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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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UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

1 Utställningens 

genomförande

Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-02 
att ställa ut Helsingborgs nya översikts-
plan - ÖP 2010. Översiktsplanen var 
därefter utställd under perioden 2009-12-
16 till 2010-02-26. Under utställningspe-
rioden hölls två öppna informationsmö-
ten för allmänheten som annonserade 
i Helsingborgs dagblad i god tid innan 
genomförandet. All information, inklu-
sive handlingar har under hela perioden 
funnits tillgänglig på Helsingborgs stads 
hemsida och på samliga bibliotek.

2 Särskild samman-

ställning av resultatet 

av miljöbedömnings-

processen 

Allmänt 

Vid antagande av en översiktsplan ska 
kommunen upprätta en särskild sam-
manställning (6 kap. 16§ miljöbalken). 
En särskild sammanställning är en sam-
manfattning och utvärdering av miljö-
bedömningsprocessen till planen. Den 
ska redovisa hur miljöaspekterna har 
integrerats i planen och hur synpunkter 
på miljökonsekvensbeskrivningen har 
beaktats i planarbetet. Kommunen ska 
även redovisa för skälen till val av alterna-
tiv och vilka åtgärder kommunen tänker 
vidta för uppföljning och övervakning. 

Planprocess 

Arbetet med miljöbedömningsproces-
sen har pågått parallellt med arbetet 
med översiktsplanen. Avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivningen gjordes i 
samråd med länsstyrelsen och grannkom-
munerna inför upprättande av miljökon-
sekvensbeskrivningen (MKB). MKBn var 
samtidigt med förslaget till översiktsplan 
på samråd från den 2009-05-19 till 2009-
08-19. Synpunkterna på både planför-
slaget och MKB sammanställdes och 
kommenterades i samrådsredogörelsen. 
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Synpunkterna ingick som underlag i den 
fortsatta processen för planen och MKB. 
Målet med projektet var ett brett samråd 
där synpunkter skulle kunna påverka det 
slutliga resultatet. Utifrån de inkomna 
synpunkterna på planen och MKBn be-
arbetades båda dokumenten. Planförslag 
och MKB var utställda från 2009-12-16 
till 2010-02-26. Efter utställningen har 
vissa justeringar gjorts av översiktsplanen 
och MKBn. Dessa ändringar framgår av 
Utställningsutlåtandet.

Hur miljöaspekterna har integrerats i    

planen 

En översiktsplan omfattar ett stort antal 
frågor, varav många är svåra att bedöma 
konsekvenser av i detalj. Analysnivån 
speglar ÖP 2010 övergripande inriktning-
ar för Helsingborgs utveckling. Den be-
handlar strategier och principer som ska 
genomsyra planeringsarbetet. Därför är 
det mest relevant att utifrån miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv belysa 
de konfl ikter som strategierna kan komma 
att innebära, samt respektive konfl ikts 
följdeffekter. Konsekvensanalyser på mer 
detaljerad nivå blir mer relevanta att göra 
i samband med framtida fördjupningar av 
översiktsplanen, planprogram och olika 
detaljplaner. 

Avgränsning av MKB 

Avgränsningen av MKB har skett i sam-
råd med länsstyrelsen och grannkommu-
nerna. Geografi skt avgränsas MKBn till 
Helsingborg stads samlade yta. 

Förändringar av planen 

Översiktsplanen har främst förtydligats i 
ett antal frågor som resultat av synpunk-
ter som uppkommit kopplat till MKB 
genom samråd och utställning. 

- Miljömål har tydligare kopplats till 
planen.

- Ett antal intressen som behöver upp-
märksammas i fortsatt planering har iden-

tifi erats och inkluderats i kapitlet ”Tänk 
på att” i ÖP 2010.

- Kopplingarna mellan MKB och ÖP 
2010 har förtydligats genom att upplägget 
har samrodnats, vilket underlättar utläs-
ning av bedömda konsekvenser.

Nollalternativet valdes bort på grund av: 

Nollalternativet för ÖP 2010 utgår från 
att utvecklingen då istället hade styrts av 
den föregående översiktsplanen ÖP 2002. 
Den största skillnaden mellan förslaget 
i ÖP 2010 och nollalternativet är att 
utbyggnadsalternativen på oexploaterad 
mark är något mer begränsade kring 
centralorten samtidigt som ökat fokus 
läggs på förtätning av redan ianspråktagen 
mark, främst kring olika knutpunkter för 
kollektivtrafi ken. Flertalet av de utbygg-
nadsområden som pekas ut i ÖP 2002 
är färdigbyggda vilket på sikt kan leda 
till behov av nya områden eller riktlinjer 
för var staden ska expandera kommer att 
efterfrågas. 

Nollalternativet är mindre restriktivt mot 
ny spridd bebyggelsen på landsbygden 
vilket kan komma att få stora konsekven-
ser för Helsingborgs stads möjligheter 
att utöka andelen energiproducerad av 
vindkraftverk. Restriktioner i verksam-
hetsutövning kan samtidigt begränsa 
möjligheterna till effektivt jordbruk. Vad 
gäller grönstrukturen fi nns inga större 
skillnader mellan nollalternativet och ÖP 
2010. I nollalternativet fi nns dock brist i 
ställningstagande till förtätning vilket kan 
leda till inkonsekvent syn och bedömning 
i frågor när förtätning av bebyggelsen 
föreslås på park- eller naturområden. 

Nollalternativ har heller inte fokus på 
förtätning av socioekonomiskt svaga 
områden vilket ger negativa konsekvenser. 
Det skulle innebära att den ogynnsamma 
situation som präglar dessa områden idag 
består eller försämras ytterligare. För-
tätning anpassad till respektive områdes 
behov av utveckling och balans samt 
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utveckling av mötesplatser ger positiva 
effekter för hälsa, livsmiljöer, arbete, 
utbildning, integration, positiv identitet, 
delaktighet och infl ytande m.m.

Uppföljning

Hur ÖP 2010 avses följas upp framgår 
ur konsekvensbeskrivningen. Samman-
fattningsvis kan det dock konstateras att 
olika aspekter av ÖP 2010 följs upp av 
fl er befi ntliga program, som till exempel 
miljöbarometern och Plan för hållbarut-
veckling.
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ningen till; om planförlaget inte tillgodoser 
riksintressen, om frågor som berör två el-
ler fl era kommuner inte samordnats, om 
förslaget kan medverka till att gällande 
miljökvalitetsnormer inte följs eller om 
strandskyddets syften inte beaktats. Läns-
styrelsen granskar också om föreslagen be-
byggelse är lämplig med hänsyn till män-
niskors hälsa och säkerhet.

Nedanstående erinringar kan leda till att 
Länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 1 § PBL 
kommer att pröva kommunens beslut att 
anta framtida planer. Granskningsyttran-
det ska enligt 4 kapitlet 2 § PBL fogas till 
översiktsplanen och den antagna översikts-
planen ska sedan spridas till alla dem som 
har väsentligt intresse av den eller som an-
vänder planen som beslutsunderlag.

Mellankommunala frågor 

Regional utveckling 

Länsstyrelsen anser att kommunen över lag 
samordnat de mellankommunala frågorna 
på ett bra sätt. Länsstyrelsen ser positivt 
på planens strategier för regional utveck-
ling där kommunen inom fl era områden 
vill främja mellankommunal samverkan. 
Att kommunen väljer att ta en drivande 
roll i samarbetet upplevs av grannkom-
munerna som positivt. Flera anser fort-
farande att det saknas djupare analys och 
resonemang kring en del ställningstagan-
den. Kommunen hänvisar i de fallen till 
framtida fördjupningsarbeten. När sådana 
kommer till stånd förutsätts grannkom-
munerna få möjlighet att yttra sig på nytt. 
Kommunen har en ambitiös strategi för 
ett framtida modernt transportsystem som 
också beaktar grannkommunernas intres-
sen. Länsstyrelsen välkomnar kommunens 
tydliga inriktning att förespråka utveckling 
av bebyggelse kring tydliga kollektivtra-
fi knoder. Att främja ett strukturbildande 
kollektivtrafi knät ses som positivt för hela 
regionen. Planens strategier för framtida 
spårburen kollektivtrafi k är positiva ur mil-
jö- och folkhälsosynpunkt. 

Grannkommunerna stödjer kommunens 
ställningstaganden avseende större infra-
struktursatsningar. Exempelvis uppger fl era 
kommuner att de vill främja att höghastig-
hetsbanan, Europabanan, ska passera nord-

3 INKOMNA 

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

3.1 Myndigheter

Länsstyrelsen i Skåne län 
(inkommit 2010-03-17)
Sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen anser att ÖP 2010 är en 
strategisk och framåtblickande översikts-
plan där kommunen tydligt redovisar sina 
visioner om framtida utveckling. För att 
åstadkomma en hållbar utveckling har 
kommunen identifi erat profi lområdena: 
mötesplatser, boendemiljöer och logistik. 
Länsstyrelsen ställer sig positiv till kom-
munens förslag att förtäta och förstärka re-
gionala noder där blandad bebyggelse kan 
ske i kollektivtrafi knära lägen. Kommunen 
har i planprocessen visat stor medvetenhet 
om vikten av tvärsektoriell samverkan och 
dialog för att skapa en hållbar utveckling.

Planens starkt strategiska karaktär gör att 
det i en del fall är svårt att utläsa var det 
fi nns intressekonfl ikter och vilka konse-
kvenser planen kan ge inom sådana områ-
den. Förslagets visionära form gör att det i 
en del fall inte enkelt går att utläsa var kom-
munen och Länsstyrelsen är eniga respek-
tive oeniga. Det gäller exempelvis avgräns-
ning och bedömning av påverkan på en del 
riksintressen. Planens markanvändnings-
karta redovisar överlappande områden som 
kan komma att innebära intressekonfl ikter. 
Natur- och vattenskyddsområden överlap-
par exempelvis utvecklings-/exploaterings-
områden. I dessa fall saknar Länsstyrelsen 
tydliga ställningstaganden som kommunen 
hänskjutit till framtida fördjupningsarbeten. 
Länsstyrelsen måste i dessa fall också hän-
skjuta sin granskning till kommande fördju-
pade planprocesser. Länsstyrelsen ser fram 
emot en fortsatt fördjupad dialog i samband 
med framtida fördjupningsarbeten.

Länsstyrelsens roll 
Vid utställningen av en översiktsplan be-
gränsar Länsstyrelsen i huvudsak gransk-
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västra Skåne. Under 2009 presenterades av 
regeringens särskilde utredare ett förslag till 
utbyggnad av höghastighetsbana mellan Skå-
ne och Stockholm. Den exakta sträckningen 
för en framtida höghastighetsbana kommer 
att avgöras i ett senare skede men det fi nns 
redan förslag till reservat och linjedragningar. 
Länsstyrelsen anser att linjesträckningen re-
dovisats på en tillräckligt schematisk nivå i 
översiktsplanen.

Det är viktigt att planer för stationsnära 
utveckling (som exempelvis kring Ramlösa 
station) görs i samklang med utbyggnads-
planerna för betydande infrastrukturan-
läggningar såsom järnvägssystemet och en 
ny hamnled.

En framtida fast förbindelse mellan Sve-
rige och Danmark kan komma att anläggas 
för både väg- och järnvägstrafi k. Förbin-
delsens utformning och sträckning kom-
mer att utredas och beslutas i framtida 
processer. Länsstyrelsen anser att kom-
munen beaktat möjligheterna till en sådan 
förbindelse på ett tillräckligt övergripande 
schematiskt sätt.

Riksintressen 

En av översiktsplanens uppgifter är att re-
dovisa värden som är av riksintresse och 
hur dessa värden långsiktigt ska säkerstäl-
las. Kommunen ska samtidigt bedöma 
planens eventuella påverkan på riksintres-
sevärden. Även om översiktsplanen i fl era 
avseenden är lättläst, och trots att förslaget 
kompletterats med regleringskarta och be-
skrivningar av riksintressena, går det inte 
enkelt att utläsa planens konsekvenser på 
olika riksintressevärden och allmänna in-
tressen. Det går inte heller enkelt att utläsa 
var kommunen och Länsstyrelsen är eniga 
respektive oeniga om avgränsningar för 
riksintressena. Kommunen bör i framtida 
fördjupningsarbeten förtydliga sina avväg-
ningar och ställningstaganden och upp-
rätta tydliga konsekvensbeskrivningar. Där 
Länsstyrelsen inte skulle dela kommunens 
uppfattning om justeringar av avgräns-
ningar fortsätter den avgränsning att gälla 
som föreligger idag utan justering. Länssty-
relsen förutsätter att kommunen inte vid-
tar någon åtgärd som påtagligt skadar riks-
intressevärden eller delar av sådana utan 

att samråda med Länsstyrelsen. I annat fall 
kan Länsstyrelsen komma att ingripa med 
stöd av 12 kapitlet PBL. Kommunen upp-
ger att i de fall som utbyggnadsområden 
sammanfaller med riksintressen bör olika 
intressen vägas mot varandra. I det här 
sammanhanget erinrar Länsstyrelsen om 
att riksintressena överordnas övriga all-
männa intressen. Ett värde av riksintresse 
kan således exempelvis inte vägas mot ett 
allmänt intresse att bygga ut ett samhälle 
om utbyggnaden skulle innebära att riksin-
tressets värde påtagligt skadas.

Riksintresse hamn 

Kommunens ställningstaganden kan del-
vis strida mot riksintresset Helsingborgs 
hamn. En förändrad användning av marken 
i anslutning till hamnen får inte påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
hamnanläggningen. Framförallt kan riks-
intresset i de norra delarna av hamnen på-
verkas negativt. Statens ställningstaganden 
kring riksintresset framgår av Länsstyrelsens 
rapport ”Riksintresset Helsingborgs hamn, 
2009:6”. Länsstyrelsen kan vid kommande 
planläggning komma att pröva kommunens 
beslut att antaga detaljplaner om dessa skul-
le strida mot riksintresset.

Kommentar: Helsingborgs stads ställnings-
tagande kring riksintresse hamn, framgår 
klart och tydligt av översiktsplan 2010. För 
området närmast hamnen pågår ett arbete 
med fördjupning av översiktsplan som i mer 
detalj hanterar frågan.

Riksintresse för den högexploaterade kustzonen 
Helsingborgs stad har tydligt redogjort för 
riksintresset för kustzon enligt 4 kapitlet 1 
och 4 §§ MB i bilaga 2. Kommunen har 
tydligt tagit ställning för att bevara obe-
byggda delar av kustzonen. Utbyggnad i de 
befi ntliga samhällena Rydebäck, Domsten 
och Hittarp/Laröd ska enligt planen ske 
österut, inåt land. Länsstyrelsen delar kom-
munens bedömning att natur- och kultur-
värden i riksintresset inte påtagligt skadas 
så länge utbyggnaden bara sker inåt land. 

För utbyggnadsområdena Vege och Allerum/
Hjälmshult har kommunen dock konstaterat 
att utbyggnaden inte bedöms stå i konfl ikt 
med riksintresset men konstaterandet har inte 
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motiverats vilket Länsstyrelsen anser är en 
brist. Länsstyrelsen bedömer att skapandet av 
ett nytt samhälle inom riksintresset vid Vege 
kan medföra påtaglig skada på natur- och kul-
turvärdena inom riksintresset. 

Kommentar: Som tydligt framgår av över-
siktsplan 2010 avser Helsingborgs stad ta 
fram fördjupningar av översiktsplanen för 
dessa samhällen för att på ett mer ingående 
sätt analysera och beskriva framtidsplanerna 
och deras konsekvenser.

Riksintresset tillåter utveckling av befi ntliga 
tätorter och verksamheter, men andra ex-
ploateringsföretag får bara komma till stånd 
om det inte påtagligt skadar natur- och kul-
turvärden. Om framtida planläggning kan 
innebära påtaglig skada på natur- och kul-
turvärden av riksintresse kan Länsstyrelsen 
komma att ingripa enligt 12 kapitlet PBL.

Inom en del utvecklingsområden fi nns klart 
motstående intressen som skulle behöva 
klargöras i fördjupningar av översiktspla-
nen innan områdena detaljplaneläggs. Ett 
sådant område är Vasatorp/Långeberga 
där kommunen anser att naturstråket ska 
förstärkas samtidigt som verksamhetsut-
byggnad föreslås inom samma område.

Kommentar: Helsingborgs stad har inga 
planer på att ta fram fördjupning av över-
siktsplanen för Vasatorp/Långeberga utan 
bedömer översiktsplan 2010 som tillräcklig 
för att påbörja planarbeten. Redaktionell 
ändring av kartan för att förtydliga att verk-
samhetsområdet prioriteras.

Riksintresse för kommunikationer 

Under 2010 genomförs en översyn av riks-
intressena för järnväg, väg, luftfart och sjö-
fart. Eventuella revideringar av riksintressena 
kommer att ske i denna process. Omvand-
lingen av områden i anslutning till dessa riks-
intressen får inte påtagligt försvåra tillkom-
sten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Riksintresse för kulturmiljövård 

I planen redovisas olika utrednings- och 
utbyggnadsområden men deras förhållan-
den till kulturmiljövårdens riksintressen 
har endast beskrivits mycket översiktligt. 
Kommunen avser redovisa behovet av 
utredningar och avvägningar inom dessa 

områden i kommande planering vilket 
Länsstyrelsen anser är en brist. Då det inte 
gjorts konkreta avvägningar kan Länssty-
relsen ur kulturmiljösynpunkt inte bedöma 
påverkan på riksintressevärdena. Denna 
bedömning får i stället göras i kommande 
fördjupningsarbeten.

När det gäller riksintresseområdet för Helsing-
borgs centrala delar (M:K15) anser Länsstyrel-
sen att det är positivt att en avgränsning redovi-
sats i översiktsplanen. Dock måste avgränsning 
och omfattning av riksintresseområdet för 
Sankta Maria Sjukhusområde redovisas. Läns-
styrelsen anser att området åtminstone bör om-
fattas av sjukhusområdet och den tillhörande 
parken. Länsstyrelsen ser fram emot en fortsatt 
dialog om ett klargörande av avgränsning innan 
översiktsplanen antages.

Kommentar: Redovisade avgränsningar är 
hämtade från Länsstyrelsens databas. Vid 
möte med Länsstyrelsen efter utställning har 
diskussion om geografi sk avgränsning påbör-
jats.

Riksintresse för naturvård 

Kommunen konstaterar att riksintresse-
områden för naturvården kan komma att 
påverkas inom fl era utbyggnadsområden 
såsom i Raus, Gantofta, Vallåkra och Tå-
garp. Kommunen ska visa hur exploatering 
påverkar värden av riksintresse och däref-
ter göra sina avvägningar och ställningsta-
ganden. I det här fallet saknas tydliga av-
vägningar och ställningstaganden till den 
föreslagna utbyggnaden vilket Länsstyrel-
sen anser är en brist. Kommunen hänvisar i 
dessa fall till framtida fördjupningsarbeten. 
Länsstyrelsen kan därför inte göra någon 
egentlig bedömning av hur planförslaget 
påverkar riksintressevärdena utan måste 
göra sådana bedömningar i samband med 
kommande fördjupningsarbeten.

Natura 2000-områden 

I planen föreslås en del utbyggnad i när-
heten av Natura 2000-områden vilket kan 
vara otillåtet om den byggnationen kan 
skada eller störa den livsmiljö (eller na-
turtyp) som avses skyddas i Natura 2000. 
Sådan utbyggnad föreslås exempelvis i 
Vege, Domsten, Raus, Vallåkra och Gan-
tofta. Kommunen anser att utbyggnader 
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vid Raus och Vege inte står i konfl ikt med 
Natura 2000-värdena men Länsstyrelsen 
anser inte att ställningstagandena tillräck-
ligt väl motiverats.

Kommentar: För Vege pågår det en för-
djupning av översiktsplanen och i denna tyd-
liggörs motiven ytterligare. Avseende Raus 
förtydligas beskrivning av motiv (sidan 74) 
för att klargöra att ingen exploatering avses 
inom Natura 2000-område.

Hälsa och säkerhet 

Kommunen har ett övergripande ansvar för 
att skapa ett robust och långsiktigt hållbart 
samhälle där hänsyn ska tas till människors 
hälsa och säkerhet. I den här planen har 
kommunen genomgående belyst hälso- och 
säkerhetsfrågorna på ett bra och tillräckligt 
ingående sätt. Översiktsplanen har lagt ett 
starkt fokus på hållbara och effektiva trans-
portsystem vilket Länsstyrelsen välkomnar. 
Genom att förbättra kollektivtrafi ken, ska-
pa cykelstråk och begränsa trafi ken genom 
centrum minskar andelen föroreningar och 
buller, vilket är ett bra steg mot en hållbar 
samhällsutveckling.

Utbyggnad nära miljöfarlig verksamhet 
Länsstyrelsen delar kommunens syn att 
förtätning av bebyggelse generellt sett kan 
innebära miljövinster i form av en effekti-
vare energihushållning och ett bättre mar-
kutnyttjande. Där nybyggnation och förtät-
ning föreslås nära miljöfarliga verksamheter 
kan Länsstyrelsen dock komma att pröva 
kommunens beslut att antaga framtida de-
taljplaner. Detsamma gäller för buller- och 
vibrationsutsatta områden i anslutning till 
exempelvis väg och järnväg. Länsstyrelsen 
kan också komma att erinra mot framtida 
utbyggnader som föreslås på område där 
förorenad mark påvisats.

Översvämningsrisker 

Risken för översvämningar och kustero-
sion har lyfts fram som en viktig fråga i 
översiktsplanen. Kommunen anger en 
rekommenderad dimensionerande fram-
tida havsnivå på +3,2 meter som bebyg-
gelsen ska förhålla sig till och kommunen 
uppger att frågan ytterligare kommer att 
studeras i kommande fördjupningsarbe-
ten. Det är då viktigt att beakta frågans 
komplexitet och att notera att rekommen-

derad nivå kan behöva justeras i enskilda 
fall eftersom lokala förhållanden vad gäller 
grundvattennivå, närhet till vattendrag och 
utformning av tekniska system varierar.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

En översiktsplan anses enligt förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskriv-
ningar alltid ha en betydande miljöpåverkan 
och därför ska en miljökonsekvensbeskriv-
ning alltid upprättas. Planens miljöpåverkan 
ska då identifi eras, beskrivas och bedömas. 
Kommunen måste i miljökonsekvensbe-
skrivningen tydligt redogöra för planens 
konsekvenser, göra ställningstaganden och 
motiveringar. I det här fallet fi nns en konse-
kvensbeskrivning som belyser miljömässiga, 
sociala och ekonomiska konsekvenser vilket 
Länsstyrelsen ser som mycket positivt. Även 
om kommunen har fl era övergripande och 
visionära resonemang syns det tydligt att 
kommunen har stor medvetenhet när det 
gäller kopplingen mellan konkret samhälls-
planering och social hållbarhet vilket fram-
går tydligt i miljökonsekvensbeskrivningen.

Vid utbyggnadsområdena Vege och Raus 
har kommunen gjort avvägningar mellan 
utbyggnaderna och deras påverkan på riks-
intressena och kommit fram till bedöm-
ningen att riksintressena inte skadas på-
tagligt. Motivering till dessa bedömningar 
saknas dock och Länsstyrelsen kan därför 
inte utläsa om Länsstyrelsen delar kommu-
nens uppfattning. Ur naturvårdssynpunkt 
redovisas inte konsekvenserna av utbygg-
nad i Vallåkra, Gantofta och Domsten vil-
ket Länsstyrelsen anser är en brist.

I MKB:n har kommunen identifi erat möj-
liga risker som kan tänkas uppstå men det 
saknas en del bedömningar och förslag till 
åtgärder. Länsstyrelsen instämmer i kom-
munens konstaterande att planen har en 
starkt övergripande strategisk karaktär och 
att konsekvenserna därför också måste be-
skrivas på motsvarande sätt. Dock saknas 
fl era övergripande beskrivningar av konse-
kvenser och kommunen hänvisar i dessa fall 
till mer detaljerade konsekvensanalyser som 
ska tas fram i framtida fördjupningsarbeten. 
Länsstyrelsen måste därför göra motsva-
rande bedömningar i kommande planpro-
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cesser. Länsstyrelsen förutsätter tills vidare 
att kommunen inte vidtar någon åtgärd som 
påtagligt skadar ett riksintresse eller innebär 
fara för invånarnas hälsa och säkerhet. I an-
nat fall kan Länsstyrelsen komma att ingripa 
med stöd av 12 kapitlet PBL.

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Enligt 5 kapitlet 3 § miljöbalken ska kom-
muner och myndigheter iaktta miljökva-
litetsnormer vid planläggning och enligt 
4 kapitlet 1 § PBL ska översiktsplanen re-
dovisa hur kommunen avser följa gällande 
miljökvalitetsnormer.

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid 

Länsstyrelsen är positiv till kommunens 
prioriteringar av åtgärder för att förbätt-
ra luftkvaliteten. Länsstyrelsen anser att 
kommunen vid kommande fördjupnings-
arbeten särskilt ska beakta planeringens in-
verkan på luftkvaliteten och följa gällande 
åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets-
normen för kvävedioxid.

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Vattenmyndigheterna för södra Östersjön 
respektive Västerhavet har fastställt mil-
jökvalitetsnormer (MKN) i form av kva-
litetskrav för ytvattenförekomster, grund-
vattenförekomster och skyddade områden 
i december 2009. (Länsstyrelsen Kalmar 
län, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns 
vattendistrikt, föreskrifter om kvalitetskrav 
för vattenförekomster i distriktet, 08 FS 
2009:8 samt Västra Götalands läns, Vat-
tenmyndigheten Västerhavet, föreskrifter 
om kvalitetskrav för vattenförekomster i 
distriktet, 14 FS 2009:533). I översiktspla-
nen tas frågan om MKN för vatten upp 
genom att det hänvisas till en kommande 
utredning som ska tas fram efter färdig-
ställandet av planen. Då det saknas redo-
visning av hur miljökvalitetsnormerna kan 
komma att påverkas av förslaget går det 
inte att avgöra om planen kan medverka 
till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapit-
let miljöbalken inte följs. Vid kommande 
planläggning måste miljökvalitetsnormer-
na beaktas i de fall en plan kan antas bidra 
till att en miljökvalitetsnorm inte uppnås 
eller att tillståndet i en vattenförekomst 
försämras.

Övrig lagstiftning 

Strandskydd 

Delar av kommunen omfattas av strand-
skyddsbestämmelser enligt 7 kapitlet 13-
18 §§ miljöbalken vilket framgår av regle-
ringskartan. Enligt markanvändningskartan 
föreslås bland annat utbyggnad av Vallåkra, 
Domsten, Raus och Hasslarp, vilket delvis 
kan beröra strandskyddade områden. Läns-
styrelsen kan komma att motsätta sig sådan 
utbyggnad och anser att kommunen inte tyd-
liggjort de konfl ikter som kan uppstå mellan 
strandskyddet och föreslagen exploatering.

Kommentar: Exploatering prövas i detalj-
plan vilket möjliggör prövning av påverkan 
på strandskydd. I kapitlet ”Tänk på att” 
(sidan 66) förtydligas beskrivningar av ovan 
nämnda områden så att det tydligt framgår 
att strandskydd behöver beaktas.

Naturvård och naturreservat 
Det är positivt att kommunen vill förstärka 
och utveckla rekreations- och grönområ-
den samt planera för reservatsbildning på 
ett antal platser. Länsstyrelsen anser att det 
är särskilt positivt att man har för avsikt att 
upprätta en fördjupning av översiktsplan 
för Landborgen. Det fi nns en tydlig ambi-
tion om att utveckla landskapet och olika 
grönstråk i planens textavsnitt men dessa 
ställningstaganden framgår inte lika tydligt 
av markanvändningskartan.

Planen är ur naturvårdssynpunkt så över-
gripande och strategisk att dess påverkan 
på natur- och fritidsvärden är svårbedömd. 
Länsstyrelsen kan därför i en del fall inte 
avgöra ifall förslaget strider mot miljö-
balkens 7 och 8 kapitel. Länsstyrelsen får 
i dessa fall göra sin bedömning i framtida 
fördjupningsarbeten.

Det fi nns ett antal befi ntliga naturreservat 
i kommunen. Länsstyrelsen förutsätter att 
dessa bevaras och inte påtagligt skadas ge-
nom kommande utveckling. Om kommu-
nen föreslår exploatering inom naturreser-
vat kan Länsstyrelsen komma att ingripa.

Kommentar: Som det framgår av kapitlet 
”Tänk på att” (sidan 66) undantas natur-
reservat från exploatering.
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Fiskeriverket  
(inkommit 2010-02-24)

Fiskeriverket har inga synpunkter avse-
ende översiktsplanens påverkan på allmänt 
fi skeintresse.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.

Försvarsmakten 
(inkommit 2010-01-25)

Försvarsmakten har inget att erinra i rubri-
cerade ärende.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.

Jordbruksverket 
(inkommit 2010-01-15)

Helsingborgs kommun har den 15 decem-
ber 2009 till Statens jordbruksverk remit-
terat Utställning ÖP 2010 - en strategisk 
översiktsplan för Helsingborgs utveckling. 
Med anledning av remissen vill Statens 
jordbruksverk anföra följande.

Jordbruksverket har den 9 juli 2009 yttrat 
sig över Strategisk översiktsplan för Hel-
singborgs kommun. Vid genomläsning av 
handlingarna till utställningen av ÖP 2010 
har verket inte funnit några avvikelser jäm-
fört med förslaget till ÖP. Verket har där-
för inget ytterligare att tillägga i ärendet.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.

Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap (MSB) 
(inkommit 2010-02-26)

MSB vidhåller tidigare lämnade synpunkter 
och fi nner ingen anledning att nu lämna yt-
terligare synpunkter.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring. Synpunkterna från samrådet an-
ses beaktade.

Polismyndigheten 
(inkommit 2010-03-03)

Polisen har inget att erinra i frågan.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.

Region Skåne 
(inkommit 2010-02-18)

Region Skåne har tidigare avgivit yttrande 
i samrådsskedet (yttr. daterat 2009-06-08). 
Utöver det som framkommit i tidigare ytt-
rande har Region Skåne inget ytterligare att 
tillägga ur ett regionalt perspektiv.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.

SGI (Statens geotekniska in-

stitut)   
(inkommit 2010-01-12)

Statens geotekniska institut (SGI) har an-
modats att lämna synpunkter på rubricerat 
ärende. I yttrande 2009-06-25 över sam-
rådshandlingar daterade maj 2009 ansåg vi 
att frågor rörande erosion var väl belysta 
och vi hade därför ingen erinran mot för-
slaget till översiktsplan. Yttrandet avsåg 
endast frågor som rörde stranderosion 
som riskfaktor i en översiktsplan.

Utställningshandlingarna föranleder inget 
annat ställningstagande, beträffande hur 
frågor rörande stranderosion som riskfak-
tor har behandlats i översiktsplanen, än det 
vi framförde i vårt yttrande 2009-06-25.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.

SGU (Sveriges geologiska un-

dersökning)  
(inkommit 2010-01-27)

SGU har tidigare yttrat sig rörande Hel-
singborgs översiktsplan (yttrande daterat 
den 26 juni 2009 bifogas). I de nu tillsända 
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handlingarna har synpunkterna delvis be-
aktats. Även SGU:s yttrande av den 11 de-
cember 2009 (bifogas) rörande fördjupning 
av översiktsplan H+ för centrala Helsing-
borg, kan vara av intresse för Helsingborgs 
stad att beakta i det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen. 

SGU har intet ytterligare att tillföra i ären-
det.

(SGUs yttrande över FÖP H+) Fördjupad 
översiktsplan H+, centrala Helsingborg  
Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
har genom remiss den 24 november år 
2009 erhållit rubricerat ärende för yttran-
de. Med anledning av detta får SGU fram-
föra följande.

SGU får allmänt nämna att man i en för-
djupad översiktsplan över Helsingborg 
bör beakta de svåra geologiska förhållan-
dena i området. Förutsättningarna är svåra 
för genomförandet av olika typer av un-
dermarksentreprenader och risk fi nns för 
grundvattenpåverkan av olika åtgärder. Att 
känna till områdets geologiska uppbyggnad 
är av stor vikt och innan beslut om bygg-
nationer fattas bör geotekniska undersök-
ningar genomföras. Yttrande i frågan kan 
inhämtas från Statens geotekniska institut.

Kommentar: Geologiska förhållanden får 
utredas mer i detalj i samband med kom-
mande detaljplaner. Yttrandet föranleder 
ingen förändring.

Sjöfartsverket 
(inkommit 2010-01-29)

Sjöfartsverket har ett samlat ansvar för sjö-
fartssektorn och arbetar för ett tillgängligt 
sjötransportsystem, hög transportkvalitet, 
säker sjöfart, god miljö, regional utveck-
ling och ett jämställt transportsystem. Från 
och med den l januari 2009 arbetar den 
nya myndigheten Transportstyrelsen med 
tillsyn, tillstånd och normgivning bl.a. för 
sjöfarten. Frågor som rör sjöfart bör där-
för, i förekommande fall, fortsättningsvis 
tillställas både Sjöfartsverket och Trans-
portstyrelsen.

Sjöfartsverket avstår från att i detalj kom-
mentera samrådsmaterialet utan hänvisar i 
stället till gjord riksintresseprecisering av 
Helsingborgs hamn utgiven i Länsstyrel-
sens rapport Skåne i utvecklingen 2009:6.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring. Helsingborgs stads ställningsta-
gande kring riksintresse hamn framgår klart 
och tydligt av översiktsplan 2010. För om-
rådet närmast hamnen pågår ett arbete med 
fördjupning av översiktsplan, FÖP H+, som 
i mer detalj hanterar frågan.

Skogsstyrelsen 
(inkommit 2010-02-08)

Sammanfattning 

Helsingborgs kommun har i ÖP 2010 på 
ett ambitiöst sätt arbetat med visioner och 
strategier för utvecklingen av kommunen. 
Positivt är också den medborgardelaktighet 
som varit en viktig del i planarbetet. Detta 
är styrkorna i ÖP 2010 medan en svaghet 
är sättet man valt att presentera detta i de 
olika kartorna och illustrationerna. Det är 
svårt att utläsa innebörd och konsekvenser 
för tätortsnära grönområden och natur-
mark. Mycket beroende på det schema-
tiska sätt man i kartorna valt att redovisa 
mark som kommer att tas i anspråk för 
utvecklingen av Helsingborgs stad och tät-
orter. Den beskrivande texten är i många 
stycken bra men bidrar inte till att väga 
upp detta. Följden blir att det är först när 
framtida planprogram och fördjupningar 
görs som det går att se konsekvenser för 
områden med höga naturvärden samt för 
bostadsnära-, tätortsnära natur med socia-
la värden. Detta medför att konfl ikter och 
ställningstaganden skjuts på framtiden och 
konkreta synpunkter på hur ÖP 2010 lan-
dar i det fysiska landskapet inte kan göras 
utan de synpunkter vi kan ge blir mer på 
ett generellt plan.  

Skogsstyrelsen har efter granskning av do-
kumentet följande synpunkter:

Biotopskyddsområden och nyckelbiotoper 
I regleringskartan saknas biotopskydds-
områden vilket är en lika stark skyddsform 
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som naturreservat. Vi vill också uppmärk-
samma på att inom utvecklingsområden 
för natur och bebyggelse så fi nns ett antal 
nyckelbiotoper vilka kräver ett samråd mel-
lan markägare och Skogsstyrelsen i god tid 
före alla typer av åtgärder som kan påverka 
naturvärden. Exempel på sådana åtgärder 
kan vara avverkning av träd (även enstaka), 
avverkning av döda träd och högstubbar, 
gallring, bortforsling av död ved, röjning 
av buskar och småträd samt körning med 
skogsmaskin och andra motorfordon.

Kommentar: Biotopskyddsområden förs in 
på den digitala karttjänsten men inte på reg-
leringskarta eftersom det rör sig om relativ 
små områden som dessutom kan komma att 
förändras. Därför anses Helsingborgs stad det 
säkrare att hålla informationen uppdaterad 
via karttjänsten istället. Detta förtydligas un-
der ”Information om karttjänst” (sidan 88).

Tätortsnära naturmark  
Av ÖP 2010 framgår klart under fram-
tidsbild, strategier och profi lområden på 
ett bra sätt en stor medvetenhet om det 
”grönas” betydelse för människan och 
vikten av en god tillgång till bostadsnära-, 
tätortsnära och natur för rekreation. Vi ser 
även positivt på den övergripande planen 
grönstruktur i ”fi ngrarna” som går från 
landsbygd och in i staden. Vid den efterföl-
jande konkretiseringen under avsnittet ”Så 
här bygger vi staden – Våra utvecklings-
principer” följs detta upp på landskapsnivå 
men vi saknar konkretisering av en grönst-
rukturstrategi på tätortsnivå för de nya och 
befi ntliga stationssamhällena och byar med 
möjlighet till god kollektivtrafi k. Speciellt 
som fl ertalet ligger i fullåkersbygd med li-
ten andel allemansrättslig naturmark. Det-
ta kan visserligen för vuxna kompenseras 
med beträder för en tillgänglighet till land-
skapet. Men för barn och unga är det den 
vardagliga kontakten med den bostadsnära 
naturen som är viktig. 

Många av de i ÖP 2010 föreslagna urbana 
utvecklingsområdena samt utveckling av 
tätorter på landsbygden har redan idag 
tillgång till om inte bostadsnära så åtmins-
tone tätortsnära natur. Här fi nns också en 
potential i form av relativt närliggande na-

turmarker som beroende på bebyggelsens 
expansion och ägarförhållande kan ligga 
bra till. Skogsstyrelsen ser gärna att det 
både sker en komplettering av befi ntlig tät-
ortsnära naturmark och nyanläggning av 
bostadsnära naturmark. Skogsstyrelsen ser 
också gärna att det sker en nyanläggning 
av skog vid de utvecklingsområden som 
idag saknar bostadsnära skog.

I övrigt har skogsstyrelsen inget att erinra 
mot förslaget till översiktsplan i enlighet 
med texten i remisshandlingarna.

Kommentar: Helsingborgs stad arbetar 
med att ta fram ett Grönstrukturprogram 
som kommer att behandla fl era av de frågor 
som Skogsstyrelsen tar upp. Dock görs en 
revidering i översiktsplan 2010 om utveck-
lingsprinciper för stationssamhälle (sidan 50) 
om att grönstruktur och rekreativa grönytor 
värnas. Detta gäller speciellt de orter som har 
liten andel allemansrättslig mark.

Skånetrafi ken 
(inkommit 2010-02-25)

Skånetrafi ken ser mycket positivt på att kol-
lektivtrafi ken ges en stor betydelse i över-
siktsplaneringen av Helsingborgs kommun. 
Skånetrafi ken och Helsingborg har en sam-
stämmig syn på hur staden och kollektiv-
trafi ken kan utvecklas i samklang. Parterna 
har dock avvikande uppfattningar i två frå-
gor och vi fortsätter gärna diskussionen på 
dessa punkter i hopp om att nå gemensam 
insikt.

1. Vi anser att utvecklingsområde Ö 
Ramlösa har risk att generera en ohåll-
bart hög andel bilresor. Översiktspla-
nen redovisar en hög ambitionsnivå 
för områdets kollektivtrafi k. Med en 
lyckad och snabb lokal kollektivtrafi k 
uppskattar vi att restiden in till Knut-
punkten och centrum blir cirka 15 mi-
nuter, vilket låter bra för den lokala till-
gängligheten. Dilemmat är att området 
dels ligger långt från centrum, dels är 
placerat med mycket god närhet till 
E6:an. Cykelavståndet till centrum är 
i överkant och de regionala restiderna 
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med bil är mycket attraktiva. En bilfärd 
till exempelvis centrala Malmö tar max 
40 minuter, medan en kollektiv resa via 
Knutpunkten kommer att ta 65-70 mi-
nuter plus den negativa upplevelsen av 
bytet mellan buss och tåg.

Kommentar: Eftersom det är en omöjlighet 
att inom de närmsta 25 åren enbart bygga 
bostäder vid stationerna är det nödvändigt att 
även planera för nya bostadsområden, även 
om de ligger närmare motorvägen än till en 
pågatågstation. Det faktum att Östra Ram-
lösa, med rätt täthet, kan kollektivtrafi kför-
sörjas med högkvalitativ kollektivtrafi k gör 
att det bedöms lämpligt att exploatera med 
bebyggelse.

Vi har förståelse för att kommunen vill ha 
en bred planberedskap. Vi vidhåller dock 
vår rekommendation att Östra Ramlösa får 
lägre prioritet och utvecklas senare än ex-
empelvis H+, Maria, Dalhem, Drottning-
hög, Fredriksdal, Kattarp, Ödåkra, Mörarp, 
Påarp, Vallåkra, Gantofta och Rydebäck. 
Observera att alla nämnda stationsorter 
har mindre än 15 minuters restid med tåg 
in till Knutpunkten. Detta trots avstånd 
på uppåt 15 kilometer, vilket visar på den 
spårburna kollektivtrafi kens överlägsna 
egenskaper som grundläggande struktur 
för bebyggelseutvecklingen.

2. Vi anser att det inte är lämpligt med ett 
tåguppehåll i Raus vare sig på Västkust-
banan eller på Råådalsbanan. Dessa för-
slag är grundligt analyserade i Skånetra-
fi kens tågstrategi. Kommunen vidhåller 
att det fi nns potential för ett tåguppe-
håll, men kan oss veterligen inte påvisa 
att så är fallet. Det är dock givetvis inte 
fel att markera sina ambitioner i över-
siktsplanen, men det uppstår en otyd-
lighet när Raus ingår i samma kategori 
som Vegeholm, Laröd och Domsten, 
bland annat i kartredovisningarna. I Ve-
geholm är vi överens om möjligheterna 
till en ny station kopplat till stations-
nära bebyggelse. Laröd och Domsten 
är ganska uppenbart lämpliga uppehåll 
på en spårväg mellan Helsingborg och 
Höganäs. Att placera Raus tillsammans 
med dessa stationsorter är missvisande 

och gör översiktsplanen i denna bemär-
kelse otydlig.

Kommentar: Utpekade stationer bedöms 
alla viktiga för den långsiktiga utvecklingen 
av Helsingborgs stad, dock är de alla av 
olika karaktär och bör inte vägas mot varan-
dra. Helsingborgs stad ser fram emot fortsatt 
gott samarbete kring utvecklingen av dessa. 
Yttrandet föranleder ingen förändring.

Transportstyrelsen – Luftfarts-

avdelningen  
(inkommit 2010-03-04)

Transportstyrelsen, luftfartsavdelningen ytt-
rade sig under samrådsskedet och konstaterar, 
efter att tagit del av utställningshandlingarna, 
att vi inte har något att tillföra planarbetet i 
detta skede.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.

Vattenmyndigheten  

Södra Östersjön   
(inkommit 2010-02-17)

Ni har skickat ovanstående dokument till 
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns 
vattendistrikt. Vattenmyndigheten saknar 
möjlighet att uttala sig i enskilda ärenden/
planer inom vattendistriktet som består av 
91 kommuner fördelade över sju län. 

Vattenmyndigheten samarbetar med läns-
styrelserna i vattendistriktet där varje läns-
styrelse har ett regionalt ansvar för frågor 
relaterade till vattenförvaltning. På länssty-
relserna fi nns beredningssekretariaten som 
kan besvara frågor eller hänvisa till andra 
avdelningar inom länsstyrelsen som kan ge 
stöd inom olika områden. 

Några av utgångspunkterna inom vatten-
förvaltningen är att vattenförekomsternas 
kvalité inte får försämras och att de om 
ingenting annat anges ska uppnå en god 
ekologisk status (eller motsvarande) senast 
2015.
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Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns 
vattendistrikt beslutade 2009-12 -15 enligt 
5 kapitlet miljöbalken och 4 kapitlet SFS 
2004:660 om miljökvalitetsnormer för vat-
tenförekomster. I planeringssammanhang 
enligt PBL gäller att kommunen ska följa 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet mil-
jöbalken. Enligt PBL ska översiktsplanens 
innebörd och konsekvenser kunna utläsas utan 
svårighet. 

Helsingborgs kommun omfattas av det åt-
gärdsprogram som vattenmyndigheten be-
slutat om enligt 5 kapitlet miljöbalken och 
6 kapitlet SFS 2004:660. Åtgärdsprogram-
met ska leda till att vattenförekomsterna 
uppnår miljökvalitetsnormerna (god eko-
logisk status eller motsvarande). 

Vattenmyndigheten väljer att inte besvara 
er remiss, utan vill genom denna informa-
tion hänvisa Er till länsstyrelsen som vid 
behov kontaktar vattenmyndigheten.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen för-
ändring. Vattenfrågorna har behandlats över-
gripande i översiktplanen och avses fördjupas i 
kommande vattenplan.

Vägverket och Banverket 
(inkommit 2010-02-03)

Detta yttrande har arbetats fram gemen-
samt av Vägverket och Banverket som ett 
led i att öka vår samverkan inför bildandet 
av Trafi kverket den 1 april. Våra båda verk 
skickar i det här läget ut separata skrivelser, 
dock med likalydande innehåll. I de frågor 
som inte tas upp specifi kt i detta yttrande 
hänvisar vi till våra båda verks samrådsytt-
randen. 

Vägverket och Banverket önskar framföra 
följande synpunkter.

Översiktsplanens övergripande strategier 
för ny och kompletterande bebyggelse och 
infrastruktur är i linje med vad trafi kverken 
anser vara god samhällsplanering. 

I utställningshandlingen redovisas ett al-
ternativt läge för Pågatågsstation i Raus på 
Rååbanan. Skånetrafi ken har tidigare ställt 

sig kritiskt till en station både på Västkust-
banan och på Rååbanan, då restidsför-
bättringarna i praktiken kommer att vara 
mycket små oavsett bana. Närheten till sta-
tionen i Ramlösa med betydligt bättre res-
möjligheter talar mot förslaget. Att på sikt 
försörja Raus med en spårvägslinje med 
koppling till Ramlösa station torde vara ett 
bättre förslag. 

Då det inte är aktuellt med ett Pågatågsup-
pehåll i Raus är det rätt att avvakta med 
utbyggnad i stadsdelen. 

Kommentar: Helsingborgs stad noterar 
verkens synpunkter men väljer att behålla 
möjligheten till en framtida station i över-
siktsplan 2010.

Vi är positiva till tåguppehåll i Vegeholm 
när sträckan är utbyggd till dubbelspår. 
Det är bra att Helsingborgs stad avser att 
samordna utbyggnad med planeringen av 
en ny station.

Det är viktigt att utvecklingen kring Ram-
lösa station och byggandet av en ny hamn-
led inte riskerar stationens betydelse av 
viktig nod för järnvägssystemet. Banver-
kets synpunkter i planremisser osv. bör 
noga beaktas. 

Kommentar: Helsingborgs stad förutsätter 
att banverket och vägverket har möjligheten 
att engagera sig i utvecklingsarbetet kring 
Ramlösa station och ser fram emot en fortsatt 
god dialog.

Banverket avser att i den revision av riks-
intressena som är på gång peka ut en fast 
järnvägsförbindelse mellan Helsingborg 
och Helsingör samt Europabanan som 
framtida riksintresse för kommunikatio-
ner.

Kommentar: Helsingborgs stad förutsät-
ter att verken kommer att föra en dialog med 
kommunen då arbetet med revisionen påbör-
jas.

I Vägverkets förslag i revisionen av riks-
intressen väg, har väg E4:23 utgått hela 
sträckan. Under kapitlet " Förslag till änd-
ring av riksintressen" förordar Helsing-
borgs stad att väg 109, 111 och 112 ska 
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pekas ut. Dessa vägar ingår inte i försla-
get. Vägverket anser inte att de uppfyller 
de kriterier som ligger till grund vid utpe-
kande av riksintresse väg. 

Kommentar: Det är Helsingborgs stads 
uppfattning att ovan nämnda vägar bör pe-
kas ut som riksintressen då de är del av det 
regionala kommunikationsnätet.

Det är bra att mark reserveras i översikts-
planen för utbyggnad och åtgärder på 
Västkustbanan och Skånebanan. 

Helsingborgs stad önskar inleda en utred-
ning om en ny anslutning till väg E6. En 
sådan anslutning har inte funnits med i 
Vägverkets planering. I princip har vi inget 
emot detta, men möjlighet och lämplighet 
för en sådan etablering måste bli föremål 
för en ingående studie. Vägverket ser gär-
na att vi får möjlighet att delta i ett så tidigt 
skede som möjligt.

Kommentar: Helsingborgs stad välkomnar 
ett samarbete med vägverket i denna fråga och 
återkommer när frågan om ny trafi kplats vid 
Långeberga aktualiseras. Yttrandet föranle-
der ingen förändring av förslaget.

3.2 Nämnder inom Helsingborgs 

stad

Kulturnämnden 
(beslutsdag 17 februari)

Sammanfattning av ÖP 2010 

Översiktsplanen är indelad i tre teman: 
Tänk boendemiljö, Tänk mötesplatser och 
Tänk logistik. ÖP 2010 bygger på att sta-
den ska utvidgas, att befolkningen ska öka 
med 30 000 invånstr fram till 2035 och att 
efterfrågan på bostäder ska mötas. Nya bo-
städer ska tillskansas vid några få stora ex-
ploateringsområden (H+, Östra Ramlösa 
och Maria), genom förtätning i staden samt 
genom utveckling av stationssamhällen och 
byar i goda kollektivtrafi klägen. 

Byggandet ska ske med hög exploaterings-
grad, gärna på höjden där så är lämpligt. 
Ambitionen att förtäta befi ntlig bebyg-
gelse samt utveckla stationsorter och kol-
lektivtrafi knära lägen fanns även i ÖP 2002 
men har renodlats och blivit tydligare.

Logistik och kollektivtrafi k ges stor bety-
delse. Av det skälet begränsas också möj-
ligheten till ny, spridd bebyggelse på lands-
bygden och istället värnas landskapsbilden. 
ÖP 2010 syftar även till att utveckla nya 
mötesplatser och förstärka lokal identitet.

Utbyggnad av stationsorter 

Enligt ÖP 2010 ska utbyggnaden av kom-
munen fokuseras kring stationslägena. 
Principen är god, men innebär att samliga 
stationssamhällen blir föremål för en för-
hållandevis kraftig exploatering. Stations-
samhällena utgör en viktig del av det sena 
1800-talets bebyggelsehistoria. Den sam-
lade effekten av hur denna utbyggnad på-
verkar stationssamhällena som kulturmiljö 
är inte utredd.

Kommentar: Påverkan på kulturmiljön 
får studeras i mer detalj i samband med plan-
arbete eller bygglovsprövning. Dock bör det, 
på samma sätt som det ovan konstateras att 
stationssamhällenas utveckling under 1800-
talet har varit omfattande och betydelsefull, 
lyftas fram att vi nu under 2000-talet står 
inför en lika betydelsefull utbyggnad i vår 
anpassning till ett hållbart samhälle med sta-
tionsnära bebyggelse.

En utökning med 250-500 lgh i mindre sta-
tionssamhällen som Vallåkra och Domsten 
innebär en ökning av bostäder med 100-
180 % jämfört med SCB statistik från 
2005, vilket bedöms svårt att genomföra 
som en varsam komplettering i de käns-
liga kulturmiljöerna. Vege stationsområde 
(som för övrigt kommer att rymma 5 ggr 
fl er bostäder än det närliggande Utvälinge) 
samt Domstens utbyggnadsområde lig-
ger mitt i ett övergripande natur- och kul-
turmiljöstråk. Här fi nns en trolig konfl ikt 
mellan exploatering och tillvaratagande av 
kulturmiljöintressena.

Ianspråkstagande av mark 

Det är positivt att ÖP 2010 lägger stor vikt 
vid naturvärden och landskapsbilden i det 
öppna landskapet. De principer för kom-
pletterande bebyggelse som fanns med 
i samrådshandlingen kommer förhopp-
ningsvis att ingå i fördjupnings-PM Bygga 
på landet. Utbyggnaden av befi ntliga och 
nya stationssamhällen innebär att jord-
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bruksmark får underordna sig bostadsbyg-
gande i 11 st av Helsingborgs 15 tätorter. 
Ytterligare 3 st bedöms ha möjlighet till 
god kollektivtrafi k och kommer därmed 
också att prioriteras för utveckling. Då näs-
tan samtliga av kommunens tätorter berörs 
hade det varit önskvärt att utbyggnaderna 
tydligare vägts mot varandra. Genom att 
skjuta på beslut om exploateringsgrad och 
riktlinjer för utbyggnad till detaljplanesk-
edet fi nns det risk för att helhetsgreppet i 
kommunens utveckling förloras.

Kommentar: Översiktsplan 2010 ger den 
övergripande helheten men förordar samtidigt 
att ett antal fördjupningar tas fram för att i 
mer detalj utveckla utbyggnadsplanerna för de 
olika orterna. Genom prioriteringen av dessa 
planarbeten görs även en prioritering av utbygg-
nadsområden. Samtliga utbyggnadsområden 
är nödvändiga om vi ska klara bostadsförsörj-
ningen fram till 2035 varför det inte heller går 
att väga områdena mot varandra.

Antalet nya bostäder bör kopplas till hur 
stor markareal som krävs. I synnerhet sto-
ra satsningar på småhus kommer att ta ny 
mark i anspråk. Inverkan på kulturlandska-
pet kan bli betydande, åtminstone i mindre 
orter där antalet bostäder kan komma att 
fördubblas. Spår från gamla odlingsmar-
ker märgelgravar, odlingsrösen med mera 
knutna till byarnas gamla inägor kan ligga 
i riskzonen.

Kommentar: Under ”Utveckling av befi nt-
liga/nya stationssamhällen” (sidan 50-51) 
förtydligas kopplingen mellan täthet och ef-
fektivt markutnyttjande. Dessa frågor hante-
ras normalt i detaljplaneprocessen.

Konsekvensbeskrivning 

Utställningshandlingen för Översiktsplan 
2010 är på mer strategisk nivå än tidigare 
översiktplan, vilket gör konsekvenserna av 
översiktsplanen svåra att bedöma annat än 
på övergripande nivå.

• Konsekvensbeskrivningen är otydlig i 
kopplingen till nollalternativet, ÖP 2002. 
Eftersom antalet nya lägenheter som möj-
liggjordes i ÖP 2002 var betydligt färre blir 
i ÖP 2010 uppgiften om att mindre marky-
tor nu tas i anspråk för nyexploatering tve-
tydlig.

• Så som konsekvensbeskrivningen påpe-
kar fi nns det risk för stor miljöpåverkan 
gällande kulturmiljövärden i allmänhet och 
rikintressen för kulturmiljövården i syn-
nerhet när det gäller utveckling av stations-
samhällen och byar med god kollektivtrafi k. 
Det är därför viktigt att exploateringsgra-
den läggs utifrån vad samhällena tål och 
inte knyts till en förutbestämd siffra.

Kommentar: Siffran som anges i översikts-
plan 2010 ska inte tolkas som en fast siffra 
utan ger istället en uppfattning om vad som 
kan tänkas vara möjligt.

• Konsekvensanalysen bör förtydliga att 
det kan fi nnas risk för stor miljöpåverkan 
gällande kulturmiljövärden och riksintres-
set när det gäller förtätning i Helsingborgs 
innerstad, även om frågan kommer att ut-
redas i en fördjupnings-PM.

Kommentar: MKBn förtydligas i frågan (si-
dan 19 och 26) och konsekvensbeskrivningen 
på sidan 49 i ÖP 2010 tar upp risken för 
kulturmiljöpåverkan vid förtätning.

Riksintressen 

ÖP 2010 saknar ett tydligt ställningstagan-
de till riksintressena för kulturmiljövård. 
När det kan fi nnas motstående intressen 
hänvisas till att frågan ska utredas i ett se-
nare skede i planeringen. Detta kan leda till 
att man tappar överblicken när det gäller 
bland annat kumulativa effekter.

Enligt kartskiktet Stads- och landsbygdsut-
veckling ska både Domsten och Råå ges 
komplement i befi ntlig stadsbebyggelse 
och utvecklas till blandad stad. Det fi nns 
risk att detta hamnar i konfl ikt med riksin-
tressena som karaktäriseras av de småska-
liga fi skesamhällena.

Kommentar: I kommande detaljplanearbe-
ten får de olika motstående intressena vägas 
mot varandra, bland annat mot utvecklingen 
av samhället och förutsättningarna som en 
snabbspårväg ger.

Mötesplatser 

Kulturnämnden stödjer tankegångarna 
kring att ytterligare utveckla stadens mö-
tesplatser och särskilt inom kulturinsti-
tutionerna och i de befi ntliga offentliga 
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rummen utanför, Långsiktigt arbete med 
mötesplatsfunktionen pågår redan inom 
kulturinstitutionerna. I skrivningen av 
ÖP 2010 framgår att publika attraktioner 
som till exempel bibliotek ska utveckla sin 
fulla potential som mötesplatser genom 
att samlokaliseras med andra verksamhe-
ter. Kulturnämnden instämmer helt i detta 
ställningstagande.

Övrigt 

- Förvandlingen av Fredriksdal till en mer 
"spontant tillgänglig park för alla helsing-
borgare", bör ske med beaktning att nuva-
rande arbete med bevarande av lantraser 
och växtgenbank ska kunna fortgå i linje 
med Miljöprogram för Helsingborgs stad.

- Exploatering av Östra Ramlösa bör grun-
das på en tydlig utredning över hur mycket 
bostäder platsen tål. Hög exploatering nära 
Påarpsvägen ligger inte i linje med att be-
hålla bykaraktären längs vägen. I tidiga dis-
kussioner med SBF har det varit aktuellt 
att öka exploateringen längre in i kvarteren 
för att bevara småskaligheten kring befi nt-
lig bebyggelse.

Kommentar: Frågan utreds som planpro-
gram. Det krävs dock en relativt stor ex-
ploatering inom Östra Ramlösa för att klara 
bostadsförsörjningen för Helsingborg. För 
att möjliggöra högkvalitativ kollektivtrafi k-
försörjning krävs stor exploatering och hög 
täthet.

- Förtätning i fl erbostadshusområden bör 
utgå från en helhetsbild kring vilka områ-
den som är lämpliga för förtätning och i 
vilken grad de är det.

- Det är viktigt att komma ihåg att hög ex-
ploatering inte alltid innebär att bygga högt 
utan att vara yteffektiv. Vi bor i dag på allt 
större ytor, mindre men välplanerade bo-
städer bidrar till att fl er bostäder ryms på 
samma yta.

- Behovet av kulturella mötesplatser i fram-
tiden bör särskilt beaktas.

Miljönämnden 
(beslutsdag 25 februari)

Övergripande synpunkter 

Miljönämnden är positiv till att en ny över-
siktplan för Helsingborgs stad har arbetats 
fram. Det är glädjande att se att det fi nns 
en ambition att låta hållbar utveckling ge-
nomsyra programmet. Miljönämnden är 
vidare mycket positiv till förslaget att ÖP:s 
strategier följs upp i den befi ntliga miljöba-
rometern och välkomnar att stadens upp-
följningssystem samlas på en plats.

Miljönämnden har tidigare framfört kritik till 
hur miljömålen hanterades i samrådsversio-
nen. Kopplingen till de nationella miljömå-
len är i utställningshandlingen betydligt tyd-
ligare än i tidigare version, vilket är mycket 
positivt. Nämnden anser att kopplingen till 
de lokala miljömålen fortfarande kan för-
tydligas i ÖP 2010. Det viktigaste är givetvis 
att åtgärder i miljöprogrammet genomförs 
då fl era av dem är en förutsättning för att 
staden ska kunna utvecklas hållbart. Stadens 
översiktplan är ett viktigt styrdokument och 
att åtgärderna från miljöprogrammet saknas 
i ÖP 2010 är olyckligt då det fi nns en risk att 
åtgärderna därmed blir kraftigt försenade.

Faktarutor med konsekvenser som införts i 
utställningshandlingen är bra. Möjligen kan 
rutorna utvecklas ytterligare genom att kon-
sekvenserna anges som positiva eller negativa.

Miljönämnden vill uppmärksamma proble-
matiken med att hänvisa utredningar, kon-
sekvensanalyser med mera till kommande, 
ännu ej framtagna styrdokument. Till ex-
empel kommande grönstrukturplan samt 
sociotopkartering, vem bevakar konsekven-
serna om dessa dokument inte tas fram?

Kommentar: I miljöprogrammet framgår 
tydligt när åtgärder ska vara genomförda och 
det följs upp och redovisas löpande. Det anses 
tillräckligt och behov av att upprepa detta i 
ÖP 2010 ses inte nödvändigt. Några av åt-
gärderna i nuvarande miljöprogram handlar 
om detaljer som inte hör hemma i den strate-
giska översiktsplan som detta är. Ett fl ertal 
av åtgärderna hanteras eller motiveras där-
emot i ÖP 2010.
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Då de fl esta av utredningarna kommer att 
ligga under stadsbyggnadsnämnden är det 
stadsbyggnadsnämndens ansvar att se till 
att de genomförs.

Visionen 

Miljönämnden står i stort bakom visionen 
Helsingborg 2035, men anser att skriv-
ningen Satsningar har gjorts för att utveck-
la staden i en klimatneutral och energief-
fektiv riktning är en låg målsättning för att 
vara i en vision - särskilt i jämförelse med 
övriga styrdokument för staden.

Kommentar: Begreppet klimatneutral om-
fattar inte enbart energiframställning vilket 
gör det till en kraftig målsättning. Texten på 
sid 11 har dock getts lite mer visionär for-
mulering.

Våra strategier 

Bli ett regionalt nav 

I ÖP 2010 nämns vikten av regional sam-
verkan. En större regional samhällsplane-
ring är högst önskvärd inte minst när det 
gäller hushållning av oersättliga naturresur-
ser som jordbruksmarken. Miljönämnden 
ser positivt på att Helsingborg ska bli ett 
regionalt nav och ser fram emot att nästa 
ÖP därför utgår från ett tydligt regionalt 
perspektiv. Miljönämnden anser också att 
Helsingborg bör kunna bli ett regionalt 
nav när det gäller fl er aspekter än de som 
nämns i förslaget, exempelvis är även bio-
gas och utveckling av ny miljöteknik vik-
tiga områden med stor tillväxtpotential 
och där Helsingborg bör kunna spela en 
stor roll i regionen. Detta har inte beaktats 
i utställningshandlingen.

Våra profi lområden 

Tänk logistik 

Av avsnittet Medveten handelslokalisering 
framgår att det inom, och i direkt anslutning 
till Väla fi nns ytor som kan möjliggöra utö-
kad handelsetablering. Miljönämnden anser 
att ytterligare handel inte bör lokaliseras till 
Väla förrän en eventuell spårväg fi nns på 
plats. Det fi nns annars en risk att man byg-
ger bort möjliga spårsträckningar. En annan 
osäkerhetsfaktor är fi nansieringen av spår-
vägsutbyggnaden som inte är klar.

Kommentar: I ÖP 2010 är en spårvägs-
dragning till Väla markerad just på grund 
av vikten av att tidigt reservera och förbereda 
möjligheten för spårväg.

Av både utställningshandlingarna och sam-
rådsredogörelsen framgår att alla trafi kslag 
generellt sett ska hanteras och prioriteras 
lika. Miljönämnden vidhåller att utgångs-
punkten ska vara att kollektivtrafi k, gång- 
och cykeltrafi k ska prioriteras och öka på 
bekostnad av biltrafi ken.

Kommentar: Gående, cykel- och kollektiv-
trafi k prioriteras i stationsnära lägen. Förtyd-
ligas i kapitlet våra strategier och utbyggnads-
principer, genom komplettering på sid 51.

Så här bygger vi staden 

Våra utvecklingsprinciper 

Av kapitlet Våra utvecklingsprinciper fram-
går att det är viktigt att lämplig täthet anges 
för respektive område, för ett effektivt mar-
kutnyttjande och för att minimera exploa-
tering av jordbruksmark. Miljönämnden ser 
positivt på att Helsingborgs stad ska verka 
för att befi ntliga verksamhetsområden för-
tätas samt att staden ställer krav på minsta 
exploateringsnivå vid markupplåtelse i nya 
områden.

Miljönämnden anser att det på motsvaran-
de sätt bör ställas krav på tätheten när det 
gäller bostadstomter, till exempel genom 
riktlinjer för största tomtstorlek. Det har 
på senare tid förekommit detaljplaner för 
stationsnära utbyggnad, där tomtstorleken 
angivits som minsta tomtarea.

Kommentar: Tomtstorlek bedöms lämpli-
gast från fall till fall, då förutsättningarna ofta 
ser väldigt olika ut. Att täthet ska eftersträvas 
framkommer av riktlinjerna på sid 50.

Så här bygger vi staden  

Stads- och landsbygdsutveckling  
I utställningshandlingarna nämns vid upp-
repade tillfällen att verksamheter ska sam-
lokaliseras med bostäder. Eftersom många 
verksamheter kan orsaka störningar till 
omgivningen är de inte lämpliga att varken 
samlokalisera med till exempel bostäder, 
skolor eller kontor. Miljönämnden vidhåller 
att i områden där bostäder och verksamhe-
ter lokaliseras nära varandra, uppstår ofta 



22 - ÖP 2010 ÖP 2010 –  UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

problem med störningar från verksamhe-
terna. När det gäller utveckling av stations-
samhällena, anges i dokumentet att dessa 
bör kunna inrymma såväl bostäder som icke 
störande verksamhet. Miljönämnden anser 
att textdelen och riktlinjer bör kompletteras 
med att det är ickestörande verksamheter 
som avses vid samlokalisering.

Kommentar: Det framgår av texten på sid 50 
att det är icke störande verksamheter som avses.

Effektiv markanvändning 

Miljönämnden föreslår att ännu större fo-
kus läggs på exploatering av ianspråktagen 
mark. Att till exempel byggandet av H+ 
förutsätts ske på industrimark. Ianspråk-
tagen mark är den enskilt största fördelen 
med projektet. Den mark som utpekats i 
exploateringsområdet är i huvudsak hård-
gjord och infertil. Ytor som i dag är inef-
fektivt använda med tanke på dess absoluta 
närhet till centrum, havet och högkvalitativ 
kollektivtrafi k. Den riktiga nyttan erhålls 
dock inte förrän man väljer denna typ av 
tät exploatering före en exploatering i mer 
perifera områden på åkermark. 3 000 - 
5 000 bostäder i H+ är ett relativt lågt an-
tal och bara i paritet med förslagen exploa-
tering av Östra Ramlösa. Enligt program 
för fördjupad översiktsplan ska H+ stå för 
50 % av Helsingborgs bostadsbehov un-
der 25 år. I jämförelse med att det relativt 
lilla området vid Ramlösa stationsområde 
ensamt ska kunna rymma 1 000 bostäder 
skulle utbyggnader på jordbruksmark kun-
na undvikas i högre utsträckning.

Kommentar: Inom H+ är det inte enbart 
bostäder som kommer att byggas och Östra 
Ramlösa är betydligt större till ytan än 
H+området. Siffran 3 000-5 000 bostä-
der är en grov skattning av antalet bostäder 
som är möjliga att uppföra. Siffran är base-
rad på beräkningen att H+området omfattar 
ca 1 miljon m2, med en bruttoexploatering 
av 0,8-1,0 (vilket är mycket högt) och 50 % 
bostäder. Med ambitionen att exploatera H+ 
högt kan det fortsatta planarbetet resultera i 
än fl er bostäder, men beaktas bör att stor del 
av H+området även måste rymma service 
och kontor. Någon uppgift om möjligt antal 
lägenheter intill Ramlösa station har ännu 
inte kunnat beräknas.

Komplement i befi ntlig stadsbebyggelse utveckla 
till blandad stad:    

I texten anges att förtätning kan ske på 
restytor som idag saknar rekreativa eller 
ekologiska värden. Denna viktiga aspekt 
saknas under de punktade riktlinjerna. Det 
är av stor vikt att det i riktlinjerna anges att 
grönytor med rekreativa eller ekologiska 
värden ska bevaras.

Kommentar: Riktlinjerna för förtätning, 
på sid 49, kompletteras med behovet av att 
värna grönytor med ekologiska eller rekrea-
tiva värden.

Utveckling och komplettering i storskaliga fl er-
bostadshusområden:    

I denna textdel anges att outnyttjade im-
pediment kan användas till förtätning. Mil-
jönämnden vill peka på att det är viktigt 
att titta på om dessa ytor har ekologiska 
värden och därför bör bevaras. Liksom i 
föregående stycke bör detta framgå av rikt-
linjerna.

Utveckling av befi ntliga/nya stationssamhällen 
samt Utveckling av byar med möjlighet till god 
kollektivtrafi k:    

I riktlinjerna saknas att grönytor i form 
av till exempel parkmark men också gärna 
vild/orörd natur ska bevaras eller anläggas. 
Miljönämnden står också fast vid sitt tidiga-
re ställningstagande att den högst klassade 
åkermarken ska värnas och att utbyggnad i 
första hand bör ske på jordbruksmark med 
mindre bördighet. Att sådana hänsyn ska 
tas bör framgå av riktlinjerna.

Kommentar: Riktlinjerna för stationssam-
hällenas utveckling kompletteras (sidan 50) 
med behovet av att värna grönytor i samhäl-
len som har låg andel allemansrättslig mark.

Så här bygger vi staden  

Natur- och landsbygdsutveckling 
Tysta områden: 
Miljönämnden har tidigare efterfrågat en 
redovisning av tysta områden. Av sam-
rådsredogörelsen framgår att dessa områ-
den kommer att redovisas i det kommande 
grönstrukturprogrammet. Det fi nns dock 
ett antal tysta områden som redan är identi-
fi erade inom de centrala delarna av Helsing-
borg. Dessa bör kunna redovisas i ÖP.
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Kommentar: Omgivningsbullerkartering 
påbörjas, enligt EU-direktiv under 2010 
och kommer att ge en komplett bild av buller-
situationen i Helsingborg och därmed också 
av tysta områden, alla faktorer beaktade. 
När den är genomförd kommer resultatet 
att inkluderas i karttjänsten och redovisas i 
ett grönstrukturprogram, såsom anges på sid 
28, som en av aspekterna kring olika friytors 
kvalitet. Att redovisa ett antal kända tysta 
ytor utan att ta ställning till deras bevaran-
devärde i förhållande till andra intressen kan 
leda till godtyckliga ställningstaganden.

Övergripande natur- och kulturstråk: 
I ÖP 2010 talas det liksom i tidigare över-
siktsplaner om grönstråken i landskapet. 
Stråken utgörs till helt övervägande del av 
intensivt brukad åkermark som genomkor-
sas av järnvägar och fl era hårt trafi kerade 
vägar. Möjligheten att röra sig i landskapet 
är starkt begränsad. Miljönämnden ser po-
sitivt på utvecklingen av de utpekade grön-
stråken och ser gärna konkreta utvecklings-
planer. Genomgående fi nns en vilja av att 
öka områdenas tillgänglighet för rekreation 
och friluftsliv. Miljönämnden har förståelse 
för detta och delar i huvudsak de tanke-
gångar som framkommer av ÖP 2010. Det 
är viktigt inte minst ur folkhälsosynpunkt 
att kunna erbjuda och tillgängliggöra na-
tur- och rekreationsområden i till exempel 
tätortsnära lägen. Strategiskt placerade be-
trädor och skyddszoner samt trygga kors-
ningar av bilvägar behövs. Miljönämnden 
vill fortfarande peka på att kantzoner ofta 
är skyddade platser för djur och att eventu-
ell exploatering för människans behov bör 
ske med sådan försiktighet att befi ntliga na-
turvärden inte skadas. Det är därför av vikt 
att naturområden som redan idag bedöms 
vara särskilt störningskänsliga för expone-
ring av besökande (eller har den potentia-
len) pekas ut i ÖP:n.

Vad avser stråket Råådalen med Örby ängar 
anges att området präglas av storskalig jord-
bruksdrift med brist på vegetation. Denna 
mening bör eventuellt kompletteras med att 
det är högre vegetation som avses.

Kommentar: Frågan hanteras inte i ÖP 
2010. Helsingborgs stad arbetar aktivt med 

att bilda naturreservat för vissa värdefulla 
miljöer. I samband med det görs en bedöm-
ning av hur bevarandet av naturvärden och 
möjlighet för besökare kan samordnas. Frå-
gan kommer att utvecklas i ett grönstruktur-
program. Ordet ”högre” är nu infört.

Utveckling och skydd av natur- och vattenområden 
samt parker samt Utveckla gröna och blå samband:
Det västskånska landskapet är starkt präg-
lat av jordbruk och bebyggelse. För att 
trygga eller återfå livskraftiga populationer 
av hotade växter och djur räcker det inte 
att bara värna de få naturmiljöer som fi nns 
kvar i kommunen. Vissa biotoper som är 
särskilt viktiga eller förekommer synner-
ligen sparsamt måste återskapas. Dessa 
bristbiotoper borde pekas ut i ÖP 2010. 
En del nationellt hotade arter förekommer 
bara naturligt i delar av Skåne. För dessa 
arter har bland andra Helsingborg därför 
ett särskilt ansvar.

I riktlinjerna till de båda kapitlen saknar 
miljönämnden att grönområden bör skyd-
das, inte bara för människans tillgänglighet 
och rekreation, utan också för deras ekolo-
giska värden. Vikten av områdena för den 
biologiska mångfalden framgår av texten 
men det är viktigt att det även lyfts fram i 
riktlinjerna. Annars fi nns en uppenbar risk 
att denna aspekt senare glöms bort.

Minimifl öden sommartid: 
Miljönämnden uppmärksammade i tidiga-
re yttrande att klimatförändringarna i ÖP 
2010 främst handlar om havsytehöjning, 
ökad nederbörd och översvämning. En 
annan sida av klimatförändringen är att vi 
sannolikt får en ökad avdunstning och min-
dre nederbörd under sommaren. Det är ty-
värr inte ovanligt att Länsstyrelsen tvingas 
utfärda bevattningsförbud på grund av låg 
vattenföring i våra vattendrag sommartid. 
Detta är ett problem som av allt att döma 
kommer att bli svårare som följd av kli-
matförändringen. Mindre nederbörd, ökad 
avdunstning och därmed ett ökat bevatt-
ningsbehov i lantbruket leder sammanta-
get till en mer ansträngd lågvattensituation. 
Om klimatanpassningsåtgärder utförs blott 
i syfte att hantera högfl ödessituationer kan 
detta hota vattentillgången i våra vatten-
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drag sommartid. Miljönämnden anser att 
det måste fi nnas en ambition att långsiktigt 
öka vattnets uppehållstid på land.

Kommentar: Biotopskyddsområden läggs 
in i karttjänsten för ÖP 2010 och listan på 
sid 88 kompletteras. Frågan om biotopskydd 
kommer att utvecklas i fördjupnings-PM för-
tätning och i Grönstrukturprogrammet. Tex-
ten på sid 45 handlar om vikten av aktiv 
vatten- och våtmarksplanering.

Så här bygger vi staden  
Verksamhetsutveckling 
Av dokumentet framgår att stor fl exibilitet 
skall eftersträvas i planbestämmelser för 
verksamhetsområden för småindustri, kon-
tor, forskning och lager. Företag med bety-
dande omgivningspåverkan som går utanför 
området som helhet skall inte få etableras 
där. Områdena ska kunna utgöra buffert-
zon mot bostäder. Vad som avses med stor 
fl exibilitet är något oklart. Miljönämnden 
vidhåller att verksamheter såsom småin-
dustri och transportintensiva verksamheter 
till exempel lager, i många fall medför risk 
för störningar som till exempel buller från 
transporter och fl äktar och att det därför 
är olämpligt att sådana områden utgör buf-
fertzon mot bostäder. Kontor kan dock i 
normala fall samlokaliseras med bostäder 
utan att störningar uppstår. Miljönämnden 
vill också betona att det bland annat fi nns 
riktvärden för buller som kan tillämpas på 
arbetslokaler för ej bullrande verksamhet 
inom verksamhetsområden. Därför är det 
inte tillräckligt att bara se till störningar som 
sträcker sig utanför området som helhet.

ÖP 2010 anger att Helsingborg ska ut-
vecklas i en klimatneutral och energieffek-
tiv riktning. Detta syns inte i kapitlet Så här 
bygger vi staden, Verksamhetsutveckling. I 
detta kapitel fi nns endast ett kort stycke om 
vindkraft med, men övrig energiförsörj-
ning och energieffektivisering fi nns inte 
med. Detta borde vara viktiga områden för 
stadens utveckling, vilket även nämndes i 
miljönämndens samrådsyttrande.

Under rubriken Industri, teknisk försörj-
ning och hamnverksamhet nämns Filborna 
industriområde som ett område som even-
tuellt kan utvecklas med annan hållbar ener-

giproduktion. NSR AB har tidigare medde-
lat sin ambition att utveckla området till ett 
centrum för hållbar energitillförsel. Detta 
bör nämnas som en önskvärd och planerad 
utveckling både i texten och i riktlinjerna”.

Kommentar: För ett kunna bereda plats 
för ett näringsliv i utveckling är det av stor 
vikt att de verksamhetsområden som bedöms 
kunna rymma en mångfald av verksamheter 
inte får planbeteckningar som hindrar öns-
kad och möjlig variation. 

Vikten av energieffektivisering i samhället 
beskrivs på sid 43. Kapitlet ”så här bygger 
vi staden” redovisar främst de principer som 
ger ett fysiskt avtryck och därför behöver re-
dovisas geografi skt. Vindkraft är, som miljö-
nämnden är väl medveten om, behandlat som 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Att det 
är viktiga områden för stadens utveckling är 
även ÖP 2010 tydlig med.

Ambitionen för Filborna står redan på sid 65.

Evenemangsplats: 
Miljönämnden saknar planering för verk-
samhet som tidigare höll till vid Berga ka-
sern. Det fi nns utomhusevenemang som 
kräver större ytor, till exempel cirkus, rid-
banor med mera. En möjlig yta för en så-
dan evenemangsplats bör redovisas i ÖP.

Kommentar: Att i översiktsplan peka ut 
områden för ridbanor och cirkusplats bedöms 
vara en olämplig detaljeringsnivå för en över-
siktsplan.

Så här bygger vi staden  
Tänk på att... 
Miljönämnden har redan i sitt tidigare 
samrådsyttrande framfört att man helhjär-
tat står bakom de övergripande principer-
na som presenteras i ÖP 2010 om att vi 
ska undvika att exploatera jordbruksmark. 
Dessa marker bör fi nnas tillgängliga som 
jordbrukmarker för många kommande ge-
nerationer.

Miljönämnden pekade emellertid redan då 
på att denna målsättning borde genomsyra 
ÖP 2010 även när man kommer ner på 
mer konkret planeringsnivå där konfl ikter 
mellan motstående intressen blir tydliga. 
Nämnden lyfte som exempel exploatering 
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av Maria och Östra Ramlösa. Här framstår 
en uppenbar konfl ikt med målsättningen 
att hushålla med jordbruksmarken. I sam-
rådsyttrande framhöll nämnden att staden 
naturligtvis kan välja att exploatera dessa 
områden ändå, men då bör staden vara 
tydlig med att man frångår denna målsätt-
ning.

I kapitlet Så här bygger vi staden anges 
jordbruksmarkens bördighet för ett fl ertal 
av områdena, vilken varierar från 6 till 10. 
Miljönämnden anser det önskvärt att ÖP 
redovisar hur planläggning av de olika om-
rådena prioriteras, med hänsyn tagen till 
markens bördighet.

Kommentar: ÖP 2010 slår tydligt fast att 
det inför framtiden är av yttersta vikt att hus-
hålla med vår mark. Det betyder att utnyttja 
den på bästa möjliga sätt under lång tid. I 
vissa fall, till exempel direkt närhet av en re-
gional tågstation kan marken bättre nyttjas 
för hållbart boende som inte kräver trans-
porter med personbil. Denna strategi baseras 
också på att jordbruksnäringen får bättre 
förutsättningar om bebyggelse hålls samlad.

Den bästa hushållningen med våra markre-
surser bedöms ske genom att utveckla området 
kring den station i Maria som redan är eta-
blerad och genom att skapa en ny stadsdel som 
kan kollektivtrafi kförsörjas med högkvalitativ 
kollektivtrafi k som i Östra Ramlösa.

Prioriteringen sker inte på grundval av vilken 
klassning marken har för att producera vete 
utan ur vilka möjligheter den erbjuder för att 
skapa ett hållbart resande för samhällets in-
vånare. Att även dessa samhällen kan växa 
är viktigt för socialt hållbar utveckling.

Stationsnära lägen specifi kt 
I utställningshandlingarna Tänk på att, 
presenteras avvägningar mellan motstå-
ende intressen för befi ntliga och nya sta-
tionssamhällen genom att summariskt 
konstatera att på grund av stationsnära 
läge prioriteras framtida bebyggelse högre 
än jordbruksmark. Denna avvägning sker 
rakt av för alla de 15 stationsnära områ-
dena, utan ytterligare prioritering eller 
avvägning mellan områdena och oavsett 
vilken klassning jordbruksmarken har. En 

djupare analys bör genomföras om den 
övergripande målsättningen att värna jord-
bruksmark ska kunna anses genomsyra ÖP 
2010 och ge avtryck i den faktiska fysiska 
planeringen.

Miljönämnden vidhåller sitt tidigare yttran-
de att den högst klassade jordbruksmarken 
bör undantas från exploatering. Utbyggnad 
av Rydebäck öster om järnvägen tillhör ett 
sådant område.

Kommentar: Den möjlighet som stationen 
ger för hållbart resande bedöms genomgående 
vara den lämpligaste användningen av mar-
ken. Som kustnära stationssamhälle mellan 
Lund och Helsingborg kan Rydebäck erbjuda 
både hållbara och attraktiva boendealternativ 
som måste prioriteras över jordbrukintresset i 
en expansiv region.

Behov av utredningar/avvägningar i komman-
de planering   
Starka motstående intressen redovisas i 
punktform som Behov av utredningar/av-
vägningar i kommande planering. Frågan 
är om dessa intressen kan få en fullvärdig 
avvägning i senare skede av planeringspro-
cessen när ÖP redan pekat ut området som 
utvecklingsområde för bebyggelse.

Ett tydligt sådant exempel är Hittarp/Laröd 
där utbyggnad öster om väg 111 står i kon-
fl ikt med natur- och landskapsutveckling, 
utveckling av vattendrag och våtmarker 
samt naturreservatet Allerums mosse. 

Ett annat exempel är Raus, där utveck-
lingen av Raus beskrivs som att det inte 
står i konfl ikt med Natura 2000-området 
eller riksintresset för naturmiljövården vid 
Råån med omgivningar.

Miljönämnden vill här påpeka att ett mot-
stående intresse som bör omnämnas är det 
kommande naturreservatet Ättekulla. 

Avsnittet bör kompletteras med en avväg-
ning i detta avseende. Miljönämnden tyck-
er att diskussion och avvägningar i större 
utsträckning bör ske redan i ÖP 2010. 
När det blir dags för FÖP och planpro-
gram saknas helhetsbilden av kommunen. 
Saknas helhetsbilden är det svårt att göra 
några reella avvägningar och prioriteringar 
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mellan de olika utbyggnadsområdena och 
var markanvändning och förtätning kan 
ske mest optimalt utan att utbyggnaden 
sker på jordbruksmark. Om fortsatt pla-
nering dessutom sker direkt i en detaljplan 
saknas helt möjligheten till helhetssyn.

Miljönämnden förutsätter att hänsyn kom-
mer att tas till möjlig vindkraftsutbyggnad 
vid planering av utvecklingsområdena.

Kommentar: För Hittarp/Laröd framgår 
det klart och tydligt av handlingarna att en 
fördjupning av översiktsplanen bör tas fram 
just för att möjliggöra en mer noggrann avväg-
ning av ovan nämnda intressen istället för att 
kategoriskt hävda ett intresse före andra.

Naturreservatet Ättekulla tillstyrk-
tes i stadsbyggnadsnämnden i mars 
och dess omfattning inkluderar sko-
gen med dess höga naturvärden men 
inte jordbruksmarken i söder. Därför 
föreligger inget motstående intresse 
mellan naturreservatet och Raus. Det 
tematiska tillägget till översiktsplanen 
avseende vindkraft har samordnats 
med ÖP 2010.

Övrigt 

Miljönämnden påpekade ett antal sakfel i 
sitt yttrande angående samrådsförslaget för 
ÖP 2010. En del av dessa sakfel återstår 
i utställningshandlingen under rubriken 
Verka för hållbara nya energilösningar och 
hållbar teknisk infrastruktur: Öresunds-
kraft har en stor eldistribution men inte en 
stor elproduktion, som det står i texten.

Energiplanen preciserar åtgärder, inte 
mål. Vid nybyggnation ska energieffektiva 
hus vara standard, inte eftersträvas. Bland 
de utredningar kring teknisk försörjning 
som listas bör även nämnas den utredning 
kring potential för förnybar energitillförsel 
i kommunen som planeras. Denna utred-
ning tas upp i energistrategin och i försla-
get till energiplan.

Kommentar: Tack för påpekandet. Texten på 
sid 43 korrigeras angående energiplanen samt 
efter förslag på formulering från Öresundskraft 
om dess verksamhet. 

Skol- och fritidsnämnden 
(beslutsdag 18 februari)

Översiktsplanen har tydliga mångfalds-, 
miljö -, och integrationsperspektiv. Skol- 
och fritidsnämnden anser att dessa per-
spektiv är synnerligen viktiga för den fram-
tida utvecklingen av Helsingborgs stad.

ÖP 2010 utgår ifrån de tre profi lområdena; 
mötesplatser, boendemiljöer och logistik. I 
dessa profi lområden är det positivt med 
det starka fokus, som ligger på barns och 
ungas behov av trygga och säkra närmil-
jöer samt behovet av trygga och säkra för-
bindelser mellan olika delar av staden.

Skol- och fritidsnämnden vill också po-
ängtera vikten av samverkan och dialog i 
ett tidigt skede då det gäller planering och 
utveckling av kommunal service.

Mötesplatser: 

Skol- och fritidsnämnden delar intentio-
nerna att skapa mötesplatser, vilka präglas 
av tolerans, tillit och mångfald och som 
upplevs som fl exibla och inkluderande för 
alla målgrupper. Det är viktigt, att i plane-
ringen av dessa mötesplatser, utgå ifrån 
barn och ungas sätt att vara och att till-
varata deras intressen. Att utveckla redan 
befi ntliga resurser i våra bostadsområden i 
kombination med att skapa nya är en god 
ide. Här fi nns goda förutsättningar att ta 
tillvara vår närhet till havet, att utveckla 
vårt kulturutbud och att stärka Helsing-
borg som idrottsstad. Våra skollokaler bör 
och kan användas på ett mer konstruktivt 
sätt, efter skoldagens slut, till olika evene-
mang till exempel kurser och olika typer av 
möten. Det är viktigt att bland annat satsa 
på en utbyggnad av näridrottsplatser för 
spontan idrott och att skapa och utveckla 
kostnadsfria och attraktiva mötesplatser 
och aktiviteter, där barn och unga känner 
sig trygga och välkomna. En satsning på 
våra barn och unga kan förmodas få po-
sitiva sociala konsekvenser och förebygga 
till exempel vandalisering och kriminalitet.

Boendemiljöer: 

Helsingborg tänker en framtida utbyggnad 
huvudsakligen genom förtätning, där bo-
städer blandas med kontor, service, skolor, 
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butiker etcetera. Det är viktigt av att skapa 
olika upplåtandeformer i bostadsområ-
dena, planera för boendekostnader som 
möjliggör integration samt att låta olika 
bostadsområden växa samman genom att 
medvetet bygga bort så kallade "barriärer". 
Detta kommer att motverka dagens boen-
desegregation och de boende i Helsing-
borg kommer i högre grad att uppleva sin 
stad som trygg och säker.

Det är viktigt att man involverar Skol- och 
fritidsförvaltningen i ett tidigt planerings-
skede, vad det gäller den kommunala servi-
cen inom skola, förskola och fritid. Vi vill 
härvidlag värna om våra barn och ungas 
behov av platser för rekreation och fysiska 
aktiviteter och peka på behoven av utveck-
lade grönområden och parker.

Logistik 

Skol- och fritidsnämnden är positiv till pla-
nerna att satsa på att utveckla kollektivtra-
fi ken, och att skapa bättre cykelvägar och 
transportleder för cyklister och fotgängare. 
Detta ökar trivseln och ger en bättre miljö 
för de boende i staden. Det medför också 
att våra barn och unga får större tillgäng-
lighet till olika aktiviteter inom staden samt 
att trafi ksäkerheten kommer att öka.

Övrigt 

I samband med planeringen för utbyggna-
den av Helsingborgs södra delar, projekt 
H+ vill Skol- och fritidsnämnden upp-
märksamma behovet av en tidig dialog gäl-
lande Rönnowska skolan och dess behov 
av att expandera i geografi skt närliggande 
lokaler. Det är viktigt att det initialt förs 
en dialog kring Rönnowska skolans fram-
tida verksamhet och geografi ska läge i det 
framtida H+området.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen 
ser fram emot fortsatt god dialog med Skol- och 
fritidsnämnden. Dialogen kring Rönnowska 
skolan har inletts och förtydligas i PM offent-
lig service som del av arbetet med fördjupning 
av översiktsplanen för H+. Yttrandet föran-
leder ingen förändring av förslaget.

Socialnämnden 
(beslutsdag 16 februari)

Socialnämnden har tagit del av översända 
remisshandlingar beträffande ÖP 2010. Det 
översända materialet är mångfacetterat och 
Socialnämnden har i nuläget inga ytterligare 
synpunkter på innehållet i handlingarna.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring av förslaget.

Vård- och omsorgsnämnden 
(beslutsdag 25 februari)

En av stadens stora utmaningar är den 
befolkningsprognos som pekar mot en 
allt större andel äldre. Staden ska kunna 
erbjuda mötesplatser, varierande boende-
miljöer och goda kommunikationer för att 
ge bästa möjligheten till en bra vardag för 
den växande äldregruppen. I utmaningen 
ligger även att förvalta den livserfarenhet 
och kunskap som fi nns hos de äldre.

För att möta utmaningen fordras tydliga 
strategier för att skapa sammanhang och 
miljöer där människor trivs och vill uppe-
hålla sig, skapa trygga boendemiljöer med 
ett bostadsnära serviceutbud. För personer 
med funktionsnedsättning är det viktigt att 
alla miljöer görs tillgängliga så att dessa 
personer kan vara delaktiga i samhället.

Yttrande 
Vård- och omsorgsnämnden uppmärk-
sammar nedanstående punkter, som är av 
vikt för nämndens målgrupper och är av 
stor betydelse i det fortsatta arbetet med 
planeringen av staden.

• Fördjupnings-PM 
I det fortsatta arbetet krävs ett tvärsekto-
riellt arbetssätt med dialog för att visionen 
och strategierna ska kunna tillämpas på ett 
sätt som gagnar helsingborgarna. Försla-
get till samlat begrepp kring de olika pla-
neringsformerna mellan översiktsplan och 
detaljplan - Fördjupnings-PM, bör kunna 
skapa förutsättningar för breda lösningar. 
Arbetssättet stärker möjligheten till med-
borgardialog i tidiga planeringsskeden och 
kan visa på syftet med dialogen för att öka 
trovärdigheten.
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• Mötesplatser 
Ökad tillgänglighet till parker och rekrea-
tionsområden är viktig för alla, men inte 
minst för den ökande äldregruppen. Närhet 
till en god utemiljö skapar förutsättningar 
för ett aktivare liv på äldre dagar, vilket är en 
viktig faktor för god livskvalitet.

Samlokalisering av verksamheter i de olika 
stadsdelarna bör förstärkas då detta skapar 
förutsättningar för breda mötesplaster med 
möjlighet till möten över generationsgrän-
serna. Detta kan utvecklas genom samar-
bete med och mellan stadens förvaltningar, 
bostadsföretag och det lokala föreningslivet. 
I utvecklingsarbetet med att skapa offent-
liga mötesplatser bör arbetet med enkelt av-
hjälpta hinder var i fokus.

• Boendemiljöer 
ÖP 2010 lägger stor vikt vid att skapa tryg-
ga, öppna och levande boendemiljöer. Det-
ta bör erbjuda goda möjligheter för VON:s 
målgrupper att få ett vardagsliv med närhet 
till service och god kollektivtrafi k. Att i 
samband med förtätning verka för att olika 
upplåtelseformer fi nns i ett område kan 
erbjuda goda möjligheter till att åldras i en 
känd miljö. Trygghetsbostäder ska lokalise-
ras nära stadsdelscentrum med service och 
kollektivtrafi k. Helsingborgs satsning på att 
bygga ut byarna, som har koppling till kol-
lektivtrafi ken, ger goda förutsättningar för 
äldre och för personer med funktionsned-
sättning att bo i en känd och trygg miljö.

• Logistik 
Ett välfungerande kollektivtrafi ksystem är 
en förutsättning för att klara framtidens res-
behov för personer med funktionsnedsätt-
ning och för äldre. Bra upplysta och trygga 
gång- och cykelstråk fyller en viktig funk-
tion för ett hälsosamt åldrande.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen 
ser fram emot fortsatt god dialog med Vård- 
och omsorgsnämnden. Yttrandet föranleder 
ingen förändring av förslaget.

3.3 Kommuner

Bjuvs kommun 
(inkommit 2010-03-17)

Under samrådsskedet har Bjuvs kommun 
lämnat synpunkter i ett antal frågor, vilka 
kommenterats av Helsingborg.

Bjuvs kommun har betonat vikten av att 
Helsingborg förtydligar vilken målsätt-
ning man har gentemot grannkommuner-
na och hur man vill förhålla sig till dem 
i olika avseenden. Helsingborg redovisar i 
samrådsyttrandet att en viktig strategi för 
Helsingborgs utveckling är att tillsammans 
med grannkommunerna stärka SKNV och 
utveckla Helsingborg till ett regionalt nav. 
Helsingborgs stad ser fram emot en fort-
satt dialog kring vår gemensamma utveck-
ling, bland annat kring grönstruktur.

Just grönstrukturutvecklingen synes ej 
stämma överens över kommungränserna. 
Bjuvs kommun ser det som viktigt att ut-
vecklingen av natur- och parkområden 
mellan kommunerna samordnas. Känsliga 
miljöer fi nns i Bjuvs kommun inom områ-
det från Gedsholms gods norrut över Bo-
serups gods till Hästabacksområdet. Inom 
området fi nns såväl attraktiv natur som 
bevarandeintressen. Helsingborg satsar på 
det så kallade Vasatorpsstråket som ligger 
längre norrut och utan den anknytning 
mot Söderåsen som Bjuvs område har. 
Här är det viktigt med mellankommunal 
samordning. I planen redovisas vikten av 
att utveckla attraktiv kollektivtrafi k, med 
tonvikt på spårtrafi k. Helsingborg har va-
rit mycket aktiv när Söderåstrafi ken byggts 
upp. Mot denna bakgrund borde även en 
tydlig målsättning fi nnas för hur mer fi n-
maskig icke spårbunden kollektivtrafi k till 
och från grannkommunerna skulle kunna 
utvecklas i framtiden i olika avseenden.

I planen redovisas föreslagen spårutveckling 
bland annat för Europabanan. Det kan dock 
noteras att den av utredaren Gunnar Malm 
föreslagna sträckningen inte återfi nns i ÖP.

Kommentar: Helsingborgs stad ser fram 
emot fortsatt samarbete kring kollektivtrafi k 
och regional planering, bland annat avseende 
grönstruktur. 
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Höganäs kommun 
(inkommit 2010-03-03)

Höganäs kommun konstaterar att stads-
byggnadsförvaltningen i nu översända 
remisshandlingar, i allt väsentligt beaktat 
framförda synpunkter, varför Höganäs 
kommun inte fi nner annan anledning, än 
att upprepa kommunens uppfattning att 
förslaget till ÖP 2010 - en strategisk över-
siktsplan för Helsingborgs utveckling är ett 
bra underlag får det fortsatta arbetet med 
mellankommunala framtidsfrågor i Skåne 
Nordväst.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.

Klippans kommun 
(inkommit 2010-02-16)

Har ingen erinran mot ÖP 2010 - en stra-
tegisk översiktsplan för Helsingborgs ut-
veckling.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.

Landskrona stad 
(inkommit 2010-02-23)

Helsingborgs stad har remitterat ovan-
stående remiss till byggnadsnämnden i 
Landskrona stad för yttrande.

Landskrona stödjer Helsingborgs ambitio-
ner om en fast förbindelse till Danmark 
och höghastighetståg. Västkustbanans ut-
byggnad till dubbelspår är också mycket 
angelägen för regionen. Vindkraften - en 
annan mellankommunal fråga - redovisas 
inte i förslaget utan hanteras i ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen tillsammans med 
Höganäs och Ängelholm.

Helsingborgs översiktsplan redovisar tre strategis-
ka områden inom vilka staden skall utvecklas: 
• Mötesplatser: Verka för ett rikt pulse-
rande stadsliv, främja möten i vardagen och 
utveckla stadens roll som regional och inter-
nationell mötesplats.

• Boendemiljöer: Erbjuda variation av 
goda boendemiljöer, förtäta staden och be-
vara balans mellan stad och natur.

• Logistik: Skapa modernt transportsys-
tem och hållbart resande, lokalisera verk-
samheter efter logistiska förutsättningar 
och verka för nya energilösningar och håll-
bar teknisk infrastruktur.

Landskrona fi nner förslaget till översiktsplan 
som ett strategiskt och mer övergripande 
dokument lovvärt. Dock kan konsekvensen 
bli, i vissa avseenden, otydlighet och motsä-
gelsefullt. Till exempel står det "inte planera 
för nya externa köpcentra med detaljhan-
del" och på annat ställe; "i direkt anslutning 
till Väla fi nns ytor som kan ge möjlighet att 
utöka handelsetableringar där". Samtidigt 
skall staden som mötesplats utvecklas och 
citys handelsprofi l stärkas. De delvis mot-
stridiga intressena kan kanske hanteras men 
det är ett vagt ställningstagande.

Kommentar: Väla är en etablerad handels-
plats och inte ett nytt externt köpcentra. Väla 
har dessutom utvecklats till en viktig mötes-
plats i kommunen.

Landskrona stödjer ansatsen att diskutera 
riksintressenas avgränsningar. Vår erfarenhet 
är att vid avvägningen mellan olika allmänna 
intressen ofta riksintresset tar företräde allt 
för okritiskt. Dock tycker vi att riksintressen 
i Landskrona stad inte behöver redovisas på 
regleringskartan. Dessa riksintressen stäm-
mer inte överens med Landskronas över-
siktsplan som nyligen var på samråd . (En 
diskussion om riksintressets avgränsning 
sker för närvarande med länsstyrelsen).

Kommentar: I regleringskartan ”dimmas” riks-
intressenas redovisning i grannkommunerna efter-
som det bedöms viktigt att fortsatt hålla ett regionalt 
perspektiv i redovisningen av intressen. Därmed 
signaleras dock att riksintressenas avgränsning för 
grannkommuner inte behandlas i ÖP 2010.

Helsingborg har som mål att bygga 700 bo-
städer om året och många av dessa skall till-
komma som förtätningar inom den befi ntliga 
stadsstrukturen. En förtätning av våra städer 
har en stor potential och är ett bra sätt för att 
åstadkomma en hållbar utveckling.
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Svalövs kommun 
(inkommit 2010-03-01)

Utställningshandlingen "ÖP 2010" är ett 
gediget dokument som ger en tydlig bild av 
kommunens visioner och strategiska förhåll-
ningssätt till utmaningarna för Helsingborg 
stad . Det är välgörande att översiktsplanen 
begränsar sig till tydliga och dimensionerande 
frågeställningar istället för att, på traditionellt 
sätt, behandla alla frågor på en gång.

Svalövs kommun har beretts tillfälle att 
yttra sig över planen i samrådsskedet. Vi 
kan konstatera att Helsingborgs kommun 
har beaktat de synpunkter som framfördes 
vid det tillfället och Svalövs kommun fi n-
ner därför ingen anledning att lämna ytter-
ligare synpunkter på Översiktsplanen.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.

Ängelholms kommun 
(inkommit 2010-02-25)

Den konkretisering och skärpa som Äng-
elholms Kommun efterlyste i sitt samråds-
svar upplever vi att Helsingborg har lyckats 
väl med i dessa utställningshandlingar. ÖP 
2010 visar på en fast riktning framåt, som är 
robust och tål svängningar i såväl konjunk-
turer som trender och politik, vilket innebär 
att Helsingborg får en fast planeringslinje 
att utgå från och som inte behöver omarbe-
tas alltför ofta. Ängelholms Kommun tror 
och hoppas att detta är det "nya" sättet att 
översiktsplanera.

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 pas-
serar Skåne Nordväst, och en fast förbin-
delse mellan Helsingborg och Helsingör 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 anmärka 
på Helsingborgs förslag till nya defi nitioner 

av riksintressena för väg, järnväg, hamn, na-
tur- och kulturmiljö. När det gäller riksin-
tresse för energiproduktion/vindbruk anses 
det lämpligt att det görs inom ramen för det 
gemensamma arbetet med det tematiska til-
lägget till översiktsplan.

Ängelholms kommun vill också betona vik-
ten av att det gemensamma planeringsarbe-
tet med den fördjupade översiktsplanen för 
Vege och en ny stationsby återupptas un-
der 2010. Ängelholms kommun vill ge ÖP 
2010 sitt fulla stöd och ser mycket positivt 
på olika gemensamma planeringsarbeten, 
till exempel de nämnda energi- och avfalls-
planerna och ett arbete kring miljö- och en-
ergiprioriteringar i byggskedet. Ängelholms 
kommun ser fram emot det fortsatta samar-
betet inom Skåne Nordvästs strategiarbete, 
men också med framtida fördjupningar, 
planprogram och utredningar där kommu-
nerna skulle vinna på ett samarbete.

Kommentar: Helsingborg stad uppskattar 
Ängelholms kommuns samsyn och positiva in-
ställning till fortsatt gemenamt samarbete och 
inriktning på översiktlig planering. Yttrandet 
föranleder ingen förändring av förslaget.
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3.4 Företag

E.ON 
(inkommit 2010-02-24)

Utöver tidigare framförda synpunkter i sam-
rådsyttrande yrkar E.ON Elnät dessutom 
på att bolagets elledningar även redovisas i 
den analoga regleringskartan på samma sätt 
som i nu gällande översiktsplan och inte en-
dast i karttjänsten.

E.ON Gas har högtrycksledningar och 
distributionsledningar för natur- och biogas 
i kommunen. Högtrycksledningar omfattas 
av Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskapsföreskrifter om ledningssystem för 
naturgas, MSBFS 2009:7. I 3 kapitlet na-
turgasföreskrifterna regleras zonindelning. 
Området utmed en gasledning delas in i 
zoner. Zontillhörigheten bestäms med hjälp 
av en zonklassningsenhet - ett område som 
är l 600 meter långt och 400 meter brett. 
Bredden räknas med 200 meter på ömse 
sidor om gasledningen. Det fi nns fyra zon-
tillhörigheter som är mellan A och D, där A 
är den lägsta skyddsklassen och D den hög-
sta. Zonklassningsenheten förs fram längs 
med ledningen och det bestäms i varje läge 
vilken zontillhörighet som gäller utifrån hur 
många lägenheter som fi nns inom zonklass-
ningsenheten i det aktuella läget.

Vid planerad byggnation inom 200 meter från 
högtrycksledningen är det viktigt att samråd 
sker med E.ON Gas i ett tidigt skede. 

E.ON Gas yrkar på att högtrycksledningar-
na för natur- och biogas inklusive korridorer 
läggs till i den digitala karttjänsten samt i den 
analoga regleringskartan i översiktsplanen.

Kommentar: Större el- och gasledningar förs 
in i regleringskarta och karttjänst.

Lunds Universitet,  

Campus Helsingborg  
(inkommit 2010-02-01)

Det är av stor betydelse för Campus Hel-
singborg att staden utvecklas till en att-
raktiv plats för unga människor. Stadens 
förmåga att utveckla ny och intresseväck-
ande verksamhet är också av betydelse 
för att universitets förmåga att engagera 
forskare och forskning till Campus Hel-
singborg. Översiktsplanens profi lområde 
"Tänk logistik" är härvidlag särskilt viktigt. 
Relevansen i ÖP 2010 för Campus Hel-
singborg fi nns framförallt, men ej enbart, 
i utbyggnaden inom H+. Lunds universi-
tets styrelse har fastställt att engagemang i 
H+ utgör ett av Campus Helsingborgs tre 
prioriterade mål - "Campus Helsingborg 
ska utveckla särskilda utbildnings- och 
forskningsprogram för att följa och delta 
i utbyggnaden av södra hamnen i Helsing-
borg - H+projektet". Vi vill betona fyra 
dimensioner i samarbetet kring H+.

1. Campus Helsingborg som "hyresgäst" 
- nyttjare av lokaler för utbildning och 
forskning i området.

2. Campus Helsingborg som boende i 
området - studentbostäder och anställ-
das boende.

3. Campus Helsingborg som pendlare in 
och ut ur området - resande studenter 
och anställda.

4. Campus Helsingborg som nyttjar för-
ändringsarbetet i H+ som objekt för 
sin kärnverksamhet, utbildning och 
forskning.

Med dessa fyra dimensioner sammantagna 
kan Campus Helsingborg fungera som en 
motor i utvecklingen av H+. Översiktspla-
nen tillåter denna tolkning. Campus Hel-
singborg/Lunds universitet tillstyrker de 
övergripande dragen i ÖP 2010.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.
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Nordvästra Skånes Renhåll-

nings AB (NSR)   
(inkommit 2010-03-01)

NSR konstaterar vid genomgång av ÖP 
2010 att avgränsningen av återvinnings-
anläggningen ej överensstämmer med den 
nya miljödomen från 2007 och markupplå-
telsen med Helsingborgs stad från 2008.

Den 2009 invigda nya deponin vid E6:an 
och de norr därom liggande utbyggnads-
etapperna för deponier, energi- och indu-
strianläggningar måste omfattas av marke-
ringen för industriella verksamheter och 
gälla för hela skogsmarksområdet fram till 
i höjd med Välatorpsvägen.

De öppna områdena upp mot E4:an har 
NSR avstått från i miljödomens avgräns-
ning. Det på samma sätt avgränsade mark-
avtalet utgör också en avsevärd reduktion 
av NSR:s område i förhållande till både 
den gällande detaljplanen från 1999 och 
ÖP 2002.

Redovisat industrispår från Långeberga 
har i tidigare Klimpbeslut angivits gå ut-
med E6:an och kombineras med buller-
skydd mot Bruces skog. Spåret skulle då 
inte bli ytterligare en barriär utmed Långe-
bergavägen genom det blivande reservatet. 
Genom en kurva mot nordväst kan NSR:s 
område anslutas vid Rökille gård för fram-
tida tunga återvinnings- och bränsletran-
sporter.

Kommentar: Området för industri, teknisk 
försörjning justeras något. Det utpekade om-
rådet avser dock just tekniska anläggningar 
och byggnader. Deponier kan förekomma 
även utanför det utpekade området varför de-
poniverksamhet inte utgör anledning till att 
utöka området.

Två sträckningar för järnvägsanslutning till 
NSR har tidigare utretts och eftersom just 
anslutningsmöjligheterna till NSR och kors-
ningen av Hjortshögsvägen kräver ytterligare 
studier för att ta ställning till lämpligast 
alternativ redovisas sträckningen generellt i 
antagandehandlingen och förutsätts prövas i 
kommande planarbete.  

Skanova (TeliaSonera) 
(inkommit 2010-01-21)

TeliaSonera Skanova Access AB har tagit 
del av rubricerad översiktsplan. Vi har ett 
fl ertal kabelanläggningar inom berört plan-
område som sannolikt kommer att beröras. 
Vi kommer att följa genomförandet av pla-
nen och bevaka våra intressen/tillföra våra 
synpunkter i samband med att detaljplaner 
upprättas.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.

Öresundskraft 
(inkommit 2010-02-26)

Allmänt 

Samrådshandlingen redovisar på ett bra sätt 
ambitioner och förutsättningar för utveck-
ling inom energiområdet. Det gäller både 
effektivare energianvändning och ökad an-
vändning av förnybara energikällor.

Tillgänglighet 

Energiförsörjningen och inte minst el är 
en mycket viktig samhällsfunktion. Knap-
past någon samhällsverksamhet kan fung-
era utan tillgång till el. Samhällets syn på 
elförsörjning innebär höga krav på leve-
ranssäkerhet. Klimatförändringar och sti-
gande havsnivåer innebär att en långsik-
tig strategi måste utvecklas med åtgärder, 
tekniklösningar, fysisk översiktsplanering 
med mera för att klara samhällets krav på 
hög tillgänglighet av energi.

Sammanfattning 
Öresundskraft AB uppfattar ÖP 2010, en 
strategisk översiktsplan för Helsingborgs 
utveckling, som ett dokument som ger för-
utsättningar för en fl exibel och utvecklande 
process i det fortsatta arbetet med att bygga 
Framtidens Helsingborg.

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen 
förändring.
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3.5 Organisationer och föreningar

Helsingborgs skid- och orien-

teringsklubb (HSOK)  
(inkommit 2010-02-26)

HSOK, Helsingborgs skid- och oriente-
ringsklubb, bedriver en omfattande mo-
tions- och idrottsverksamhet i området från 
Pålsjö skog till Maria Park i Kungshult och 
Sofi ero/Laröd. Utgångspunkten för aktivi-
teterna är klubbens gård, den unika, av med-
lemmarna renoverade, fl ygelbyggnaden till 
Pålsjö slott. Därifrån utgår ungdoms- och 
vuxenverksamhet såväl vardagskvällar som 
helger året runt. Orienteringskartor upp-
dateras fortlöpande och tävlingar anordnas 
regelbundet, somliga med upp till 1 000 
deltagare från hela landet och Danmark.

HSOK konstaterar vid genomgång av 
ÖP 2010 att tidigare planprogram 2007 för 
Pålsjö 3:1 med fl era (planerad golfbana) ej 
längre tycks vara aktuellt. Detta öppnar för 
att nuvarande brukad åkermark kan om-
vandlas till grönytor, betes- och hagmark 
samt nya skogsområden. Ett bevarande av 
hela detta område för naturvård, rekreation, 
friluftsliv och friskvård verkar stämma över-
ens med grönmarkeringarna i ÖP 2010. 
För HSOK och övriga klubbar och fören-
ingar som sysslar med frilufts-, motions-, 
tränings- och tävlingsverksamhet bör åker-
marken i området kunna utnyttjas för löp-, 
promenad-, cykel- och ridvägar. Nya skogs-
planteringar ger de växande bostadsområ-
dena i Maria Park och Laröd liksom övriga 
Helsingborg tillgång till nya grönområden 
som i övrigt är en bristvara i staden.

Den i ÖP 2010 föreslagna spårvägen till 
Laröd har markerats med två alternativa 
dragningar, varav den sydvästra olyckligt 
skulle bli en barriär rakt igenom det sam-
manhängande landskapet mellan Maria Park 
och Sofi ero. HSOK vill starkt förorda den 
nordöstliga dragningen utmed Larödsvägen 
för att inte omöjliggöra det unika samman-
hållna naturlandskapet som kommer att 
tillföra Helsingborg ett unikt frilufts- och 
rekreationsområde med många nya frisk-
vårdsaktiviteter.

Kommentarer: Den sydvästliga sträck-
ningen kvarstår eftersom den möjliggör ett 
betydligt bättre resandeunderlag och tillgäng-
lighet för de boende i Maria Park.

LRF 
(inkommit 2010-03-01)

LRF s kommungrupp noterar med tillfreds-
ställelse att jordbruksmark beskrivs som en 
resurs i översiktsplanen. Detta är då första 
gången så sker. Samtidigt konstaterar kom-
mungruppen att exploatering sker öster om 
motorvägen på Tåstarp och ställer därför 
frågan om ord och handling i framtiden blir 
synkroniserade.

Kommungruppen noterar den förtätning 
som föreslås i planarbetet. LRF vill dock be-
tona att ytterligare förtätning är nödvändig 
för att spara åkermark om ÖP 2010s mål 
för befolkningsökning skall genomföras. 
Förtätning bör också ske vid utveckling av 
stationsorterna där det går att bygga högre 
och tätare. Betonas bör att för de som söker 
Helsingborg som bostadsort är inte villaom-
råden den bostadsform som är prioriterad.

LRF vill betona att det när mark tas i an-
språk för industri- och logistikändamål ef-
tersträvas så hög sysselsättningsgrad så att 
antalet sysselsatta per hektar ianspråktagen 
mark blir så många som möjligt i det fram-
tida planarbetet kommer det att vara nöd-
vändigt att kommunerna i nordvästra Skåne 
samarbetar om en översiktsplan som om-
fattar alla kommunerna. Om så sker blir det 
väsentligt lättare att spara den bästa åker-
marken.

Kommentar: Ett gemsamt projekt inom 
SKNV pågår där gemensamma strategier 
kommer att utarbetas.

Det är av stor betydelse att landsbygden ut-
vecklas. Jordbruksföretagen är här en vik-
tig resurs att bygga utvecklingen på. Detta 
nämns inte i ÖP. Medan såväl länsstyrelsen 
som riksdagen starkt betonar detta.

Kommentar: Jordbrukens betydelse för Hel-
singborgs framtida utveckling fi nns redogjord 
i kapitlet Profi lområden: Logistik.
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Vattenfrågor är ett annat område som läm-
nats utanför ÖP. Dessa frågor kommer att 
få stort utrymme i diskussionen både kring 
samhällets ansvar för en god vattenplane-
ring men också kring de gröna stråk som 
är markerade i kartmaterialet. Här kommer 
också intrångsfrågor in. Intrångsfrågor får 
inte bli en konfi skation av enskild mark och 
markanvändning.

Kommentar: Vattenfrågor hanteras på en 
övergripande nivå i ÖP 2010. Framöver avses 
en vattenplan tas fram för att ytterligare förtyd-
liga vattenfrågorna i ett utvecklingsperspektiv.
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4 Ändringar efter utställning

Ändringar i ÖP 2010

Generellt Koppling till miljömål förtydligas i konsekvensrutor med hänvisning till  
    MKB.

s.8  Förtydligar att nästa nya översiktsplan baseras på gemensam plan för hela Skåne  
  Nordväst.

s.11  Formulering kring utveckling till klimatneutral och energieffektiv riktning justeras 

s.13  Utveckla samtida identitet byts till ”Bredda bilden av Helsingborg” för att undvika  
  sammanblandning med strategin Utveckla Helsingborgs identitet och attraktivitet  
  (s15). Mer aktivt formulerande och antyder att det är något som är i ständig för 
  ändring.

S.14 Strategin Växa resurseffektivt bryts upp i två strategier för att tydliggöra den  
  över gripande strategin kring fl erkärnighet och stationsnära utveckling. Tillägg  
  kring prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafi k i stationsnära lägen och by- 
  ten mellan transportmedel görs.

  Strategin Utveckla Helsingborgs identitet och attraktivitet byts till ”Utveckla   
  samtida identitet och attraktivitet”.

  Nya strategier: Stärka i stationsnära lägen och Växa resurseffektivt genom   
  förtätning

s.16  Utmaningar och strategier i diagram uppdateras enligt ovan.

s.31  Koppling till Natur- och kulturmiljöprogram förtydligas.

s.32  Tydliggör att natur- och kulturmiljöprogram belyser natur- och kulturvärden ur  
  historiskt perspektiv samt hur landskapet fungerar som identitetsbärare.

s. 43 Text om Öresundskraft förtydligas kring variationen inom verksamhet (efter  
  förslag från Öresundskraft och miljönämnden).

s.46  Inför förtydligande att det är gruppbyggda enfamiljshus som avses. 

s.49  Under riktlinjer för Komplettering i befi ntlig stadsbebyggelse förs text in om att  
  grönytor med ekologiska, rekreativa eller strukturella värden värnas och utvecklas.

s.49  I konsekvensrutan förs in att förtätning kan få konsekvenser för kulturhistoriska  
  värden, i enlighet med konsekvensbeskrivningen.

s.51  Under riktlinjer för Utveckling av befi ntliga/nya stationssamhällen förs text in  
  om: ”Grönytor med ekologiska eller rekreativa värden i områden med låg andel  
  allemansrättsligmark ska värnas”

  ”I stationsnära läge prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafi k”

  Texten: Olika former av fl erbostadshus eller markeffektiva enbostadshus som  
  radhus bör lokaliseras närmast stationen medan friliggande villor kan lokaliseras  
  utanför dessa. förtydligas med att även tomtstorlekar bör hållas markeffektiva.

s.54  Texten om syftet med Övergripande natur- och kulturstråk förtydligas kring att  
  ”bebyggelsestruktur i dessa områden utvecklas i samklang med natur- och   
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  kulturvärden”.

s.58  Text om spårdragning till Filbornatippen förtydligas kring att alternativa   
  dragningar för spåret är möjliga och bör utredas i planprogram. 

s.60  Text om kollektivtrafi k uppdateras.

s.63  Förtydligande att det är handel med skrymmande varor som avses för områden  
  runt Väla.

s.65  Text om fi lborna industriområde justeras ”värnas som resurs för avfallshantering  
  ur ett regionalt perspektiv” och ”centrum för hållbar energiproduktion”.  Samt att  
  deponiområde på sikt utvecklas för rekreationsändamål.

s. 72 Hittarp/Laröd förtydigas att Allerums mosse (naturreservat) beaktas i kommande  
  planering.

s.72  Domsten förtydligas att Naturreservat, Natura 2000 och strandskydd beaktas i  
  kommande planering.

s.84  Texten kring processen har uppdaterats så att den stämmer överens med aktuellt  
  skede.

s. 87 Förklarande text om FördjupningsPM har förts in.

s. 88 Informationen kring Riskdatabasen har förtydligats och getts egen rubrik.

s. 89 Områden som ingår i kultur- och naturmiljöprogrammet redovisas på kartan.

Ändringar i MKB

S.19 Förtydligas att risk för påverkan på kulturmiljö i samband med förtätning kan  
  förekomma.

s. 20 Arbete med natur- och kulturmiljöprogram stärker förutsättningarna för   
  balanserad bedömning av konsekvenser för kultur- och naturlandskapet. 

s.26  Förtätning kan komma att påverka kulturmiljövärden.

Ändringar i riksintresse och allmänna intressen 

s.15  Text om vindkraftsplan och stycket om att områden kan bli aktuella som   
  riksintresse för energiproduktion tas bort eftersom detta inte föreslås i   
  vindkraftsplanen.
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Kartbilagor:

Natur- och landskapsutveckling 

- Kantlinje för Övergripande kultur- och naturmiljöstråk tas bort och raster görs om i stil 
med övriga kartmarkeringar.

- Sju områden från Naturvårdsplan har lagts till under Utveckling skydd av natur- och vat-
tenområden.

- Området kring Sundspärlan markeras enbart som komplement i befi ntlig bebyggelse och 
avmarkeras därför som Utveckling och skydd av natur- och vattenområden samt parker.

- Gränsen för Utveckling och skydd av natur- och vattenområden samt parker justeras så 
att den stämmer överens med tidigare avgränsningar.

- Markering för Utveckling och skydd av natur- och vattenområden samt parker inom 
Tostarp och verksamhetsområdet vid Hjortshögsvägen tas bort.

Verksamhetsutveckling  

- NSRs område justeras något.

Transportutveckling 

- Kollektivtrafi klinjerna uppdateras efter busslinjeanalysens resultat och spårvägsutred-
ning.

- Industrispåret mellan Långeberga och Filbornatippen (NSR) visas mer schematiskt med 
hänvisning till utredningsbehov.

Regleringskarta 

- Större gas- och elledningar läggs in i regleringskartan och i karttjänsten.

- Paragrafer och struktur i legend justeras.

Karttjänsten 

- Större gas- och elledningar läggs till.

- Biotopskyddsområden läggs till.

- Natur- och kultumiljöprogramsområden förs in.



Utställningsutlåtandet 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.


