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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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Riksintressen är områden eller objekt som enligt miljöbalken är av sådant natio-

nellt intresse - att de ska skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada 

(bevarandeintressen), eller - riskerar att påtagligt försvåra möjligheterna att ut-

nyttja riksintresset (exploateringsintressen).

Om två eller fl era riksintressen är motstridiga ska företräde ges åt det intresse 

som på lämpligaste sätt främjar en långsiktigt god hushållning med marken, vatt-

net eller den fysiska miljön i övrigt. Om området behövs för totalförsvaret, ska 

detta alltid ges företräde. Regler om allmänna intressen och riksintressen fi nns i 

miljöbalken (kapitel 3 och 4).

Riksintressen kan omvärderas när förhållandena ändras eller ny kunskap kommer 

fram. Länsstyrelsen har uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområ-

den och ska verka för att riksintressen beaktas i bland annat kommunala planer. 

Det är i huvudsak kommunernas uppgift att säkerställa att riksintressena inte ska-

das, och det är i översiktsplanen som riksintressena preciseras. Vid bedömning 

av om ett riksintresse skadas är det inverkan på den funktion eller det värde som 

riksintresset avser som är avgörande, inte den geografi ska gränsen. Även åtgär-

der utanför riksintressegränsen kan därför anses påtagligt skada riksintresset. 

Flera mindre förändringar kan tillsammans innebära en påtaglig skada för ett 

riksintresse.

Riksintresse för kultur- och naturmiljö 
samt friluftsliv
Riksintresse för natur-, kulturmiljövården 
och friluftsliv regleras i Miljöbalken, 3 ka-
pitlet. 

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från all-
män synpunkt, på grund av deras natur-
värden eller kulturvärden eller med hänsyn 
till friluftslivet, skall så långt möjligt skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grön-
områden i tätorter och i närheten av tätor-
ter skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för natur-
vården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
skall skyddas mot åtgärder som avses i för-
sta stycket.

RIKSINTRESSEN
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Riksintresse för kulturmiljövård 

av korsvirkeslängor samt vid Djuramossa 
militära anläggningar från andra världskri-
get som ur militär och teknikhistorisk as-
pekt väl speglar Sveriges fasta kustförsvar 
under 1900-talet.

Skydd: Stora delar av området är utpekat i 
Naturvårdsplanen och skyddas genom na-
turreservat. Allerums kyrkby har områdes-
bestämmelser. Bevarandeprogram fi nns 
för Domsten. Därutöver ska de kulturhis-
toriska värdena säkerställas i samband med 
detaljplaneläggning och upprättandet av 
fördjupning av översiktsplan. 

Rosendal - Kropp (M : K 8)

Motivering: Slottslandskap med allé- och 
vägsystem med mycket monumental ver-
kan framvuxet kring Rosendals slott av 
medeltida ursprung med omfattande och 
välbevarad ekonomibebyggelse och den till 
slottet knutna Kropps kyrkby med karak-
täristiska och funktionsrelaterade bebyg-
gelseinslag.

Utpekas av Riksantikvarieämbetet och 

omfattar områdena:

• M:K7 Kulla Gunnarstorp – Allerum

• M:K8 Rosendal – Kropp 

• M:K10 Rååns dalgång  

• M:K15 a) Helsingborg

  b) S:ta Maria sjukhusområde  

• M:K17 Ramlösa brunn

Kulla Gunnarstorp - Allerum (M:K 7)

Motivering: Slottslandskap kring Kulla 
Gunnarstorps slott med monumental 
helhetsverkan och rikt inslag av fornläm-
ningar, bevarat väg- och hägnadssystem i 
det forna Kulla fälad med fl era gårdsan-
läggningar samt kyrkby vid ett vägmöte 
med karaktäristiska bebyggelsefunktioner 
som tydligt visar på en kyrkbys betydelse i 
det äldre agrarsamhället. 

Uttryck: Väl hävdat och av stordrift präglat 
odlingslandskap med inslag av åkerholmar 
och strandängar, omfattande allé- och häg-
nadssystem, tydligt avläsbar gräns mot sö-
der för det forna Kulla fälad, bronsålders-
högar och utmed kusten sandstenshällar 
med sliprännor. Kulla Gunnarstorps båda 
slottsanläggningar med den senmedeltida 
borganläggningen med vallgrav som under 
1800-talet byggts om i Christian IV-stil och 
det nya slottet från 1860-talet med tillhö-
rande engelsk park, holländarmölla, väl-
bevarad arbetar- och ekonomibebyggelse. 
Kristinelunds herrgård från 1800-talets 
mitt med tillhörande äldre bebyggelse. 
Allerums kyrkby med kyrka av medeltida 
ursprung som omgestaltats under 1700- 
och 1800-talen, prästgård och klockarebo-
ställe från 1700-talet med tillhörande stora 
trädgårdar, bankbyggnad, välbevarat äldre 
byggnadsbestånd, alléer och Beens Park. 

I området ingår även Domstens fi skeläge 
med enstaka bevarade fi skarstugor i form 
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Uttryck: Storslaget produktionslandskap 
med talrika alléer och bevarat vägsystem. 
Rosendals slottsanläggning från 1600- till 
1700-tal i dansk-holländsk infl uerad renäs-
sansstil i rött tegel, vallgrav, park- och träd-
gårdsanläggning, Billevägen och Billehuset 
från 1500-talet, särskilt välbevarad arbetar- 
och ekonomibebyggelse,  kvarnlämningar, 
dammar och ett bevarat hägnadssystem i 
det omgivande betes- och odlingslandska-
pet. Kropps kyrkby med den år 1930 om-
gestaltade kyrkan av medeltida ursprung, 
tillhörande prästgård och kringliggande 
bebyggelse med bland annat gatehus. Går-
darna Ljungberga och Västraby.

Skydd: Rosendals slott är förklarat som 
byggnadsminne. 

Rååns dalgång (M : K10) 

Riksintresset sammanfattas under rubri-
kerna Dalgången och Råå samhälle.

Dalgången 

Motivering: Dalgångsbygd kring Råån och 
svagt kuperat öppet odlingslandskap där 
ett omfattande och landskapsdominerande 
fornlämningsbestånd vittnar om bosätt-
ningskontinuitet alltsedan stenåldern. Stora 
bymiljöer, gårds- och säteribildningar som 
väl speglar traktens bosättningsmönster 
och byggnadsskick. Dalgångens rika ler-
fyndigheter, lämningar efter stenkols- och 
lerbrytning samt betydande tillverkning av 
tegel och lergods.

Uttryck: Fornlämningsmiljöer med dösar 
och gånggrifter från stenålder, bronsål-
dershögar och Vallåkra fornborg, bro och 
vadställe vid Vallåkra, äldre väg- och häg-
nadssystem samt alléer. Kvistofta, Raus 
och Ottarps kyrkor från 1100-talet samt 
vid Kvistofta ett stort antal gatehus. Bäl-
teberga herrgård från 1730 med välbevarat 
byggnadsbestånd och omgivande herr-
gårdslandskap präglat av stordrift. Vallå-
kra och Raus stenkärlsfabriker grundade 
kring mitten av 1800-talet, med tillhörande 
byggnader och anläggningar.

Skydd: Området är i sin helhet utpekat i 
Naturvårdsplanen. Dalgångens nordvästra 
delar är skyddade genom naturreservat. 
Avsikten är att genomföra reservatsbild-

ning även för återstående delar. Området 
skyddas även genom landskapsbildsskydd.

Råå samhälle  
Motivering: Råå fi skeläge och skeppar-
samhälle med koppling till den omgivande 
jordbruksbygden har ett oregelbundet och 
successivt framvuxet gatunät med väl be-
varad äldre bebyggelse med anknytning 
till fi ske och sjöfart samt omfattande läm-
ningar efter 1700-talets svenska kustför-
svarssystem.

Uttryck: Riksintresset tar sig uttryck i ore-
gelbundet gatunät med skeppar- och kap-
tensgårdar samt fi skarstugor från perioden 
sent 1700- till 1900-tal, hamnanläggning 
med pir samt stora skansar vid Råå vallar 
som under 1700-talet ingått i Öresunds-
kustens försvarssystem.

Skydd: Ett bevarandeprogram för Råå 
fi nns. Delar av bebyggelsen skyddas ge-
nom skyddsbestämmelser i detaljplan.

Helsingborgs centrala delar (M : K15)

Riksintresset sammanfattas under rubri-
kerna Helsingborg och S:ta Maria sjukhus-
område. S:ta Maria sjukhusområde saknas 
på länsstyrelsens kartunderlag.

Helsingborg  
Motivering: Hamn - och industristad med 
sjöfart och försvar, strategiskt placerad vid 
den smalaste delen av Öresund och med 
anor sedan tidigaste medeltid. Staden speg-
lar de många utvecklingsskedena alltifrån 
den tidigmedeltida högstaden runt den 
kungliga borgen, den under högmedeltiden 
framvuxna lågstaden, 1600-talets befäst-
ningsstad till det sena 1800-talets och 1900-
talets expansiva hamn- och industristad.

Uttryck: ”Kärnan” från 1300-talet, som 
utgjorde kärntornet i kungaborgen och 
andra lämningar av högstaden på land-
borgshöjden, kulturlager från tidig medel-
tid till stormaktstid, den välbevarade Ma-
riakyrkan från 1300-talet. Lågstaden med 
gatunät som huvudsakligen växte ut under 
medeltidens senare del. Den småskaliga 
bebyggelsekaraktären med hus som spän-
ner från medeltiden och framåt och där 
bara de offentliga byggnaderna tillåts bryta 
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skalan. Lämningar och spår i gatunät och 
platsbildningar av 1600-talets befästnings-
stad. Spår av gamla vägsträckningar och 
gränslinjer i det som tidigare var stadens 
jordar runt den gamla stadskärnan och 
av den förindustriella stadens oplanerade 
utkantsbebyggelse utmed infartsvägarna. 
Det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets 
stadsbyggande, med kompakta stenstads-
kvarter, boulevardstråk, platsbildningar, 
parker och offentliga byggnader. Den se-
dan 1800-talet successivt utbyggda ham-
nen och järnvägen med tillhörande bygg-
nader som visar på funktionen som viktig 
hamn- och även järnvägsstad. Burgna vil-
laområden, arbetarkvarter, industrier och 
andra arbetsplatser som berättar om sta-
dens sociala och funktionella skiktning. 
Uttryck för modernismens byggande så-
som konserthuset, H55-utställningen, kre-
matoriet samt olika bostadsområden. Den 
lokala byggnadstraditionen med mycket 
tegel och ljust putsade och rikt ornamen-
terade fasader.

Skydd: De kulturhistoriska värdena ska 
fortlöpande skyddas och tillgodoses vid 
detaljplaneläggning. De centrala delarna 
och deras värde fi nns beskrivna i Beva-
randeprogram för stadskärnan i Helsing-
borg. Landborgen är också utpekad som 
riksintresse för naturvård. Helsingborgs 
stad avser att ta fram en fördjupning av 
översiktsplan för landborgen, där ställ-
ningstagande till utveckling och former för 
skydd av riksintresset för kulturmiljövård 
och naturmiljövård kommer att behandlas. 
Helsingborgs stad avser också att ta fram 
ett fördjupnings-PM som behandlar för-
tätning och höga hus. I den ska stadens 
tolkning av riksintresset utvecklas. Hela 
centrala Helsingborg är lagskyddat forn-
lämningsområde och länsstyrelsens till-
stånd krävs för markarbeten. Slottshagen 
och Rosenträdgården är, tillsammans med 
Kärnan och Terrasstrapporna, detaljpla-
nelagda som kulturreservat. Mariakyrkan 
och Gustav Adolfskyrkan är skyddade 
enligt kulturminneslagen liksom stadens 
kyrkogårdar. Vidare fi nns detaljplaner 
med skydd av bebyggelsen i bland annat 
kvarteret Strömkarlen, Henckelska gården 
och Mosaiska församlingens hus, tillsam-

mans med gårdsmiljön, torget och delar av 
Landborgen. Hotell Mollberg, restaurang 
Parapeten och lotshuset är exempel på 
byggnader som också skyddas i detaljplan. 
Inom de södra delarna av centrala staden 
fi nns byggnader som ges visst skydd i de-
taljplan bland annat i kvarteren Kvarnen, 
Kolonien och Amerika norra. 

S:ta Maria sjukhusområde 

Motivering: Institutionsmiljö i form av S:ta 
Maria sjukhusområde, en väl sammanhål-
len sjukhusanläggning av unik social och 
arkitektonisk betydelse.

Uttryck: S:ta Maria – Helsingborgs hospital 
– komplett sjukhusanläggning i parkmiljö 
av arkitekten Carl Westman från 1918-
1926 med kyrka och välbevarat byggnads-
bestånd i Helsingborgstegel.

Skydd: S:ta Marias värde fi nns beskrivet 
i kulturminnesvårdsprogrammet (1991). 
Delar av området omfattas av detaljplan 
med skyddsbestämmelser.

Ramlösa Brunn (M : K17) 

Motivering: Brunnsmiljö från 1700-talet 
med välbevarad parkanläggning och äldre 
byggnadsbestånd av betydande arkitektur-, 
social- och medicinhistoriskt intresse med 
kontinuitet in i vår tid genom framställ-
ningen av mineralvatten.

Uttryck: Ramlösa järnhaltiga hälsobrunn 
från 1707 och fr.o.m. 1700-talets mitt en av 
landets ledande kuranläggningar. Brunns-
park med rikt förgrenat gångsystem och 
med välbevarade trähus och korsvirkesbe-
byggelse från tiden 1800-tal till tidigt 1900-
tal. Miljön omfattar ett 15-tal byggnader 
med bland annat villor, lasarett, badhus, 
brunnshotell, pelargång, vattenfabrik och 
musikpaviljong, alla uppförda i klassiceran-
de, eller för det sena 1800-talet tidstypiska 
och funktionsrelaterade blandstilar som 
idag har stort arkitekturhistoriskt värde.

Skydd: Ramlösa Brunn inklusive Brunns-
hotellet är skyddat som byggnadsminne. 
Därutöver skyddas byggnaderna inom 
området genom detaljplan. Ett bevarande-
program för Ramlösa fi nns också.
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Riksintresse för naturmiljövård 

Utpekas av Naturvårdsverket och omfat-

tar områdena: 

• N 42 Farhult–Görslövsån–Vegeåns 
mynning

• N 44 Pålsjö – Domsten

• N 45 Råån med omgivningar

Vegeåns mynning (N 42)

Riksvärdena utgörs av odlingslandskap i 
form av naturbetesmark med värdefull fl o-
ra och fauna samt marin strandäng. Områ-
det rymmer också ett rikt sjöfågelliv. 

Förutsättningar för bevarande:

• Pågående markanvändning bibehålls.

• Fortsatt jordbruk med åkerbruk, na-
turvårdsinriktad betesdrift och skötsel 
av landskapselement. Restaurering av 
igenvuxna naturbetesmarker.

• Naturliga strandprocesser och dynmor-
fologi skall fortgå utan påverkan. Skogs-
brynet lämnas opåverkat av skogsbruk. 

• Fågellivet lämnas ostört.

Skydd: Området skyddas genom natur-
reservat. Det är utpekat i stadens Natur-
vårdsplan och är upptaget på internatio-
nella våtmarkslistan. 
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Pålsjö-Domsten  (N 44)

Riksintresset omfattar landborgen i Hel-
singborgs centrala delar, Sofi ero och Kulla 
Gunnarstorps slott samt sandstenen vid 
Döshult. Sandstenen vid Döshult är ett 
punktobjekt som saknas på länsstyrelsens 
karta.

Riksvärdena utgörs av geovetenskapliga 
värden samt naturbetesmark. I sina högre 
delar når landborgen ca 40 meter över ha-
vet men blir norrut allt lägre. Under sten-
åldern, när havet stod 5-6 meter högre än 
nu, bildades ett strandhak eller en strand-
terrass som tillsammans med landborgen 
beskrivits som "Skandinaviens ståtligaste 
postglaciala strandlinje". På några ställen 
genombryts landborgsbranten av mäktiga 
raviner. Såväl i väggarna på dessa som i 
själva strandhaket sipprar på många stäl-
len ständigt fram vatten ur den sedimen-
tära berggrunden, ibland i form av riktiga 
källfl öden. Landborgen är utmejslad i en 
berggrund bestående av sandsten, sand-
stensskiffer, lerjärnsten, grå skifferlera, 
svart skiffer, stenkol och blandningstyper 
mellan dessa. Djur- och växtlivet är myck-
et rikt och innehåller en rad hotade arter. 
Landborgen är förutsättningen för lokali-
seringen av Helsingborgs slott samt för 
stenkols- och sandstensbrytningen.

Förutsättningar för bevarande:

• Stenbrottet i Döshult får inte igenfyllas.

• Fortsatt jordbruk med åkerbruk, natur-
vårdsinriktad betesdrift och skötsel av 
landskapselement. Restaurering av igen-
vuxna naturbetesmarker. 

• Områdets värden kan påverkas negativt 
av minskad eller upphörd jordbruks/
betesdrift, skogsplantering av jordbruks-
mark, energiskogsodling, igenväxning, 
spridning av gifter eller gödselmedel, ny-
dikning, täkt, luftledningar, bebyggelse 
och vägdragningar.

Skydd: Riksintresset ska fortlöpande sä-
kerställas genom hänsynstagande och 
skyddsbestämmelser, i fördjupning av 
översiktsplan, detaljplaner och naturreser-
vat. Området är i sin helhet utpekat i Na-
turvårdsplanen.

Området kring Kristinelund och Domsten 
är skyddat genom naturreservat. En för-
djupning av översiktsplanen för Hittarp/
Laröd är gjord, i vilken de riksintressanta 
värdena behandlas. 

En fördjupning av översiktsplan för Land-
borgen – Sofi ero ska tas fram, där avgräns-
ning av område lämpligt för naturreservat 
och/eller annan form av skydd ska göras. 
Pålsjö skog föreslås prövas som kommu-
nalt naturreservat.

Råån med omgivningar (N 45)

Riksintresset omfattar Dalgången (ravin, 
meander och dal) bildades i samband med 
inlandsisens avsmältning. Riksvärdena ut-
görs av geovetenskap, odlingslandskap 
genom naturbetesmark samt vattendrag. 
Berggrunden innehåller bland annat den 
unika Kågerödsbildningen som blottas i 
Bältebergaravinen. Växt- och djurlivet är 
rikt med ett fl ertal sällsynta arter. Råån 
utgör reproduktions- och uppväxtområde 
för havsöring. Rååns dalgång utgör ett re-
presentativt odlingslandskap i slättbygd. 
Landskapsbilden är mycket vacker och do-
mineras av betesmarker. 

Förutsättningar för bevarande:

• Modifi erat skogsbruk. Ingen omfattande 
bebyggelseexploatering.

• Fortsatt jordbruk med åkerbruk, natur-
vårdsinriktad betesdrift och skötsel av 
landskapselement.

• Restaurering av igenvuxna naturbetes-
marker.

Skydd: Naturreservat och landskapsbilds-
skydd. 
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Riksintresse för det rörliga friluftslivet samt 
riksintresse för friluftsliv 

Utpekas av Naturvårdsverket

Områden av riksintresse för friluftslivet 
ska ha stora friluftsvärden på grund av 
särskilda natur- och kulturkvaliteter, varia-
tioner i landskapet och god tillgänglighet 
för allmänheten. Områdena ska också vara 
eller kunna bli attraktiva för besökare från 
stora delar av landet; kanske rentav från 
hela landet och även från utlandet. Många 
olika svenska landskapstyper ska fi nnas re-
presenterade i urvalet. 

Det fi nns två olika riksintressen för fri-
luftsliv, ett med geografi ska bestämmelser 
(riksintresse för det rörliga friluftslivet) ut-
pekat enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken och 
ett som utpekas enligt 3 kap 6 § miljöbal-
ken (riksintresse för friluftslivet). Helsing-
borg berörs av riksintresset för det rörliga 
friluftslivet ”Kullaberg och Hallandsåsen 
med angränsande kustområden” samt av 
tre riksintresseområden för friluftslivet, 
”Kullaberg” (M:F1), ”Bjärehalvön med 
Hallandsåsen och Rönne å” (L:F1) i norr  
samt ”Ven” (M:F3) i söder .  Även om om-
rådena inte ligger inom kommungränsen 
är det viktigt att i planeringen ta hänsyn till 
dess värden. 

Öresund är ett internationellt känt sportfi s-
keområde och utmed kusten sker småska-
ligt fi ske efter havsöring, horngädda, platt-
fi sk, torsk, sill och makrill. Norra Öresund 
är utpekat som riksintresse för yrkesfi sket. 
Området anges i Naturvårdsplanen som 
ekologiskt särskilt känsligt. 

Ställningstagande: Åtgärder får inte vid-
tas som hindrar allmänhetens möjligheter 
att utnyttja områdena för friluftsliv.
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Natura 2000 – särskilt skyddade områden

Enligt Miljöbalkens 7 kapitel får regering-
en förklara ett naturområde som särskilt 
skyddat område. I och med anslutningen 
till Europeiska Unionen har Sverige ac-
cepterat att delta i arbetet med att etablera 
ett nätverk av skyddade områden i Europa 
kallat Natura 2000. Urvalet av områden ba-
seras på två direktiv inom naturvårdsområ-
det, habitatdirektivet (skydd för bevarande 
av livsmiljöer samt vilda djur och växter) 
och fågeldirektivet (skydd för bevarande 
av vilda fåglar). Alla Natura 2000-områden 
är utpekade som riksintressen enligt Miljö-
balken 4 kapitlet 1 och 8 §§.

För alla områden med riksintresse enligt 
Natura 2000 gäller att åtgärder inte får 
vidtas som kan medföra påtaglig skada på 
riksintresset. 

Natura 2000 omfattar följande områden, som alla är skyddade genom 

naturreservat:

• Skälderviken Fågeldirektivet SE 043 0125
• Jonstorp-Vegeåns mynning  Habitatdirektivet SE 043 0147
• Kristinelund Habitatdirektivet SE 043 0079
• Rååns dalgång  Habitatdirektivet SE 043 0109
• Fjärestad-Gantofta  Habitatdirektivet SE 043 0067
• Borgen  Habitatdirektivet SE 043 0117
• Bältebergaravinen  Habitatdirektivet SE 043 0176
• Domsten-Viken  Habitatdirektivet SE 043 0151
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Skälderviken 

Fågeldirektivet SE 043 0125 

Allmän beskrivning: Området som även 
omfattar del av Höganäs kommun utgörs 
av långgrunda vattenområden där Sandön 
och Själrönnen ingår. Areal och utseende 
växlar ständigt vilket är av stort intresse för 
studier av strandprocesser.

Kvalitet: De fl acka öarna och det grunda 
vattenområdet har utvecklat ett värdefullt 
fågelliv och för framförallt vadare och än-
der är området viktigt som rast- och häck-
ningsplats.

Jonstorp - Vegeåns mynning 

Habitatdirektivet SE 043 0147

Allmän beskrivning: Ett område med grun-
da bottnar och mycket fl acka stränder. Kring 
åmynningen fi nns utbredda vassområden.

Kvalitet: De grunda bottnarna utgör vik-
tiga lek- och yngelplatser för fi sk.

Christinelund 

Habitatdirektivet SE 043 0079

Allmän beskrivning: Ädellövskogsområde 
som tidigare varit slåttermark. En liten del 
av skogen har restaurerats som äng.

Kvalitet: Ett ädellövskogsområde som lig-
ger i en sluttning med rörligt grundvatten 
nära markytan vilket medfört en synnerli-
gen rik fl ora. Delar av en gammal skott-
skog har restaurerats.

Rååns dalgång 

Habitatdirektivet SE 043 0109

Allmän beskrivning: Å som löper längs en 
välmarkerad dalgång med tämligen branta 
sidor och med ett fl ertal bifl öden som an-
sluter till Råån. Jordlagren är rika på kalk 
och lera vilket ger goda förutsättningar för 
en rik fl ora i området.

Kvalitet: Å med ett intressant och artrikt 
fi skbestånd med bland annat grönling och 
laxöring. Idag dominerar alluviala skogar 
längs strandkanten som tidigare har använts 
för skottskogsbruk. Dalgången fyller en 
viktig funktion för fåglar och däggdjur i ett 
för övrigt intensivt brukat odlingslandskap.

Fjärestad-Gantofta 

Habitatdirektivet SE 043 0067

Allmän beskrivning: Här fi nns en välut-
vecklad ravin och sliprännor i en sand-
stensvägg som förmodligen tillkom under 
stenåldern. Området har stora geologiska 
och rekreativa värden.

Kvalitet: En ädellövskog breder ut sig och 
har fått växa fritt under många år. Välbe-
tade hagmarker med torrängsvegetation 
samt frisk- och fuktängar fi nns också. Om-
rådet har stora biologiska värden.

Borgen 

Habitatdirektivet SE 043 0117

Allmän beskrivning: Bäckravin som är 
täckt med huvudsakligen ädellövträd längs 
båda sidorna om en bäck. I botten av ravi-
nen möter bäcken Råån. Den sedimentära 
berggrunden är intressant med bland an-
nat kolförande lager och spår av tidigare 
kolbrytning.

Kvalitet: En nästintill fritt utvecklad ädel-
lövskog med en mycket rik småfågelfauna. 
Typisk vegetation för rikare marker.

Bältebergaravinen 

Habitatdirektivet SE 043 0176

Allmän beskrivning: En brant ädellöv-
skogsklädd ravin längs ett vattendrag myn-
nande ut i Råån i Helsingborgs stad.

Kvalitet: Ravinens mest värdefulla del av-
sattes 1998 som biotopskydd och består 
av gammal ädellövskog med bok, alm, ask 
och lind. I det artrika fältskiktet förekom-
mer hålnunneört, hässleklocka, gulsippa, 
blåsippa och trolldruva. 

Ravinen är en av de fi naste lavlokalerna i 
västra Skåne

Domsten-Viken 

Habitatdirektivet SE 043 0151

Allmän beskrivning: En fl ack fullåkersbygd 
som närmast kusten mellan Domsten och 
Viken övergår i en kusthed.

Kvalitet: Ett område av stor betydelse för 
rekreation och friluftsliv.
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Riksintresse för kustzonen

Riksintresse med geografi ska bestämmel-
ser redovisas i Miljöbalkens 4 kapitel 1 § 
och 4 §. I Helsingborg är det kustzonen 
som är berörd. Området är omnämnt i lag-
texten som kuststräckan från Brofjorden 
till Simpevarp.

Skåne är det län som har minst areal till-
gänglig mark per invånare. Kustzonen 
spelar därför en särskilt viktig roll för na-
tur- och kulturmiljövård och för det rörliga 
friluftslivet. 

Riksintresse för kustzonen omfattas av 3 
kap 1 § och 4 § MB och innebär att företrä-
de ska ges sådan användning som medför 
en från allmän synpunkt god hushållning, 
vilket bland annat innebär att natur- och 
kulturvärden ska ges företräde.  Ny bebyg-
gelse inom kustzonen skall prövas restrik-
tivt så att allmänhetens tillgång till strand-
områden inte påverkas negativt.

Det öppna odlingslandskapet dominerar 
med små öar av natur. Bebyggelsen är kon-
centrerad med sammanhängande öppna 
partier emellan. Helsingborgs centralort 
upptar en stor del av kuststräckan. Norr 
om Domsten fi nns gammal hedvegetation 
och ett komplext strandvallssystem. Land-
borgen i centrala Helsingborg har varit vik-
tig för stadens utveckling. Råå skansar och 
Örby ängar är viktiga delar i kustzonens 
södra del. Genom hela området fi nns fl era 
naturreservat och riksintressen. Den norra 
delen av Helsingborgs stad berör Utväl-
inge och Skälderviken. Väster om Vegeåns 
utlopp blir kusten uppbruten med grunda 
vikar, sandrevlar och strandbete.

Ställningstagande: Helsingborgs stad an-
ser att det är angeläget att de obebyggda 
delarna av kustzonen bevaras. Stor restrik-
tivitet ska råda för ytterligare bebyggelse 
eller andra anläggningar i dessa lägen. Stor 
vikt ska läggas vid att bevara tillgänglighe-
ten för allmänheten till strandområdena 
i kustzonen. Riksintresset innebär inget 
hinder för utveckling av befi ntliga samhäl-

len eller det lokala näringslivet. I det lokala 
näringslivet bör även turistnäringen beak-
tas. Utgångspunkten vid ny bebyggelse bör 
vara att den lokaliseras så att den ligger 
”innanför” redan befi ntlig bebyggelse.

Skydd: Delar av kustzonen skyddas genom 
naturreservat, strandskydd, detaljplaner, 
fördjupning av översiktsplaner med mera. 
Natur- och kulturvärden ska fortlöpande 
skyddas vid detaljplaneläggning och upprät-
tande av fördjupning av översiktsplan.
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Riksintresse för yrkesfi sket

Riksintresse för yrkesfi sket berör huvud-
sakligen uppväxtmöjligheterna för vissa 
fi skslag och regleras i Miljöbalkens 3 kapi-
tel 5 § och utpekas av Fiskeriverket. 

5 § Mark- och vattenområden som har be-
tydelse för rennäringen eller yrkesfi sket 
eller för vattenbruk skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra näringarnas bedrivande. 

Områden som är av riksintresse för ren-
näringen eller yrkesfi sket skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket. 

Öresund norra Skåne län 

(Område 51-54)

Fisket i Öresund karaktäriseras av små-
skalighet och domineras värdemässigt av 
torsk och ål. Fisket bedrivs över hela om-
rådet och värdet relaterat till area är högt.  
I Öresund fi nns viktiga lekområden för 
torsk som förutom att ha betydelse för det 
lokala fi sket också bidrar till bestånden i 
sydvästra Östersjön och Kattegatt. 

Ställningstagande: Inom området får åt-
gärder inte vidtas som kan medföra påtag-
lig skada på riksintresset.
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Riksintresse för energiproduktion, hamn, 
sjöfart, luftfart, vägar och järnvägar

Riksintresse för energiproduktion

Riksintresse för energiproduktion utpekas 
av Statens energimyndighet. Energimyn-
digheten har 2007 lämnat förslag på områ-
den med riksintresse för energiproduktion, 
vindbruk, inom Skåne Län. Länsstyrelsen 
har i sitt svar på remissen, daterat 2008-03-
07, konstaterat att det endast är tre områden 
till lands och två områden till havs som kan 
anses kunna tas i anspråk av riksintresset. 
För att klassas som område för riksintresse 
för energiproduktion, vindbruk, krävs att 
området kan rymma 25 megawatt. Inget av 
dessa områden ligger inom eller angräns-
ande till Helsingborgs stad.

Riksintressena regleras i Miljöbalkens 3 ka-
pitel 

8 § Mark- och vattenområden som är 
särskilt lämpliga för anläggningar för in-
dustriell produktion, energiproduktion, 
energidistribution, kommunikationer, vat-
tenförsörjning eller avfallshantering skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller ut-
nyttjandet av sådana anläggningar. 

Områden som är av riksintresse för an-
läggningar som avses i första stycket skall 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna. 

Ny bebyggelse och verksamheter får såle-
des inte lokaliseras i anslutning till viktiga 
transportleder, fl ygplatser eller hamnom-
råden så att riksintressets funktion även-
tyras.
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Riksintresse för hamn 

Länsstyrelsen och Sjöfartsverket har till-
sammans med Banverket och Vägverkets 
Region Skåne (nyligen lämnat) upprättat en 
rapport innebärande att Riksintresset för 
Helsingborgs hamn ska preciseras. Rap-
porten har hittills varit föremål för samråd 
med Helsingborgs stad. 

Ställningstagande: För Helsingborgs stad 
är det nödvändigt att kombinera hamnens 
verksamhet med utvecklingen av det nya 
verksamhets- och bostadsområdet H+ 
norra del, Södra hamnen. Hamndelar av 
riksintresse avgränsas efter de funktioner 
som är av riksintresse.

Helsingborgs hamn har två huvudsakliga 
funktioner som bedrivs i skilda delar av 
hamnområdet. Dels HH-ledens färjetrafi k 
med passagerar- och biltrafi k mellan Hel-
singborg och Helsingör, och dels omfat-
tande container- och annan godstransport. 
En lämplig avgränsning av riksintresset är 
att skilja på färjehamnen och godsham-
nen.  Mellan de båda hamnområdena fi nns 
anläggningar för stadens tekniska försörj-
ningssystem (reningsverk och fjärrvärme-
verk) som inte ska ingå i riksintresset. 

Cityhamnen är inte av riksintresse:  

Funktioner som bogsering och lotsning är 
knutna till hamnen, men måste inte fi nnas 
i cityhamnen. Kryssningsverksamheten är 
en kommunal angelägenhet. 

Inre hamnen:  

Passagerartrafi ken är en del av HH-leden 
och bör därför vara en del av riksintresset 
färjehamn, medan området i övrigt inte är 
av riksintresse. 

Funktionerna i Sydhamnen är av riksin-

tresse.

Skåneterminalens funktioner är av riksin-

tresse.

Södra hamnen: 

Färjetrafi ken för passagerare och fordon/
gods är av riksintresse. Varvet i Södra 
hamnen har inte funktion av riksintresse. 
Huvuddelen av fartygen är idag betydligt 
större än vad varvet i Södra hamnen kan 
hantera. Varv med betydligt större kapa-

citet fi nns på nära håll, t ex i Landskrona 
och Falkenberg. Fartygshanteringen vid 
Oceanpiren har upphört då området inte 
lämpar sig för effektiv hamnverksamhet 
och området är inte av riksintresse. 

Oceanhamnen:  

Färjetrafi ken för passagerare och fordon/
gods i Sundsterminalen är av riksintresse. 
Den östra delen är inte av riksintresse. 

Västhamnen:  
Den del av verksamheten som avser sjöfart 
och upplag för fjärrvärmeverkets behov är 
av kommunalt/regionalt intresse. Övrig 
verksamhet är av riksintresse.

Ifråga om framtida utvecklingsområden 
för hamnen anser staden att områden som 
idag ligger söder om den nuvarande Skå-
neterminalen i första hand kan komma 
ifråga.
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Riksintresse för sjöfart  

Norra Öresund, trafi ksepareringssystem 

(TSS)

Utöver hamnarna och farlederna till dessa 
gäller riksintresse för trafi ksepareringssys-
tem (TSS). TSS inrättas i områden med 
mycket tät trafi k och avser att reglera trafi -
ken så att mötande fartyg hänvisas till skil-
da trafi kstråk. TSS är geografi skt noggrant 
angivet i bland annat sjökort med trafi k-
stråk, separeringszon eller linje och omfat-
tar i detta sammanhang även vattnet (minst 
ca 5 meters djup) mellan närliggande land 
och närmaste trafi kstråk. TSS ligger så 
att det används främst av kusttrafi k och 
genomfartstrafi k. Fartyg över 20 meters 
längd skall enligt sjövägsreglerna använda 
trafi kstråk, medan mindre fartyg hänvisas 
till vattnet mellan land och det egentliga 
TSS. Det sker således en koncentration av 
trafi k till dessa vattenområden. 

Öresund, farled av riksintresse (201A)

Genom trafi kseparering går trafi kstråket 
norrifrån öster om Ven mot Malmö och 
genom Höllviken/Falsterbokanalen res-
pektive Flintrännan.

Ställningstagande: För farleden och trafi k-
separeringssystemet gäller Öresundstrak-
tatet från 1857, som garanterar obehindrad 
passage genom Öresund. Åtgärder får inte 
vidtas som försämrar förutsättningarna 
för riksintresset.

Skydd: Utöver det generella ställningsta-
gandet fi nns inget särskilt skydd. 

Riksintresse för luftfart

När det gäller riksintresse för luftfart be-
rörs Helsingborgs stad av Ängelholm-
Helsingborg fl ygplats och Malmö fl ygplats 
(Sturup). Riksintressena för dessa luftfarts-
anläggningar pekades ut år 1996 av dåva-
rande Luftfartsverket i samråd med Bover-
ket. Transportstyrelsen är numera ansvarig 
för att peka ut riksintresset för luftfarten. 

Riksintresset innebär att fl ygplatsområ-
det och de omgivande infl uensområdena 
för buller, fl yghinder och elektromagne-
tisk störning ska skyddas. Flygplatsens 
sammantagna infl uensområde är den yta 
utanför riksintresseområdet inom vilken 
bebyggelse eller anläggning påtagligt kan 
skada riksintresset. Yttrande från trans-
portstyrelsen och fl yplatserna ska inhäm-
tas när det gäller höga byggnadsobjekt. 

Hinderbegränsande ytor för fl ygplatserna 
fi nns redovisade på Transportstyrelsens hem-
sida. 

Ställningstagande: Åtgärder får inte vid-
tas som kan försvåra användningen av 
luftfartsanläggningarna. I pågående arbete 
med fördjupning av översiktsplan för vind-
kraft beaktas riksintresset.



ÖP 2010 –  RIKSINTRESSEN18 - ÖP 201018 - ÖP 2010

Riksintresse för vägar

Riksintresse för vägar utpekas av Vägver-
ket och grundar sig på vägsträckningens 
funktion. Skyddet ska främst avse interre-
gionala och långväga transporter av perso-
ner och varor. Det utpekade vägnätet ska 
skyddas mot åtgärder som kan försvåra 
tillkomst eller utnyttjande av vägnätet. Det 
avser god transportkvalitet, god nåbarhet 
till andra regioner, god tillgänglighet för 
samtliga trafi kanter, god trafi ksäkerhet och 
god miljö både vad gäller hälsa och este-
tik. 

Utpekade vägar av riksintresse inom Hel-

singborgs stad är:  

E4.

E4:23 - Ängelholmsvägen - Hälsovägen - 
Järnvägsgatan.

E6/E20 (Utgör en viktig nationell vägför-
bindelse samt Helsingborgs koppling till 
Ängeholm/Helsingborg airport).

Ställningstagande: Hänsyn ska tas till ut-
pekade vägsträckningar vid förändring 
och exploatering i dess närområde. Utöver 

utpekade vägsträckningar anser Helsing-
borgs stad att väg 109, 111 och 112 bör 
utpekas som riksintresse för kommunika-
tion. Väg 109 Helsingborg - Höör utgör 
en viktig förbindelse mellan Nordvästra 
Skåne, Mellanskåne och Sydvästra Skåne. 
Väg 111 är en viktig regional förbindelse 
mellan Helsingborg, Höganäs och Kulla-
halvön. Av samma anledning bör väg 112 
också utpekas som riksintresse. Helsing-
borgs stad anser vidare att Ängelholmsvä-
gen - Hälsovägen och Järnvägsgatan bör 
utgå som riksintresseobjekt, då det mot-
verkar arbetet med att uppnå en god luft-
kvalitet i stadens centrala delar. Den södra 
infarten till staden är tillräcklig och ingår i 
riksintresset. Trafi k till färjeläge samt far-
ligt godstransporter till verksamhetsområ-
den i hamnen hänvisas redan idag via den 
södra infarten. Väg E4:23 (tpl Brohult – 
tpl Kropp) bör även fortsättningsvis vara 
riksintresse då den knyter samman väg 111 
med E4/E6/E20.  

Helsingborgs stad planerar för ny dragning 
av E4 mot hamnen, men läget är ännu inte 
bestämt.

Skydd: Utöver att hänsyn ska tas till utpe-
kade vägsträckningar vid förändring och 
exploatering fi nns inget särskilt skydd.
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Riksintresse för järnvägar

Riksintresse för järnvägar utpekas av Ban-
verket. Utpekade järnvägar inom Helsing-
borgs stad är:

Skånebanan Helsingborg-Kristianstad och 
Västkustbanan Göteborg-Malmö inklusive 
Råådalsbanan. 

Rangerbangården och anslutningsspår till 
hamnen ingår i riksintresset.

Södertunneln (planering pågår) samt 
sträckningen mellan Knutpunkten och 
Berga (Banverkets förstudie pågår för al-
ternativ sträckning/dubbelspår) utgör de-
lar av västkustbanan och förutsätts ingå i 
utpekat riksintresse.

Ställningstagande: Hänsyn ska tas till ut-
pekade järnvägssträckningar vid förändring 
och exploatering i dess närområde. Utöver 
utpekade järnvägssträckningar anser Hel-
singborgs stad att Europabanan och fast 
HH-förbindelse bör betraktas som riksin-
tresse.

Skydd: Europabanan och fast HH-förbin-
delse skyddas genom reservat i översikts-
planen. Åtgärder får inte vidtas som för-
sämrar förutsättningarna för riksintresset.

Riksintresse för totalförsvaret regleras i 
Miljöbalkens 3 kapitel 9 § och syftar till att 
i så stor utsträckning som möjligt upprätt-
hålla ett fungerande samhälle även under 
hotsituationer. Riksintresset utpekas av 
Försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap inom sina 
respektive ansvarsområden. Försvarsin-
tresset har företräde framför andra områ-
den av riksintresse.

Inom Helsingborgs stad fi nns inga öppet 
redovisade områden som utgör riksintres-
se för totalförsvarets militära del. Det kan 
fi nnas områden som av sekretesskäl inte 
redovisas.

Riksintresset för totalförsvarets militära del 
påverkas av uppförande av höga byggnads-
objekt, master, vindkraftverk m m. De kan 
utgöra fl yghinder eller störa olika typer av 
kommunikationssystem. Av denna anled-
ning är hela kommunens yta samrådsom-
råde avseende höga objekt. Försvarsmak-
ten ska kontaktas i tidigt skede i plan- och 
bygglovärenden som berör objekt högre 
än 20 meter utanför tätort, och högre än 
50 meter inom tätort. 

Riksintresse för total-
försvaret



Riksintressen och allmänna intressen som du nu håller i din hand utgör en del 

av Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, som tar avstamp i en framtidsbild om 

Helsingborg som en färgstark och framåtriktad stad. Här redovisar vi strate-

gier, principer 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.


