Landskapsbildsanalys & metodutveckling
Skäret, Höganäs Kommun

Skäret

Detaljplaner

Skäret är beläget i ett kustnära och storslaget landskap med höga upplevelse- och naturvärden. Området karaktäriseras av sin friska klippkust, branta terräng, öppna betes- och ängsmarker tillsammans med lummiga skogspartier. Inbäddat i detta landskap, som på trappavsatser i branten, ligger en småskalig bebyggelse med fantastisk
utsikt över Skälderviken. Vägarna är slingriga och söker sig genom bebyggelsen ner mot hamnen. Skäret är ett
tidigare fiskeläge och har en väldigt pittoresk och traditionell bebyggelse runt den lilla småbåtshamnen. Under
åren har området utvecklats till sommarhusbebyggelse och till viss del permanentbostäder.

Kommunen får i detaljplaner och områdesbestämmelser reglera användningen av bebyggelse samt mark- och
vattenområde. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en planbeskrivning.
Områdesbestämmelser har för avsikt att säkerställa att området följer riktlinjer utsedda i översiktsplanen. Både
detaljplaner och områdesbestämmelser är juridisk bindande. Detaljplanen tolkas för prövningen av framtida
bygglovsärenden. Genom att skydda kulturvärden i en detaljplan kan olika kvaliteter för framtiden säkerställas.
Det kan bland annat handla om olika strukturer som gemensamt bidrar till ett tidsdjup, historisk förankring och
identitet.

Uppdraget
Plansituationen i Skäret är komplex och regleras idag av en rad olika detaljplaner och tillägg. På grund av detta
finns det ett behov av att göra plansituationen mer enhetlig i syfte att underlätta väl grundad bygglovsprövning i
området.

Detaljplaner i Skäret
Skäret består idag av tolv gällande detaljplaner samt fem tilläggsplaner. Ett av tilläggen som vunnit laga kraft
den 14 december 1993 består både av ett tillägg samt ett upphävande för del av detaljplan (1284-P168). Tilläggets syfte är att utvidga byggrätterna för redan bebyggda fastigheter och avsikten med upphävandet är att hindra
vidare utbyggnad av området.

I samband med ett bygglovsärende i Skäret beslutade byggnadsnämnden den 6 november 2014, §241, att uppdra åt planavdelningen att genomföra detaljplaneändring med avsikt att möjliggöra större byggrätter som följer
dagens behov och därmed utveckla området i sin helhet.

Gällande detaljplaner för Skäret idag:

Utökade byggrätter i Skäret förespås leda till en karaktärsomvandling av området. I september 2018 beslutades
därav att en landskapsanalys skulle ligga till grund för var och i vilken omfattning byggrätterna kan utökas med
hänsyn till områdets karaktär.

Syfte
•
•
•

•
•
•
•
•
•

12-BRU-1310
12-BRU-1315
12-BRU-1386
1284-P05-316
1284-P07-366
1284-P08-397

•
•
•
•
•
•

Möjliggöra större byggrätter
Säkra utblickar mot Skälderviken
Säkra att bebyggelsen fortsatt är i
harmoni med landskapet

Frågeställning
•
•

Hur kan man behålla traktens kvaliteter
samtidigt som bebyggelsen anpassas till
dagens levnadsstandard?
Var och i vilken omfattning kan byggrätter
utökas?

Höganäs Kommun

Vy från hamnen på Skäret

1284-P13
1284-P97-182
1284-P128
1284-P139
1284-P145
1284-P147

•
•
•
•
•

1284-P148
1284-P149
1284-P153
1284-P163
1284-P168

Metodbeskrivning
För att utföra uppdraget och besvara frågeställningarna har en metod tagits fram av Landscape Syd AB som
grundar sig i den Engelska analysmetoden Landscape Character Assessment (Countryside Agency & Scottish
Natural Heritage, 2002) samt Trafikverkets Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar (Trafikverket, 2016). Metoden är förenklad och anpassad utifrån projektets omfattning och beräknade tidsåtgång. Processtegen visas i bilden nedan och beskrivs kort i text. Målet är att upprätta ett användbart underlag vid uppdatering av detaljplaner.
Avgränsning och inläsning
Första steget innebär att studera uppdragsbeskrivningen och de dokument som ligger till grund för uppdraget. Arbetets omfattning och tidplan ska tidigt struktureras för att ha en tydlig bild av vilken detaljnivå arbetet är tänkt
att resultera i. En avgränsning och områdesgräns ska definieras och grundläggande kartmaterial för det definierade området ska tas fram.
Indelning av landskaps- och bebyggelsetyper
Under nästa steg studeras området översiktligt. Som grund till denna del används kartor och flygbilder samt kommunens naturvårdsplan, översiktsplan samt de detaljplaner som beskriver bebyggelsen. En övergripande indelning av delområden görs – så som bebyggelse, skog, hagmark, jordbruk, vatten osv.
Fältbesök
Under fältbesöket inventeras området och det underlag som utarbetats under föregående steg studeras på plats. I
text och foto dokumenteras hur det ser ut på platsen, så som naturtyper, markanvändning, topografi, bebyggelse,
rumslighet, utblickar, kommunikation osv. Förutom det synliga är det minst lika viktigt att fokusera på hur platsen upplevs med övriga sinnen. I bilaga 1 finns en checklista att utgå ifrån under fältbesöket.

Bedömning av områdets känslighet och potential
När områdets huvudsakliga karaktärsdrag och funktion har beskrivits och analyserats så ska en bedömning av
dess känslighet och potential göras. Detta ska baseras på uppdraget som i det här fallet är att studera möjligheterna att utöka byggrätter i området. Det vill säga hur påverkar det området om byggrätterna utökas? Vilka möjligheter, svårigheter eller risker uppstår? I den här fasen kan det vara bra att åka ut på ytterligare ett fältbesök för att
studera området. I den bifogade checklistan finns stödpunkter för detta avsnitt.
Resultat och slutsats
Slutligen ska resultatet konkretiseras och frågeställningarna besvaras.
•
•

Hur kan man behålla traktens kvaliteter samtidigt som bebyggelsen anpassas till dagens levnadsstandard?
Var och i vilken omfattning kan byggrätter utökas?

Detta ska presenteras i text samt kartor där bebyggelsen är tydligt indelad i delområden utifrån om, och i så fall
hur stor, utökning av byggrätter som anses rimligt.
Redovisning av rapport, politiskt beslut och ny detaljplan
I sista steget ska arbetet sättas ihop till en rapport och presentation med de texter, bilder och kartor som tagits
fram under processen. Arbetet ska presenteras för politiken samt användas som underlag inom kommunen vid
uppdatering av detaljplaner.

Kartläggning och beskrivning
Efter fältbesöket följer en djupare kartläggning och beskrivning av området. Denna del ska tydligt beskriva hur
området ser ut och fungerar både idag, historiskt sett och hur det är på väg att utvecklas framöver.
Följande rubriker har tagits fram som ram för denna faktainsamling:
•
•
•
•
•

•
•

Historisk tillbakablick
Övergripande karaktärsdrag och landskapstyp
Topografi
Bebyggelsens karaktär och struktur
Områdesskydd & Riksintresse
- Naturreservat och naturvärden
- Strandskydd
- Kulturvärden
- Friluftsliv och rekreation
- Jord- och skogsbruk
Utblickar
Infrastruktur och kommunal service

Tolkning och fördjupning
Informationen som framkommit i beskrivningen ska analyseras så att det framgår vilka delar som är väsentliga
för områdets karaktär och funktion.
Landskapsanalysens processteg

Skånska rekognosceringskartan
år 1810

Historisk tillbakablick
Vid Skärets hamn ligger flera bostäder i traditionell stil från 1800-talet då byn etablerades. Sommaren 1877 hade
delägarna i det nya fiskeläget beslutat om en mindre båthamn, de ville ha kommunens vitsord för att söka statsbidrag, vilket de fick. I december 1880 formaliserades Skäret som fiskeläge med syftet att bereda plats för nya
fiskare längs Skäldervikskusten. Mellan Sofias väg och Gröndalsvägen finns en grönyta där fiskarna förr torkade
sina nät. Än idag finns goda förutsättningar för sportfiske om fiskbeståndet stärks.
Runt bebyggelsen vid hamnen bredde vidsträckta fäladsmarker ut sig som en del av betesallmänningen Kulla
Fälad som förr täckte stora delar av Kullahalvön.
I början av 1900-talet var bebyggelsen koncentrerad runt hamnen men under mitten av 1900-talet växte byn i takt
med att fler små fritidshus började byggas. Så småningom utvecklades Skäret från ett agrart landskap till fritidslandskap. Sommarstugorna i Skäret är enkla, spartanska och lantligt präglade av 1940-talets ransoneringar och
cykelsemestrar. Under 2000-talet har en del av stugorna renoverats och enstaka nya byggnader uppförts i området.

Traditionella fiskarstugor nere vid Skärets hamn och grönytan där fiskarna förr torkade sina nät.

Skäret år 1940

o

Skäret år 1960

Kommunkarta

september 20, 2019

o

Skäret år 1973

Kommunkarta

september 20, 2019
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Landskapstyp & Topografi
Områdesgräns
Naturreservat/Område i naturvårdsplanen
Sek�onslinje
Ekvidistans: 1,5m
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Övergripande karaktärsdrag och landskapstyp

Topografi

Skäret är ett varierat landskap med kust, betesmark, skogsdungar och jordbruksmark. Bevarandevärdet på detta
landskap anses högt och de tre naturreservaten Nabben, Skäret samt Bölsåkra-Tranekärr täcker en stor del av
Skärets yta.

Terrängen i Skäret är brant och reser sig från havet succesivt upp till en höjd på 43,5m. Detta har en stor inverkan
på landskapsbilden och skapar många öppna utblickar över Skälderviken.

Enligt Höganäs kommuns Naturvårdsplan (2017) är landskapet indelat i naturområden och beskrivs och värderas
här utifrån dessa.
•

065. Området inkluderar Nabbens naturreservat och omfattas av Natura 2000. Det beskrivs som kuststräcka
med klippor, stenstrand, träd- och buskbevuxen betesmark samt medelrikkärr där källvatten når dagen.
Värde: Mycket högt värde för hotade eller missgynnade arter, mycket högt värde som grönstruktur och
mycket högt värde som tätortsnära natur för rekreation.
Mål: Öppen kusthed och fäladsmark bevaras.

•

066. Området inkluderar Skärets naturreservat och beskrivs som gräsvall, betesmark, träd- och buskrika gärden samt skogsdungar.
Värde: Högt värde som grönstruktur, måttligt värde som tätortsnära natur för rekreation och måttligt värde
för hotade eller missgynnade arter.
Mål: Fälads och betesmark ska bevaras och utvecklas. Friluftslivets behov ska tillgodoses.

•

067. Området är ett mindre stycke betesmark med berg i dagen och täta enebuskage.
Värde: Högt värde som grönstruktur, lågt värde för tätortsnära natur för rekreation och lågt värde för hotade
eller missgynnade arter.
Mål: Betesmark med ljusöppna, hävdpräglade enebuskage och exponerat berg.

•

068. Området inkluderar Bölsåkra-Tranekärrs naturreservat och omfattas av Natura 2000. Det beskrivs som
kuststräcka med välutvecklad klippavsats, stora stenstränder, skog och hagmark samt betesvallar.
Värde: Området har mycket högt värde som grönstruktur, mycket högt värde som tätortsnära natur för rekreation och högt värde för hotade eller missgynnade arter och naturtyper.
Mål: Öppen kusthed och fäladsmark bevaras. Visa hänsyn till friluftsliv. Spridd skog bevaras.

¯¯

Ekvidistans 1,5m

Befintlig bebyggelsestruktur
Områdesgräns
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Bebyggelsens karaktär och struktur
Den äldsta bebyggelsen i Skäret är traditionella fiskartorp från 1800-talet som är belägna nere vid hamnen. Längs
Norra Kustvägen utspritt längs vägen ligger kluster av små bostadslängor i traditionell stil från 1800-talet samt
några instick av egnahemshus. Längs med Skäretvägen, inbäddade i skog förekommer flera små fritidshus från
1940–50-talet samt inslag av fritidshus i nyfunktionalistisk stil.
Skäret är idag ett förhållandevis lågexploaterat område, vilket till stor del förklaras av dess historia som främst
ett område för fritidsboende. Exploateringsgraden är markant lägre i Skäret som helhet än i exempelvis intilliggande Nabben.
Den genomsnittliga tomtytan i Skäret är bebyggd till drygt tio procent. I Nabben är motsvarande siffra 15 procent. I absoluta tal motsvarar detta ca 135 m² bebyggd area per fastighet i Skäret och ca 180 m² i Nabben, inklusive garage, uthus och övriga komplementbyggnader. Men skillnaderna inom Skäret är stora och i vissa delar är
exploateringsgraden högre än i Nabben.
Mot beaktande av landskapsbilden och utblickar mot Skälderviken är det varken lämpligt eller önskvärt att införa
en generell utökning av byggrätterna i Skäret. Däremot kan det inom vissa delområden vara möjligt att medge
större byggrätter. En bärande del i denna landskapsanalys är att identifiera dessa delområden och göra en klassificering av i vilken omfattning byggrätterna här kan utökas.

1. Nere i hamnen ligger de gamla traditionella fiskarstugorna. De flesta är 1-1,5-plans trä- eller korsvirkeshus
med anlagda villaträdgårdar. Hamnen är det område i Skäret där bebyggelsen är mest enhetlig stilmässigt. Många
hus är klassade som kulturhistoriskt värdefulla och ska hanteras med varsamhet.

2. Väster om hamnen, mellan Skäretvägen och Säldynevägen, ligger fem tomter i en svag sluttning upp från
strandkanten. På samma sätt ligger det ytterligare fem tomter öster om hamnen, längs Grönadalsvägen. Samtliga
hus är lägre 1-planshus och de flesta har enkla naturtomter omgärdade av stenmurar eller friväxande häck. Ett
fåtal av tomterna har renoverat byggnad och trädgård till en modernare utformning men i det stora hela smälter
bebyggelsen in i landskapet. Vissa byggnader har även anlagt gröna tak vilket gör att de smälter in ännu bättre.
Då terrängen stiger brant från tomtgränserna upp till Skäretvägen så stör byggnaderna inte utsikten från Skäretvägen och bebyggelsen längs denna.

3. Söder om Skäretvägen ligger en ganska brokig skara bebyggelse i olika storlek och stil. Både små 1-plans
fritidshus i trä med naturtomt och större 1,5-plansvillor med anlagda villaträdgårdar. Kontrasten mellan fritidshus
som ser näst intill övergivna ut till villor för åretruntboende är i denna del av Skäret påtaglig.
Överlag smälter bebyggelsen väl in i landskapet då den stigande terrängen gör att de flesta hus har god utsikt
över Skälderviken.

4. Längs den östra delen av Skäretvägen ligger främst små 1-plans fritidshus med enkla naturtomter men även
någon enstaka 1,5-plansvilla med enklare villatomt. Tomterna ligger på en högre platå men är omringade av höga
träd och vegetation vilket gör att många saknar utsikt över Skälderviken.

6. Längs Allmogevägen och dess angränsande gator ligger låga 1-planshus med enklare villaträdgårdar. Majoriteten av tomterna har karaktär av fritidshus och sommarboende, men några hus syns på senare tid ha renoverats
till villakaraktär mer lämpligt för åretruntboende. Tomterna är inhägnade med enkla trästaket eller friväxande
buskar.

5. Längs slutet på Pildehallsvägen ligger små 1-plans fritidshus med naturtomt samt några minde 1-plansvillor
med enklare villaträdgårdar. Samtliga tomter gränsar mot öppen ljung- och blåbärshed med lägre buskvegetation
och har därmed öppen utsikt över Skälderviken.

7. Utmed Norra Kustvägen samt utspritt på en del andra ställen i landskapet ligger större tomter med jordbrukskaraktär. Många är större boningshus i traditionell stil från 1800-talet med tillhörande korsvirkeslängor och
mark som nyttjas för jordbruk eller bete. Vissa tomter i området är dock lite mindre och utgörs endast av mindre
boningshus och uthus.

Områdesskydd & Riksintresse
Skånes kustområden innehåller betydande natur-, kultur- och rekreationsvärden, både i regionalt och nationellt
perspektiv. Kustzonen är även av största betydelse för den lokala och regionala utvecklingen. Höganäs Kommun
strävar efter att ”bevara, tillgängliggöra och förbättra läsbarheten av våra natur- och kulturmiljöer och besöksmål
kopplade till dessa” (Höganäs Kommun, 2002).
Mark- och vattenområden som har nationell betydelse för vissa vitala samhällsintressen kan enligt miljöbalkens tredje kapitel utses som områden av riksintresse. Till denna typ av riksintresseområden hör även Natura
2000-områdena. Hela området i Skäret omfattas av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och
rörligt friluftsliv. Hela Höganäs kommuns kust är klassad som riksintresse kustzon. Odlingslandskapet är inget
riksintresse men är utpekat i den nationella bevarandeplanen.
Naturreservat
I Skäret finns tre naturreservat, i väster ligger både Skärets och Nabbens naturreservat och i öster BölsåkraTranekärrs naturreservat. Syftet med naturreservat är huvudsakligen att bevara biologisk mångfald genom att
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behovet för friluftsliv samt skydda, återställa och nyskapa
värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter. Kusten har några av de högsta naturvärdena och
merparten av kusten i Skäret är skyddade både som naturreservat och Natura-2000-områden.
Skärets naturreservat inrättades 2009, vann laga kraft 2010, och omfattar 23 hektar. Reservatet ligger mellan Skäret, Stenedal och Norra Kustvägen där den utgör en länk mellan närliggande naturområden. Syftet med Skärets
naturreservat är att bevara och utveckla områdets fälad och betesmarker. Lika så vill man värna om förutsättningarna för de växt- och djursamhällen som är kopplade till odlingslandskapets omväxlade betes- och slåttermarker.
Nabbens naturreservat inrättades 1994 och omfattar 44 hektar halvöppet landskap med kusthedar, medelrikkärr,
fäladsmarker, lövskogsdungar, busksnår och klapperstensfält i strandbranten. Inåt land övergår strandplanet i
en mer eller mindre brant bergvägg. Målen med Nabbens naturreservat är att restaurera och bevara den öppna
kustheden och fäladsmarken. Beteshävd är viktigt för att bevara de olika ängstyperna i området. Reservatet ingår
i Natura 2000.
Bölsåkra-Tranekärrs naturreservat inrättades 1985 och omfattar 120 hektar kust mellan Skäret och Svanshall. I
reservatet handlar bevarandemålet huvudsakligen om att bevara den öppna kustheden, fäladsmarken och vegetationen i klapperstensfälten samt de olika ängstyperna. Reservatet ingår i Natura 2000.
Strandskydd
Skånes kustzon innehåller betydande natur-, kultur- och rekreationsvärden, både i regionalt och nationellt perspektiv. Kustzonen har en stor betydelse för den lokala och regionala utvecklingen. Syftet med strandskydd är
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområde samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Inom strandskyddsområde är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader. Skyddet gäller både på land
och i vattenområdet.
Skäret och norra Skäldervikskusten utmärks av sin branta profil och klippkust. Karaktären är småskalig, omväxlande och visuellt mycket tilltalande men samtidigt väldigt känslig. Kustområdet från Kullaberg till Svanshall är
kraftigt exponerat för vind- ström- och vågpåverkan vilket skapar erosion och vattenomsättning. Idag saknas på
många ställen reträttvägar där arter kan etablera sig om strandlinjen flyttar högre upp. Anledningen till detta är att
dagens infrastruktur och tätorter har byggts nära kusten. Således är det viktigt att genom strandskyddet säkra de
existerande korridorer där strandlinjen kan förflytta sig.

Jord- och skogsbruk
Området i och runt Skäret har varit en del av betesallmänningen Kulla fälad och har ett stort markhistoriskt värde. Under 1800-talet skiftades marken och delar av fäladsmarken odlades upp. Enligt skånska rekognosceringskartan från 1810-talet bestod området norr om Norra kustvägen av åker- och betesmark. Även häradsekonomiska
kartan från år 1910 visar att Skärets markanvändning dominerades av åker- och betesmark och i Skärets östra del
syns ett mindre område med planterade barrträd. Först under mitten på 1900-talet förändrades markanvändningen
i Skäret från öppna åker- och betesmarker till igenväxta marker och planterade träd. Igenväxningen syns tydligt
på ortofoton från år 1940 fram till idag och innebär att den skog som idag växer i Skäret består av ungskog.
Den dominerande markanvändningen i Skäret är åker, vilken under senare år lagts i vall eller betats. I vissa delar
har bete pågått så länge att vegetationen antagit en naturlig prägel. I kustbranterna ovanför Skärets samhälle finns
ett bälte av gammal fäladsmark som delvis vuxit igen, vilket är en del av Skärets naturreservats mest värdefulla
naturbetesmark då den har lång kontinuitet. Inom reservatet förkommer även dungar av blandskog och lövskog.
Trots att delar av fäladsmarken odlats upp eller vuxit igen finns ännu rester kvar inom reservatet med stort markhistoriskt värde, framförallt i sluttningen ner mot Skälderviken. Området präglas idag av ett småskaligt jordbrukslandskap med inslag av skogsdungar och åkerholmar.

Områdesskydd & Riksintresse
Områdesgräns
Kullaleden
Ka�ega�leden
Fornlämning
Kulturhistoriskt värdefull byggnad
Kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad
Naturreservat/Område i naturvårdsplanen
Stransskyddsområde
Badbrygga
Småbåtshamn
Rastplats
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Kulturmiljövård
Skäret utgör en del i riksintresset för kulturmiljö som täcker hela Kullaberg. Kustheden och fäladsmarkerna i
Skäret är en rest av den tidigare vidsträckta betesallmänningen Kulla Fälad som förr täckte stora delar av Kullahalvön. Dessa marker har mycket lång kontinuitet som naturbete och anses vara ett viktigt kulturminne.
Skärets fiskeläge med sina karaktäristiska fiskarstugor nämns som en särskilt viktig del av riksintresset. I Höganäs kommuns kulturmiljöplan från 1993 finns 38 byggnader inom Skärets område utpekade som kulturhistoriskt
värdefulla och ska behandlas med varsamhet.
Flickorna Lundgren är ett café som öppnade år 1938 av systrarna Lundgren. Huset byggdes år 1732 som ett kombinerat fiskar- och jordbrukstorp. Byggnaden klassad som kulturhistoriskt särskilt värdefull. Under 1960-talet
ökade besöksantalet till kaffestugan, många fikasugna besökare kom både med bil och i stora busslaster. Än idag
är Flickorna Lundgren ett populärt utflyktsmål.
De många välbevarade fornlämningsmiljöerna på Kullaberg är även en av anledningarna till riksintresset. I Skäret har fem fornlämningar påträffats. Två av dem är stridsvärn i form av militäranläggningar, en är stenåldersboplats, en är fyndplats och en är en förhistorisk gravanläggning i form av en stensättning.
Friluftsliv och rekreation
Skäret är ett kustnära och storslaget landskap där bland annat närheten till havet bidrar till höga upplevelse- och
naturvärden. De varierande naturtyperna och storslagna vyerna har en stor betydelse för friluftslivet och hela
Skäret omfattas av riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv. Området är även riksintresse för både fritids- och yrkesfiske. Många besökare lockas till Skäret för den vackra naturen, storslagna utsikten, det pittoreska
fiskarläget och det anrika Flickorna Lundgrens café.
Kullaleden och Kattegattsleden är utmarkerade vandrings- respektive cykelleder som passerar genom området
men flertalet mer spontana stråk och stigar slingrar sig också genom området. I Bölsåkra-Tranekärrs naturreservat finns det som en del i Kullaleden en rastplats med grill, vindskydd, vatten och toalett. Under sommarhalvåret
är Skäret även ett populärt resmål för sin badplats.

I Skäret finns gott om
möjligheter för friluftsliv
med både Kullaleden och
Kattegattsleden som passerar genom byn.

Flickorna Lundgrens kaffestuga med sin traditionella charm är troligen det flest människor idag förknippar med
Skäret.
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Utblickar
Ett av målen med denna landskapsanalys har varit att ”säkra utblickar mot Skälderviken”. Detta understryker
vikten man anser att havsutsikten har för områdets värde och karaktär. Som tidigare nämnt gör den stigande terrängen att utblickarna blir många och en stor andel av husen har idag hel eller delvis utsikt över Skälderviken.
För att detta ska bevaras krävs att markerna hålls efter så som gällande naturvårdsplan kommit fram till, i annat
fall riskerar markerna att växa igen och utblickarna försämras.
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Infrastruktur och kommunal service
Kollektivtrafik
Skånetrafikens regionbusslinje 225 Höganäs – Jonstorp – Ängelholm med byte i Jonstorp till busslinje 224 Jonstorp – Skäret – Arild, är en sammanlagd restid på strax under 30 minuter från Höganäs till Fjälastorp Skäret eller
Fjälastorp hembygden, vilket är två busshållplatser i Skäret längs Norra kustvägen. Mellan Skäret och Jonstorp
tar resan cirka 7-8 minuter.
Barn som är i behov av skolskjuts hänvisas till ordinarie kollektivtrafik.
Vägnätet
Norra kustvägen sammankopplar Jonstorp – Skäret – Arild och väg 112 löper mellan Höganäs och Jonstorp, väg
111 länkar Höganäs med Helsingborg.
Skäret – Arild 		
Skäret – Jonstorp
Skäret – Höganäs
Skäret – Ängelholm
Skäret – Helsingborg

4,5 kilometer
7 kilometer
13 kilometer
23 kilometer
36 kilometer

Elnätet och fiber
Elnätet kan behöva förstärkas om bebyggelsen i Skäret helt övergår till permanent bostad. Fibernätet i Höganäs
kommun blev färdigutbyggt i september 2019, andelen som anslutit sig till fibernätet i Skäret är ca 65%.
Renhållning
I vissa delar av Skäret uppstår svårigheter med framkomligheten till kärlen, detta huvudsakligen på grund av
smala gator och oklippta häckar. Vissa gator behöver breddas i området för att underlätta framkomligheten och
vid möte av andra fordon, då gatorna på vissa ställen är så smala att endast själva sopbilen får plats i bredd.
Vatten och avlopp
Idag är det kommunalt vatten och avlopp (VA) i Skäret, de enskilda avloppen blev kommunala i mitten av
1990-talet. VA-nätet kommer antagligen inte utgöra några hinder för åretruntbostad. Skäret har många boende
under sommarmånaderna och eftersom VA-nätet fungerar då bedömer kommunen att det kommer fungera året
runt också när andelen permanenta bostäder blir fler. Det som eventuellt behöver ses över är dricksvattnet.
Förskola och grundskola
Skärets närmsta förskola och grundskola f-9 ligger i Brunnby och är en fristående skola. I Nyhamnsläge och
Jonstorp finns kommunal förskola och skola f-9.

Föreslagen bebyggelseindelning
Områdesgräns
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Områdets känslighet och potential
Som beskrivet ovan omfattas Skäret av ett flertal riksintresse och områdesskydd. Detta innebär att området är
känsligt för förändring och utvecklingsmöjligheterna är därav begränsade. Således handlar inte denna utredning
om att exploatera ny mark utan att detaljplaneändra begränsningarna för den befintliga bebyggelsen.

Vad som framkommit är att bebyggelsen idag är en spretig samling av varierande arkitektur och storlek bortsett
från bebyggelsen i hamnen som är den mest enhetliga och bevarade. Detta gör allmänna riktlinjer för utformning
svåra att sätta upp och tas därav inte upp i detta arbete.

Området är särskilt känsligt för tillägg som riskerar att störa den naturnära landskapsbilden och småskaliga
bebyggelsen som dominerar idag. För hög bebyggelse riskerar att hindra de öppna utblickarna över Skälderviken både från offentliga vägar och stråk som från de privata tomterna. Det kan också få en negativ effekt på den
nuvarande känslan av att bebyggelsen smälter in i naturen och är underordnad landskapet. Den övre siluetten av
landskapet bör domineras av trädtoppar och betesmark snarare än hustak. Utökning av byggrätterna bör därav
inte ske genom att tillåta högre byggnader än dagens 1- 1,5-planshus. Däremot syns inga hinder att tillåta byggnation av takkupor och inredning av vindsutrymmen utan sådana åtgärder ses snarare som en positiv möjlighet
att öka husens boarea.

Med hänsyn till områdets karaktär och bevarandevärda kvaliteter som framkommit i detta arbete så rekommenderas här en ny områdesindelning där tidigare flertalet detaljplaner nu har reducerats till förslagsvis tre områden
klassificerade efter olika storleksintervaller.

Om byggnaderna istället breder ut sig mer och upptar en större del av tomtytan riskeras den småskaliga fritidshuskaraktären att förloras och ersättas av en karaktär av villabebyggelse. Det finns också risk att en utbyggnad
av husen och möjlighet till åretruntboende leder till att tomter som idag upplevs som naturtomter anläggs till att
få mer karaktär av villaträdgårdar. Detta kan eventuellt regleras med bygglovsrestriktioner för plank och murar i
området.

Områdesindelning utifrån tillåten byggnadsarea
1. Klass 1 = Ingen utbyggnad/ingen ändring av detaljplan
2. Klass 2 = 0 - 125 m²
3. Klass 3 = 0 - 150 m²

Ökad andel åretruntboende leder också till en ökad påfrestning på de kommunala serviceåtagandena i området.
Som beskrivet tidigare kan det uppstå behov av att bygga ut elnät och dricksvattenledningar samt bredda gator
så att renhållningsfordon kan passera. Vad gäller skolskjuts tar barnen ändå den vanliga kollektivtrafiken vilken
troligtvis bara hade mått bra av att få fler resenärer. En ökning av åretruntboende och fler invånare som efterfrågar kollektivtrafik hade kunnat skapa underlag för tätare avgångar.
Fler permanenta boende i Skäret hade även varit positivt för byns karaktär vintertid. I nuläget känns Skäret
ganska öde när sommargästerna lämnar och husen står tomma och nedsläckta hela vintern. Om sommargästerna
istället blir permanenta invånare så hade ett mer dynamiskt och levande samhälle året runt skapats.
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Resultat & Slutsats
Utökade byggrätter i Skäret bedöms leda till en karaktärsomvandling av området, från ett område dominerat av
förhållandevis lågmäld fritidsbebyggelse till ett villaområde med högre exploateringsgrad.
Analysen presenterar både risker och potential med att utöka byggrätterna i Skäret men generellt bedöms byn
ha goda möjligheter att utvecklas till ett samhälle som bättre uppfyller tidens utrymmeskrav samtidigt som dess
kvaliteter och karaktär behålls. Vissa delområden har utmärkt sig för att inte vara lämpade för utökade byggrätter medan andra delområden har bedömts klara av större byggrätter. Framförallt är det bebyggelsen i första raden
längs stranden, samt de traditionella stugorna vid hamnen som inte bör byggas ut större än de är idag. Inte heller
husen på de redan stora lantbruksfastigheterna anses vara lämpade för större byggrätter. Däremot ligger det ett
stort antal bostäder i de mer centrala delarna av Skäret som idag har ganska små byggrätter och därav bedöms
vara lämpliga för utökade byggrätter. Utökade byggrätter i dessa områden bedöms inte påverka de öppna utblickarna mot havet negativt och inte heller störa byns övergripande karaktär.
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