äldre-
boende skall behandlas i översiktsplanen 
hänvisas till det efterföljande som skisserar 
möjliga "goda cirklar" för att nå god kvalitet 
på nämnda områden.

Beträffande kollektivtrafi k: Kommunen har 
en utredning och förslag till ombyggnad 
av avfarten mot Allerum/Hjälmshult från 
111:an så att stadsbussarna, som i dag vän-
der väster om 111:an efter att ha gått ige-
nom Mariastaden, framgent kan gå "raka 
vägen" från Maria till AlIerum/Hjälms-
hult. Denna förändring kommer att inne-
bära en väsentlig förbättring av möjlighe-
terna att erbjuda AlIerum/Hjälmshult god 
turtäthet. Detta i sin tur förenklar pendling 
in mot Helsingborg for boende och infl yt-
tande, vilket i sin tur ökar trafi kunderlaget, 
vilket i sin tur medger ökad turtäthet, osv. 
Således hamnar kollektivtrafi ken till/från 
byarna i en "god cirkel".

Beträffande VA-försörjning: I dag saknas ka-
pacitet för att försörja ytterligare bostäder 
i AlIerum/Hjälmshult med vatten och av-
lopp. Sydvatten håller nu på att lägga sin 
stora vattenledning mellan Helsingborg 
och Höganäs, och denna går längs 111:ans 
östra sida och väster om Allerum/Hjälms-
hult. VA-verket har aviserat goda möjlighe-
ter att från ledningen dra fram den vatten-
kapacitet som erfordras for att försörja de 
nya bostäder som tillkommer i byarna. På 
liknande sätt förhåller det sig med avlop-
pet. Det "plan - och byggstopp" som med 
hänvisning till VA-problemen legat som en 
ond cirkel som kvävt byarnas växtkraft kan 
nu enkelt omvandlas till ännu en god cirkel 
eftersom VA-verket blir redo att bygga ut 
VA-kapaciteten för att möta det bostads-
byggande som kommer. "Plan- och bygg-
stoppet" kan således hävas och övergå till 
planering och byggande för att möta efter-
frågan.

Överväganden: Synpunkternas tonvikt lig-
ger i det följande i huvudsak på Hjälms-
hult eftersom kännedomen här är större 
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än för Allerum. Emellertid sker alla över-
väganden utifrån det gemensamma Alle-
rum/Hjälmshults intressen och synvin-
kel. Allerum har en särskilt känslig miljö 
med sin K-märkta kyrkby, vilket kommu-
nen säkert ständigt har med sig i sin pla-
nering. Båda byarna har båda fi n bykarak-
tär vilken bör bevaras, bl. a bör inte byarna 
helt byggas ihop, nya bebyggelser bör inte 
sträckas ut for långt in i jordbrukslandska-
pet österut, och väster om Jonstorpsvä-
gen förutses nästan ingen utbyggnad alls. 
Kommunen har för några år sedan, delvis 
på egen mark, genom fort en utbyggnad 
österut i Hjälmshults södra del som kom-
pletterar ett befi ntligt villaområde. Områ-
dets maximala utsträckning österut från 
Jonstorpsvägen (ca 300 m) kan antas vara 
det maximala avstånd från Jonstorpsvägen 
som kommunen ser för utbyggnad österut 
i Hjälmshult.

Eftersom det gäller att skapa maximalt 
goda cirklar får byarna föreslås följande:
l. Översiktsplanen behandlar (i sin över-
siktlighet) fortsättningsvis byarna Al-
lerum och Hjälmshult som en enhet.
2. Kollektivtrafi k med bussar till Helsingborg 
planeras så att de täcker hela sträckan från 
Hjälmshults norra ände ned till Allerums 
södra ände får att attrahera maximalt trafi k-
underlag. Motsvarande bör gälla får kollektiv-
trafi k mot Höganäs i den mån underlag fi nns.
3. VA-anslutning görs med en "omfattning" 
dvs. man ansluter lämpligen inledningsvis 
med större projekt i norra änden av Hjälms-
hult respektive i södra änden av Allerum. Via 
anslutningsavgifter får man omgående fi nan-
siering får en genomgående "VA-ryggrad" till 
vilken senare mellanliggande anslutningsom-
råden kan kopplas in utan större nya investe-
ringar. Stadsbyggnadskontoret och VA-ver-
ket samordnar sig lämpligen i denna fråga.
4. Återetablering av Hjälmshult som ett li-
tet "servicecentrum". Genom att i Hjälms-
hults norra ände placera busshåll(vänd?)plats 
kombinerat med gratis parkering för pend-
lare (Park & Ride) skapas ett stadigt fl öde 
av potentiella kunder till servicecentrets bli-
vande bensinmack och affär, som även kan 
tillhandahålla postservice, apoteksutlämning 
etc. Enligt obekräftad uppgift passerar mer 
än 5000 fordon servicecentret varje dag.

5. I anslutning till servicecentret kan man 
möta efterfrågan på äldreboende genom att 
etappvis bygga exempelvis marklägenhe-
ter. De äldre kan bo kvar i "sitt" AlIerum/
Hjälmshult med närhet till släkt och vänner.

Kommentar: Allerum och Hjälmshult redovi-
sas nu med samma symbol och utvecklingsprincip. 
Det pågår ett arbete med att förbättra kollektiv-
trafi kförsörjningen. Även VA-situationen utreds 
och utbyggnad och upprustning av ledningsnätet 
förbereds. En fördjupning av översiktsplanen för 
Allerum-Hjälmshult ska tas fram för att mer 
detaljerat studera och ta ställning till hur en ut-
veckling av samhällena kan ske.

Bifogad karta fi nns tillgänglig på stadsbygg-
nadsförvaltningen i originalhandlingen).

Synpunkter från medborgare boende i 

Påarp (2009-08-17): Man skulle kunna bör-
ja på sidan 52 utan att ha missat någonting. 
Skall sidorna fram till 52 vara med, skall 
de läggas sist i dokumentet? Dessutom bör 
dessa sidor komprimeras till ett uppslag. 
Språket innehåller många upprepningar. 
Exempel ett ord som noder återkommer 
på åtskilliga ställen, enligt uppslagsverk an-
vänds ordet inom databranschen, i botani-
ken, vid förklaringar av fysiska skeenden 
samt för att förklara himlakroppars rörel-
ser. Ingenstans fi nns en förklaring som har 
med sammanhanget människors/gods el-
ler transporter/rörelser att göra. Vem är 
ÖP2010 avsedd för och vad är den avsedd 
att användas till? Vem skall orka läsa den 
som inte gör det på betald arbetstid?  En 
företagsledare som har planer på att eta-
blera sig i Helsingborg och får denna i sin 
hand, för att göra sig en bild av Helsing-
borgs vision på kort och lång sikt, kommer 
att sluta läsa inom fem sidor.
Sid. 52: Man skriver att man skall hålla 
en dialog med allmänheten vid utveck-
ling av staden, men man beaktar inte de 
boendes intressen och viljeyttringar. Man 
åker ut och håller samråd, med denna i 
bakfi ckan och fortsätter "sitt" arbete utan 
hänsyn. (tjänstemannastyre).  
Sid. 52 Stycket När Helsingborg växer 
---- jordbruksmark bör ordet "undan-
tas" ändras till ”begränsas”.  
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Sid. 57 Ödåkra är redan en så stor pendlar-
station att pendlarparkeringen redan är full.
Sid. 58 innehåller ett antal exempel där 
man överhuvudtaget inte ger enskilt ägan-
de något som helst gehör. 
Sid. 59 Småskaligt jordbruk är redan i dag 
olönsamt. Skall detta bevaras måste det 
göras med samhälleligt stöd.  Vill vi stödja 
på det sättet?   
Sid. 60 Hur många vet vad en rågång är?
Sid. 60 Man talar om storskaligt jordbruk. 
Det fi nns inte här, utan öster om Gantof-
ta samt söder om Rydebäck 
Sid. 61Man talar på ett antal olika ställen 
om "beträdor". Vad betyder det? 
Sid. 62 Ekodukt fi nns ej i ordlistan Jag tror 
mig förstå vad som menas. 
Sid. 64 Man pratar om fyra spår. Banverket 
vill inte ha 4-spår där höghastighetståg an-
sluter till befi ntligt bannät. 
Sid. 65 Där bör stå att Staden verkar för att 
byggande av Europabanan forceras, att den 
dras genom HBG samt att tågen stannar här. 
Till södra Köpenhamn är det 5 mil kortare 
än via Malmö.   
Sid. 67: Det stora antalet nya cykelvägar 
som skall byggas bör vara utrustade med 
vägdestinationsskyltar. Cykelvägarna bör 
byggas med minsta möjliga höjdskillnader 
i vägsträckningen.  
Sid. 70 (stycket före Möjlig Vindkraftseta-
blering) När har det blivit aktuellt att byg-
ga slakteri på Filbornatippen?

Synpunkterna på vindkraftsutbyggnad är 
förmedlade till samrådet angående för-
djupning av översiktsplan för vindkraft.

Kommentar: Flertalet av synpunkterna be-
aktas och beskrivningarna i utställningsförsla-
get har ändrats. Förtydliganden av vissa ord har 
gjort i texten. Då ett par av synpunkterna är av 
en detaljeringsgrad som inte kan hanteras i en 
översiktsplan varför de inte kommenteras här.

3.9 Synpunkter från samråds-

möten

Anteckningar från  

Skåne Nordvästseminarium 
Samtliga kommuner i Skåne Nordväst bjöds 
in till ett seminarium för att diskutera sam-
rådsförslaget utifrån ett regionalt perspek-
tiv. Syftet med seminariet var att tillsam-
mans med tjänstemän och politiker föra 
en dialog om Översiktsplanen 2010 och 
ett framtida samarbete kring en gemensam 
framtidsbild/vision för regionen. 

Följande frågor togs upp i storgrupp: 
• Vad innebär varsam komplettering? 
• Bygga på landsbygden 
• Avstyckningar? 
• Hur klarar vi kulturlandskapet? Vem 
sköter det om ingen bor där?  
• Vilka frågor är viktiga för unga helsing-
borgare? Varför känner de inte igen sig i 
Helsingborgs identitet?   
• Nationalstadspark (landborgen)?  
• Kopplingen: landborgens silhuett och 
stadens silhuett?    
• Sociala aspekter i den fysiska planering-
en: hur synliggörs sociala aspekter i ÖP 
2010?
• Ridleder på landsbygden: fi nns de med? 
Kan det övervägas att läggas till? Regio-
nalt samarbete?  

Följande framkom angående Helsingborgs som re-
gionalt nav:    
Vad innebär det för Skåne Nordväst att Hel-
singborg är ett regionalt nav? Helsingborg 
är den största staden i regionen, och det blir 
därför naturligt att Helsingborg är navet. Men 
det är viktigt att det fi nns en ödmjukhet från 
Helsingborgs sida och ett förtroende mellan 
samtliga kommuner i Skåne Nordväst. Vi ska 
komplettera varandra och samarbeta inom 
regionen – inte konkurera. Det som är bra 
för Helsingborg är bra för regionen. Det är 
också viktigt att vi ser kopplingen till andra 
kommuner och regioner. 
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En gemensam framtidsbild och andra visioner 
som diskuterades under seminariet 
• För en gemensam vision är nätverk och 
hållbar utveckling viktigt.   
• Campus Helsingborg är en viktig gemen-
sam funktion för hela regionen.  
• Gemensam vision för boende. Vilka byg-
ger vi för? Hur ser efterfrågan på bostäder 
ut i framtiden? Hur synkroniserar vi stora 
byggprojekt i regionen?   
• Gemensam strategi för verksamhetseta-
bleringar. Vi bör komplettera varandra både 
vad gäller verksamhetsinriktning och loka-
lisering.    
• Gemensam kollektivtrafi ksatsning. Vi 
bör se kollektivtrafi ken som en motor i re-
gional utveckling. Att skapa attraktiva pend-
lingsmöjligheter. Tåg är viktiga men glöm 
inte bussförbindelser. Att arbeta med kol-
lektivtrafi knära stadsutveckling, men även 
titta på det omvända. Att se vilka möjlighe-
ter det fi nns att utveckla en mindre ort ge-
nom att kollektivförsörja den. Att diskute-
ra både tid och avstånd när man pratar om 
pendling. Ett önskemål framfördes om att 
göra en kartläggning av arbetspendlingen 
i regionen?    
• Gemensam satsning på transporter, 
både gods och personer.  
• Gemensam identitet, förutsättningar för 
möten och turism i anslutning till kollektiv-
trafi k exempelvis kring kultur, mat, natur…
• Gemensam satsning på cykelstråk i re-
gionen.    
• Vilka regionala noder fi nns? Det är viktigt 
att alla kommuner identifi erar sina noder.

Samarbete kring fi nansiering av stora in-
frastrukturprojekt kan behövas. 

Helsingborg växer och översiktsplanen 
2010 tar sin utgångspunkt i att Helsing-
borg ska fortsätta att växa. Hur ser regi-
onens befolkningsutveckling ut fram till 
2035? Skåne som helhet? Vad innebär det 
för regionen? Hur kan vi samarbeta? 

Synpunkter antecknade vid 

öppna samrådsmöten

Ca 10-15 personer deltog vid vart och ett av 
de sex öppna samrådsmötena som arrange-
rades. Nedanstående synpunkter är en sam-
manfattning av frågor som diskuterades. De 
är sorterade utifrån de teman som är bärande 
för den nya översiktsplanen.

Förtätning av fl erbostadshusområden i storska-
liga fl erbostadsområden har väckt många frågor 
hos besökarna enligt följande:  
• Vad innebär utveckling av fl erbostads-
husområden? Var går gränsen mellan om-
rådena? 
• Hur hanterar vi förtätning?  
• Var förtätar vi? Vilka delar inom respek-
tive område och vilka ytor tar vi ianspråk? 
• Vad får förtätning för konsekvenser för 
området?    
• Miljonprogramområden behöver föränd-
ras. Eventuellt kan rivningar vara motivera-
de.

Förtätning som komplement i befi ntlig stadsbe-
byggelse/utveckling till blandad stad: 
• Varför ska Helsingborg växa?  
• Var och hur ska det byggas?  
• Varför belyses inte nackdelar med för-
tätning? Vad är bra med att trycka in folk 
på samma yta? 

Planering för att bygga på landsbygden: 
Utveckling av stationssamhällen/byar utanför 
högkvalitativ kollektivtrafi k/varsam komplette-
ring av mindre byar.   
• Hur ska vi utveckla landsbygden? 
• När kan ny stationsort i Vege vara möj-
lig? Hur samarbetar kommunerna kring 
områden som exempelvis Vege?   
• Hur ska Fleninge växa? 
• Allerum/Hjälmshult bör utvecklas till-
sammans. Om man ska titta på Allerum mås-
te man titta på Hjälmshult på samma sätt. 
Varför har de olika markeringar på kartan 
”stads- och landsbygdsutveckling”?  Hur 
hanterar man VA-frågan vid utbyggnad?
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• Cykelväg norr om Hjälmshult till Höga-
näs/Mjöhult? Allerum har många hästgår-
dar, vilket är en stor del av Allerums iden-
titet. Man bör utveckla området utifrån 
detta och skydda landskapet! Vad gäller för 
bestämmelser när det gäller hästnäring? 
Är kommuner och Länsstyrelsen överens 
i denna fråga?

Regionalt samarbete:  
Defi niera Helsingborgs roll i olika (SKNV, 
Öresundsregionen, Skåne…) regioner/bli ett re-
gionalt nav.    
• Hur samarbetar vi kring näringslivsut-
veckling i regionen? Är näringslivet ka-
talysator av utvecklingen i regionen? 
• Hur har man tänkt samarbeta med 
de närliggande kommunerna, speci-
ellt Helsingör? Hur ställer sig Hel-
singör till våra planer? Helsingör är ju 
den viktigaste grannen Helsingborg har. 
• Samfi nansiering av kulturinstitutioner 
på regional nivå, hur arbetar vi när det gäl-
ler detta tillsammans med andra kommu-
ner i Skåne? En idé är att gå ihop med ex-
empelvis Malmö och Lund och starta ett 
konstmuseum, som kan rotera. 

Verksamhetsområden/verksamhetsutveckling
• Det behövs personalintensiva företag i 
centrum för att centrum inte ska dö! 
• Hur förhåller vi oss till utvecklingen av 
Väla kontra utvecklingen av City? Kan 
City konkurrera med Väla?  
• Det verkar vara dålig kunskap om vilka 
verksamheter som fi nns i befi ntliga verk-
samhetsområden när det talas om verk-
samhetslokalisering. Åk ut och titta! 
• Verksamhetsområden – är kommu-
nen markägare? Hur kan vi styra över hur 
dessa ska användas? Verksamhetsområde-
na bör inte gå över på andra sidan E6. Var 
går gränsen för stadens expansion. 

Stora utvecklingsområden:  
• Östra Ramlösa verkar bli ett ”köra bil”-
område! Hur tänker man kring detta? Man 
bör ha ett strukturtänkande. Centrumpla-
nering i områden som Östra Ramlösa kan 

till exempel innehålla kontor på bottenvå-
ningar! 

Tillgänglighet och trygghet:  
Profi lområde ”boendemiljö och mötes-
platser”     
• Hur hanterar ÖP 2010 tillgänglighet och 
trygghetsfrågor i fysisk planering? 

Frågor och synpunkter kring gällande ÖP:  
• Vad har förändrats i ÖP 2010 i förhållan-
de till ÖP 2002? När antogs nuvarande ÖP 
2002? Varför görs de så ofta när det är ett 
dokument som sträcker sig över lång tid? 

Bostäder/profi lområde ”boendemiljö”: 
• Hur ska vi utveckla landsbygden?  
• Hur hanterar vi bristen på lägenhe-
ter för ungdomar?   
• Det är viktigt att satsa på boendemiljöer. 

Regionala noder:  
• Hur ska man bygga i de regionala no-
derna, t ex Mariastaden?    
• Ett förslag är att arbeta med grönska 
runt stationer, grönska som mur. Titta gär-
na på goda exempel från andra kommu-
ner.

Grönstruktur/utveckling av landskapskaraktä-
rer:     
• Landskapskaraktärerna på kartan bil-
dar ”korridorer”. Är det meningen? 
• Våtmarker, viktigt med gröna kilar! 

Infrastrukturfrågor/transportutveckling:  
• Hur ska man satsa på spårvägar? Plane-
rade Light Rail - varför inte spår så att tyng-
re trafi k och gods kan läggas över på spår? 
• Höghastighetståg – hur samarbetar vi 
med Danmark i denna fråga?   
• Vad innebär attraktiva infarter? 

Barriärer i Helsingborg/profi lområden ”boende-
miljö/mötesplatser:    
• Hur tänker Helsingborgs stad när det 
gäller barriärer, både fysiska och mentala?
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Anteckningar och intryck från 

ÖP-tältet under Helsingborgs-

festivalen     
ÖP-tältet i stadsparken var bemannat un-
der de tre festivaldagarna mellan kl 12 och 
20. Tältet hade i genomsnitt 50 besökare 
per dag. Många helsingborgare var nyfi k-
na på vad som var på gång i Helsingborg 
och ställde frågor kring hur Helsingborgs 
stad tänkte när det gällde exempelvis håll-
bara lösningar för trafi ken, förslag på hur 
man skulle läka ihop staden, stadsdelsut-
veckling, bostadsbyggande  osv. Dessutom 
fanns ett värderingsspel, där medborgarna 
erbjöds att rösta inom åtta olika teman på 
vad som de anser vara viktigast i framti-
dens Helsingborg. Inom varje tema kunde 
man välja ett alternativ. En kort samman-
fattning av resultatet presenteras nedan. 

Helsingborgarna instämmer i mångt och 
mycket med samrådshandlingens förslag 
som ger avtryck  i helsingborgarnas var-
dag. Frågor som inte berör människor di-
rekt, t ex stadens varumärke och attraktivi-
tet, hantering av tung trafi k och liknande 
får mindre uppmärksamhet. 

Helsingborgarna tycker det är viktigt med 
offentliga rum som är inkluderande. Vik-
ten av trygghet och tillgänglighet i  både 
centrum och närområdet framgår av ÖP, 
men kan betonas ytterligare med hänsyn 
till att så många helsingborgare lyfter fram 
detta. 

När det gäller transportutveckling domine-
rar intresset för  cykelvägar och spårvägar, 
vilket är ett genomgående mönster under 
hela medborgardialogprocessen. Minskad 
biltrafi k i centrum är ett starkt önskemål. 
Att både natur- och kulturupplevelser ska 
vara lätta att nå är viktigt för helsingbor-
garna. Många som besökt tältet har visat 
en hög grad av miljömedvetenhet, vilket 
syns i deras resonemang kring vikten av 
ekologiska värden, grönstråk, miljövänligt 
boende och resande.

Temat  verksamhetsutveckling domineras 
av pendlingsmöjligheter och kreativa mil-
jöer. Kreativa miljöer tas också upp under 

temat centrumutveckling. En viktig för-
utsättning för Helsingborgs utveckling är 
enligt många att det ska vara lätt att ta sig 
mellan hem och arbete oavsett var man bor 
i regionen. Detta går hand i hand med ÖP 
2010:s förslag att bygga blandat och tätt i  
kollektivtrafi knära lägen. 

En annan återkommande fråga i samband 
med medborgarkontakter är ungdomars 
vardag i Helsingborg. Fritidsaktiviteter för 
unga och skolengagemang betonas. En 
meningsfull vardag är en av förutsättning-
arna för att ungdomar ska trivas i Helsing-
borg.  Målgruppen är ytterst viktig för Hel-
singborgs utveckling.

Campus och en fast HH-förbindelse ses 
som viktiga för Helsingborgs utveckling i 
relation till omvärlden. Detta stämmer väl 
överens med samrådsförslagets tankegång-
ar kring Helsingborg som nationell och in-
ternationell mötesplats samt som nod i 
regionen. Satsningar på infrastruktur och 
hög utbildning är viktiga pusselbitar för att 
Helsingborg ska stärka sin position både 
nationellt och internationellt. 

Natur- och kulturupplevelser står högt på 
prioriteringslistan hos de tillfrågade hel-
singborgarna. Variation och tillgänglighet 
är viktiga i sammanhanget. 

Beträffande medborgarnas delaktighet är 
det viktigt för helsingborgarna att kun-
na påverka sitt närområde och att kom-
munens tjänstemän lyssnar och tar till sig 
medborgarnas åsikter.    
      
    



Samrådsredogörelsen som du nu håller i din hand utgör en del av Helsing-

borgs översiktsplan, ÖP 2010, som tar avstamp i en framtidsbild om Helsing-

borg som en färgstark och framåtriktad stad. Här redovisar vi strategier, prin-

ciper och ställningstaganden som är nödvändiga för att vi ska uppnå denna 

målbild.

Gå gärna in på vår webbplats www.helsingborg.se för att få mer information 

om processen kring hur ÖP 2010 togs fram eller för att använda vår digitala 

karttjänst.


