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LÄSANVISNING
Översiktsplanens delar består av:
Inledning, här hittar du information om vad en översiktsplan är, planprocessen, genomförda 
medborgardialoger och gällande planer som översiktsplanen ersätter.

Framtidsbild 2035, här hittar du information om Höganäs framväxt, befolkningsmålet till 2035, 
trender och utmaningar som påverkar utvecklingen och framtida planeringen. I kapitlet redovisas 
även generella förutsättningar för arbetet med översiktsplanen, som nationella, regionala och lokala 
mål samt mellankommunala frågor.

Vision och strategier, här hittar du de viktiga och allmänna intressena som översiktsplanen 
prioriterar för en hållbar utveckling och för Höganäs kommuns fortsatta samhällsbyggande.

Mark- och vattenanvändning, detta är översiktsplanens huvudkapitel. Här redovisas kommunens 
ställningstaganden till användningen av mark- och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv och 
anger riktningen för utvecklingen av den fysiska miljön i serviceorterna, byarna och på landsbygden. 

Genomförande, här kan du läsa sammanfattningen av utbyggnadsordningen, steg för steg, fram till 
2035, med utblick mot 2050. Sist listas angelägna insatser som föreslås tas fram under planperioden.

Riksintresse, här hittar du hur kommunen förhåller sig till intressen på nationell nivå för bland 
annat kulturmiljövården, naturvården och totalförsvaret.

Till översiktsplanen tillhör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där en hållbarhetsbedömning 
ingår. Förutom miljöfrågor tar den även upp sociala och ekonomiska aspekter utifrån planförslaget.

FÖRKLARING AV ORD OCH BEGREPP
Nedan förklaras några begrepp som förekommer i översiktsplanen och på markanvändningskartan.

Tätortsområden - Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, och där bostäder ingår. 
Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskiljda av gator, eller har en kvartersliknande struktur. Utgörs av stads- eller tätortsliknande 
bebyggelse som i huvudsak används för bostäder, kontor, handel eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder. Förtätning 
i mindre omfattning kan förekomma, exempelvis på lucktomter. Trafik- och parkeringsytor, parker och fritidsanläggningar kan 
ingå. Begreppet används även för mindre orter.

Förtätning - Innebär strukturella förändringar av den befintliga miljön och syftar till att binda samman olika delar av staden/
tätorten. Redan bebyggd mark omvandlas till annan markanvändning med ett högre markutnyttjande, exempelvis genom komplet-
terande byggnader och funktioner.

Utbyggnadsområde - Ett större område som inte tidigare detaljplanerats. Begreppet innefattar samma definition som för 
”tätortsområden”.

Verksamheter - befintligt/nytt - Områden för verksamheter, som inte bör blandas med bostäder. Kan utgöras av områden 
för verksamheter som kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. Kan även 
utgöras av områden som av andra skäl bör reserveras för enbart företag, exempelvis där det är stort tryck på bostadsmarknaden 
och det därför är angeläget att säkra näringslivets utvecklingsmöjligheter i särskilda områden.

Landsbygd - Område som ytmässigt främst används för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter, men 
där också bostadsbeyggelse och obrukad mark (impediment) kan förekomma. 

Grönstruktur - Parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden, samt anlagda områden 
för fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Avser grönområde som på grund av dess stora betydelse för ett stort omland 
bör skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö. Små sjöar och delar av öppen sjö kan ingå. Under grönstruktur ryms även områden 
med stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden, och där natur- och landskapsvård bör vara överordnad annan mark- och 
vattenanvändning. 

Utredningsområden - Områden där lämplig markanvändning behöver utredas närmare vid planläggning.
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INLEDNING
Kommunfullmäktige i Höganäs kommun beslutade hösten 2011 om att ta fram en ny översiktsplan för Höganäs 
kommun. 

DET HÄR ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt planeringsdokument som visar kommunens 
viljeriktning i fråga om användningen av mark- och vattenområden, bebyggelseutveckling, 
riksintressen och allmänna intressen i övrigt. 

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Planen är inte juridiskt bindande men har en stor tyngd vid beslut genom sin 
förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn från alla berörda (medborgare, 
företag, myndigheter, grannkommuner, organisationer, tjänstemän, politiker och andra berörda).

Översiktsplanen ska ge vägledning och stöd för beslut när det gäller detaljplanering, planbesked, 
bygglov och andra tillståndsprövningar. Eventuella avvikelser från planen måste motiveras.

BESLUT OM ATT TA FRAM EN NY ÖVERSIKTSPLAN
Efter att gällande översiktsplan antogs 2002 har delar av översiktsplanen genomförts och flera 
förändringar har skett i lagar och regler, riksintressen och allmänna intressen med mera. Beslut togs 
hösten 2011 om att en ny översiktsplan ska tas fram.

Upprättandet av en ny översiktsplan är en del i arbetet med att bedriva en långsiktigt strategisk 
planering av mark- och vattenanvändning i Höganäs kommun. Planeringen ska bidra till en hållbar 
utveckling i kommunen samt främja en ändamålsenlig planering utifrån kommunens vision.

  Plan- och bygglagen
 Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska översiktsplanen ange inriktningen för den 
 långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Av planen ska framgå:

1. Grunddragen gällande användning av mark- och vattenområden.
2. Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
3. Hur kommunen avser tillgodose riksintressen och följa miljökvalitetsnormer.
4. Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 
betydelse för hållbar utveckling inom kommunen.

5. Hur kommunen avser tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
6. Sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 § första 

stycket miljöbalken, gäller ej i Höganäs kommun.
7. Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, 

skred och erosion som är klimatrelaterade, samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.
8. Planens konsekvenser och innebörd ska tydligt framgå av planen.
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PLANPROCESSEN
Översiktsplanen sträcker sig till år 2035, med utblick mot 2050. Minst en gång varje mandatperiod 
ska ställning tas till planens aktualitet. Processen med att ta fram en översiktsplan är reglerad i plan- 
och bygglagen och anger bland annat hur dialog ska ske vid framtagande av planen samt krav på 
innehåll.

Planuppdrag: Hösten 2011 beslutades att ta fram en ny översiktsplan för Höganäs kommun. 

Samråd: Under perioden 24 november 2014 till 27 februari 2015 var förslaget till ny översiktsplan 
på samråd.  Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.

Utställning:  Efter samrådet har planförslaget reviderats och ställts ut under perioden 1 juli 2016 till 
31 augusti 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtan-
de. Planen bearbetades och kompletterades och ställdes ut igen under perioden 1 oktober 2018 till 7 
december 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenteras i ett granskningsutlåtan-
de.

Antagande: Efter utställning beslutar kommunfullmäktige om att anta översiktsplanen. Preliminär 
tidplan är att beslut kan tas hösten 2019.

Laga kraft: Översiktsplanen börjar gälla när beslutet vunnit laga kraft.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för den översiktliga planeringen och Kommunstyrelsen 
är ansvarig nämnd. Organisationen kring översiktsplanen har bestått av en styrgrupp, projektgrupp, 
ett flertal delprojektgrupper samt referensgrupper.

GÄLLANDE PLANER
Denna översiktsplan (ÖP 2035) ersätter översiktsplanen antagen 2002 (ÖP 2002). Fördjupad över-
siktsplan (FÖP) för Viken, antagen av kommunfullmäktige 2008, samt FÖP för Höganäs och Väsby, 
antagen av kommunfullmäktige 2012, upphör att gälla när denna översiktsplan vinner laga kraft. 
Aktuella delar i respektive FÖP har inarbetats i översiktsplanen.

Tematiskt tillägg (TÖP) till översiktsplanen avseende vindkraft, antagen av kommunfullmäktige 
2010, upphör för Höganäs kommuns del att gälla när denna översiktsplan vinner laga kraft. Aktuella 
delar i TÖP avseende vindkraft har inarbetats i översiktsplanen.
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MEDBORGARDIALOG
Under planprocessen har ett stort antal aktiviteter anordnats tillsammans med kommunens 
medborgare, företagare, politiker, tjänstemän och andra intressenter i kommunen. Resultatet av 
dialogerna ligger till grund för planförslaget.

En digital medborgardialog - dialogkarta
Mellan den 1 juni och 30 juni 2017 genomförde Höganäs kommun en medborgardialog om 
hur kommunen kan utvecklas till år 2035. Alla fick möjlighet att vara delaktiga och lämna sina 
synpunkter och idéer via en så kallad dialogkarta. På kartan fanns det möjlighet att markera ut vilka 
platser som upplevs som bra respektive mindre bra i kommunen. Totalt lämnades 984 svar, varav 
791 svar lämnades in digitalt och 193 analogt på utskrivna kartor på stationshuset i Höganäs. 

Alla fick tycka till kring följande frågor:
• Vilken plats tycker du om?
• Vilken plats tycker du mindre om?
• Var kan nya bostäder byggas?
• Var kan nya verksamheter etableras?
• Vilket område eller vilken byggnad bör utvecklas med varsamhet?
• Vilka grönområden bör värnas om?
• Vilken väg, gata eller korsning (avseende bilvägar samt gång- och cykelvägar) bör förändras och 
utvecklas?

Framför allt har många synpunkter lämnats in kring trafik- och bostadsfrågorna. Så här var svaren 
fördelade:
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Resultat: Sammantaget fick vi in fler positiva synpunkter än negativa. Resultatet visar att många 
uppskattar parker, grönområden och natur i centralorten Höganäs och de gamla fiskelägena 
utmed kusten. Naturreservatet Kullaberg är särskilt uppskattat bland deltagarna. Utvecklingen av 
Kvickbadet tycker många är en bra satsning. Eric Ruuth Kulturhus och Skateparken nämns som bra 
mötesplatser för unga. Mindre uppskattade platser från resultatet är vissa trafikplatser som anses 
trafikfarliga, bland annat vid korsningar och rondeller längs med väg 111. Bättre kommunikations-
möjligheter efterfrågas genom att bland annat utveckla gång- och cykelvägnätet i orterna. 

>> En komplett sammanställning finns tillgänglig på kommunens hemsida www.hoganas.se/op.

Framtidsseminarium
Som ett komplement till dialogkartan arrangerades ett framtidsseminarium för kommunens 
företagare den 30 november 2017. Dialogen syftade till att lyfta företagarperspektivet med inriktning 
på näringsliv. Företagarna fick möjlighet att vara delaktiga och lämna sina synpunkter och idéer via 
en SWOT-analys och på en kommunövergripande karta. Totalt deltog 10 företagare från åtta olika 
företag. 

Resultat: Många upplever att kommunens styrkor är tillgången till vackra miljöer som natur, 
grönska och kust, utbudet av attraktiva boendemiljöer och närheten till Kastrup flygplats. 
Kollektivtrafiken upplevs vara dåligt utbyggd lokalt inom kommunen och regionalt, och beskrivs 
därför som en svaghet. Dit tillkommer avsaknad av större hotellverksamhet och konferens-
anläggningar i centralorten, samt brist på mark för verksamhetsetablering och expansion. 
Kommunens geografiska läge upplevs som avlägsen.

På frågan om hur Höganäs kan utvecklas som en attraktiv kommun att bo, verka och leva i till år 
2035 lyftes särskilt fyra viktiga satsningsområden: att möjliggöra för hotellverksamhet, utveckla och 
förlänga turism- och besöksnäringen, stärka och utveckla handeln, öka bostadsbyggandet och satsa 
på skola och utbildning. Gällande frågan om turism och besöksnäring kommenterades att det kan 
finnas ett behov av fler uppställningsplatser för husbilar som en tillfällig lösning fram tills det att 
fler boendemöjligheter (hotell) har byggts ut i kommunen. Brist på arbetskraft och osäkerheten 
kring placeringen av ny väg 111 lyftes som två av flera tänkbara hot som skulle kunna påverka 
kommunens utveckling negativt.

>> En komplett sammanställning finns tillgänglig på kommunens hemsida www.hoganas.se/op. 

Kompletterande dialogmöten har arrangerats genom enskilda företagsmöten där företagsspecifika 
frågor har avhandlats. Totalt har sex olika företag träffats i detta sammanhang.

Underlag till samråds- och utställningshandlingen
Under planprocessen har ytterligare dialoger genomförts i form av ett framtidsseminarium och 
omvärldsanalys, dialogmöten med företagare och med politiker, öppet hus i serviceorterna Höganäs, 
Viken, Nyhamnsläge och Jonstorp samt i småorterna Brunnby och Ingelsträde. Utöver detta har åtta 
sommarjobbare fått möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör den översiktliga planeringen och 
utvecklingen av Höganäs kommun. Dialogerna syftade till att samla underlag till samrådshandlingen 
och den första utställningshandlingen.
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FRAMTIDSBILD 2035



32 400 INVÅNARE ÅR 2035
År 2035 förväntas Höganäs kommun bli 32 400 invånare. Våra serviceorter växer och målet är att en större andel 
av befolkningen bor i dessa samhällen med utbud av bland annat handel, service och kollektivtrafik. Det ställer krav 
på en väl fungerande infrastruktur, god bebyggelseutveckling och ökad välfärd. Översiktsplanen anger riktningen för 
den fortsatta planeringen, och tar sin utgångspunkt i dagens förutsättningar, mål för framtiden samt trender och 
utmaningar. 

KULLAHALVÖN
Höganäs kommun ligger i ett attraktivt läge i närheten av bland annat Helsingborg, Ängelholm, 
Malmö, Lund och Köpenhamn. Genom sitt breda utbud av varierande boendemiljöer och goda 
pendlingsmöjligheter har Höganäs en framträdande roll som boende- och pendlingskommun. 
Höganäs kommun omfattar Kullahalvön i nordvästra Skåne och är en gammal kulturbygd. 
Landskapet är omväxlande med framträdande karaktärer såsom Kullaberg i norr, det flacka 
odlingslandskapet inåt land samt kusterna längs Öresund och Skälderviken. 

Eftersom kommunen har hav på två sidor innebär detta att flera av de tätorter som finns här idag 
har uppkommit från tidigare fiskelägen. Nyhamnsläge, Mölle, Viken och Lerberget är exempel på 
sådana fiskelägen, som med tiden utvecklats till stationssamhällen och därefter till populära 
boende- och semesterorter. Några kilometer inåt land finns mindre byar i typisk skånsk landsbygd, 
såsom Brunnby, Ingelsträde och Mjöhult.

Höganäs stad är, med sina drygt 10 000 invånare, den största tätorten inom kommunen. Orten är 
känd för sin keramiktradition som än idag lever och blomstrar. Längs kusten, cirka fem kilometer 
norr om Höganäs ligger Nyhamnsläge och därpå Lerhamn med Krapperups slott som välbesökt 
turistmål. Två kilometer söder om Höganäs ligger Lerberget. Den gamla landsvägen löper parallellt 
med kusten och delar upp orten i Gamla Lerberget och Östra Lerberget. Längst söderut finns Viken, 
som idag är en av kommunens större tätorter. Även här finns delar från det gamla fiskeläget bevarat 
med flera äldre vackra hus. 

På Kullahalvöns nordligaste spets ligger urbergshorsten Kullaberg, med säregen flora och fauna 
och brant stupande klippor ner i Skälderviken. Söder om Kullaberg ligger Mölle, som redan under 
1800-talet utvecklades till en populär badort. Detta var slutstationen på Möllebanan som från 1910 
tog höganäsborna från industriortens utsläpp till natur och kust i bland annat Mölle. Vid foten av 
Kullaberg ligger det gamla fiskeläget Arild som idag, med sin pittoreska bebyggelse, är ett väldigt 
omtyckt turistmål. Även byarna Jonstorp, Svanshall, Farhult och Skäret ligger vackert beläget på 
östra sidan av Kullahalvön.

BEFOLKNINGSUTVECKLING
En förhållandevis kraftig befolkningstillväxt under 1970-talet följdes av en mer blygsam ökning 
under 80- och 90-talen och under vissa år sjönk invånarantalet något. Sedan millennieskiftet har 
befolkningsutvecklingen dock åter tagit fart. Invånarantalet har vuxit stadigt samtidigt som 
kommunen utvecklats till att bli alltmer boendespecialiserad. Befolkningstillväxten förklaras 
uteslutande av en kraftig inflyttning, då den naturliga befolkningsökningen är negativ. 
Befolkningsförändringarna över tid överensstämmer till stor del med hur bostadsbyggandet 
sett ut. Under 1960- och 70-talen byggdes orter som Viken och Lerberget ut med omfattande 
villabebyggelse. Därpå följde en period av viss stagnation. Efter millennieskiftet ökade åter bostads-
produktionen och denna gång delvis i form av flerbostadshus.

Kommunen står nu inför en relativt omfattande bostadsutbyggnadsperiod, vilket återspeglas i 
befolkningsprognosen.
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Befolkningsutveckling i Höganäs kommun 1970-2015 samt befolkningsprognos till 2035.
(källa: SCB och Höganäs kommun)

Kommunens tidigare mål var att invånarantalet till år 2025 skulle växa till 27 500 invånare. Med 
utgångspunkt i dagens befolkningstillväxt och planerad bostadsutbyggnad kommer detta mål att 
uppnås redan i början av 2020-talet. I maj år 2019 hade Höganäs kommun 26 700 invånare. Nytt 
befolkningsmål är därför 30 000 invånare till år 2025 och 32 400 invånare till år 2035.

ÅLDERSSTRUKTUR
Befolkningen i Höganäs kommun är förhållandevis gammal. Snittåldern år 2016 var 44,6 år. 
Motsvarande siffra för Sverige är 41,2 och för Skåne 40,9 år. Sedan 1970-talets början har ålders-
strukturen i kommunen genomgått en märkbar förändring. Omkring 1970 var befolkningen i stort 
sett helt jämnt spridd över alla åldrar. Kommunens expansion under 70-talet medförde en stor 
inflyttning av i första hand barnfamiljer, det vill säga fyrtiotalistgenerationen (då i 30-årsåldern) 
och deras barn. Under de följande decennierna minskade andelen unga vuxna när de stora 70-talist-
kullarna flyttade hemifrån. Nu har fyrtiotalisterna gått i pension och andelen över 65 år växer. I takt 
med att vi lever allt längre kommer förskjutningen mot en äldre befolkning att fortsätta och antalet 
invånare över 65 år väntas öka till omkring 9 200 år 2035.

Åldersstruktur i Höganäs kommun 1970-2015 samt prognostiserad åldersstruktur till 2035.
(källa: SCB och Höganäs kommun)

UTBILDNING
Utbildningsnivån i Höganäs kommun har under lång tid legat strax över riksgenomsnittet. Bland 
kommuninvånarna i yrkesverksam ålder har drygt 38 procent en eftergymnasial utbildning, vilket är 
en högre andel än i exempelvis Helsingborg och i Skåne som helhet. Utbildningsnivån skiljer sig en 
del åt mellan kommunens olika delar. I Höganäs stad och på landsbygden är utbildningsnivån lägre. 
Här uppgår andelen invånare med eftergymnasial utbildning till 29 respektive 38 procent. Samtidigt 
ligger motsvarande siffra i Viken och Nyhamnsläge på över 50 procent.
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ARBETSMARKNAD
Arbetslösheten i Höganäs kommun ligger på omkring 5,5 procent. Det är betydligt lägre än i Skåne 
och även en bra bit under riksgenomsnittet på 7,5 procent. Det finns inga dramatiska skillnader i 
arbetslöshetsgrad inom kommunen, men högst är den i Höganäs stad och på landsbygden. Lägst är 
arbetslösheten i Nyhamnsläge och i Lerberget.

Kommunen har idag ett differentierat näringsliv med cirka 3500 aktiva företag, specialiserade inom 
olika branscher. Nästan 60 procent av de förvärvsarbetande kommuninvånarna arbetar i mikro- eller 
småföretag och de vanligaste branschtillhörigheterna är vård och omsorg, tillverkning och handel.

BOSTADSFORMER
Bostadsbeståndet i kommunen består till övervägande del av småhus, vilket förklarar att två 
tredjedelar av bostäderna utgörs av äganderätter och att bara en fjärdedel utgörs av hyresrätter. 
Denna bostadsstruktur överensstämmer inte helt med de behov och den efterfrågan som finns. 
Exempelvis är efterfrågan på hyresrätter inne i Höganäs stad mycket stor och kön till det kommunala 
bostadsbolaget Höganäshems bostäder växer kraftigt.

PENDLING
Av Höganäs kommuns knappt 12 000 förvärvsarbetande invånare arbetar drygt hälften inom 
kommunens gränser. Bland de som arbetar i en annan kommun är Helsingborg den överlägset 
vanligaste arbetskommunen. Omkring 60 procent av pendlarna har sin arbetsplats i Helsingborg. 
Därefter följer Ängelholm och Malmö, där tio respektive sex procent av de utpendlande höganäs-
borna arbetar.

Ur pendlingsaspekt spelar bostadsorten stor roll. Det är främst människor bosatta i Viken, Höganäs 
och Jonstorp som pendlar ut ur kommunen. Pendlingsandelen är som lägst bland nyhamnsbor och 
människor bosatta på landsbygden.
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TRENDER OCH UTMANINGAR
För att kunna fatta kloka beslut om hur mark och vatten ska användas i framtiden gäller det att veta vad som 
händer i omvärlden och förstå hur det påverkar kommunen. De trender som beskrivs här utgör viktiga förutsättningar 
i planeringen av kommunens fysiska miljöer och vilka prioriteringar som behöver göras. 

Trender definieras som långsiktiga förändringsmönster i omvärlden som kommer att vara av 
betydelse i framtiden. Trender ska vara långsiktiga och ha en riktning. Trenderna ska även vara 
tydliga och kunna beläggas med fakta. Globala och regionala trender blir till lokala utmaningar för 
Höganäs kommun, som på olika sätt påverkar de ställningstaganden som görs i översiktsplanen.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
Förändringar i klimatet är en konsekvens av hur vi lever, reser och konsumerar. Ett varmare klimat 
medför att mängden nederbörd ökar. Det leder till översvämningar, ökade rasrisker och erosion 
längs vattendrag, sjöar och kust. Mer nederbörd och allt oftare återkommande extrema väder 
belastar vatten- och avloppssystemen och kan orsaka skador på bebyggelse och infrastruktur. 
Dessutom kommer havsytan att höjas, vilket påverkar dagens strandlinje. Dessa förändringar 
kommer att ställa krav på den framtida fysiska planeringen och föranleda behov av åtgärder i den 
befintliga bebyggelse- och infrastrukturen. Det faktum att klimatförändringarna till stor del beror 
på samhällets användning av fossila bränslen ställer höga krav på omställning till förnyelsebara 
bränslen och hållbara transportlösningar. 

För Höganäs kommun är en av utmaningarna att hantera stigande havsnivåer, vilket gör kustnära 
områden särskilt utsatta vid extrema väderförhållanden. I ökad utsträckning kan det uppstå problem 
med till exempel översvämningar eller erosion. En annan utmaning är att rusta tekniska system, till 
exempel dagvatten- och avloppssystem, för att klara översvämningar och häftiga flöden. En 
övergripande utmaning är att arbeta för en omställning till förnyelsebara bränslen och hållbara 
transportlösningar.

ANDELEN ÄLDRE ÖKAR 
Andelen äldre i befolkningen ökar och vi lever allt längre. En större andel äldre kommer att ställa 
nya krav på samhällsservice, som hemtjänst, särskilda boenden och kollektivtrafik, i hela kommunen. 
Många är friska och aktiva långt upp i åren, vana att ställa krav på sin omgivning och förväntas vilja 
bo kvar i sitt hem eller hemort så länge som möjligt. 

För Höganäs kommun är utmaningen att åstadkomma en blandad bebyggelse med flera olika 
boendeformer, god tillgång till service och kollektivtrafik och med till exempel trygghetsboenden i 
alla kommundelar. 

SEGREGATIONEN ÖKAR
Den snabba förändringstakten i samhället, strukturomvandlingen av näringslivet och på senare år, 
de stora flyktingströmmarna, bidrar till att människor riskerar att hamna i arbetslöshet och utanför-
skap. Det syns bland annat genom att bostadssegregationen ökar. Områden med många välutbildade 
tenderar att dra ifrån områden med lägre andel högutbildade när det gäller inkomst och hälsa. För 
att bryta boendesegregationen krävs åtgärder som skapar en fungerande helhet som binder samman 
olika delar av staden, kommunen och landsbygden. 

För Höganäs kommun är det en utmaning att utjämna skillnader i service och utvecklingsmöjligheter 
för boende i Höganäs tätort, jämfört med boende i mindre orter eller på landsbygden. I Höganäs 
tätort är utmaningen framförallt att överbrygga den segregation som finns inom staden.

LÄS MER
Omvärldsanalys för 
ny ÖP
Kairos Future 2012
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LIVSMILJÖNS BETYDELSE ÖKAR 
Det privata boendet får en allt större betydelse i människors liv. För många styrs valet av boendeort 
av möjligheten till goda livsmiljöer. Detta har lett till att platser med bra livsmiljöer också drar till sig 
företag och arbetstillfällen. Goda och varierade boendemiljöer har blivit en mycket viktig 
konkurrensfördel för kommunerna. 

I Höganäs kommun är det en utmaning att tillgodose efterfrågan på bostäder i de sydvästra delarna 
där många väljer att bosätta sig i vackra, kustnära omgivningar, med bekvämt pendlingsavstånd till 
Helsingborg, samtidigt som natur- och kulturvärden bevaras. Det är också en utmaning att öka 
attraktionskraften i andra delar av kommunen, till exempel genom förbättrade pendlingsmöjligheter.

VI KONSUMERAR ALLT MER UPPLEVELSER 
Drivkraften i den så kallade upplevelseekonomin är jakten på nya upplevelser och personlig 
utveckling. Då upplevelser ofta är platsberoende innebär utvecklingen en ökad rörlighet såväl inom 
som utom landet. Upplevelseindustrin kommer sannolikt att öka i omfattning och betydelse och är 
viktig för Höganäs kommun både som boende-, besöks- och företagskommun. Kultur och kreativitet 
spelar en avgörande roll för att locka till sig och behålla invånare. 

För Höganäs kommun kan utmaningen exempelvis handla om att utveckla Kullaberg som ett långsik-
tigt hållbart besöksmål, att bevara den omgivande jordbruksmarken, uppmuntra och utveckla den 
lokala småskaliga produktionen samt att utveckla det utbud av aktiviteter som finns samlade kring 
Höganäs sportcenter.

DET DIGITALA SAMHÄLLET 
Samhället präglas allt mer av elektroniska kommunikationstjänster. Internet har utvecklats från en 
plats för statisk information till en plattform och ett verktyg för kommunikation och kreativitet. Den 
nya tekniken letar sig in i den fysiska miljön och utgör inbäddad information och möjlig interaktion. 
Möjligheterna att arbeta helt eller delvis på en annan ort än där arbetsplatsen finns utvecklas hela 
tiden, liksom möjligheten att beställa varor och tjänster direkt till hemmet. En grundläggande 
förutsättning är att det finns en IT-infrastruktur med hög kapacitet. 

I Höganäs kommun är det en utmaning och en möjlighet att hitta smarta lösningar för dem som har 
hem, arbete och fritid på olika håll och ska få ihop sin vardag. Det är också en utmaning för 
centrumhandeln som behöver hitta strategier för att möta digitaliseringen som exempelvis innebär 
ökad e-handel. Samtidigt finns det ett behov av att fortsätta utveckla IT-infrastrukturen i alla 
kommunens delar. 

STRUKTUROMVANDLINGEN I NÄRINGSLIVET 
För Sverige innebär strukturomvandlingen i näringslivet ett arbetsliv i omvandling, stort 
nyföretagande och ökad konkurrens. Inte minst ser vi en ökad internationalisering av nästan 
hela näringslivet. Det här är en av de viktigaste orsakerna till ekonomisk tillväxt. Näringslivet 
präglas också av en ökad tjänstefiering och varumärkesorientering. Företagen förväntas bli alltmer 
kunskapsintensiva och det handlar nu mer om rätt kunskap snarare än hög kunskap. En bra 
gymnasieskola är ofta en viktig väg till näringslivsetableringar och val av bostadsort. 

För Höganäs kommun är det en utmaning att fortsätta locka till sig både välutbildad arbetskraft 
och företag som söker kunskap. Det kan ske såväl med attraktiva boendemöjligheter, goda 
pendlingsmöjligheter och samarbeten med näringsliv och utbildning. Ett fortsatt fokus på småskaligt 
näringsliv och upplevelsenäring kan öka attraktionskraften även för de större tillverkningsindustrier 
som finns i kommunen. 
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HÅLLBAR UTVECKLING
Höganäs kommun vill erbjuda de som bor, verkar och besöker vår kommun en god livsmiljö med välbehållen natur, 
frisk luft, rent vatten, giftfri mat och fungerande ekosystem. Att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor är en del av att 
vara en attraktiv, engagerad, ansvarstagande och framsynt kommun.

FLERA DIMENSIONER AV HÅLLBARHET
Utmaningen i samband med översiktsplanering och samhällsplanering i stort är att nå målet att skapa 
ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling. Hållbar utveckling som begrepp är komplext och 
behöver ses som en dialog och process för hur detta kan nås. Framför allt är det ett förhållningssätt 
som aktivt måste prägla och forma politiken för hur den byggda och fysiska miljön bör planeras och 
utvecklas. I Brundtlandrapporten (Our Common Future) definieras hållbarhetsbegreppet som ”en 
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”. I begreppet ingår dimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbar-
het.

Social hållbarhet handlar om att se till att de grundläggande mänskliga behoven uppfylls och att vi 
bygger ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle, ökad integration och minskad boendesegrega-
tion. Kulturell hållbarhet, som är en del av social hållbarhet, syftar till att utforma staden på ett sätt 
som främjar olika kulturer. Det kan vara allt ifrån vad vi kan uppleva i stadens rum till vilka 
möjligheter som finns för att utöva traditioner, vad det finns för utbud av kultur (opera, teater, 
konst, etcetera) samt hur staden utsmyckas på olika sätt. Den ekonomiska hållbarheten innebär att 
hushålla med materiella och mänskliga resurser på lång sikt. Ekologisk hållbarhet utgör ramen för 
den hållbara utvecklingen. Människan är beroende av naturen och dess kretslopp och naturresurser-
na behöver användas på ett sätt som inte degraderar dem. Målet är att ha en så liten negativ påverkan 
på jordens ekosystem som möjligt, så att de bevaras i gott skick till kommande generationer.

Ekologisk hållbarhet är tätt sammanlänkad med social hållbarhet eftersom människans samhälle är 
helt och hållet beroende av naturen. De aktiviteter som förekommer i samhället har påverkan på 
naturen som i sin tur påverkar samhället. Det innebär att alla aktiviteter som vi planerar och beslutar 
måste ligga inom de ekologiska ramarna. Naturen sätter gränserna för hur vi i det mänskliga 
samhället kan leva och ekonomin är en del av samhällsstrukturen och är ett verktyg för att uppnå 
hållbar utveckling.

Hållbarhetsaspekterna är ömsesidigt beroende av varandra och 
hållbarhet uppnås när alla aspekterna samverkar. I översiktsplanen 
är det speciellt viktigt att hållbarhetsperspektivet integreras i varje 
del och på så sätt skapa förutsättningar för ett gott liv för både 
dagens och kommande generationer.

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
- AGENDA 2030
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog 
världens stats- och regeringschefer 17 globala mål 
och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens 
länder, bland annat Sverige, har åtagit sig att från och 
med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen 
mot en hållbar och rättvis framtid. De globala målen 
och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och 
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för 
alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla 
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess naturresurser. 
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De globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Höganäs kommun antog nya miljömål år 2015. Miljömålen är ett verktyg för att utveckla ett långsiktigt 
hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Målen 
är inarbetade i översiktsplanen och utgör en utgångspunkt för kommunens mark- och vatten-
användning. Höganäs är en ekokommun och ska fungera som pådrivare och gott exempel i arbetet 
för hållbar utveckling. Nedan anges några av kommunens lokala miljömål med särskild koppling till 
hållbart byggande:

• Miljöhänsyn ska alltid vägas in vid val av resesätt och transportsätt
• Minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi i kommunens verksamheter.
• Hushålla med naturresurser och förebygga föroreningar.
• Bevara och gynna den biologiska mångfalden.
• Planering, byggande och förvaltning inom kommunen ska vara miljöanpassad.
• Ta tillvara och utveckla natur- och kulturmiljön.

FOKUS PÅ HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING I ÖVERSIKTSPLAN
Parallellt med att ta fram ett förslag till översiktsplan har förslaget analyserats genom en hållbarhets-
bedömning. Bedömningen visar hur planen kan bidra till en hållbar utveckling av samhället. Planför-
slaget har sedan miljöbedömts utifrån vilka konsekvenser det får på den befintliga miljön. Översikts-
planen anger riktlinjer för hur ett gott liv och en god samhällsplanering kan uppnås fram till 2035. 

I Höganäs ska det gå att leva ett bra vardagsliv, med närhet till det mesta som behövs, med fungeran-
de ärende-kedjor mellan hemmet, förskola, arbetsplats, butik och så vidare. För att åstadkomma det 
goda livet, ger översiktsplanen möjligheter att utveckla en hållbar struktur för bebyggelse, transporter 
och grönstruktur. Kultur- och naturmiljöerna tillgängliggörs och blir viktiga områden för upplevelse 
och vila. Fokus ligger på att utveckla lokala knutpunkter i serviceorterna Höganäs, Viken, Lerberget, 
Nyhamnsläge och Jonstorp. Översiktsplanen ska bidra till en tät och sammanhållen bebyggelse i 
serviceorterna, med ett aktivt stads- och folkliv och stark utveckling av service, skolor, arbetsplatser 
och god kollektivtrafik. 

Planens riktlinjer ska styra utvecklingen mot en levande stadsmiljö med kvarter som har en bland-
ning av bostäder och verksamheter. Nya bostäder ska ge plats för olika typer av människor i olika 
skeden i livet, främst genom att ge plats för en stor variation av bostadsstorlekar och boendeformer. 
Fler människor som rör sig på gatorna gynnar handeln. Med en förbättring av gång och cykeltrafik 
kommer det att synas betydligt fler människor till fots på gatorna. Tillgänglighet och möjlighet för 
möten mellan människor ökar starkt, folkhälsan gynnas och den lokala handeln utvecklas. 

En sammanhållen struktur som gynnar sociala kvaliteter kommer också att kunna gynna en 
utveckling av det lokala näringslivet. Kommunens identitet blir tydligare och stadslivet i Höganäs 
stad mer attraktivt, vilket kan locka till fler etableringar. Att öka de hållbara resorna är en förutsätt-
ning för att kommunen ska kunna växa. Satsningar krävs på gång, cykel och kollektivtrafik när vi blir 
fler invånare. I de planerade miljöerna kommer inte personbilen behövas i stor utsträckning även om 
det fortsättningsvis finns delar av kommunen som är mer bilberoende. 

I Höganäs kommun ska det finnas utrymme för biologisk mångfald, jordbruk, värdefulla kulturland-
skap och andra viktiga ekosystemtjänster. Det är viktigt att ha nära till tätortsnära natur, liksom till-
gång till attraktiva fritids- och utflyktsområden. Intill och inne i serviceorterna behövs grönytor för 
att ekosystemtjänster som till exempel dagvattenrening, översvämningsskydd, temperaturreglering 
och luftrening ska fungera. En sammanhållen och tät bebyggelse, kombinerat med en sammanhäng-
ande grönstruktur kräver avvägningar. 

Flera avvägningar har gjorts i planen för att bevara sambanden i båda strukturerna där de är som 
viktigast. Avvägningarna mellan bebyggelse, jordbruk och grönytor är de största utmaningarna. 
Detta förslag till översiktsplan avser skapa möjligheter till ett gott liv i Höganäs kommun. Översikts-
planen ska inriktas på att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

LÄS MER
Miljöprogram 2015-
2025 (Antagen av 
kommunfullmäktige 
2015-12-16)
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MÅL OCH REGIONALA ASPEKTER
Enligt plan- och byggalgen (2010:900) ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen i den fysiska planeringen 
avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
av betydelse för en hållbar utveckling. I detta avsnitt beskrivs vilka mål och mellankommunala frågor som är av 
särskild betydelse för översiktsplanens utgångspunkter.

NATIONELLA MÅL
Det finns flera nationella mål som berör fysisk planering och samhällsbyggande i stort. Särskilt dessa 
mål är prioriterade för översiktsplanen.

Målet för samhällsplanering och byggande är att ge alla människor i alla delar av landet en från social 
synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt 
där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. De nationella målen för 
samhällsplanering är:

• En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar utveckling av städer, tätorter och 
landsbygd.
• Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet samtidigt som 
rättssäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställs.
• Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag och för annat 
samhällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryggas.

Utöver målet för samhällsplanering och byggande är det transportpolitiska målet av särskild 
betydelse. Det övergripande nationella transportpolitiska målet handlar om att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. Det övergripande målet ska uppnås genom att tillgängligheten för 
medborgarna och näringslivet säkerställs samtidigt som hänsyn tas till trafiksäkerhet, miljö och hälsa.

REGIONALA MÅL
Det finns flera regionala mål som berör fysisk planering och samhällsbyggande i stort. Särskilt dessa 
mål är prioriterade för översiktsplanen. 

I ”Det öppna Skåne 2030” från Region Skåne anges en gemensam målbild om ett öppet Skåne år 
2030. I det öppna Skåne rör sig människor fritt över olika gränser, här har alla människor likvärdiga 
möjligheter att påverka och förverkliga sina mål i livet, fler besökare och nya invånare välkomnas i 
samtliga delar av regionen, här finns en flerkärnig ortsstruktur och goda kommunikationer, global 
gränsöverskridande samverkan och utveckling, ett öppet sinne och ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. 

Under hösten 2013 beslutades av Strukturbild för Skåne om fem gemensamma strategier för 
regionen. Strategierna har tagits fram i dialog och samverkan med samtliga berörda kommuner. 
Strategierna utgår från målbilden om Det flerkärniga Skåne, där Skåne år 2030 är en attraktiv och 
livskraftig region med flera tillväxtmotorer och hållbara fysiska strukturer som sätter människan i 
centrum: 

• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och 
utveckla den flerkärniga ortstrukturen.
• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne.
• Växa effektivt med balanserad och hållbar markanvändning.
• Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjud-
er hög livskvalitet.
• Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige 
och södra Östersjön.
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FAMILJEN HELSINGBORG
Familjen Helsingborg består av de 11 kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 
Syftet med samarbetet är att driva gemensamma frågor som gynnar regionen. Samarbetet 
sker för att skapa tillväxt, effektivitet och utveckling av kommunerna. Visionen är att Familjen 
Helsingborg ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av Europas mest kreativa och 
toleranta regioner. 

Höganäs kommun ska vara en aktiv part i arbetet med att föra samarbetet i Familjen Helsingborg 
framåt och verka för att stärka samverkan inom olika frågor bland annat samhällsplanering. En 
Strukturplan för Skåne Nordväst har tagits fram i samarbete och dialog med alla elva kommuner 
inom Familjen Helsingborg. Strukturplanen innehåller gemensamma ställningstaganden för översikt-
lig planering och syftar till att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra med ett 
väl förankrat planeringsunderlag för samtliga kommuners översiktsplan. Nedan listas vilka ställnings-
taganden som är gällande för Skåne Nordväst inom frågor som berör bebyggelse, näringsliv, infra-
struktur och grönstruktur. 

Bebyggelse
För kommuner inom Familjen Helsingborg finns en gemensam boendestrategi. I takt med att 
invånarantalet ökar i regionen är det viktigt att vi bygger hållbart och växer utifrån orternas olika 
förutsättningar och möjligheter. Följande planeringsprinciper föreslås avseende boende:

• Utveckla en gemensam förmedling av tomter, kommunala och privata, för hela Skåne Nordväst.
• Inom en radie av 1000 meter från tågstation kan det vara mer prioriterat att bygga bostäder snarare 
än att bevara jordbruksmark.
• Även i orter i närheten av stationssamhället som har goda förbindelser med cykelväg eller liknande 
kan bostadsutbyggnad vara prioriterat.
• Utbyggnad av bostadsbebyggelse i etablerade samhällen som har eller har möjlighet att utveckla 
regional kollektivtrafik.
• Höja kunskapsnivån och samarbeta kring ett gemensamt kvalitetsprogram för att inspirera 
byggherrar att bygga energisnålt med sunda materialval.
• Eftersträva effektivt markutnyttjande med varierande boendeformer och uppmuntra till hög 
arkitektonisk nivå.
• Varsam komplettering av bebyggelse på landsbygden för att bibehålla värdefulla kvaliteter i 
landskapet och inte försvåra för jord- och skogsbruk.
• Bevara och komplettera kvaliteterna i landskapet och orternas karaktär.
• Skapa gemensam framsynthet och beredskap genom gemensamma prognoser och statistik.

  FLERKÄRNIGHET
  Begreppet flerkärnighet har blivit centralt i diskussionen om territoriell sammanhållning, ökad   
  konkurrenskraft och regional balans eftersom den flerkärniga ortstrukturen är gynnsam för    
  ekonomisk och regional utveckling. 

  Definitionen av begreppet:
  Flerkärnighet beskriver en ortstruktur som har en hög tätortstäthet och relativt korta avstånd mellan    
  orterna. I detta sammanhang brukar även nämnas polycentrism som beskriver graden av interaktion mellan   
  orterna i den flerkärniga ortstrukturen. I en polycentrisk region nyttjas möjligheterna med den flerkärniga    
  ortstrukturen genom utvecklad tillgänglighet och interaktion mellan orterna. Genom att alla delar av regionen   
  tar tillvara på och utvecklar sin särart samt stärker de regionala förbindelserna skapas förutsättningar för    
  synergieffekter som i sin tur kan öka Skånes attraktion- och konkurrenskraft samt möjliggöra för fortsatt tillväxt.
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Näringsliv
Den gemensamma strategin för arbete och verksamheter syftar till att stärka attraktions- och 
konkurrenskraften i Skåne Nordväst. För att skapa en stark och stabil arbetsmarknad krävs 
utveckling av pendlarmöjligheter för kommuninvånare och en strategisk lokalisering av företag för 
ökad tillgänglighet. Följande planeringsprinciper föreslås avseende arbete och verksamheter:

• Stärka kollektivtrafiken till Ängelholm och Helsingborg Airport.
• Utveckla området närmast stationerna och samhällenas centrum till attraktiva miljöer och entréer 
till våra orter.
• Koncentrera handel och kontor till områdena närmast stationerna och samhällenas centrum.
• Värna om samhällen med väletablerat näringsliv. Tillskott av ny bebyggelse här är motiverat för 
bibehållet kundunderlag och kollektivtrafik till dessa orter är prioriterat.
• Prioritera möjligheten att arbetspendla med buss, cykel och bil (pendlarparkering).
• Stärka och utveckla unika förutsättningar i näringslivet.
• Ta hänsyn till möjligheterna för effektivt jord- och skogsbruk.
• Vara restriktiva med spridd bebyggelse i jordbrukslandskapet för att inte försvåra 
jordbruksföretagens drift av sin jordbruksmark.
• Planera inga nya externa handelscentra.
• Peka ut lämpliga områden för transportintensiva företag i översiktsplaner.
• Eftersträva yteffektiv markanvändning.
• Hålla ett gemensamt markregister.
• Eftersträva flexibla byggnader och detaljplaner som kan användas till flera olika 
användningsområden.
• Förvalta och utveckla våra natur- och kulturmiljöer och samarbeta kring marknadsföring av dessa.

Infrastruktur
Strategin för infrastruktur och kollektivtrafik lyfter de infrastrukturprojekt och kollektivtrafiksats-
ningar som Familjen Helsingborg prioriterar och driver regionalt, nationellt och internationellt under 
perioden 2018-2029. Strategin innehåller tre målsättningar:

• Halvtimmestrafik med tåg i alla Familjen Helsingborgs kommuner.
• Regionbuss mellan tätorterna och till tågstationerna.
• Säkert, hållbart och pålitligt transportsystem med förbindelser till omvärlden.

För att möta och stärka de investeringar och satsningar som lyfts fram i strategin ska kommuner 
inom Familjen Helsingborg arbeta kontinuerligt med att:

• Planera ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge.
• Planera tät bebyggelse vid stationer.
• Underlätta och förenkla byten vid stationer och därmed arbeta efter ett hela resan-perspektiv.
• Planera och bygga bra infrastruktur för gång och cykel.
• Ta med viktiga objekt för den regionala och nationella utvecklingen i våra översiktsplaner.
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Grönstruktur
Skåne Nordväst är välkänt för sin stora variation av landskapstyper, natur- och kulturmiljöer samt 
rekreationsmål. Genom att värna om och utveckla våra olika miljöer samt tillgängliggöra dessa, kan 
vi stärka dragningskraften till regionen för både besökare och invånare. Den gemensamma 
grönstrukturstrategin innehåller följande förslag på planeringsprinciper:

• Prioritera att tillgängliggöra naturområden genom att skapa tydliga entréer till områden som är 
nåbara med cykel och kollektivtrafik samt utveckla gröna korridorer som förbinder områden med 
varandra.
• Skapa naturreservat, förbättra tillgängligheten och utveckla kopplingarna mellan regionalt viktiga 
områden.
• Beakta landskapets karaktär och struktur vid planering för ny bebyggelse eller infrastruktur.
• Prioritera skydd av befintliga våtmarker och skapa nya, samt förbättra tillgängligheten till dessa.
• Ta med tillgängligheten längs kusten i översiktsplaner och undvika att försämra tillgängligheten.
• Tillsammans utveckla vandringsleder och cykelförbindelser.
• Låta samhällen och städer växa inåt land istället för längs med kustlinjen för att stärka befintliga 
kvaliteter i landskapet.
• Prioritera gröna sammanhängande stråk från staden ut i det omkringliggande landskapet samt 
arbeta med att överbrygga barriärer.

Höganäs kommun ska verka för att stärka förbindelserna lokalt inom kommunen och regionalt 
inom arbetsregionen nordvästra Skåne, utveckla centrum och kollektivtrafiknära lägen genom 
kompletterande bebyggelse och handelsutveckling, samt tillvarata och utveckla natur- och 
kulturmiljöer. Höganäs ska vara en aktiv part i Familjen Helsingborg inom frågor som rör 
samhällsplanering och utvecklingen av nordvästra Skåne. De gemensamma ställningstagandena har 
beaktats i översiktsplanen genom utpekade strategier och planeringsriktlinjer och syftar till att stärka 
lokala såväl som regionala aspekter. Höganäs kommun ser även positivt på samverkan inom hela 
Skåneregionen i frågor som rör regional samhällsutveckling.

MELLANKOMMUNALA SAMARBETEN
Mellankommunal samverkan sker även genom bland annat Räddningstjänst i Skåne Nordväst, 
Sydvatten, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och Nordvästskånes Kustvattenkommitté. 

Vattenförsörjning
Sydvatten AB är ett kommunägt företag som ägs av 17 kommuner i västra Skåne. Sydvatten leds av 
en styrelse som består av representanter från de 17 delägarkommunerna: Malmö, Helsingborg, Lund, 
Landskrona, Eslöv, Bjuv, Burlöv, Höganäs, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, 
Vellinge, Ängelholm och Båstad. 

Avfall
NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 

Vindkraft
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i Helsingborgs stad, Höganäs kommun 
och Ängelholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2010. Det tematiska tillägget (TÖP) 
upphör för Höganäs del att gälla när denna översiktsplan vinner laga kraft och ersätts av denna 
översiktsplan. Aktuella delar av TÖP avseende vindkraft har arbetats in i översiktsplanen. Områden 
som pekas ut som lämpliga för vindkraft är i första hand Södra Ingelsträde och Täppeshusen, och i 
andra hand Lovisefred, väster Glimminge och Gunnestorp.
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Luftkvalitet
In- och utpendlingen är stor från Höganäs till framför allt Helsingborg. Upprätthållandet av 
miljökvalitetsnormerna för luft kräver samverkan inom Familjen Helsingborg och behöver ske i 
dialog med Region Skåne och Trafikverket. Höganäs kommun ska verka för att skapa goda 
förutsättningar för hållbart resande genom exempelvis mobility management-åtgärder. En av
översiktsplanens viktigaste riktlinjer är också att ny bebyggelse ska ske i anslutning till befintlig 
kollektivtrafik.

Havet – Skälderviken och Öresund
Nordvästskånes Kustvattenkommitté består av Båstad, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. 
Kommittén driver ett samordnat recipientkontrollprogram vars syfte är att långsiktigt följa 
miljöförändringarna i Skälderviken. Ett liknande samarbete finns även för Öresund, Öresunds 
vattenvårdsförbund, där Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Malmö och Vellinge 
ingår. Öresundsvattensamarbete sker även mellan danska och svenska kommuner som omger 
Öresund samt Länsstyrelsen i Skåne, och syftar till att verka för en god vattenmiljö.

LOKALA MÅL
Höganäs kommuns mål är att bli 32 400 invånare till år 2035. För att vi ska nå målet och utvecklas 
på ett hållbart sätt ska vi arbeta för att förbättra och bygga ut den fysiska och digitala infrastrukturen, 
stärka skola och utbildning, tillvarata och utveckla våra besöksattraktioner, skapa goda förutsättning-
ar för företagsamhet och stärka näringslivet. Vi ska bygga varierat för att möta olika behov, utöka 
möjligheterna till möten mellan människor, behålla byarnas karaktär och stärka stadskärnan till en 
livligare handelsplats, samt utveckla utbudet av kultur-, sport- och rekreationsmöjligheter. Olika 
former och forum för dialog med medborgare, näringsliv och föreningsliv, ska främjas.
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VISION OCH STRATEGIER
I vision 2025 för Höganäs kommun används fem så kallade visionsbyggstenar för att beskriva den framtida 
inriktningen för kommunens utveckling. Målet är ett långsiktigt hållbart Höganäs. Under arbetet med 
översiktsplanen har strategier för kommunens mark- och vattenanvändning formulerats med utgångspunkt i de fem 
visionsbyggstenarna. Översiktsplanen ska på så vis medverka till att visionen förverkligas och skapar förutsättningar 
för en hållbar samhällsutveckling. 

VISIONSBYGGSTENAR
Det finns en grundläggande politisk enighet kring vision 2025 för Höganäs kommun, vilket gör det 
viktigt att utgå från den i allt strategiskt arbete.

1. Full fart inom och till Höganäs 
I Höganäs är det nära till allt för boende, besökare och företag, tack vare utvecklade möjligheter att 
färdas spårbundet, med flyg, med buss, med cykel och till fots. Därtill en modern digital infrastruktur 
där alla har en snabb internetuppkoppling.

2. Internationell kunskapskraft
Lärare, elever och föräldrar är stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Invånarna i Höganäs 
är rustade för en internationell kunskapskonkurrens genom hela livet. Näringslivet och kommunen 
i Höganäs lockar ”the best and the brightest”. Det råder ett nära samarbete mellan näringsliv, skola, 
högskola och universitet, vilket skapar idékraft. Det finns ett antal starka profileringar/specialisering-
ar.

3. Upplevelsemotorn Höganäs
Höganäs som destination är en stark dragare för boende, besökare och företagare. Människorna 
strömmar till kommunen för äventyr i naturskön miljö. Attraktionerna i kommunen samlas i en 
gemensam upplevelsebild som alla kan berätta om och vara del av.

4. Växande småstadscharm
Befolkningstillväxt, mötesplatser och alternativa boendeformer möjliggör en dynamisk miljö där 
kommunen blir ännu mer levande. Höganäs kommun bygger vidare på en varierad boendemiljö 
genom att möta en större variation av livsstilar och behov i alla livsfaser. Den charmiga enkelheten 
och närheten finns kvar 2025.

5. Långsiktigt hållbart Höganäs
Höganäs växer och utvecklas med minskad belastning på miljön. Höganäs har fortsatt stark 
beredskap för ekonomiska risker genom att vara bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste 
kommuner. Höganäs har en stark social sammanhållning och gemenskap som präglas av tillit och 
tolerans. Det är lätt att leva hälsosamt i Höganäs.
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STRATEGIER OCH RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
Med utgångspunkt i visionen för Höganäs kommun har följande strategier för en hållbar utveckling 
formulerats. Strategierna ger Höganäs kommun möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som 
behovet av klimatpåverkande transporter och exploatering av brukningsvärd mark begränsas. 
Strategierna innebär också att de värden som finns i naturen och i den byggda miljön, som är en del 
av Höganäs identitet, tas tillvara när Höganäs kommun utvecklas.

Till varje strategi hör ett antal riktlinjer som ska vara vägledande i den fysiska planeringen i Höganäs 
kommun. Riktlinjerna beskrivs här i punktform under respektive strategi – en utförligare beskrivning 
återfinns inledningsvis i de kapitel där riktlinjerna behandlas.

Bevara och utveckla 
våra unika natur- och 
kulturmiljöer

Skapa levande tätorter 
med tät bebyggelsestruktur 
och funktionsblandning

Förbättra för fotgängare 
och cyklister och utveckla 
kollektivtrafiken

Planera för ett robust 
samhälle som klarar ett 
förändrat klimat

Förenkla för företag och 
skapa förutsättningar för ett 
starkt och varierat näringsliv

Förbättra förutsättningarna 
för en levande landsbygd

24



Bevara och utveckla våra unika natur- och kulturmiljöer
Höganäs har många värdefulla kultur- och naturmiljöer vilket också innebär att här finns 
många populära besöksmål. Byggnader, kvarter, parker, gator och torg berättar om 
Höganäs historia. Kulturmiljön är en tydlig grund för kommunens identitet och stolthet. 
Landskapets naturmiljöer är viktiga för den biologiska mångfalden och en fantastisk 
resurs för människorna. Grönska och vatten har stor betydelse för invånarnas livskvalitet 
och hälsa och är även viktiga när staden behöver anpassas till ett förändrat klimat. 

I Höganäs kommun ska kulturarvet vara en resurs när staden utvecklas och förändras. I 
Höganäs kommun visar vi respekt för kulturarvet och kulturmiljön, så att det vi upple-
ver idag även kan upplevas av framtida generationer. Det som byggs idag blir en del av 
stadens framtida kulturarv. I Höganäs kommun ska vi stärka den biologiska mångfalden, 
de gröna rekreationsvärdena och den unika landskapsbilden.

Följande riktlinjer är vägledande för planeringen:
• Skydda de obebyggda kuststräckorna mellan orterna från exploatering.
• Bevara historiskt värdefulla och identitetsskapande strukturer i landskap och bebyggelse.
• Bevara och utveckla sammanhängande gröna stråk.
• Bevara, tillgängliggör och förbättra läsbarheten av våra natur- och kulturmiljöer. 
• Arbeta långsiktigt för en förbättrad havsmiljö.
• Balanseringsprincipen ska tillämpas.

Skapa levande tätorter med tät bebyggelsestruktur och 
funktionsblandning 
Serviceorterna erbjuder varierande boendemiljöer och fyller en viktig roll för den 
omgivande landsbygden genom att erbjuda ett basutbud av service som skola, handel, 
kollektivtrafik, vård och omsorg samt platser för möten och aktiviteter. Korta avstånd 
inom orterna ger goda möjligheter att ta sig fram till fots och med cykel. Genom 
komplettering med ny bebyggelse inom den redan byggda miljön ges förutsättningarna 
för att skapa en blandad stad som kännetecknas av mångfald samt utnyttja marken mer 
effektivt och spara natur- och jordbruksmark. En blandning av olika boendeformer, 
hustyper och upplåtelseformer ger möjlighet för människor i olika åldrar och med olika 
bakgrund och erfarenheter att mötas. En genomtänkt bostadsplanering med närhet till 
grönområden och mötesplatser skapar goda boendemiljöer för alla Höganäsbor. 

Planeringen i Höganäs kommun ska stärka serviceorternas utvecklingsmöjligheter, 
erbjuda varierande boendemiljöer och ge goda förutsättningar för det lokala näringslivet.

Följande riktlinjer är vägledande för planeringen:
• Prioritera utbyggnad i serviceorterna.
• Prioritera förtätning och hushåll med markresurser.
• Blanda upplåtelseformer, funktioner och bebyggelsetyper.
• Stärk handeln i Höganäs centrum och bevara service i de mindre orterna.
• Skapa sammanhängande kvalitativa grönytor i bebyggelsen.
• Skapa attraktiva och offentliga mötesplatser.
• Utveckla bebyggelsen utifrån historiska strukturer och karaktärer med ett nytänkande som sätter 
Höganäs på arkitekturkartan.
• Planera för hälsosamma och säkra bebyggelsemiljöer.

Finns i kapitel:
• Den byggda miljön
• Grönområden & naturvärden
• Landsbygden
• Kulturmiljö

Finns i kapitel:
• Den byggda miljön
• Grönområden & naturvärden
• Näringsliv
• Kultur & fritid
• Kulturmiljö
• Offentliga rum, möten och 
trygghet
• Teknisk försörjning
• Hälsa och säkerhet
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Förbättra för fotgängare och cyklister och utveckla kollektivtrafiken
Goda möjligheter att gå och cykla främjar en god hälsa och bidrar till minskat buller och 
bättre miljö. Genom medveten planering ska cykeln vara ett självklart val. Resor till fots 
länkar samman andra färdsätt, men ska också vara ett attraktivt färdsätt i sig självt. En väl 
utbyggd kollektivtrafik gör det möjligt att välja ett hållbart sätt att resa. Kollektivtrafiken 
är även viktig ur en demokratiaspekt för att stärka den sociala hållbarheten. Kollektiv-
trafiken är en viktig utgångspunkt för bebyggelseplaneringen såväl i serviceorterna som 
på landsbygden. En kollektivtrafik med hög tillgänglighet och god utformning gynnar 
etablering av bostäder och verksamheter samt ger goda förutsättningar för arbetspend-
ling lokalt och regionalt. 

I Höganäs kommun ska det vara enkelt att gå och cykla samt åka kollektivt till arbetet, 
skolan, handelsområden, idrottsanläggningar, rekreationsområden och andra besöksmål. 
Att öka tillgängligheten lokalt inom kommunen och regionalt ska vara en självklarhet i 
planeringen.

Följande riktlinjer är vägledande för planeringen:
• Planera med avstånd som möjliggör och inspirerar till rörelse i vardagen.
• Prioritera ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med goda kopplingar för gång och cykel.
• Planera med ett hela-resan perspektiv genom att skapa effektiva resekedjor och utveckla 
transportnoder. 
• Utveckla systemet av gång- och cykelvägar inom och mellan orterna.

Planera för ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat
Höganäs är rikt gynnat på viktiga naturresurser, vilka är angelägna att behålla och 
utveckla. Vattnet är en betydelsefull resurs för biologisk mångfald och har unika värden 
som rekreationsmiljö. Klimatförändringarna innebär att havsnivån påverkas, liksom 
nederbördsmönster och flödesvariationer. Risken för skyfall och ökade temperaturer 
påverkar bland annat människors hälsa, dricksvattensystem och jordbruket. I ett 
robust samhälle är det viktigt att skapa förutsättningar för klimatsmarta bebyggelseval 
samt resurshushålla med gemensam teknisk infrastruktur och vidta åtgärder. God 
framförhållning och planering krävs till exempel för tillförlitliga, säkra, flexibla och 
kostnadseffektiva ledningsnät. Ett robust samhälle tål de förändringar omvärlden 
utsätter det för. 

Höganäs kommun ska klimatanpassa samhället och minska dess sårbarhet genom 
medveten planering och samhällsbyggnad samt förebyggande åtgärder.

Följande riktlinjer är vägledande för planeringen:
• Skapa en beredskap för erosion, ökad nederbörd och en buffert mot översvämningar.
• Säkerställ eller anpassa samhällsviktiga funktioner i kustnära läge.
• Rusta VA-systemet för framtida havsvattenhöjningar och ökad nederbörd. 
• Minska VA-systemets påverkan på kommunens grundvatten- och ytvattenförekomster.
• Arbeta med att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten i kommunen, Görslövsån och Oderbäcken 
ska prioriteras.
• Förbered för höjd havsnivå. 
• Skapa förutsättningar för fossilsnål bebyggelse.
• Skapa plats för fördröjning av dagvatten både i befintliga och nybyggda områden.

Finns i kapitel:
• Den byggda miljön
• Landsbygden
• Näringsliv
• Offentliga rum, möten och 
trygghet
• Trafik
• Hälsa och säkerhet

Finns i kapitel:
• Den byggda miljön
• Landsbygden
• Miljökvalitetsnormer för vatten
• Klimatanpassning
• Teknisk försörjning
• Hälsa och säkerhet
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Förenkla för företag och skapa förutsättningar för ett starkt och 
varierat näringsliv
Ett innovativt näringslivsklimat ger förutsättningar för fler arbetstillfällen och ett starkt 
och varierat näringsliv. Entreprenörskap och företagande ger förutsättningar för en 
ekonomisk hållbarhet som är viktigt för samhällsutvecklingen i stort. Höganäs kommun 
ska erbjuda miljöer för både etablerade och nya företag, där idéer kan prövas och 
utvecklas, och företag kan arbeta tillsammans i nätverk. I Höganäs kommun ska det 
vara lätt att etablera verksamheter. Här spelar även den kulturella mångfalden en viktig 
roll, som bidrar till att göra kommunen attraktiv och är en viktig orsak till att vilja besöka, 
bo, etablera sig och utvecklas i kommunen. Ett vitalt kulturliv med möjlighet för alla att 
delta ger människor chansen att uttrycka sig kreativt, mötas och utveckla nya tankar. Det 
ger möjlighet till gränsöverskridande möten och skapar en bra grund för att utveckla 
demokratin. 

Höganäs kommun ska ge plats och underlätta för näringslivet och upplevelsenäringen att 
utvecklas då det har en betydande roll i en hållbar samhällsutveckling.

Följande riktlinjer är vägledande för planeringen:
• Erbjud mark för utveckling av befintliga företag och etablering av nya.
• Utveckla förutsättningar för besöksnäringen.
• Erbjud en ändamålsenlig infrastruktur för både personresor och godstransporter.

Förbättra förutsättningarna för en levande landsbygd 
Serviceorterna och landsbygden är beroende av varandra och bidrar tillsammans till 
att erbjuda en variation av upplevelser i kommunen. Verksamheter på landsbygden 
är av stor betydelse för försörjning med energi, bränsle och livsmedel. Många företag 
inom besöksnäringen har sin bas på landsbygden. Markernas produktionsförmåga är 
viktig att bibehålla. Landsbygden spelar en viktig roll i det kretslopp som ger oss mat, 
arbeten och nya lösningar på behov i det gemensamma samhällsbygget. Höganäs 
kommun arbetar för att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart 
samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap 
bevaras. Det öppna landskapet är en viktig del av kommunens boendekvalitet och en 
värdefull naturresurs.

Höganäs kommun ska ha ett bejakande och aktivt förhållningssätt till landsbygden och ta 
tillvara människors engagemang och mångfalden av näringar. 

Följande riktlinjer är vägledande för planeringen:
• Bevara odlingslandskapet mellan orterna.
• Säkerställ en långsiktigt hållbar användning av jordbruksmark.
• Komplettera i första hand befintlig bebyggelse inom de områden som utpekats som samlad bebyggelse.
• Lokalisera med hänsyn till de areella näringarna och med hänsyn till landskapet.
• Ny, enstaka bebyggelse utanför befintlig bebyggelsestruktur tillkommer normalt inte inom riksintresse 
för högexploaterad kust.

Finns i kapitel:
• Den byggda miljön
• Näringsliv
• Trafik

Finns i kapitel:
• Den byggda miljön
• Landsbygden
• Näringsliv

27



MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument för den långsiktigt hållbara fysiska 
planeringen. I översiktsplanen redovisas kommunens intentioner för framtiden och planer för var vi ska bo, 
arbeta och var vi ska kunna vistas på vår fritid och hur vi ska kunna färdas.

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING 
  

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument för den långsiktigt hållbara fysiska planeringen. 
  I översiktsplanen redovisas kommunens intentioner för framtiden och planer för var vi ska bo, arbeta och var vi ska kunna vistas  

  på vår fritid och hur vi ska kunna färdas.



DEN BYGGDA MILJÖN
I takt med att befolkningen ökar krävs god planberedskap för nya bostäder, utveckling av befintlig infrastruktur 
och kommunikationer. En central bebyggelsestrategi är att prioritera bostäder, service och verksamheter i 
kollektivtrafiknära lägen i serviceorterna. Genom strategisk planering skapas goda förutsättningar för att behovet av 
resor med bil minskar. I detta avsnitt beskrivs hur befintliga och nya bebyggelseområden föreslås utvecklas i Höganäs 
kommun.

  Planeringsinriktning - Skydda de obebyggda kuststräckorna mellan orterna från 
  exploatering, så att de finns tillgängliga för rekreation och friluftsliv och så att dess ekologiska       
  värden består. Rekreativa och ekologiska samband inåt land till natur- och jordbrukslandskap ska 
  stärkas och bevaras.

  Planeringsinriktning - Bevara historiskt värdefulla och identitetsskapande strukturer i  
  landskap och bebyggelse, så att nya områden och ny infrastruktur anpassas till landskapsbilden
  och omgivande bebyggelse. Utformningen ska utgå från ett bevarande av gamla infrastrukturer 
  och bebyggda miljöer såsom exempelvis gårdsmiljöer, gärdesgårdar, alléer, vägar och ägogränser.  
  Beakta landskapsbilden och ta hänsyn till fornlämningar i planeringen.

  Planeringsinriktning - Prioritera ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med goda 
  kopplingar för gång och cykel. Komplettering av ny bebyggelse, såväl service som bostäder, 
  ska lokaliseras till befintliga kollektivtrafikstråk. Det stärker utvecklingen av kollektivtrafiken genom 
  att öka resandeunderlaget och stimulerar samtidigt utvecklingen av service i dessa lägen.

  Planeringsinriktning - Bevara odlingslandskapet mellan orterna genom en återhållsam  
  hållning mot bebyggelse på jordbruksmarken. Det öppna landskapet är en viktig del av kommunens 
  boendekvalitet och en värdefull lokal och nationell naturresurs. Stad och land berikar varandra och 
  landsbygden ska kännas nära även i tätorten.

  Planeringsinriktning - Skapa en beredskap för erosion, ökad nederbörd och en buffert
  mot översvämningar. Varje tätort ska ha tillräckligt med grönytor för att omhänderta vatten i 
  stora mängder, samtidigt som ny bebyggelse planeras med en höjd på färdigt golv som är minst 3 
  meter över havet (m.ö.h). Vid ny bebyggelse i översvämningshotade områden ska klimatanpassade  
  åtgärder vidtas. Risk för olyckor som ras, skred och erosion i känsliga områden ska beaktas.
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  Planeringsinriktning - Planera med avstånd som möjliggör och inspirerar till rörelse i 
  vardagen. Andelen bilresor kortare än 5 km ska minska, och det upplevs naturligt och attraktivt 
  att gå eller cykla kortare sträckor. Vid lokalisering av ny bebyggelse ska placering med närhet till 
  busshållplats, skola och annan service prioriteras. 

  Planeringsinriktning - Planera med ett hela-resan perspektiv genom att skapa effektiva 
  resekedjor och utveckla knutpunkter för rationella byten mellan trafikslag. Med bra 
  pendlarparkeringar för både bil och cykel ges även de som bor mer perifert möjligheten att resa 
  kollektivt en del av resan. Underlätta även för samåkning i anslutning till knutpunkter. Förbättra
  möjligheten att nå tåg och flyg via kollektivtrafik. 



  Planeringsinriktning - Prioritera utbyggnad i serviceorterna och var återhållsam med utbygg-
  nad i övriga orter. Se befintliga kulturmiljöer och karaktärer som en resurs och använd dessa värden
  som en grund i skapandet av en attraktiv, småskalig och karaktärsfull boendemiljö.

  Planeringsinriktning - Prioritera förtätning och hushåll med markresurser för såväl nya 
  bebyggelseområden som för enstaka nya byggnader både i anslutning till tätorter och på 
  landsbygden. Om jordbruksmark eller grönområden tas i anspråk för bebyggelse ska det 
  kompenseras med ekosystemtjänster eller andra kompensationsåtgärder på ett sådant sätt att 
  naturvärdena inte minskar.

  Planeringsinriktning - Blanda upplåtelseformer, funktioner och bebyggelsetyper genom  
  att bygga varierat, med olika formspråk och med plats för småföretag, bostäder, skolor och annan 
  service. Möjliggör för att olika sorters människor ska få plats genom att skapa en socialt hållbar 
  och varierad boendemiljö som motverkar segregation.

  Planeringsinriktning - Stärk handeln i Höganäs centrum och bevara service i de mindre 
  orterna. Främja by- och stadslivet och möjliggör för flanering, spontana möten, upplevelser, och 
  spontanshopping genom att samla kommersiella aktiviteter i stråk med gemensamma ytor för 
  parkering i anslutning till målpunkter. I Höganäs koncentreras småbutikerna till centrum mellan 
  Köpmansgatan och Storgatan.

  Planeringsinriktning - Skapa sammanhängande kvalitativa grönytor i bebyggelsen, med  
  plats för fördröjning av dagvatten och andra ekosystemtjänster, samt för rekreation. Alla boende 
  i tätort ska inom 300 meter ha tillgång till grönområde av god kvalitet. Särskild hänsyn ska tas till 
  barns, äldres och funktionshindrades behov av grönytor.

  Planeringsinriktning - Skapa attraktiva och offentliga mötesplatser, som med olika aktivitet, 
  utformning och upplevelser tilltalar flera målgrupper. Gator, torg och bottenvåningar ska utformas
  till attraktiva stråk där alla trafikslag samsas i gemensamma gaturum med ett rikt stadsliv. Möjliggör
  för möten mellan människor genom att förbättra för gående. Skapa varierande och flexibla platser 
  för lek och idrott. Sträva efter flexibla och väl utnyttjade ytor och variera användning över tid och
  säsong. Förvalta och utveckla offentliga miljöer i serviceorterna och på landsbygden.  

  Planeringsinriktning - Utveckla bebyggelsen utifrån historiska strukturer och karaktärer 
  med ett nytänkande som sätter Höganäs på arkitekturkartan. Vid ny- och ombyggnad 
  ska hänsyn tas till den befintliga miljön med historiska värden, landskapsbild och vyer samt 
  immateriella värden. Utgå från befintliga gatustrukturer, behåll gamla strukturer och siktlinjer och 
  stäng inte av gator. 

  Planeringsinriktning - Erbjud mark för utveckling av befintliga företag och etablering av 
  nya. I första hand ska befintliga handelsområden stärkas vid nyetableringar och utveckling av 
  befintliga företag. Möjliggör för samutnyttjande av mark och byggnader.

  Planeringsinriktning - Utveckla förutsättningar för besöksnäringen. Stimulera tillkomsten av  
  fler övernattningsmöjligheter i kommunen, värna natur- och kulturlandskapet samt öka 
  tillgängligheten till besöksmål, naturområden, kusten och havet.
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UTGÅNGSPUNKTER
För att möta den inflyttning till kommunen som förväntas fortsätta måste nya bostäder byggas. 
Befolkningstillväxten förväntas vara starkast i orterna längs pendlingsstråket mot Helsingborg, 
det vill säga Höganäs, Lerberget och Viken. Även i Nyhamnsläge och Jonstorp, som är orter med 
utbyggd service som skola, livsmedelsbutik och kollektivtrafik, förväntas befolkningen öka. Det är 
också kommunens ambition att i första hand genom förtätning stärka dessa serviceorter med hjälp 
av ett större befolkningsunderlag. Därför är det viktigt att framtida bostadsutbyggnad lokaliseras till 
dessa fem orter.

Befolkningsökning
Planeringen ska ge förutsättningar för en årlig befolkningstillväxt på 350 personer för att målet att 
det år 2035 bor 32 400 invånare i kommunen ska kunna uppfyllas. Det innebär att vi ska planera för 
minst 2700 bostäder till 2035 liksom för de ytor som krävs för utbyggnad av arbetsplatser, 
infrastruktur, grönområden och service. 

Serviceorter
I översiktsplanen används begreppet serviceorter om Höganäs, Viken, Lerberget, Nyhamnsläge 
och Jonstorp. Dessa orter ska erbjuda grundläggande servicefunktioner, inom kommersiell och 
offentlig verksamhet samt god kollektivtrafikförsörjning. Orternas serviceutbud varierar, bland 
annat på grund av befolkningsunderlag och närheten till andra tätorter. Gemensamt är att de förser 
omkringliggande, mer glesbefolkade områden, med grundläggande service. Serviceorterna är därför 
strategiskt viktiga även för landsbygden och kommunen måste planera och prioritera för att säkra 
och samla service där. Utgångspunkten är att den kommunala service som finns i serviceorterna idag 
även fortsättningsvis ska finnas där och utvecklas för att passa förändrade behov. 
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Förtätning
Höganäs kommuns ambition är att hushålla med mark och i första hand förtäta inom redan 
byggda områden. Målet är att minst hälften av all nybyggnation ska ske genom förtätning. Detta kan 
göras möjligt bland annat genom att tydligt förespråka högre bebyggelse i lämpliga lägen, tillbyggnad 
av extra våningsplan samt omvandling av vindar i flerbostadshus. Vid förtätning ska varsamhet visas 
gentemot befintliga miljöer, strukturer och kulturvärden.

I samband med förtätningsprojekt ska kvalitativa eller strategiskt viktiga gröna miljöer undantas från 
exploatering. Grönytorna behöver dimensioneras så att de klarar dagvatten, översvämning och andra 
ekosystemtjänster och samtidigt är tillräckliga för rekreation. En kvalitativ stad består inte bara av 
bostadsbebyggelse utan även av tillgänglig och omsorgsfullt gestaltad grönstruktur. 

Bilden nedan illustrerar olika typer av förtätningar. Förtätning kan ske genom att
• befintliga byggnader kan kompletteras med fler våningar
• plats kan ges till nybyggnation genom att bygga om större trafikleder och trafikkorsningar till 
stadsmässiga stråk
• outnyttjade lucktomter och gröna ytor kan användas för ny bebyggelse
• gamla byggnader kan få nya funktioner
• en öppen parkeringsplats kan byggas om till bostäder med parkeringsmöjligheter under mark eller i 
markplan.
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VÄSTRA KUSTEN
Kommunens västra kuststräcka, från Viken i söder till Mölle i norr, är tämligen högexploaterad och 
orterna ligger som på ett pärlband längs havet. De släpp i bebyggelsen som finns, exempelvis mellan 
Viken och Lerberget och mellan Nyhamnsläge och Lerhamn, är av stor betydelse, dels för att värna 
byarnas olika identiteter, och dels för att bibehålla en koppling mellan havet i väster och jordbruks-
landskapet inåt land. På en del ställen, till exempel mellan Lerberget och Höganäs, är de gröna 
släppen närapå igenbyggda. Där blir utmaningen ännu större att bevara de kopplingar som redan 
finns.

Närheten till Helsingborg gör sträckan från Höganäs och söderut särskilt attraktiv för boende och 
efterfrågan på exploateringsbar mark är stor. Hela den västra kusten har en god kollektivtrafik-
försörjning och särskilt bra är pendlingsmöjligheterna från Höganäs och söderut. Den gamla 
banvallen och dagens väg 111 är tydligt strukturbildande element. Banvallen utgörs idag av ett 
sammankopplande cykelstråk som löper rakt genom bebyggelsen i kommunens tidigare stations-
samhällen. Väg 111 kopplar förvisso samman de olika samhällena, men utgör samtidigt en barriär 
mellan orternas olika delar.

Inriktning för bebyggelse längs Västra kusten
Ny bebyggelse ska i första hand uppföras inom befintligt tätbebyggt område och i andra hand 
genom utbyggnad österut, inåt land. För en resurseffektiv samhällsplanering ska större utbyggnads-
områden koncentreras till serviceorterna Viken, Lerberget, Höganäs och Nyhamnsläge, där det 
finns befintlig service eller potential att utveckla serviceutbudet. I serviceorterna är det viktigt att ny 
bebyggelse placeras i kollektivtrafiknära läge. Vid utbyggnad ska stor hänsyn tas till de delar av kust-
sträckan som är låglänta eller erosionsdrabbade. Det gäller exempelvis delar av Höganäs och 
Nyhamnsläge. För att reducera barriäreffekten av väg 111 är det viktigt att i all samhällsplanering 
främja rörelser i öst-västlig riktning inom orterna. Det gäller i synnerhet från Lerberget och norrut.

Serviceorter längs västra kusten 
 – Viken, Lerberget, Höganäs, Nyhamnsläge
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HÖGANÄS
Ortens karaktär 
Höganäs stad var från början två orter – det gamla fiskeläget på Nedre och den under 1800-talet 
framväxande bruksorten på Övre. Orterna växte samman till en stad som förenades via Storgatan 
och ett par mindre vägar. När väg 111 byggdes ut under 1960-talet bröts kontakten och numera är 
det rondellen vid Triangelplatsen som är övergången mellan Övre och Nedre och väg 111 har blivit 
en barriär mellan stadsdelarna. Funktionsseparering och återvändsgator präglar flera områden i 
Höganäs vilket skapar långa köravstånd och fragmenterade tätortsenklaver utan genomsilning av 
biltrafik. Staden har en levande stadskärna med en markant ökning av besökare under 
sommarhalvåret. Här finns stråk med butiker, restauranger och stadens biograf. I stadskärnan 
ligger även grundskolor. 

Hamnområdet med fritidsbåtar, badstrand och restauranger är en livlig plats året om men särskilt 
om sommaren. I sydvästra Höganäs återfinns bostäder, mestadels villaområden, men också ett par 
nybyggda kvarter med högre flerfamiljshus ända upp till ett 16-våningshus. Här finns även 
vårdboende och äldreboende. På Övre finns mest lägre flerfamiljshus och mindre butiker och 
restauranger, främst längs Storgatan. Där finns också trygghetsboende, grundskolor, kulturskola och 
en gymnasieskola. I sydöstra Höganäs finns villaområden, ett område med flerfamiljshus och ett 
sportcenter med simhall. I den södra delen pågår planering för blandbebyggelse med hyreshus, lägre 
flerfamiljshus och enfamiljshus. Längst ner i sydöstra delen av Höganäs finns ett flygfält för mindre 
flygplan, även det har en markant ökning av besökare och flygande gäster på sommaren.

På Tjörröd i nordöst finns enfamiljshus, ett småindustriområde och ett handelsområde som är 
välbesökt av turister om sommaren. I nordvästra Höganäs finns tyngre industri, där Höganäsbolaget 
är den största i areal räknat, med en egen hamn i anslutning till industriområdet, beläget strax norr 
om fritidsbåtshamnen.
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Bebyggelseutveckling
Hö8

Hö2

Kyrkplatsen, Hultabo, Villervallan och delar av Höganäs Övre berörs av riksintresse för kulturmiljön 
på grund av deras välbevarade karaktär som gruvmiljö och brukssamhälle. Miljöerna speglar den 
skånska stenkolsbrytningen från 1700-talets slut och vidare genom industrialiseringen och Höganäs 
som centrum för ler- och stengodstillverkning i Sverige. Bebyggelsen besitter bland annat 
samhällshistoriska och socialhistoriska värden som visar verksamheter och levnadsförhållanden vid 
bruket. Det lokala bevarandeintresset utgörs av Höganäs Övre, Höganäs Nedre, Hultabo/Höganäs-
bolaget, Villervallan, Sandflyget och Kyrkplatsen. Höganäs utveckling från fiskeläge till sjöfartsort 
och industristad finns bevarade i bebyggelsemiljön och besitter höga kulturhistoriska värden. En 
tydlig struktur genom staden utgörs av den gamla banvallen, som idag är till största delen omvandlad 
till cykelväg. Byggnaderna i stadskärnan är av blandad karaktär med omväxlande flerfamiljshus och 
enskilda byggnader.

Bebyggelseutveckling och behov av bostäder 
Höganäs stad har drygt 9700 invånare. Karaktären av Höganäs stad måste hanteras varsamt för att 
bibehålla stadens småstadscharm. Genom förtätning av högt som lågt och att gå upp i höjd på utval-
da fastigheter kan den förväntade befolkningsökningen på upp till 4000 invånare hanteras. 

Utmaningar i den framtida bebyggelseutvecklingen är att överbrygga barriäreffekten av väg 111, 
begränsa segregationen genom ett mer blandat bostadsutbud och genom att på sina ställen bygga 
bort återvändsgator. Parallellt med kommunens förtätningsambitioner ska grönstrukturen stärkas 
och ett mer sammanhängande grönstråk skapas genom staden. Ambitionen är också att ny 
bebyggelse i Höganäs ska ges goda förutsättningar för anslutning till det lokala fjärrvärmenätet.

LÄS MER
Kulturmiljöwebben 
(Antagen av 
kommunfullmäktige 
2018-05-17)
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• Hö 1 - Planering för ny bebyggelse på Tornlyckan i sydöstra Höganäs pågår. Utbyggnaden innebär 
även en utbyggnad av vägnätet för ökad tillgänglighet inom östra Höganäs samt östra Lerberget. 
Bebyggelsen sker på jordbruksmark, men inom Höganäs yttre gräns och i närheten av befintlig skola 
och kollektivtrafik, vilket gör det till ett effektivt utnyttjande av marken. Tidshorisont är på kort sikt. 
Uppskattat antal bostäder: 750 (cirka 50 bostäder per år)

• Hö 2 - Hamnområdet ligger i omedelbar anslutning till stadens centrum och handelsstråket Storga-
tan-Köpmansgatan samt sida vid sida med Höganäs badstrand, Kvickbadet. Det är ett unikt läge och 
har potential att utvecklas genom förtätning med såväl bostäder som verksamheter. Hänsyn ska tas 
till risker och störningar från verksamheten i hamnen och intilliggande industriområde. Hamnen är 
ett utredningsområde. Tidshorisont är på medellång sikt.

• Hö 3 - Röret är ett strategiskt kvarter och stråk längs gamla banvallen som kopplar samman Övre 
och Nedre samt nya exploateringsområden norr om Höganäs med den befintliga staden. Inom 
kvarteret pågår till viss del förnyelse och omvandling av gamla industrilokaler till lokaler för handel 
och kommersiell service. Det finns möjlighet till kompletterande bebyggelse inom kvarteret. Inom 
området ingår även parkmark där uppväxta gröna miljöer ska bevaras. Hänsyn ska tas till risker och 
störningar från intilliggande industriområde. Tidshorisont är på medellång sikt. Uppskattat antal bostäder: 
60

• Hö 4 - Utbyggnad av bostäder vid Steglingegården. Detaljplanearbete pågår. Tidshorisont är på 
medellång sikt. Uppskattat antal bostäder: 40

• Hö 5 - Förtätning av området längs med väg 111, inklusive Nymbergs park, i form av ny blandad 
bebyggelse där bostäder kan ingå. Det kollektivtrafiknära läget utnyttjas och samtidigt byggs 
barriäreffekter av väg 111 bort. Väg 111 omvandlas längs denna sträcka till ett väl fungerande 
stadsstråk med nya korsningar som öppnas upp och förbinder de västra och östra delarna med 
varandra. I det fortsatta arbetet bör frågan om buller och riskavstånd till väg 111 särskilt uppmärk-
sammas, liksom påverkan på trafiksisuationen på väg 111. Tidshorisont är i huvudsak på lång sikt. Upp-
skattat antal bostäder: 180

• Hö 6 - Förtätning längs med Långarödsvägens södra sida bidrar till områdets blandning av 
bebyggelsetyper. Tidshorisont är på lång sikt. Uppskattat antal bostäder: 30

• Hö 7 - Norr om väg 112 finns nästa stora utbyggnadsområde för Höganäs stad, tidigare kallad för 
”Europanområdet”. Här finns möjlighet att nära centrum och kollektivtrafik fortsätta utbyggnaden 
av blandstaden. Utbyggnad av området kräver nya anslutningar till väg 112 och ett nytt gatusystem 
inom området. Arbetet med detta föreslås inledas under planperioden. Grönområdet Ärtan och 
Bönan ska inte beröras negativt av den nya utbyggnaden. I det fortsatta arbetet bör frågan om buller 
och riskavstånd till väg 112 särskilt uppmärksammas, liksom påverkan på trafiksisuationen på väg 
112. Tidshorisont är på lång sikt. Uppskattat antal bostäder: 800 (cirka 100 bostäder inom planperioden)

• Hö 8 - Intill bostadsområdet vid Steglingegården anges ett område som utredningsområde för 
bostäder eller verksamheter. Området kan användas för Steglingegårdens utveckling eller för bostä-
der. Ytan kan även användas för framtida behov av samhällsservice såsom vårdboende, skola alter-
nativt förskola. Frågan om hur marken ska användas är starkt kopplat till Steglingegårdens pågående 
expansion och prövas nu i pågående planarbete.

• Hö 9 - Över hela staden finns gott om större och mindre förtätningsmöjligheter, främst på den 
östra sidan, som kan utgöra positiva tillskott till stadens utveckling och mångfald. Utbyggnad aktuell 
under hela planperioden. Uppskattat antal bostäder: 200

Summering: Cirka 1400 nya bostäder i Höganäs. Motsvarar cirka 3100 nya invånare.
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Centrum, service och verksamheter
Näringslivet är aktivt i hela kommunen men fokus ligger i staden när det gäller såväl större som 
mindre företag. Det är viss konkurrens mellan handeln på Nedre och butikerna på Övre och 
Tjörröds handelsområde, men strävan är att de ska komplettera varandra. På Övre finns mer 
fackhandel och storköp, på Nedre finns mer detaljhandel och specialister, medan det på Tjörröd är 
mestadels outletbutiker. Genom att underlätta för besökare att nå handeln, till exempel genom att 
göra det mer attraktivt för fotgängare, tydligt för kollektivtrafikresenärer och komplettera med 
platser för parkering i anslutning till infarter till centrum finns det möjlighet att bibehålla och utöka 
utbudet och samtidigt värna småskaligheten. I Höganäs finns idag ett varierat utbud av 
livsmedelshandel i form av ett par större dagligvarubutiker spridda över orten, kompletterade av ett 
antal mindre. 

Köpmansgatan och Storgatan ska utvecklas som handelsstråk med fokus på fotgängare medan 
Centralgatan fungerar som tillfartsgata för de bilar som ska till centrum. 

I Höganäs finns förskolor, f-9-skolor, gymnasieskola, folktandvård, bibliotek, kyrka och många andra 
offentliga inrättningar. Befolkningsökningen innebär att både grundskolan och förskolan behöver 
utökas under planperioden för att kunna tillgodose behovet av omsorg och skola. Det finns behov 
av ytterligare en skola i centrala Höganäs till läsåret 2021/2022. Tre skolor kommer att behövas i 
Höganäs på sikt. Ett bra sätt att stärka respektive stadsdel är att låta skolorna bli stommen i en 
förstärkning av de olika stadsdelarnas centrum – i öster, väster och söder. Höganäs Sportcenter 
innehåller bollhallar, simhall, bowlinghall och rackethall. I området finns dessutom golfklubb, flyg-
klubb samt motionsslingor. Här finns potential för en fortsatt utveckling av olika rekreationsmöjlig-
heter. 

• Hö 10 - Området ansluter till befintligt verksamhetsområde vid Pålstorp som domineras av icke 
störande verksamheter. Här föreslås på kort sikt en omvandling av befintlig användning från industri 
till volymhandel, verksamheter och skola samt att bygga ut vägnätet.

• Hö 11 - Utbyggnadsområden för verksamheter i norra delen av Höganäs som ansluter till befintligt 
industriområde i Tjörröd. Utbyggnad sker på jordbruksmark, men i direkt anslutning till befintligt 
verksamhetsområde vilket gör det till en strategiskt god lokalisering.

Kommunikationer
Gång- och cykelvägnät 
En utmaning i Höganäs stad är omställningen till ett mer hållbart resande och minskat bilanvändan-
de vid korta resor. Gående och cyklister är särskilt beroende av gena förbindelser och påverkas idag 
negativt av väg 111:s utformning. Vägen utgör en barriär och försvårar utvecklingen av ett attraktivt 
gång- och cykelvägnät. Ett bättre gång- och cykelvägnät är även av betydelse för att tillgängliggöra 
hållplatslägen. 

>>Se även under Trafik, angående väg 111.

Kopplingarna mellan Outletområdet, Köpmansgatan och Storgatan i västra och östra Höganäs bör 
stärkas och knytas ihop så att de fungerar väl för fotgängare, cyklister och resenärer med kollek-
tivtrafik. Genom att stärka kopplingarna mellan de olika centrumdelarna i Höganäs skapas goda 
förutsättningar för att skapa ett mer levande rörelsestråk. Det förutsätter att fotgängare prioriteras i 
planeringen och att förutsättningar skapas för mötesplatser och vila längs stråken. 

>>Se även under Funktionsblandning och centrumutveckling i serviceorterna.
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                 Karta över befintliga och förslag på utvecklade gång- och cykelstråk.

• C 1 - Idag finns möjlighet att cykla i blandtrafik på en parallell lokalgata till väg 111 på den västra 
sidan inne i Höganäs medan möjligheter att cykla på den östra sidan saknas. Vid omgestaltning av 
väg 111 (se V1 på sidan 40) bör cykelbanor beaktas som del av sektionen. I huvudnätet för gång och 
cykel föreslås följande åtgärder för att överbrygga barriäreffekten av väg 111: 
 - Ny gång- och cykelväg i Höganäs och mellan Lerberget och Höganäs längs väg 111, 
   för att underlätta arbetspendling med cykel.
 - Ny passage vid Långgatan för att skapa gena rörelser mellan Höganäs Nedre och 
   Höganäs Övre.
 - Utbyggnad av cykelvägnätet vid Långarödsvägen med ny separerad cykelväg.
 - Vid ombyggnad av Storgatan bättre tillgodose gående och cyklisters behov.
 - Säker passage i de södra delarna av orten. 

Kommunen ska i relation till dessa åtgärder samverka med Trafikverket för att värna både stadens 
och trafikens utveckling.

• C 2 - I samband med att Allégatan förlängs söderut (se V2 på sidan 40) flyttas huvudcykelstråket 
från befintlig sträckning via Lövgatan i väster till genare sträckning längs med Allégatans förlängning. 
Cykelbana ska även byggas ut längs Allégatans befintliga delar. Hela sträckan binder samman den nya 
stadsdelen i sydöstra Höganäs (Tornlyckan) med resten av staden och utgör en del av det längre stråk 
som binder samman Höganäs Övre med Höganäs Sportcenter och Lerberget. I planeringen av 
Tornlyckan finns även behov av att binda samman området med befintlig bebyggelse i öster samt 
att koppla den befintliga bebyggelsen i öster och Tornlyckan med ett cykelstråk ner mot sportcenter 
och Lerberget. Sträckningarna är schematiska och ska studeras i vidare detaljplaneläggning. Hänsyn 
ska tas till befintlig bebyggelsestruktur samt natur.

• C 3 – Ny cykelväg planeras längs Långarödsvägen för att skapa bättre förutsättningar att med cykel 
förflytta sig mellan målpunkter i Höganäs Övre och Nedre. I samband med att Storgatan byggs om 
ska anslutning mellan stråken studeras för att skapa ett sammanhängande cykelvägnät.
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• C 4- I västra delen av Höganäs Nedre behöver gång- och cykelförutsättningarna längs Bruksgatan 
förbättras. Trottoarerna är idag bitvis bristande och cykelväg saknas på delar av sträckan. I området 
finns även potential att förlänga gamla banvallens gång- och cykelväg för att skapa ett sammanhäng-
ande stråk för rekreation. 

• C 5 och C 6 - Det finns behov av ett genare, attraktivt och trafiksäkert stråk som ökar tillgäng-
ligheten mellan verksamheter i outletområdet och saluhallen samt busstorget och centrum. För att 
skapa bättre tillgänglighet till outletområdet för cyklister som rör sig i stråket mellan Höganäs och 
Nyhamnsläge föreslås en sammanhängande cykelbana längs med stråket. Möjlighet till cykelväg bör 
prövas från outletområdet och över korsningen Gärdesgatan – väg 111. Cykelmöjligheterna mellan 
Väsby och outletområdet bör också utredas. 

Kommunen ska i relation till åtgärder i närheten av väg 111 samverka med Trafikverket för att värna 
både stadens och trafikens utveckling.

• C 7 – En stärkt cykelkoppling mellan aktivitetsstråket och gamla banvallen bör utredas i samband 
med förtätning.

Kollektivtrafik
Höganäs stad är en viktig bytespunkt för pendlare och behöver förstärkas med ytterligare möjlig-
heter, både för tillresande inom staden och för dem som kommer från övriga orter och ska vidare. 
Kuststräckan mellan Höganäs och Helsingborg har en av de starkaste pendlingsströmmarna i Skåne.  
Genom att etablera superbuss i stråket mellan Höganäs och Helsingborg ska kollektivtrafikens 
attraktionskraft i stråket öka. 

Busstorget vid stadshuset i Höganäs blir för många en entré till staden och därför är det viktigt att 
platsens funktion och roll som målpunkt för regional och lokal trafik utvecklas. Busstorget har en 
god koppling till centrum, vilket tillsammans med en ökande andel kollektivtrafikresenärer kan stärka 
förutsättningarna för en levande stadskärna. Samtidigt gynnar läget den inpendling som finns till 
kommunen, genom närhet till fler arbetsplatser. Busstorget är den hållplats inom kommunen med 
flest påstigande och bör därför erbjuda något mer än att vara en central hållplats. Det ska vara en 
plats för information, bekväm väntan och mötesplats, eventuellt med ett enklare serviceutbud.  
Busstorget behöver även ha utvecklade förbindelser till huvudnätet för gång och cykel för att 
förenkla hela resan, från dörr till dörr. Genom föreslagen utveckling av huvudcykelnätet ökar 
tillgängligheten till busstorget. Liksom för övriga bytespunkter är pendlarparkering i närheten av 
busstorget en viktig förutsättning för att tillgängliggöra kollektivtrafiken för fler samt för att öka 
kollektivtrafikresandet.

>> Se även under Trafik, angående kollektivtrafik och parkering.

Gatunätet
Väg 111 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet och är en viktig väg för arbetspendling, närings-
livets transporter, regional utveckling, turism med mera. I och med att vägen är regionalt prioriterad 
har fokus länge legat på framkomligheten längs vägen. Inne i Höganäs uppstår dock en konflikt 
mellan framkomligheten längs och tillgängligheten till vägen. Denna konflikt väntas bli ännu 
större i framtiden i takt med att Höganäs byggs ut och förtätas. I syfte att omvandla väg 111 från 
genomfartsled till en integrerad huvudgata i staden behöver barriäreffekten överbryggas genom fler 
tvärgående kopplingar och en omgestaltning av gaturummet med exempelvis längsgående gång- och 
cykelvägar.

>> Se även under Trafik.

Det behövs fler möjligheter för trafiken att lättare förflytta sig inom staden, exempelvis genom att 
återvändsgränder öppnas. Detta är inte minst viktigt för att binda samman staden och undvika att 
olika områden isoleras från varandra. Förlängningen av Allégatan kommer att ge möjlighet till ett 
parallellt nordsydligt stråk för alla trafikanter. 39



     Karta över befintliga och förslag på utvecklat väg- och gatunät.

• V 1 - I huvudvägnätet för biltrafik föreslås att väg 111 genom staden får en ny karaktär av en 
stadsgata som integrerar staden på båda sidor om gatan. Det innebär att kommunen behöver arbeta 
för att hålla nere trafikflödena på vägen. Genom en attraktivare kollektivtrafik och ett uppgraderat 
gång- och cykelvägnät kan bilresor i första hand föras över till andra transportslag. I andra hand 
kan trafikflödena på vägen hållas nere genom att vägen avlastas genom nya förbindelser inom eller 
utanför staden. 

All planering rörande väg 111 ska ske i samverkan med Trafikverket som är väghållare för att värna 
både stadens och trafikens utveckling. Många av frågorna utreds i den pågående Åtgärdsvalsstudien 
(ÅVS) som pågår för väg 111. 

• V 2 - När Tornlyckan byggs ut med nya bostäder och verksamheter behövs nya huvudgator som 
trafikförsörjer och kopplar samman området med resten av staden. Allégatans förlänging blir en av 
dessa. Sträckan kommer således utgöra en del av ett längre stråk som kopplar ihop Höganäs Övre, 
Tornlyckan, Höganäs sportcenter och Östra Lerberget. Gatan ska vara framkomlig för gående och 
cyklister samt bilister. Transportslagen bör vara trafikseparerade.

• V 3 - Även Lexikonvägen kommer att förlängas. Gatan kommer fungerar som entré till Tornlyckan 
och således är gestaltningen av gatan viktig. 

• V 4 -Trafikverket har i samverkan med kommunen genomfört en åtgärdsvalsstudie för korsningen 
väg 111-Bruksgatan-Industrigatan. Syftet med denna åtgärdsvalsstudie var att analysera och beskriva 
de brister och problem som finns i korsningen mellan väg 111 och Bruksgatan samt ta fram förslag 
på åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Målet är att skapa en förbättrad trafiksituation i 
korsningen med ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper, samtidigt som 
den regionala framkomligheten säkras. Åtgärdsvalsstudien är avslutad, föreslagna åtgärder finns ännu 
inte med i Trafikverkets ekonomiska planer. Kommunen är en aktiv part i detta arbete och ska så 
fortsätta vara. 40
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• V 5 - Behov av åtgärder på Prästavägen och ovan väg 112. Kommunen ska i relation till dessa 
åtgärder samverka med Trafikverket för att värna både stadens och trafikens utveckling.
>>Se även under Utveckling av gatu- och vägnät i Trafik

Gröna områden och gröna kopplingar
Grönstrukturen i Höganäs består av kuststräckan, flera parkområden i mitten av staden, några 
naturområden i utkanterna till staden, den gamla banvallen med vildare karaktär och flertalet 
utspridda grönytor. Grönområden med stora biologiska och sociala värden är den gamla banvallen, 
kuststräckan, Ärtan och Bönan, Sjöcronas park och Nymbergs park. Andelen kvalitativa grönområ-
den per invånare är över 60 kvm och andelen naturmark är över 40kvm, vilket är låga 
värden i jämförelse med övriga orter i kommunen. I takt med Höganäs tillväxt och utveckling måste 
stadens grönområden bevaras och utvecklas. I samband med exploatering måste grönområden anläg-
gas och kopplas samman med den befintliga grönstrukturen. Viktigt är att koppla samman grönom-
råden till ett system av gröna platser med rekreativa och biologiska värden. 

Den gamla banvallen är ett viktigt stråk med befintliga cykelvägar, men där kopplingarna till 
övriga tätorten behöver förbättras liksom tryggheten i stråket. Långgatan är ett annat stråk som kan 
utvecklas och därigenom koppla samman flera mindre parkområden med större. Även det så kallade 
aktivitetsstråket ska fortsätta utvecklas genom hela staden och kan på sikt förbinda Lerbergsskogens 
naturvärden med kvaliteterna i Nymbergs park för att avsluta i Ärtan och Bönan.

Hamnområdet, och framfört allt områdena kring Kvickbadet har utvecklats med lekplatser, 
grillplatser, boulderblock/boulderpark etcetera. Det är viktigt att fortsätta stärka området som en 
mötesplats i tätorten för rekreation och fritid. 

Lerbergsskogens koppling inåt land mot grönytorna i anslutning till bostadsområdet Tornlyckan, ska 
stärkas i takt med att Höganäs utvecklas söderut.

VIKEN
Ortens karaktär 
Viken uppvisar många olika skepnader och bebyggelsestrukturen vittnar om ortens utveckling 
från fiskeläge till en kraftigt växande pendlingsort. Gamla Viken omfattas av riksintresse för kultur-
miljön på grund av att byn är ett bevarat kust- och skepparsamhälle med senmedeltida anor som 
utvecklades kring ett fiskeläge med en stark anknytning till jordbruksbygden. Bebyggelsestrukturen 
är välbevarad och har en ålderdomlig karaktär vilket gör Gamla Viken känslig för förtätning. I byn 
finns många välbevarade byggnader som tillsammans bildar en kulturhistorisk miljö av mycket 
stort värde. Gamla Viken präglas av det oregelbundna gatunätet, de trånga gränderna och den täta 
bebyggelsen. 

Längre norrut längs kusten tar de större och friliggande villorna vid, med utsikt över strandhed 
och hav. Öster om Höganäsvägen dominerar villabebyggelse från 1900-talets senare hälft. De stora 
och enhetliga småhusområdena Svanebäck och Norra Hage har under den senaste 20-årsperioden 
kompletterats med utbyggnaden av Vikens Ry. Dessa områden är på många sätt tidstypiskt planerade 
med återvändsgator, trafikseparering och en mindre centrumbildning med skola, förskola, 
livsmedelsbutik och folktandvård.

Bebyggelseutveckling och behov av bostäder
Viken är en av kommunens fem serviceorter och har med sitt attraktiva och strategiska läge utmed 
kust och kollektivtrafikstråk en fortsatt stor utvecklingspotential. Orten har 4600 invånare och före-
slås kompletteras med bostäder, handel och service motsvarande knappt 2000 nya invånare. Genom 
förtätning och utbyggnad kan Vikens befintliga service upprätthållas och utvecklas, samtidigt som 
variationen i bostadsutbudet kan öka när bebyggelsen kompletteras med radhus och flerfamiljshus. 
För de delar av Viken som omfattas av riksintresse för kulturmiljö och lokalt bevarandeintresse ska 
fokus dock ligga på bevarande.
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Utmaningar i den framtida bebyggelseutvecklingen är att överbrygga barriäreffekten av Hälsing-
borgsvägen (gamla väg 111) och stärka centrum med en komplettering av bostäder och service. 
Viken är en stark pendlingsort och det är viktigt att kollektivtrafikens utveckling håller jämna steg 
med efterfrågan.

För att bibehålla kontakten mellan inlandet och havet är det viktigt att värna släppen mellan orterna 
längs kusten. För Vikens del gäller det såväl norrut mot Lerberget som söderut mot Grå läge. 
Vikens bebyggelseutveckling ska därför koncentreras till förtätning och fortsatt utbyggnad österut, 
avgränsad av väg 111.

• Vi 1 - I villaområdena öster om Hälsingborgsvägen finns goda möjligheter till förtätning som 
kan komplettera det idag homogena bostadsutbudet. Inför förtätning är det viktigt att först ta 
ett helhetsgrepp på grönstrukturen för att inte bygga bort de kvaliteter som finns i dagens 
kvartersparker, lekplatser och sammanhängande gräsytor. Utbyggnad aktuell under hela planperioden. 
Uppskattat antal bostäder: 30

• Vi 2 - I anslutning till Vikens centrum och Karlsfältsvägen pågår planering för att omvandla ett 
relativt glesbebyggt område som idag domineras av jordbruksmark och växthus, till ett område 
med bostäder med relativt hög täthet, men även med utrymme för befintliga och tillkommande 
verksamheter som är förenliga med bostäder samt kommunal service och annan service, exempelvis 
drivmedelsförsäljning. Tillgängligheten till befintliga och nya målpunkter för gående och cyklister ska 
beaktas ur ett helhetsperspektiv för hela Viken. Grundtanken för angöring till området är att Karls-42
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fältsvägen ska fungera som in- och utfart till delar av området och sedan koppla direkt vidare till väg 
111. Korsningen mellan Karlsfältsvägen och väg 111 är emellertid bristfällig redan i dagsläget och 
problemen ökar med högre trafikflöden. Kollektivtrafiken är väl utbyggd och kommer att utvecklas 
ytterligare. Så gott som hela utbyggnadsområdet ligger inom en kilometer från regionbusshållplats. 
Bebyggelsen sker på jordbruksmark, men inom Vikens yttre gräns och i närheten av befintlig skola 
och kollektivtrafik, vilket gör det till ett effektivt utnyttjande av marken. Tidshorisont är på medellång 
sikt. Uppskattat antal bostäder: 650, det vill säga cirka 50 bostäder om året (endast en del av området beräknas tas 
i anspråk under planperioden.)

• Vi 3 - Öster om Prästavägen föreslås ett utbyggnadsområde för bostäder i radhus och 
friliggande villor samt förskola. Området består idag mestadels av vallodling. Bebyggelsen sker på 
jordbruksmark, men inom Vikens yttre gräns och i närheten av befintlig skola och kollektivtrafik, 
vilket gör det till ett effektivt utnyttjande av marken. Tidshorisont är på medellång sikt. Uppskattat antal 
bostäder: 150

Summering: Cirka 830 nya bostäder i Viken. Motsvarar cirka 1900 nya invånare.

Centrum, service och verksamheter
I Viken finns förskola, f-9-skola, folktandvård, bibliotek och kyrka. Om- och tillbyggnaden av 
Vikenskolan kan kortsiktigt bidra till en ökad kapacitet i kommunen, men eftersom Vikenskolans 
upptagningsområde är ett av de områden där befolkningen förväntas öka starkast kan den utbyggda 
skolan ändå nå sin fulla kapacitet bara inom ett antal år. I Viken finns idag två dagligvarubutiker som 
båda är relativt små. Ambitionen är att förutsättningarna för handel och service ska öka kring Vikens 
centrum, vilket även kan stärka den mer säsongsbetonade verksamheten som ryms i Vikens hamn.

• Vi 4 - Område för verksamheter öster om Vikens centrum. Detaljplanering pågår. Utbyggnad sker 
på jordbruksmark, men inom Vikens yttre gräns och i anslutning till befintligt vägsystem, vilket gör 
det till ett effektivt nyttjande av marken. Tidshorisont är på kort sikt.

• Vi 5 - I Vikens centrum pågår planering för en omvandling från dagens verksamhetsdominerade 
område till ett område med centrumfunktioner, däribland bostäder samt kommersiell och offentlig 
service, bland annat i form av ett vårdboende. Området ligger i direkt anslutning till hållplatsläge, 
vilket motiverar en högre bebyggelsedensitet än i övriga Viken. Här är det också viktigt att göra plats 
för personaltäta arbetsplatser. Tidshorisont är på medellång sikt. 

• Vi 6 - Utveckling föreslås av verksamhetsområdet i Vikens norra del. Utveckling av befintligt 
område för kontor och lätt industri. Bebyggelse sker på jordbruksmark, men i anslutning till 
befintligt verksamhetsområde och med god koppling till väg 111, vilket gör det till ett effektivt 
nyttjande av marken. Tidshorisont är på kort sikt. 

Kommunikationer
Gång- och cykelvägnät
Gång- och cykelvägnätet inom orten fungerar relativt väl. Längs med kusten sträcker sig cykelleden 
Kattegattleden och vandringsleden Kullaleden. Överlag finns ingen trafikseparering i Gamla Viken, 
utan gående, cyklister och bilister samsas i blandtrafik. Längs med Hälsingborgsvägen finns cykel-
fält, vilka bör omgestaltas till cykelvägar i syfte att underlätta cykelpendling mot Höganäs. I de nyare 
delarna av Viken finns ett relativt tätt nät av gång- och cykelbanor. Dessa har enligt dåtidens ideal 
växt fram genom trafikseparering och gång- och cykelbanor har lokaliserats på insidan av villa- och 
radhuskvarter. Detta innebär att gång- och cykelvägnätet är relativt krokigt och att gena gång- och 
cykelvägar mellan målpunkter i Viken ofta saknas. Gående och cyklister är i större grad beroende av 
lokala gång- och cykelvägar. Vid förtätning måste tillgängligheten för gående och cyklister beaktas 
särskilt. 
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     Karta över befintliga och förslag på utvecklade gång- och cykelstråk.

Länka samman nya utbyggnadsområden och Vikenparken med befintlig bebyggelse
• C 8 - För att länka samman de nya utbyggnadsområdena och Vikenparken med befintlig bebyggel-
se behövs en gång- och cykelkoppling. Sträckningen är schematisk och har inte detaljstuderats. 

Utbyggnad i södra Viken
• C 9 - Vid planering av utbyggnadsområdet i södra Viken ska såväl nya som befintliga målpunkter, 
som exempelvis idrottsplatsen Vikvalla, tillgängliggöras med gena gång- och cykelvägar. Samtidigt 
som området byggs ut bör Hälsingborgsvägens utformning ses över och en mer stadsmässig utform-
ning eftersträvas. Längsgående gång- och cykelvägar, 
korsningspunkter och superbussens framkomlighet är särskilt viktigt att beakta. 

Kollektivtrafik
Vikens läge erbjuder mycket goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik. Kollektiv-
trafiken planeras dessutom förstärkas genom ett ”superbusskoncept”. Dragningen av superbuss 
genom Viken ökar attraktionskraften för kollektivt resande, främst mot Helsingborg dit en stor andel 
av pendlingen sker, men också in mot Höganäs stad där lokala arbetsplatser och ett större utbud 
av service finns. För att ytterligare göra busspendlingen attraktiv är det viktigt att placeringen av 
hållplatslägen kombineras med bebyggelse- och centrumutveckling. Ett viktigt hållplatsläge är därför 
vid Vikens centrum. Det bör även utredas om det går att förlänga stadsbussen från Helsingborg till 
Viken för att ytterligare främja ett hållbart resande mellan Viken och Helsingborg. 

>>Se även Trafik, angående kollektivtrafik
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Gatunätet 
Att väg 111 nu går öster om orten innebär mindre genomfartstrafik och en bättre 
trafikmiljö längs Hälsingborgs- och Höganäsvägen genom Viken. Samtidigt utgör denna väg fortfa-
rande en betydande barriär som i vissa delar behöver överbryggas med bättre korsningsmöjligheter 
och ny bebyggelse för att bättre fungera som en bygata. Dock utan att försämra kollektivtrafikens 
framkomlighet på sträckan. 

            Karta över befintliga och förslag på utvecklat väg- och gatunät.

• V 6 – Korsningen Karlsfältsvägen – väg 111 är bristfällig redan i dagsläget och 
problemen ökar med högre trafikflöden. Med nuvarande utformning blir Karlsfältsvägens anslutning 
västerifrån belastade med trafikmängder långt över kapacitetsgränser år 2035 (även redan år 2025). 
En ombyggnad av korsningen behöver därmed utredas i samband med bebyggelseutvecklingen.

Kommunen ska i relation till dessa åtgärder samverka med Trafikverket för att värna både stadens 
och trafikens utveckling.
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Gröna områden och gröna kopplingar
Grönstrukturen i Viken består till största del av flera grönytor samt några få mindre 
områden med skogskaraktär mellan bebyggelse, kuststräckan och Vikenparken. Grönområden med 
stora biologiska- och sociala värden är Svanebäcksskogen, Sanddynen och kuststräckan. Kustbandet 
från golfbanan i norr till strandheden vid Vikens kapell i söder är ortens största sammanhängande 
grönstråk och hyser stora natur- och rekreativa värden som är viktiga att värna. För övriga delar av 
Viken behöver grönstrukturen stärkas med fler sammanhängande stråk som kan binda ihop och öka 
den ekologiska och rekreativa kvaliteten hos befintliga grönytor.

Vikenparken är under utveckling, men kommer med tiden erbjuda stora biologiska och sociala 
värden. Andelen kvalitativa grönområden per invånare är över 70 kvm och andelen naturmark är 
över 50 kvm, vilket är medelvärden i jämförelse med övriga orter i kommunen. Utöver befintlig 
grönstruktur ska nya grönområden utvecklas i takt med Vikens utbyggnad och på längre sikt bör det 
gröna stråket längs Niagarabäcken utvecklas och göras tillgängligt. 

I villaområdena i nordöstra Viken finns ett stort antal kvartersparker av olika gröna och rekreativa 
värden. Dessa bör kopplas samman till ett starkare och mer sammanhållet grönt stråk.

I samband med bebyggelseutvecklingen i södra Viken sker även en utveckling av idrottsområdet 
Vikvalla för utvecklade rekreationsmöjligheter.

LERBERGET
Ortens karaktär 
Bebyggelsen i Lerberget består så gott som uteslutande av småhusbebyggelse. I Gamla Lerberget, 
väster om väg 111, är bebyggelsen brokig och vittnar om byns historia som fiskeläge. Lerbergets 
fiskeläge bevarar en ålderdomlig bebyggelsestruktur och har ett stort antal äldre välbevarade 
byggnader som tillsammans bildar en kulturhistoriskt värdefull miljö, känslig för förändring och 
förtätning.

Under 1970-talet växte orten kraftigt i och med utbyggnaden av Östra Lerberget. Som del av detta 
stora enhetliga bostadsområde, byggt enligt dåtidens stadsplaneideal med separerade trafikslag och 
återvändsgator, byggdes också ett centrum med bland annat skola, dagligvarubutik och kyrka samt 
rikligt med grönytor och lekplatser. 

Orten är tydligt delad av väg 111 och dess bullervallar, vilka skapar två olika delar av samhället, 
Gamla Lerberget och Östra Lerberget. Delarna är endast sammanlänkade via cirkulationsplatsen på 
väg 111 och med två gång- och cykeltunnlar under väg 111.

Bebyggelseutveckling och behov av bostäder
Lerberget är en av kommunens fem serviceorter och har drygt 2800 invånare. Bebyggelsen ligger 
mycket strategiskt utmed det starka kollektivtrafikstråket mellan Höganäs och Helsingborg. Lerber-
get ligger nära kusten och större grönområden. Genom fortsatt befolkningsökning kan Lerbergets 
befintliga service upprätthållas och utvecklas.

Utmaningar i den framtida bebyggelseutvecklingen är att överbrygga barriäreffekten av väg 111 
och samtidigt dra nytta av det kollektivtrafiknära läget i bebyggelseutvecklingen. En annan utmaning 
är att bevara karaktären i västra Lerberget samtidigt som att det finns starka önskemål om förtätning. 

För att bibehålla kontakten mellan inlandet och havet är det viktigt att värna släppen mellan 
kommunens orter. Lerberget ska inte växa samman med Viken och Höganäs. Mellan Lerberget 
och Höganäs föreslås dock en fortsatt utveckling av olika rekreationsmöjligheter. Tillkommande 
bebyggelse ska komplettera det befintliga utbudet av enbostadshus och motsvarar cirka 300 nya 
invånare.
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• Le 1 - Längs med Lantmästarevägen föreslås utbyggnad i form av förtätning. Ny bebyggelse kan 
bidra till att omvandla Lantmästarevägen till en mer småskalig ”bygata”. Tidshorisont är på medellång 
sikt. Uppskattat antal bostäder: 20

• Le 2 - Kompletterande bebyggelse i form av förtätning föreslås kring centrum i Östra Lerberget, 
i närheten av busshållplats vid väg 111. Här kan det vara möjligt att bygga på höjden i anslutning till 
befintlig skola och kyrka. Det kollektivtrafiknära läget är en fördel för såväl pendlare som för boende 
i någon form av äldreboende eller trygghetsboende. I detaljplanearbetet bör frågan om buller och 
riskavstånd till väg 111 särskilt uppmärksammas. Tidshorisont är på medellång sikt. Uppskattat antal bostä-
der: 40

• Le 3 - I likhet med tidigare översiktsplan föreslås fortsatt bostadsutbyggnad på medellång sikt 
österut på ömse sidor av Äsperödsvägen. Tillkommande bebyggelse ska bidra till en ökad variation 
av bostadsutbudet med en blandning av villaområden och tätare bebyggelse. Det grönområde som 
idag går in som en kil i Östra Lerberget ska värnas och ha fortsatt koppling till jordbrukslandskapet i 
öster. Utbyggnaden sker på jordbruksmark. Östra Lerberget är redan ett mycket tätbebyggt samhälle 
och förtätningsmöjligheterna är begränsade. För att kunna bibehålla underlag för skola och service 
krävs en viss utbyggnad av samhället där en del behöver ske på jordbruksmark. Tidshorisont är på 
medellång sikt. Uppskattat antal bostäder: 60 (endast en del av området beräknas tas i anspråk under 
planperioden.)

Summering: Cirka 120 nya bostäder i Lerberget. Motsvarar cirka 300 nya invånare.
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Centrum, service och verksamheter
Lerberget har en centrumbildning från 1970-talet som tidigare innehöll service och handel, 
men som i dagsläget består av skola, förskola och kyrka. Antalet elever som är folkbokförda i Ler-
bergets upptagningsområde prognostiseras hålla sig på en konstant nivå framöver och F-9-skolans 
kapacitet bedöms vara tillräcklig. I Lerberget saknas idag en dagligvarubutik. Närmaste butik finns i 
Höganäs, en dryg kilometer norr om Lerberget, vilket gör det särskilt viktigt att stärka cykelpendling-
en dit.

Kommunikationer
Gång- och cykelvägnät
Gång- och cykelvägnätet inom orten är väl utbyggt och kopplar samman de olika delarna på ett 
acceptabelt sätt. 

     Karta över befintliga och förslag på utvecklade gång- och cykelstråk.

• C 10 - Barriäreffekten av väg 111 gör att det för cyklister är enklare att röra sig i nordsydlig 
riktning än i östvästlig.  För att stärka cykelpendlingen mot Höganäs bör en ny, gen cykel-
väg norrut längs väg 111 prövas i kommande planering. Kommunen ska i relation till denna 
åtgärd samverka med Trafikverket. 

>>Se även C 1 i Höganäs 

• C 11 - Vid utbyggnad av nytt område ska trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående 
och cyklister i stråket beaktas. Sträckan följer dagens vägsträckning, men vid utveckling är 
det främst behovet som ska tillgodoses.48
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Kollektivtrafik
Lerbergets läge utmed väg 111 innebär mycket goda pendlingsmöjligheter, inte minst med 
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken planeras dessutom förstärkas genom ett ”superbusskoncept”.

>>Se även under Trafik, angående kollektivtrafik

Gatunätet
Det finns ett behov av att ytterligare koppla samman Lerbergets östra och västra delar och 
överbrygga den starka barriäreffekten av väg 111. Kopplingen med bil mellan områdena är 
begränsad till cirkulationsplatsen i söder.

            Karta över befintliga och förslag på utvecklat väg- och gatunät.

49

± Skala 1:15 000

0 250 500125 Meter

Huvudväg- och gatunät

Biltrafik, väg, ny/förändrad

Biltrafik, väg, oförändrad
Biltrafik, huvudgata, oförändrad

Biltrafik, huvudgata, ny/förändrad



Gröna områden och gröna kopplingar
Grönstrukturen i Lerberget formas av flera mindre grönytor mellan bebyggelse, kuststräckan, Ler-
bergsskogen i norr, bullervallen i mitten av orten samt ett större vildare grönområde i Östra Lerber-
get. Det är viktigt att grönområdet i öster fortsatt behåller kontakten med jordbrukslandskapet.

Grönområden med stora biologiska- och sociala värden är Lerbergsskogen och kuststräckan och 
ska bevaras orörda. En stor kvalitet för orten är att många grönytor kan nås säkert via gång- och 
cykelnätet. Andelen kvalitativa grönområden per invånare är över 100 kvm och andelen naturmark 
är över 60 kvm, vilket är goda värden i jämförelse med övriga orter i kommunen.

NYHAMNSLÄGE
Ortens karaktär 
Nyhamnsläge kom tidigt att präglas av sjöfarten och det är i kvarteren runt hamnen som byns 
äldsta bebyggelse återfinns. Dessa nordvästra delar av Nyhamnsläge omfattas av riksintresse för 
kulturmiljön på grund av dess karaktäristiska fiskarstugor och kaptensgårdar från sent 1700-tal till 
1900-tal samt äldre hamnanläggning. Under 1900-talets första hälft utvecklades byn till stor del till 
ett stationssamhälle, som en följd av Möllebanans tillkomst. I och med detta försköts också fokus 
för byns utveckling från hamnen till stationsområdet. Hos vissa av villorna från denna tid, särskilt i 
anslutning till Viktoriapromenaden i västra Nyhamnsläge, finns påtagliga arkitektoniska kvaliteter.

Öster om Nyhamnsläge ligger byn Skättekärr som är av lokalt bevarandeintresse på grund av dess 
välbevarade ålderdomliga struktur, som vittnar om 1800-talets skiften.

I samband med järnvägens nedläggning och bilismens framfart under 60-talet omvandlades byn till 
en bilpendlarort och byns centrum kom att förskjutas ytterligare österut med nytt bankhus, ny skola, 
bensinstation och postkontor utmed väg 111. Under 1970-talet tog befolkningstillväxten fart, och 
den östra delen av Nyhamnsläge består främst av dessa tidstypiska områden av villor och raka breda 
gator i skaft, separerade från gång- och cykelstråk. Sedan tidigt 90-tal har befolkningsstorleken varit 
i stort sett oförändrad. Byns senaste bostadstillskott finns i den allra nordligaste delen i form av ett 
tiotal friliggande villor. 

Idag är Nyhamnsläge starkt präglad av väg 111:s dragning, som tydligt delar upp orten i en västra och 
en östra del. Kopplingarna över väg 111 är bristande och eftersom servicen är spridd till olika delar 
av orten saknas det ett tydligt centrum. 

Bebyggelseutveckling och behov
Nyhamnsläge ska, i egenskap av serviceort, fortsätta att utvecklas för att bevara underlag för service 
och kollektivtrafik. Att skapa förutsättningar för ett tydligt centrum och överbrygga barriäreffekten 
av väg 111 är de viktigaste utmaningarna i utvecklingen av Nyhamnsläge.

Vid utbyggnad ska ianspråktagande av det odlingslandskap som omgärdar orten undvikas. Ny-
hamnsläge ska inte heller växa ihop med Skättekärr och därmed förvanska dess kulturmiljövärde. 
Detta innebär att Nyhamnsläges fortsatta utveckling, motsvarande cirka 300 nya invånare, är bero-
ende av förtätning. Likaså behöver utvecklingen i Nyhamnsläge leda till ett mer varierat utbud av 
boendeformer. 

• Ny 1 - Kring idrottsplatsen föreslås förtätning i form av varierande boendeformer och tätare 
exploatering som också bidrar till en ökad centrumkänsla. En framtida exploatering behöver ta 
hänsyn till och ske i ett sammanhang med idrottsplatsen för att säkra dess funktion. I det fortsatta 
arbetet bör frågan om buller och riskavstånd till väg 111 särskilt uppmärksammas, liksom påverkan 
på trafiksituationen på väg 111. Tidshorisont på medellång sikt. Uppskattat antal bostäder: 40
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• Ny 2 - I Nyhamnsläge finns flera större och mindre förtätningsmöjligheter. I korsningen kring 
livsmedelsbutiken föreslås förtätning för att stärka ortens utveckling av centrum och handel. 
Befintlig service- och vårdverksamhet föreslås utvecklas med ny bebyggelse. Mindre utbyggnads-
möjligheter av bostäder finns i anslutning till befintliga bostadsområden. I det fortsatta arbetet bör 
frågan om buller och riskavstånd till väg 111 särskilt uppmärksammas, liksom påverkan på trafiksitu-
ationen på väg 111. Tidshorisont på medellång sikt. Uppskattat antal bostäder: 90

Summering: Cirka 130 nya bostäder i Nyhamnsläge. Motsvarar cirka 300 nya invånare.

Centrum, service och verksamheter
I Nyhamnsläge finns förskola, f-9-skola och bibliotek. Nyhamnsskolan prognosticeras 
överskrida lokalkapaciteten läsåret 2023/2024 om skolan fortsätter att ta emot elever från andra 
upptagningsområden i samma utsträckning som idag. Avlastas centrala Höganäs med en ny skola 
läsåret 2021/2022 kommer troligen fler från de centrala upptagningsområdena att välja skola i det 
egna upptagningsområdet. Det kommer att avlasta Nyhamnsskolan och då kommer troligen 
Nyhamnsskolan att ha tillräcklig kapacitet under hela planperioden.

En utveckling av centrum föreslås vid befintlig mataffär för att stärka livsmedelshandeln. 
Förstärkning ska bland annat göras genom förtätning med tätare exploatering och varierade 
boendeformer.
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Kartan visar prioriterad utbyggnad och utveckling i Nyhamnsläge



Kommunikationer
Gång- och cykelvägnät
För gående och cyklister behöver nätet inom orten kompletteras. Väg 111 utgör idag, med sitt breda 
gaturum, en barriär mellan östra och västra Nyhamnsläge. Passager för gående saknas och på flera 
delar av vägens västra sida saknas trottoar. Det breda gaturummet medger att utrymme för gående 
och cyklister kan säkras på ömse sidor av vägen, vilket skulle stärka tillgängligheten markant. Det 
förutsätter dock att vägens läge förskjuts österut. Innan kommunen och Trafikverket går vidare med 
dessa tankar behöver fördjupade studier göras. 

     Karta över befintliga och förslag på utvecklade gång- och cykelstråk.

• C 12 - I nordsydlig riktning kopplar cykelvägen längs gamla banvallen samman Nyhamnsläge med 
Mölle och Höganäs och en ny cykelväg planeras även österut mot Brunnby. För mer sammanhäng-
ande och tryggare kopplingar söderut mot Strandbaden och Höganäs behövs en komplettering av 
gång- och cykelnätet längs väg 111. Fokus är att skapa trygga och säkra skolvägar till och från 
Nyhamnsskolan, men det skulle även tillgängliggöra befintlig kollektivtrafik bättre. Kommunen ska i 
relation till denna åtgärd samverka med Trafikverket som är väghållare av väg 111.

• C 13 - Vid förtätning i området på den östra sidan bör möjligheter att koppla på befintlig och ny 
bebyggelse till gamla banvallen ses över för att göra cykeln till ett attraktiv färdmedelsalternativ. 

52

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

C12

C13

± Skala 1:15 000

0 250 500125 Meter

Huvudnät för gång och cykel

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

C12

Gång- och cykeltrafik - ny/förändrad

Gångstråk, oförändrad, Kullaleden

! ! !
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Kollektivtrafik
Nyhamnsläge trafikeras av dubbla busslinjer mot Höganäs, varav en fortsätter vidare mot 
Helsingborg. I rusningstid är turtätheten mot Höganäs mycket god.

Gatunätet
I kvarteren öster och väster om väg 111 har en stor del av bostadskvarteren utformats som infarts- 
och återvändsgator. Fortsatta studier föreslås för att utreda om och var det kan gå att öppna dessa 
återvändsgator för att göra gatunätet mer sammanhängande och mindre beroende av väg 111 för 
nordsydlig förbindelse.

             Karta över befintliga och förslag på utvecklat väg- och gatunät.

Gröna områden och gröna kopplingar
Grönstrukturen i orten består av kuststräckan, den gamla järnvägsdragningen med stationsområde, 
ett större grönområde i sydöst samt flera mindre grönytor mellan bebyggelsen. 
Grönområden med stora biologiska- och sociala värden är kuststräckan och den gamla banvallen 
med stationsområde. Dessa är viktiga att stärka.

Andelen kvalitativa grönområden per invånare är över 80 kvm och andelen naturmark är över 
10kvm, vilket är medel- och till låga värden i jämförelse med övriga orter i kommunen. Uppväxt 
vegetation är en brist inom orten och sammanlänkande grönstråk saknas. Rekreationsmöjligheterna 
i hela byn bör förbättras genom anläggandet av ett motionsspår i byns ytterkant.
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Övriga orter längs västra kusten 
 – Strandbaden, Lerhamn, Mölle 

STRANDBADEN
Strandbaden kallas bebyggelsen mellan Storaskärsvägen i norr och Skjutbanevägen 
i söder. I norr ligger bebyggelsen inbäddad i strandskogen, ett stycke in från kust-
bandet. Den äldsta bebyggelsen uppfördes som sommarstugor omkring år 1930. 
Trots att området till stor del utgörs av året runt-boende bär bebyggelsen än idag 
starka drag av fritidskaraktär. 

Strandbaden omfattas av lokalt bevarandeintresse som är knutet till den före detta 
järnvägsstationen, stinsbostaden och den omkringliggande villabebyggelsen från 
1900-talets början. De större villorna är grupperade kring järnvägsstationen som 
tillsammans bildar en sammanhållen miljö. Bebyggelsen är tidstypisk och speglar 
arkitekturutvecklingen från jugend till funktionalism. 

Ortens nuvarande karaktär ska i stort bevaras, men föreslagen utbyggnad kommer 
att förskjuta tyngdpunkten inåt land. I övrigt kan enstaka bostadsbebyggelse 
uppföras inom de lucktomter som finns utmed vägarna inne i byn.

• Småhusbebyggelse planeras i området för tidigare Handelsträdgården som ligger 
öster om väg 111. Det är viktigt i samband med utbyggnaden att bebyggelsen får 
goda kopplingar till befintlig bebyggelse, såväl väster om väg 111 som norrut. 
Utbyggnad på medellång sikt. Uppskattat antal bostäder: 50 (hela utbyggnaden beräknas inte 
ske under planperioden).

LERHAMN
Lerhamns bebyggelsestruktur är starkt kopplad till ortens historia som fiskeläge. 
Sedan orten planlades under 1940-talet har endast mindre, kompletterande 
planläggning genomförts. Ortens utbyggnad har därför skett mer eller mindre 
spontant, vilket också förklarar avsaknaden av enhetliga bostadsområden.

Lerhamn omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och är ett välbevarat 
fiskeläge med bebyggelse från sent 1700-tal och 1800-tal. Längorna är placerade 
längs ett rätvinkligt gatumönster med långsidorna mot vägen. Fiskeläget grun-
dades på Krapperups initiativ under 1700-talet. Det kulturhistoriska intresset är 
delvis knutet till fiskelägeskaraktären men också till den historiska anknytningen 
till Krapperup. Den gamla järnvägsstationen är utpekad som bevarandevärd 
bebyggelse från 1900-talet.

Orten ska bibehålla sin karaktär av fiskeläge med nära koppling till kusten och 
godslandskapet. Endast enstaka bostadsbebyggelse kan medges inom de 
lucktomter som finns utmed vägarna inne i byn, i den mån det är förenligt med 
gällande detaljplan. 

MÖLLE
Den mycket varierade bebyggelsen på Kullabergs södra sida och längs det väl 
sammanlänkade gatunätet ger Mölle en säregen karaktär. Mölle omfattas 
av riksintresse för kulturmiljövården och speglar en utveckling från fiskeläge till 
semesterort under sekelskiftet 1900. Badortsbebyggelsen från sekelskiftet med 
flertalet hotell och pensionat är karaktärsskapande för orten. Många praktfulla 
sommarvillor finns representerade i sluttningen ner mot havet, men även delar av 
den äldre fiskarbebyggelsen finns bevarad i form av enkla brädfodrade längor. 54
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Norr om hamnen finns rester av skansanläggningar från tidigt 1700-tal där Karl XII:s skansar är de 
bäst bevarade.

Ortens nuvarande karaktär ska i stort bevaras, men antalet permanentboenden förväntas öka något 
till följd av ett breddat serviceutbud och demografiska förändringar. De höga natur- och kulturmiljö-
värdena i och kring Mölle verkar begränsande på expansionsmöjligheterna. 

• Förtätningsmöjligheter finns intill Sergeantens väg och Slåttervägen. Förtätningar av bebyggelse 
på outnyttjade byggrätter inom orten måste göras med hänsyn till de kulturmiljövärden som präglar 
Mölles karaktär. Utbyggnad på kort sikt. Uppskattat antal bostäder: 15

Summering: Cirka 40 nya bostäder i småorter och på landsbygden längs Västra kusten. 
Motsvarar cirka 100 nya invånare.

NORRA KUSTEN
Kommunens norra kuststräcka, från Arild i väster till Norra Häljaröd i öster, präglas av ett något 
lägre bebyggelsetryck än den västra kusten. Orterna är mindre och avstånden mellan de tätbebyggda 
områdena är alltjämt relativt små. På samma sätt som längs västra kusten är det av stor vikt att 
släppen mellan de tätbebyggda områdena bibehålls. Hela kuststräckan hyser höga naturvärden, 
viktiga att beakta vid exploateringsintressen. Det finns utbyggd kollektivtrafik längs hela kuststräckan 
och vidare mot Ängelholm, men turtätheten är låg och förutsättningarna för pendling avsevärt sämre 
än längs Västra kusten.

Inriktning för bebyggelse längs norra kusten
Ny bebyggelse längs kuststräckan ska i första hand uppföras inom befintliga tätbebyggda områden 
och i andra hand söderut, det vill säga inåt land. För en resurseffektiv samhällsplanering ska större 
utbyggnadsområden koncentreras till serviceorten Jonstorps kollektivtrafiknära lägen. Vid utbyggnad 
ska stor hänsyn tas till de delar av kuststräckan som är låglänta eller erosionsdrabbade. Det gäller i 
synnerhet Jonstorp.
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Satsningar på gång och cykel
Kommunen har spelat in två viktiga strategiska åtgärder i 
cykelnätet längs norra kusten till cykelplanen som är en del 
av den regionala infrastrukturplanen, vilka har beviljats. 
Stråken planeras utgöra nya dragningar av Kattegattleden. 
Det vill säga den cykelled som binder samman Helsingborg 
och Göteborg längs västkusten. Dessa satsningar ger bättre 
förutsättningar för cykling på landsbygden och gynnar såväl 
boende i kommunen som cykelturismen.

• C 14 - Kattegattleden bör på sikt kompletteras med en 
ny alternativ sträckning från Lerhamn. I dagsläget korsar 
den väg 111 från Lerhamn i nordöstlig riktning mot Arild. 
Förslag på en alternativ sträckning är Lerhamn - Mölle - 
Björkeröd - Arild. Denna sträckning är mycket attraktiv. 
Dessutom utgör den ett trafiksäkert alternativ. Med försla-
get kommer Kattegattleden att skapa möjligheter för utökad 
turismnäring i  Mölle och på Kullabergs naturreservat. Ar-
betet med Kattegattleden sker i samverkan med flera parter.

• C 15 - Stråket ska möjliggöra en säker skolväg för barn 
som går i skolan i Nyhamnsläge. Stråket knyter även an 
till kollektivtrafik som utgår från Nyhamnsläge, vilken 
har bättre turtäthet än den från Arild. Stråket byggs ut i 
samverkan mellan kommunen och Trafikverket. Befintlig 
sträckning av Kattegattleden från Lerhamn bör även 
fortsatt betraktas som en del av huvudcykelnätet. Pågående 
arbete. Tidshorisont kort sikt.
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• C 16 – När stråket, som ingår i den regionala cykelvägs-
planen, är utbyggt planeras det ersätta en del av Kattegatt-
leden som har sämre trafiksäkerhet. Stråket byggs ut i 
samverkan mellan kommunen och Trafikverket. Tidshorisont på 
medellång sikt.
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Serviceort längs norra kusten
– Jonstorp

JONSTORP
Ortens karaktär 
Jonstorpsvägen, bygatan genom Jonstorp, utgör själva ryggraden för ortens bebyggelsestruktur. Här 
ligger den äldsta bebyggelsen och de viktigaste samhällsfunktionerna. En bit in från Jonstorpsvägen 
har stora, enhetliga bostadsområden vuxit fram på ömse sidor, från 1900-talets senare hälft fram 
till idag. I de nordöstra delarna av Jonstorp, kring hamnen och Revet, är bebyggelsen lite mer 
varierad och präglas till viss del av det som tidigare var ren fritidsbebyggelse. Den bebyggelse som 
tillkommit under de senaste decennierna har till största del uppförts i ortens centrala delar, ofta i 
form av radhus eller kedjehus. Jonstorp med Tunneberga bevarar en äldre bystruktur och många 
byggnader har stora kulturhistoriska värden. Den långa kontinuiteten i bebyggelsen är särskilt intres-
sant liksom de offentliga byggnader vilka vittnar om Jonstorp som ett kommunalt centrum. 

Bebyggelseutveckling och behov
I egenskap av serviceort ska Jonstorp fortsätta växa motsvarande cirka 400 nya invånare. På 
grund av ortens läge, mellan väg 112 i söder, Norra Kustvägen i väster, Skälderviken i norr och de 
låglänta strandängarna i öster, är möjligheterna till fortsatt expansion begränsad. Jonstorps fortsatta 
utveckling är därför beroende av förtätning för att befintlig service och kollektivtrafik ska kunna 
upprätthållas och utvecklas. Tillkommande bebyggelse bör bidra till en ökad variation, idag saknas 
flerbostadshus och 55+ boende. Ambitionen är också att ny bebyggelse i Jonstorp ska ha goda 
förutsättningar för anslutning till det lokala fjärrvärmenätet.

!(

!(Jo2

Jo1

Bebyggelseutveckling
Tätortsområde
Förtätningsområde
Utbyggnadsområde
Verksamhetsområde - befintligt
Verksamhetsområde - nytt

Utredningsområde
Landsbygdsområde
Grönstrukturområde
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• Jo 1 - Ny bebyggelse ska i första hand uppföras genom förtätning i Jonstorps centrala delar. Det 
centrala läget lämpar sig väl för såväl bostäder som service och kan bidra till att stärka Jonstorps 
centrum. Utbyggnad på kort sikt. Uppskattat antal bostäder: 100

• Jo 2 - Jonstorps enda potentiella utbyggnadsområde finns i de nordöstra delarna, längs 
Jonstorpsvägen, på mark som idag används för jordbruksändamål. Utbyggnaden ska i en första 
etapp ske längs befintlig infartsväg. Risk för erosion behöver utredas inför fortsatt planläggning. 
Utbyggnad på medellång sikt. Uppskattat antal bostäder: 20

Summering: Cirka 120 nya bostäder i Jonstorp. Motsvarar cirka 300 nya invånare.

Kommunikationer
Gång- och cykelvägnät
För gående och cyklister är vägnätet inom orten relativt väl utbyggt. Längs med Jonstorpsvägen finns 
cykelfält. Utvecklingen av gång- och cykelvägnätet handlar främst om att säkra upp möjligheterna att 
cykla i blandtrafik. Jonstorp är också sammankopplat med Höganäs via en separat cykelväg med hög 
standard.

     Karta över befintliga och förslag på utvecklade gång- och cykelstråk.

• C 17 - I nordsydlig riktning mellan Jonstorp och Helsingborg saknas idag trafiksäkra alternativ för 
cyklister. Detta har utöver Jonstorp också betydelse för Mjöhult med omnejd, där många barn och 
ungdomar bor. De huvudsakliga målpunkterna för dessa barn, exempelvis skola, bibliotek, idrott och 
bad, finns i Jonstorp.
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Kollektivtrafik
Jonstorp trafikeras av busslinjer mot Höganäs, Ängelholm, Arild och Hjälmshult. För 
arbetspendling fungerar linjen mot Höganäs bäst. För övriga riktningar finns ett behov av 
förbättrade pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik. 

I anslutning till väg 112 finns behov av att utveckla en ny busshållplats, med stopp för snabbuss 
Höganäs-Ängelholm och med plats för pendlarparkering. En sådan åtgärd skulle kunna öka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen för arbetspendling till och från Ängelholm, för 
boende i såväl Jonstorp som Höganäs och i landsbygden runtomkring.

För att öka tillgängligheten till Helsingborg och locka över en del bilpendlare till bussen, bör 
busslinjen mot Hjälmshult utvecklas. Dels bör linjen förlängas till Helsingborg så att inget byte krävs. 
Dels bör turtätheten förbättras. I samband med dessa satsningar bör även en bytespunkt i Mjöhult 
etableras. En pendlarparkering i Mjöhult gynnar även Ingelsträde och kringliggande landsbygd. 

>>Se även under Trafik, angående kollektivtrafik

     
           Karta över befintliga och förslag på utvecklat väg- och gatunät.
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Centrum, service och verksamheter
I Jonstorp finns förskola, f-9-skola, bibliotek och kyrka. Jonstorpsskolan är 
kommunens största skola med över 600 elever. Enligt prognosen har skolan 
tillräcklig kapacitet under hela planperioden, för de elever som är folkbokförda i 
Höganäs kommun. Jonstorpsskolan tar även emot ett 40-tal elever från 
Helsingborgs stad och Ängelholms kommun. I Jonstorp finns idag en daglig-
varubutik i ett mycket centralt läge och det är viktigt att förtätning av Jonstorps 
centrum prioriteras för att behålla underlag för handel, service och kollektivtrafik 
och skapa förutsättningar för nya etableringar.

Gröna områden och gröna kopplingar
Grönstrukturen i Jonstorp formas av några grönytor, kuststräckan och naturom-
råden. Grönområden med stora biologiska- och sociala värden är kuststräckan, 
strandskogen vid Revet, Gerdas äng, lövsumpskogen norr om kyrkan, skogsom-
rådena som omgärdar idrottsplatsen och vegetationsridån som löper längs Littori-
navallen i sydväst liksom de låglänta strandängar som öppnar upp landskapet ner 
mot Skälderviken. 

Övriga orter längs norra kusten 
– Arild, Nabben, Brunnby, Skäret, Svanshall, Rekekroken & Farhult

ARILD OCH NABBEN
Karakteristiskt för Arild är den kuperade terrängen, de trånga gränderna och 
den pittoreska bebyggelsen som påminner om ortens historia som fiskeläge och 
semesterort. I öster ansluter lite mer sentida bostadsbebyggelse till Nabben och 
i Arilds södra delar, ovanför backarna, har byn under senare år byggts ut med 
ytterligare bostadsområden.

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården som har karaktär av 
fiskeläge. I Arild samsas fiskarlängorna, med deras tegel-, puts- eller panelfasader 
målade i ljusa kulörer, med större kaptensgårdar från 1800-talet. Ovanför den 
äldre bebyggelsekärnan finns enstaka villabebyggelse från sekelskiftet som tillkom 
då Arild blev en attraktiv semesterort.

Mot bakgrund av Arilds och Nabbens småskalighet och delvis perifera läge, i 
kombination med ortens och omgivningarnas höga kulturmiljövärden är 
utvecklingsmöjligheterna begränsade. Långsiktig utbyggnad av orten ska, 
utöver vad som redovisas i översiktsplanen, ske med stor varsamhet.

Möjlighet för ny bostadsbebyggelse föreslås utmed båda sidor av Stora vägen i 
Arild. I Nabben finns möjlighet för ny bostadsbebyggelse i mindre omfattning i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Förtätningar inom outnyttjade 
byggrätter ska göras i harmoni med de kulturmiljövärden som präglar Arilds 
och Nabbens karaktär.

• Ar 1 - Ny bostadsbebyggelse öster om Stora vägen i Arild. Detaljplanering på-
går. Utbyggnad på kort och medellång sikt. Uppskattat antal bostäder: 10.

• Ar 2 - Ny bostadsbebyggelse väster om Stora vägen i Arild. Detaljplanering 
pågår. Utbyggnad på kort och medellång sikt. Uppskattat antal bostäder: 10.
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BRUNNBY
Brunnby definieras i mångt och mycket som platsen där landsvägarna möts. 
Norrifrån ansluter Lilla vägen, österifrån Norra Kustvägen, söderifrån 
Brunnbyvägen och västerifrån Krapperups kyrkväg och Bränneslyckevägen. 
Det är utmed dessa vägar och korsningar som byns småskaliga bebyggelse 
koncentrerats, samtidigt som skolan, kyrkan och det före detta ålderdoms-
hemmet tydligt avgränsar byn.

Brunnby omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och är en gammal kyrkby 
där bebyggelsen grupperar sig kring den medeltida kyrkan, prästgården, tionde-
ladan och Trullshögarna. Byn omfattas av bondgårdar och enstaka bostadshus 
där vissa byggnader bevarar ett äldre byggnadsskick i korsvirke, skiftesverk eller 
tegel. Brunnby var tidigare kommunalt centrum, vilket går att utläsa från bland 
annat en före detta lanthandel från tidigt 1800-tal, före detta kommunalhus, 
ålderdomshem och skolbyggnader.

Mot bakgrund av Brunnbys småskalighet och delvis perifera läge, i kombination 
med ortens och omgivningarnas höga kulturmiljövärden ska byns karaktär av 
liten och koncentrerad kyrkby bevaras. Endast enstaka förtätningar kan medges 
inom de lucktomter som finns utmed vägarna som leder till och från Brunnby.

SKÄRET
Bebyggelsen i Skäret är till övervägande del inbäddad i den strandnära skogen, 
som här och var bryts av med små ängs- och hagmarkspartier. Den äldsta 
bebyggelsen finns vid hamnplanen och strax ovanför. Merparten av bebyggelsen 
tillkom dock under 1960-talet i form av relativt småskalig fritidsbebyggelse. Den 
senaste större utbyggnaden skedde i början av 90-talet då det enhetliga bostads-
området Stenedal byggdes ut.

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Skäret visar upp det 
sena 1700-talets och 1800-talets fiskeläge med rätvinkligt gatumönster och läng-
or strikt placerade i rad. Många byggnader är uppförda med korsvirke och är 
brädfodrade men tegellängor förekommer också.

Orten ska bibehålla sin småskaliga karaktär och nära koppling till Skälderviken 
och kulturlandskapet. Enstaka bostadsbebyggelse kan uppföras inom de 
lucktomter som finns utmed vägarna inne i byn.

SVANSHALL
Under 1800-talet färdigställdes Svanshalls hamn och det är runt hamnen som 
byn bebyggts. Hamnen som finns idag uppfördes under 1900-talet. Den äldre 
bebyggelsen närmast hamnen kompletteras av små, enhetliga och geografiskt 
spridda bostadsområden av yngre snitt till följd av att Svanshall från 1980-talet 
och fram till idag byggts ut i omgångar.

I östra delen av Svanshall finns resterna av ett gammalt kalkstensbrott. Om detta 
skrev Carl von Linné under sitt besök i byn 1749.

Svanshall omfattas av lokalt bevarandeintresse med värdefull fiskelägesbebyggel-
se. De kulturhistoriska värdena är knutna till bland annat hamnen och bebyggels-
en från 1800-talet och 1900-talets första hälft. Området har en samlad bebyggel-
semiljö med flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader som tillsammans bevarar 
en äldre fiskelägesstruktur.
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Orten ska bibehålla sin småskaliga karaktär i gränslandet mellan Skälderviks-
kusten och jordbrukslandskapet. Enstaka bostadsbebyggelse kan uppföras inom 
de lucktomter som finns utmed vägarna inne i byn.

REKEKROKEN
Rekekroken utgörs av bebyggelsesamlingen mellan Jonstorp och Svanshall. Till 
stora delar ligger byggnaderna med långsidan ställd mot den slingrande vägen 
Gamla Rekekroken. Den äldsta bebyggelsen finns närmast Jonstorp och vid 
pirarmen som skjuter ut i Skälderviken. Mot Svanshall övergår bebyggelsen i mer 
sentida bebyggelse på större tomter.

Orten ska bibehålla sin småskaliga karaktär i gränslandet mellan Skälderviks-
kusten och jordbrukslandskapet. Enstaka bostadsbebyggelse kan uppföras inom 
de lucktomter som finns utmed vägarna inne i byn.

FARHULT
Farhults bebyggelse består dels av den gamla byn längs Farhultsvägen och dels av 
Farhultsbaden. Farhultsbaden kännetecknas av fritidshusbebyggelse från 1900-
talets senare hälft, inbäddad i små skogspartier. Farhultsbaden har de senare 
åren genomgått en omvandling från fritidsområde till en större andel permanent-
boende.

Farhult omfattas av lokalt bevarandeintresse som innefattar flera välbevarade 
äldre byggnader. Dessa visar 1800-talets agrarbebyggelse och den oskiftade 
byns karaktär i ett välbevarat odlingslandskap. Dess karaktär av äldre tiders 
sockencentrum med den starka kopplingen till jordbrukslandskapet hyser stora 
kulturhistoriska värden. I Farhult finns även kommunens bäst bevarade romanska 
medeltidskyrka.

Mot bakgrund av Farhults naturvärden och delvis perifera läge ska ortens 
småskaliga karaktär bevaras. Förtätning ska inte omfatta de naturområden som 
finns inom planlagt område i Farhultsbaden. Dessa områden ska värnas med 
hänsyn till sina höga naturvärden och de särskilda karaktärsdrag de skänker 
Farhult som helhet.

• Fa 1 - Utbyggnad av Farhults udde pågår för del av området. Utbyggnad på 
kort och medellång sikt. Uppskattat antal bostäder: 40 (hela området byggs inte ut under 
planperioden).

• Fa 2 - Utbyggnad norr om Farhultsvägen sker på jordbruksmark. Marken är 
dock redan bebyggd med spridda byggnader som försvårar ett rationellt 
brukande av marken. Föreslagen bebyggelse kan till en del ses som en förtätning 
av de spridda grupper av bebyggelse som finns inom området. Utbyggnad på lång 
sikt. Uppskattat antal bostäder: 60 (hela området byggs inte ut under planperioden).
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NORRA HÄLJARÖD
Norra Häljaröd ligger någon kilometer ifrån Häljaröds hamn. Bebyggelsen vid 
Häljaröds hamn utgörs av ett 30-tal bostadshus på rätvinkliga tomter. Norra 
Häljaröd har på sin sida främst prägeln av oskiftad by längs landsvägen. De 
större gårdarna och skiftena söder om Farhultsvägen har på senare år 
kompletterats av året runt- och fritidsbebyggelse norr om vägen.

Norra Häljaröd ingår i det lokala bevarandeintresset, och omfattar 
agrarbebyggelse från 1800-talet men med den oskiftade byns struktur. 
Området ansluter i norr till naturvårdsområde och klapperstensfält. Den äldre 
bebyggelsestrukturen rymmer ett flertal välbevarade äldre byggnader av kultur-
historiskt värde i ett välbevarat odlingslandskap.

Orten ska bibehålla sin småskaliga karaktär med nära koppling till kusten. 
Enstaka bostadsbebyggelse kan uppföras inom de lucktomter som finns utmed 
vägarna inne i byn.

Summering: Cirka 120 nya bostäder i småorter och på landsbygden längs 
Norra kusten. Motsvarar cirka 350 nya invånare.

DET ÖPPNA ODLINGSLANDSKAPET
En bit in från den högexploaterade kusten breder det flacka jordbrukslandskapet 
ut sig. Här utgörs den bebyggda miljön av skiftade gårdar och mindre 
bebyggelsegrupper samt Väsby, Ingelsträde och Mjöhult – tre småsamhällen 
med tydlig bykaraktär. Pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafik är starkt 
begränsade då linjenätet är glest och turtätheten låg.

Inriktning för bebyggelse på landsbygden
Ny bebyggelse på landsbygden ska i första hand koncentreras till dessa byar, 
Väsby, Ingelsträde och Mjöhult, eller till redan befintliga bebyggelsegrupper 
definierade som sammanhållen bebyggelse. För att bevara det öppna 
odlingslandskapet och motverka fragmentering ska ny enstaka bostads- eller 
verksamhetsbebyggelse utan kontakt med befintlig bebyggelse prövas med stor 
varsamhet. Riktlinjer för bebyggelse på landsbygden finns beskrivna i kapitlet 
Landsbygden.

Orter i det öppna odlingslandskapet 
– Väsby, Ingelsträde, Mjöhult

VÄSBY
Den gamla bygatan S:t Andreas väg slingrar sig fram genom Väsby kyrkby med 
den äldsta bebyggelsen i form av mindre gårdar och gathus placerade tätt inpå 
vägen. Förutom kyrka och prästgård finns också tidigare folkskolebyggnad och 
brandstation placerade utmed vägen. I Väsbys västra och norra delar dominerar 
mer sentida bebyggelse med rad-, kedje- och friliggande bostadshus från 1960- 
och 70-talen.

Det lokala bevarandeintresset i Väsby omfattar kyrkbyn med medeltidskyrkan, 
den monumentala prästgården, klockargården, gamla bykrogen, folkskolan 
med lärarbostaden, schakt Alströmer, gamla kommunalhuset samt den äldre 
bybebyggelsen med gårdar och gathus. För de äldre delarna bör framtida 
planläggning göras i bevarandesyfte.
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Orten ska bibehålla sin karaktär som kyrkby, med bygatan som den naturliga 
ryggraden, och med försiktig tillväxt i form av enstaka kompletteringar. 
Varsamhet ska råda gällande rivningar och förvanskande ombyggnader 
inom den äldre bebyggelsen. Enstaka bostadsbebyggelse kan uppföras inom 
de lucktomter som finns utmed vägarna inne i byn.

INGELSTRÄDE
Ingelsträde uppvisar en relativt brokig bebyggelsestruktur med bostads-
bebyggelse från förra sekelskiftet fram till 2000-talet. Från alla väderstreck leder 
vägar in till den täta bykärnan med byavägen som det naturliga navet. Mot 
jordbrukslandskapet avgränsas byn av ett antal större gårdar.

Ingelsträde omfattas av lokalt bevarandeintresse och har en stark koppling till 
både järnvägen och jordbruket. Det är ett välbevarat stationssamhälle av en 
typiskt skånsk karaktär. Den spridda gårdsbebyggelsen från 1800-talet 
kompletterades runt sekelskiftet 1900 med järnvägsstationen och bostads-
bebyggelsen. Viktiga kulturhistoriska inslag är bland annat järnvägsstationen, 
folkskolan, möllan, gårdar, gathus och bostadshus av skiftande karaktär.

Orten ska bibehålla sin lantliga karaktär och nära koppling till omgivande 
odlingslandskap. Enstaka bostadsbebyggelse kan uppföras inom de lucktomter 
som finns utmed vägarna inne i byn.

MJÖHULT
Den gamla banvallen, numera cykelväg, utgör själva ryggraden i Mjöhult. Det 
är längs järnvägen som den ursprungliga byn växte fram. Söder om järnvägen 
byggdes bostadsområden ut under 1900-talet och efter millennieskiftet har orten 
kompletterats med ytterligare ett bostadsområde i den östra delen. Norr om 
cykelvägen finns ett mindre verksamhetsområde som, inte minst på grund av 
Lantmännens båda silotorn, ger viss karaktär åt orten.

Mjöhult omfattas av lokalt bevarandeintresse som är knutet till det gamla 
stationssamhället. De kulturhistoriska värdena är bland annat knutna till 
bostadsbebyggelsen från tidigt 1900-tal, ett före detta värdshus samt mejeriet. 
Efter stationens rivning har Mjöhults helhet som stationssamhälle gått förlorat, 
men bebyggelsen kring 1900-talet berättar ändå dess historia.

Orten ska bibehålla sin lantliga karaktär och nära koppling till omgivande 
odlingslandskap. Enstaka bostadsbebyggelse kan även uppföras inom de 
lucktomter som finns utmed vägarna inne i byn. Ett mindre utbyggnads-
område för verksamheter i byns norra del möjliggör utveckling av befintliga 
verksamheter. Det bedöms som en lämplig lokalisering för att stödja 
utvecklingen av befintliga verksamheter, trots att utbyggnad sker på 
jordbruksmark.

För omgivande landsbygd har Mjöhult ett strategiskt läge som nod för 
kollektivtrafiken. Här finns behov av att upprätta pendlarparkering och goda 
omstigningsmöjligheter för såväl cyklister som bilister som önskar ta sig vidare 
med buss.

Summering: Cirka 80 nya bostäder i småorter och på landsbygden längs 
Norra kusten. Motsvarar cirka 200 nya invånare.
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KULLABERG
Kullaberg, urberget som skjuter ut som en vågbrytare mellan Öresund och 
Skälderviken, är kommunens enskilt mest betydelsefulla naturområde. Kullaberg 
hyser stora biologiska värden och värden för det aktiva friluftslivet. Samtidigt 
är området en stark turistattraktion som är viktig för den lokala besöksnäring-
en. Dessa olika värden måste balanseras så att överutnyttjande inte leder till att 
områdets unika värden går förlorade. Det är också viktigt att värna allmänhetens 
tillgänglighet till Kullaberg. Här har staten och Höganäs kommun ett stort ansvar 
i att förhindra tomtavstyckningar och andra åtgärder som kan inverka negativt på 
allmänhetens tillgänglighet.

SAMMANFATTNING 
– framtida bostadsbyggande i Höganäs kommun
Målet för hela kommunen är att vi ska vara 32 400 invånare till år 2035. Det 
innebär att vi behöver en beredskap på cirka 3 000 nya bostäder till år 2035. 

 
 Område   Uppskattat antal nya bostäder

 
 Höganäs     1400
 
 Viken      830
 
 Nyhamnsläge    130
 
 Lerberget     120
 
 Jonstorp     120
 
 Mindre orter längs norra kusten  170
 
 Mindre orter längs västra kusten  40
 
 Väsby, Ingelsträde, Mjöhult   80
 
 SUMMA      cirka 3 000
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  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:
  • Ta fram en ny fördjupad översiktsplan för
 -Höganäs och Väsby
 -Viken

  • Upprätta fördjupad översiktsplan för övriga serviceorter Lerberget, Nyhamnsläge och 

    Jonstorp

  • Aktualitetspröva planprogram för:

 - Västra delen av Storgatan

 - Delar av sydöstra Höganäs

 - Mölle

 - Södra Viken

 - Höganäs hamn

  • Utred lämplig utveckling för utredningsområdet i östra Höganäs, vid Steglingegården

  • Utred behovet av att ta fram planprogram för utpekade utbyggnadsområden, bland annat för 

    hela norra kusten

  • Arbeta löpande med strategisk planering, på kort och lång sikt, av lokalförsörjning (förskolor, 

    skolor, idrott, bostadsförsörjning, äldreboende, seniorboende med mera)



GRÖNSTRUKTUR OCH NATURVÄRDEN
Höganäs är en kustkommun med höga naturvärden och ett produktivt jordbrukslandskap. Stränderna, det öppna 
landskapet och den dramatiska topografin på Kullaberg har alla stor betydelse för Kullahalvöns identitet. Den 
övergripande grönstrukturen har stor betydelse för den biologiska mångfalden och hyser samtidigt stora rekreativa 
värden. I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för rekreation och grönstruktur i kommunen. Det föreslås riktlinjer 
för bevarande och utveckling och vilka grönområden och grönstråk i kommunen som bör utvecklas.

  Planeringsinriktning - Skydda de obebyggda kuststräckorna mellan orterna från 
  exploatering, så att de finns tillgängliga för rekreation och friluftsliv och så att dess ekologiska 
  värden består. Rekreativa och ekologiska samband inåt land till natur- och jordbrukslandskap ska  
  stärkas och bevaras. 

  Planeringsinriktning - Bevara och utveckla sammanhängande gröna stråk från tätortens
  parker och grönområden till naturområden, samt mellan olika naturområden. Skapa en grön-
  struktur i tätorterna och ut mot landsbygden och kusten, som möjliggör rörelse för människor
  och djur och stärker den biologiska mångfalden.

  Planeringsinriktning - Skapa sammanhängande kvalitativa grönytor i bebyggelsen, med  
  plats för fördröjning av dagvatten och andra ekosystemtjänster, samt för rekreation. Alla boende  
  i tätort ska inom 300 meter ha tillgång till grönområde av god kvalitet. Särskild hänsyn ska tas till 
  barns, äldres och funktionshindrades behov av grönytor.

  Planeringsinriktning - Prioritera förtätning och hushåll med markresurser för såväl nya 
  bebyggelseområden som för enstaka nya byggnader både i anslutning till tätorter och på 
  landsbygden. 

  Planeringsinriktning - Bevara, tillgängliggör och förbättra läsbarheten av våra natur- och 
  kulturmiljöer och besöksmål kopplade till dessa. Utvecklade vandringsleder, besöksmål med 
  informationsskyltar, lärorum i landskapet och förbättrade möjligheter att komma ut i naturen utan  
  egen bil kan medverka till att öka kunskaper om natur- och kulturmiljövärden. 

  Planeringsinriktning - Arbeta långsiktigt för en förbättrad havsmiljö genom att utöka arealen  
  skyddad havsmiljö och förbjuda bottentrålning och exploatering av havsbottnarna. Havets öppna  
  karaktär ska inte tillåtas påverkas av havsbaserade vindkraftverk.

  Planeringsinriktning - Balanseringsprincipen ska tillämpas då jordbruksmark eller grön-
  områden tas i anspråk för bebyggelse. De gröna värden som då försvinner ska kompenseras med  
  ekosystemtjänster som ersätter de förlorade värdena. Kompensationen ska finnas på plats innan  
  ursprunglig biotop tas i anspråk.
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NATURVÄRDEN PÅ LAND
Höganäs har fantastiska naturmiljöer och lockar årligen många besökare för upplevelse och 
avkoppling. Det breda utbudet av varierande livsmiljöer är en av flera anledningar till varför man 
väljer att bosätta sig i Höganäs kommun. Naturen är en viktig kvalitet som vi ska ta tillvara på och 
värna om i planeringen. 

Merparten av kommunens naturvärden ligger inom kustzonen. Trots att naturen här är präglad 
av havet finns naturtyper i ett brett spektrum, allt från stränder och dyner, havsstrandängar, havs-
klippor, grundbottnar, revlar, steniga stränder till ek- och bokskogar, betade artrika gräsmarker, hed 
och enbuskmarker. Många av dem är kulturbetingade och beroende av fortsatt beteshävd eller annan 
skötsel. 

Skog har stor betydelse för människans hälsa, men arealen skog i kommunen är mycket liten, mindre 
än 5% av landarealen, och merparten är koncentrerad till Kullaberg. Övrig skog utgörs av mindre 
bestånd, dungar och som tätortsnära natur, det senare särskilt viktig för folkhälsan. 

Mycket lite av ursprunglig våtmark återstår inom kommunen. Inre Skälderviken är kommunens 
enskilt största våtmark. Övriga är Görslövsåns mader, mindre vattendrag, småvatten och 
märgeldammar och ytterst små arealer naturliga kärr. 

Arealen urbana grönytor är den naturtyp som ökar mest, allt efterhand som tätorterna växer. 
Förutom kulturella och sociala värden har parker och trädgårdar även naturvärden, särskilt de som 
är äldre och hyser många olika miljöer. En park har exempelvis vissa paralleller med en hagmark, 
vilket gynnar relativt täta populationer av fågelarter. Hur tätorten byggs och förvaltas har därför 
betydelse. Ytterligare en miljö är gräsmarker i anslutning till infrastruktur som vägar. Många av 
dessa ytor utgör en viktig refug för odlingslandskapets hotade arter. 

NATURVÄRDEN TILL HAVS
Kommunen domineras av havet, som utgör ungefär 80 % av arealen. Kullahalvön angränsar mot 
två hav, Öresund och Skälderviken, där det förstnämnda ingår i Östersjön och det sistnämnda i 
Kattegatt (Västerhavet). Kommunens andel av haven har generellt höga ekologiska värden, hög 
biodiversitet samt utgör viktiga lek- och uppväxtområde för fisk som torsk, kolja, sjurygg och 
flatfisk. Utmed hela kuststräckan rastar och övervintrar stora mängder sjöfågel och vadare. Med 
undantag för inre Skälderviken klassificeras områdena som skyddsvärda för tumlare.  

I inre Skälderviken finns mynningsområdena vid Vegeå, Görslövsån och Oderbäcken med både 
bräckta och marina miljöer. Bottnarna här är långgrunda och sandiga till grusiga med spridda block. 
På några meters djup övergår de i sandbankar, sandbotten med ålgräs, stenrev med spridd vegetation 
och mindre ytor med musselbankar. 

Havet vid Kullaberg och österut till Svanshall ned till 15 – 20 meter utgörs av berg, block och sten 
med rika och täckande brun- och rödalgsbälten samt tareskogar (storvuxen brunalg). Inslaget av 
atlantiska arter är högt, som exempelvis död mans hand, kattfisk, hästmussla, hummer och bergets 
omgivande vatten är kända för de höga biologiska värdena.

Öresund mellan Viken och Kullaberg domineras av blockrika morän- och sandbottnar (geogena rev) 
ned till cirka 15 meters djup. Här finns välutvecklade brun- och rödalgssamhällen samt tareskogar, 
vilka är viktiga uppväxtområden för småfisk. Vissa likheter finns med Kullaberg. Sandbottnar och 
musselbestånd finns fläckvis inom hela djupintervallet och på grundare vatten sparsamt med ålgräs.

På 20 – 25 meter finns inom Öresund ett större område med lerig grovmo men i övrigt dominerar 
leriga gyttjiga mjukbottnar ned till 40 – 45 meter. Där finns arter som sjöpennor, oftast liten 
piprensare, sjöfjäder, grävande djur (megafauna) som sjöborrar samt havskräfta. Bottnarna hyser 
en god representation av skyddsvärda OSPAR habitat (Oslo-Paris konventionen, vilken syftar till att 
skydda marina miljöer i nordvästra Atlanten). Samtliga bottenlevande arter är mycket känsliga för 
bottentrålning. 67



NATURRESERVAT
Naturreservat bildas för att bevara och vårda värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda 
arter, samt för att tillgodose behovet av friluftsområden. Som skyddsform regleras naturreservat i 
miljöbalken kap. 7 § 4-8. Samtliga nedan nämnda naturreservat är beslutade och förvaltas av 
länsstyrelsen i Skåne. I kommunen finns 13 naturreservat:

• Väsby strandmark inrättades 1961, omfattar 9 hektar av Litorinavallen mellan Viken och 
Lerberget. 

• Nyhamnsläge-Strandbaden (Kullens havsbad) inrättades 1977, är 95 hektar varav 25 hektar är land. 
Omfattar hav ut till 3 meters djup och kusten mellan Strandbaden och Nyhamnsläge. 

• Nyhamnsläge-Lerhamn (Lerhamns fälad) inrättades 1977, utökat 2004, är 17 hektar exklusive hav. 
Omfattar hav ut till 3 meters djup och kusten mellan Lerhamn och Nyhamnsläge.

• Möllehässle (Mölle fälad) inrättades 1956, utökades 1992 och omfattar nu 73 hektar kust mellan 
Lerhamn och Mölle. Saknar marint skydd. 

• Västra Kullaberg inrättades 1971 och utökades 1986 med havsområdet ut till 300 meter från land. 
Arealen är idag 470 hektar varav 280 hektar är land. 

• Östra Kullaberg inrättades 1965 och utökades 1986 med havsområdet ut till 300 meter från land. 
Arealen är idag 802 hektar varav hektar är 700 land. 

• Strandhagen inrättades 1959, utökades 1973 och omfattar 2 hektar kust och betesmark väst om 
Arild. Reservatet kommer att inkluderas i ett tillsammans med västra och östra Kullaberg.

• Lunnabjär inrättades 1960 och omfattar 3 hektar. Avser en ås uppbyggd av isälvsmaterial mellan 
Brunnby och Nyhamnsläge. 

• Nabben 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. Ingår i Natura 2000.

• Skäret 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 som 
reservaten Nabben, Bölsåkra-Tranekärr och grönområdena i Fjälastorp med Sankt Arilds golfbana. 

• Bölsåkra-Tranekärr inrättades 1985 och omfattar 120 hektar kust mellan Skäret och Svanshall. 

• Görslövsåns mader inrättades 2006, vann laga kraft 2008, och omfattar 200 hektar. 

• Jonstorp-Vegeåns mynning inrättades 2014, vann laga kraft 2015, och omfattar kusten mellan 
Jonstorp i väster och Vegeåns mynning i öster samt vattenområdet ut till sex meters djup. Arealen är 
1506 hektar varav 237 hektar är land.

   Naturreservat i kommunen.
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TÄTORTSNÄRA NATUR FÖR LEK OCH VÄLBEFINNANDE
Naturreservat eller annat grönområde i anslutning till bostaden är idag viktigt vid val av bostad. Vi 
behöver vila och rekreation i gröna miljöer för att vila våra sinnen. Även turisten efterfrågar hav, 
gröna landskap och lättillgänglig natur och behoven bör beaktas i all samhällsplanering. Att vårda, 
skydda och skapa nya grönytor är därför en förutsättning för att uppnå kommunens övergripande 
mål med att befolkningen ska växa.

Grönska och grönområden ökar vårt välbefinnande genom att stimulera till lek, motion och 
utevistelse samt minska stress och sänka blodtrycket. Grönskan kan också bidra till en bättre ljud-
miljö och skapar på så sätt en hälsosammare miljö för stadens invånare. Resultatet från medborgar-
dialogen, via dialogkartan, visar att många uppskattar parker, grönområden och natur i centralorten 
Höganäs. Denna kvalitet ska vi ta tillvara på och värna om i planeringen. Målet är att boende i 
serviceorterna ska ha tillgång till kvalitativa grönytor inom högst 300 meter från bostaden, förskolan, 
skolan och arbetsplatsen, för att dagligen kunna utnyttja de rekreativa värden som dessa kan erbjuda. 
Boverkets handbok ”Gröna områden i planeringen” kan vara vägledande vid planering. Med 
kvalitativ yta syftas en miljö där invånare kan uppleva lugn och ro, ostördhet och avkoppling. Kan 
detta inte uppfyllas ska nya grönområden skapas eller tillgängligheten till parker förbättras genom att 
stärka och utveckla gröna kopplingar. 

Tätortsnära natur- och grönområden har en viktig betydelse för det sociala deltagandet och 
interaktionen mellan människor oavsett inkomst, ålder och etnicitet, och skapar förutsättningar för 
ökad integration och social sammanhållning. Arealen urban mark är den naturtyp som ökar mest, allt 
efterhand som tätorterna växer. Med en ökande befolkningsutveckling och en ambition att förtäta 
inom orterna kommer grönytorna att ha en allt viktigare funktion som andningshål i en tät 
bebyggelsestruktur. Vid all planering ska särskild hänsyn tas till hur grönska kan sammanvävas 
och förvaltas i den byggda miljön, så att viktiga värden inte går förlorade.

PÄRLBAND MED GRÖNA KOPPLINGAR
Parker, offentliga platser, grönområden och vattendrag är alla viktiga delar av kommunens 
grönstruktur. Förutom att de utgör livsmiljöer för djur- och växter och är en förutsättning för 
biologisk mångfald innehåller de miljöer för möten och rekreation, stråk för gående och cyklister och 
bidrar till att befintlig och ny bebyggelse bättre anpassas till ett förändrat klimat. 

I den byggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att rena luft, sänka temperaturer, ta 
hand om dagvatten och erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer. Träd, trädgårdar, parker, vatten- 
och grönområden utgör den byggda miljöns gröna infrastruktur som är en förutsättning för 
fungerande ekosystemtjänster.

Grönområden och vattendrag med länkar till stadens omland stödjer och utvecklar den biologiska 
mångfalden i kommunen. Dessa kan också tjäna som naturliga stråk för rörelse ut i den omgivande 
naturen. För ett fungerande friluftsliv behövs sammanhängande grönstråk, vilket även har betydelse 
för en del arters förflyttning mellan olika områden. Målet är därför att de grönområden som finns 
i tätorterna och på landsbygden kopplas samman. I Höganäs kommun ska kvalitet, tillgång, närhet 
och tillgänglighet förbättras mellan befintliga grönområden och grönstråk. Höganäs ska ha en mång-
fald av små och stora parker, naturområden och torg strategiskt placerade, jämnt fördelade och 
sammankopplade i ett nätverk av gröna stråk – som pärlband med olika typer av gröna kopplingar 
och ekologiska spridningssamband. 

I de områden utmed kusten och mellan samhällena som är obebyggda medger kommunen inte 
någon ny exploatering. Kusten har mycket höga allmänna intressen, som natur-, kultur- och 
friluftsvärden samt behovet av reträttväg inåt land vid ett ändrat klimat med högre havsnivå. Det 
gäller områdena mellan Viken och Lerberget, Lerberget och Höganäs, Nyhamnsläge och Lerhamn, 
Lerhamn och Mölle, Arild och Skäret, Skäret och Svanshall, Jonstorp och Farhult samt Farhult och 
Norra Häljaröd. Rekreativa och ekologiska samband ska utvecklas inåt land och natur- och jord-
brukslandskap ska stärkas och bevaras.

Principiell bild av ett 
nätverk av parker 
och gröna stråk. 
Kvalitativa parker 
är ett självklart 
stadsbyggnadselement 
i blandad bebyggelse 
och ska finnas 
strategiskt placerade 
i stadsstrukturen.
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KOMPENSATIONSÅTGÄRDER I SAMBAND MED FÖRTÄTNING
Balanseringsprincipen är ett verktyg som kan användas för att hindra eller påverka före beslut om 
exploatering eller för att kompensera de värden som försvinner eller skadas när en exploatering ska 
genomföras. De tätortsnära grönområden som kan komma att exploateras fyller en lång rad viktiga 
funktioner för rekreation, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Stegen används vid bedömningen av de konsekvenser som en exploatering kan få och hur 
kommunen kan motverka den negativa påverkan. Vid exploatering av ett område är det viktigt att 
i första hand vidta skyddsåtgärder för att försöka undvika eller minimera den negativa påverkan. 
Om ett intrång i ett grönområde inte kan undvikas ska förlusten kompenseras. Då kan de förlorade 
värdena återskapas på annan plats enligt balanseringsprincipen. Balanseringsprincipen kan endast 
kompensera värden som finns inom det aktuella exploateringsområdet. 

  
  Ekosystemtjänster
  Naturvårdsverkets definition:
  ”Begreppet ekosystemtjänster används  
  för att visa den nytta människan får från 
  naturens arbete. Som när växter renar 
  luft, buskar dämpar buller, bin pollinerar 
  grödor eller att vår hälsa ökar i naturen.  
  Det är också att stadens gräsmattor renar 
  regn- och snövatten från tungmetaller och 
  skadliga partiklar eller att bakterier och 
  maskar gör jorden bördig.”

Vissa intrång är irreversibla och kan inte ersättas, till 
exempel förlust av äldre kulturlandskap med artrik betes-
mark, natur- och urskogar eller liknande. Intrånget 
värderas från fall till fall. Med rätt planering kan en del 
nya naturmiljöer skapas i samband med all exploatering. 
Det kan gälla örtrika vägslänter vid infrastruktur, alléer, 
träd och buskage, blomrika sandmiljöer, blomsterängar 
i bebyggelse, småvatten med flera. Ambitionen i all 
planering ska vara att stärka de gröna värdena i 
kommunen. En grönplan för Höganäs kommun är under 
framtagande och utgör ett viktigt underlag vid exploatering 
i grönområden och ger svar på brist, behov och läge för 
grönstruktur i kommunen, och är vägledande vid 
kompensationsåtgärder. Som ett komplement till 
grönplanen bör en handlingsplan för ekosystemtjänster
tas fram.

Illustration som visar hur gröna element producerar ekosystemtjänster som kommer människan till godo. Den gråa pilen 
illustrerar hur ett nätverk av olika gröna element tillsammans skapar grönstråk.

  Balanseringsprincipen bygger på fyra steg:
  1. Undvika – initial lokaliseringsprövning
  2. Minimera – placering och reglering i detaljplan
  3. Kompensera – åtgärder inom planområdet på allmän platsmark
  4. Ersätta – åtgärd på annan plats

70



STÄRKTA MÖJLIGHETER FÖR FRILUFTSLIV OCH REKREATION
Närheten till grönområden ger människor möjlighet till daglig utevistelse och friluftsliv och 
underlättar skolornas utepedagogik. Att studera naturen och dess artrikedom främjar kreativitet, ger 
kunskap om naturen och ekosystemen samt inspiration till nytänkande och innovativa idéer. 

Havet, Kullaberg och kusten präglar i stort kommunen, vilket gäller även dess identitet och 
karaktär. Kommunen har hela 63 km kust. Merparten av besöksmålen ligger där, vilka årligen lockar 
en stor mängd besökare till kommunen. Kullaberg har som besöksmål en unik position med närmare 
en halv miljon besökare årligen. Kustzonens värde för friluftslivet och turism ska värnas och beaktas 
så att tillgängligheten till havet och kopplingen mellan hav och land bevaras genom öppna släpp.
 
För ett fungerande friluftsliv behövs sammanhängande grönstråk, vilket även har betydelse för en del 
arters förflyttning mellan olika områden. Målet är därför att de grönområden som finns i tätorterna 
och på landsbygd kopplas samman. I det större perspektivet kan det vara genom vandringsleder som 
Kullaleden (del av Skåneleden), ett väl utbyggt cykelnät som Kattegattsleden, KullaRulla för funk-
tionshindrade eller i det mindre perspektivet trottoarer och gångvägar i en grön miljö. Dessa rekrea-
tionsstråk ska stärkas och utvecklas och vid behov klimatsäkras och skyddas från erosionsskador.

STRANDSKYDD
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Inom strandskydd är det förbjudet att 
• uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller
• sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
• gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer och
• utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.
Enligt miljöbalken sträcker det generella strandskyddet sig 100 meter från strandlinjen, ut i vatten 
och in på land. Men i Skåne har länsstyrelsen och kommunerna tillsammans reviderat länets 
strandskyddade områden. I vissa områden har strandskyddet minskats eller helt tagits bort. I andra 
områden har strandskyddet utvidgats till maximalt 300 meter. Höganäs kommun är enig med 
Länsstyrelsen om strandskyddets utbredning.

VÄRNA DE MARINA MILJÖERNA
Vattenmiljöer är en betydelsefull tillgång för biologisk mångfald och har ur rekreationssynpunkt 
unika värden. Vatten medför möjligheter att utöva en rad aktiviteter såsom fiske, bad, dykning och 
segling med mera och har även en avstressande och rogivande effekt på människor. 

Sverige har, genom Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), tagit fram tre havsplaner, där 
Höganäs kommun berörs av planen för Västerhavet. Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling av havsmiljön och vara vägledande för myndigheter och kommuner vid planläggning, 
tillståndsprövning och förvaltning av havet. Den ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och 
miljömål. De användningar som anges i ett område har företräde. Höganäs kommun är berört av 
”område V300 Skånska Kattegatt” som anger användningarna attraktiva livsmiljöer, natur, sjöfart 
och yrkesfiske. Med attraktiva livsmiljöer syftas friluftsliv, kultur, natur och turism.

Trålning innebär att bottenmiljön med alla dess arter utsätts för en kraftig fysisk störning där en del 
arter slås ut helt. Trålning kan inte anses förenlig med användningen attraktiv livsmiljö och natur. All 
trålning bör upphöra genom att trålningsförbudet i Öresund utökas norrut från Lerberget fram till 
Kullen, den så kallade Kilen, och genom att de sedan 2009 inrättade fredningsområdena permanentas. 
Det senare tillkom i syfte att rekonstruera torskens numerär. Bottenmiljöerna har svarat positivt på 
det. Ett sådant förbud bör ligga i linje med havsplanens förslag. Även om yrkesfisket finns utpekat 
som en användning bedöms inte det påverkas negativt då kommunens yrkesfiskare fiskar med garn. 
En stor del av riksintressena för yrkesfisket gäller dessutom skydd av fiskens lekområden. De 
befintliga kustreservaten Nyhamnsläge – Lerhamn (Lerhamn fälad) och Möllehässle (Mölle fälad) 
saknar idag marint områdesskydd och bör kompletteras med det ut till tre meters djup i 
överensstämmelse med reservatet Nyhamnsläge – Strandbadens kusthed.
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Med hänsyn till havets höga natur- och kulturvärden samt dess sociala värden, ska inte sandtäkt eller 
annan exploatering av havsbottnarna medges. Mineraltäkt av havsbotten eller energiutvinning i form 
av havsbaserad vindkraft, ska heller inte medges. Det senare påverkar även upplevelsen av havsvid-
derna starkt. Kommunen delar HaV:s uppfattning att sådan användning inte ska anses 
lämplig.

Höganäs kommun ser positivt på att mer av den marina miljön skyddas i reservat. Länsstyrelsen har 
påbörjat bildandet av ett naturreservat i södra Kattegatt. Tidigt samråd har hållits med kommunen 
under 2017 och förslaget ligger i linje med kommunens uppfattning vad gäller trålning. 
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VÄGLEDNING - GRÖNA KOPPLINGAR

Naturvårdsplanen ska beaktas i all planering – de områden som pekas ut hyser stora värden och 
utgångspunkten är att de i första hand ska stärkas och bevaras. Grönstråket berör flera naturreservat.

Definitionen av grönstråk och vattenstråk:
Grönstråk - Långsträckt zon av park- eller naturmark eller annan typ av grönska som knyter ihop 
grönområden och natur till en sammanhängande struktur och som man vill framhäva för dess biologiska funktion 
eller för dess betydelse för friluftsliv och rekreation. Kan även omfatta vatten, t.ex. om stråket löper utmed en å eller en 
sjöstrand. Grön korridor och grön koppling är synonyma begrepp till grönstråk.

Vattenstråk - Vattendrag eller annat långsmalt vattenområde (sund och dylikt) som knyter ihop större vatten-
områden och som man vill framhäva för dess biologiska funktion eller för dess betydelse för friluftsliv och rekreation. 
Vattenstråk är synonymt begrepp med blåstråk.

LÄS MER
Naturvårdsplanen
(Antagen av 
kommunfullmäktige 
2017-02-23)
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1. Strandpromenaden
Kuststräckan från Viken upp till Kullaberg och österut mot Ängelholm längs Kullaleden är ett viktigt 
rekreationsstråk med höga värden som tätortsnära natur för rekreation, högt värde som grönstruktur 
samt högt värde för hotade eller missgynnade arter och naturtyper. Kusten och grönområden längs 
med den föreslås tillgängliggöras i ännu högre utsträckning genom till exempel utveckling av 
rekreationsstråk. 

2. Niagarabäcken
Grönstrukturen i södra Viken föreslås utvecklas och kan knytas samman genom till exempel 
rekreationsstråk längs Niagarabäcken. Bäcken är viktig för fiskbeståndet, bland annat för öring, och 
utvecklas med åtgärder för fisk och vattenmiljö.

3. Svanebäckskogen
Svanebäcksskogen i norra Viken har ett högt värde som tätortsnära natur för rekreation, högt 
värde som grönstruktur samt högt värde för hotade eller missgynnade arter och naturtyper. Grön-
strukturen knyter an till Strandpromenaden och ska bevaras och utvecklas utifrån sina biologiska 
värden.

4. Lerbergsskogen
Lerbergsskogen har i kommunens naturvårdsplan föreslagits som naturreservat för att säkra natur- 
och rekreationsområdet. Skogen är ett av två större kommunala rekreationsområden, utöver Ärtan 
och bönan, och är ett av få områden med tall och hyser höga biologiska värden. I området ska 
finnas solöppna lägen även blottad sand för markbyggande insekter som vildbin med flera. 
Planbestämmelsen bör ändras till naturmark. Skötselplanen behöver förbättras och bli mer 
detaljerad. Området bör ges ett kommunalt naturvårdsförordnande. Det är viktigt att det även 
fortsättningsvis behålls en grön, obebyggd koppling från Lerbergsskogen och inåt land.

5. Bullervallen, Lerberget
Rekreationsstråket går längs med väg 111 och kopplar samman Lerbergets södra och norra delar 
med varandra. Grönområdet i Västra Lerberget hyser höga biologiska värden och ska bevaras. Här 
finns artrik torräng, vilket är en bristmiljö inom kommunen. Den är viktig för insekter som humlor 
och vildbin. Målsättningen bör vara fortsatt öppen örtrik torräng där särskild hänsyn tas till hed-
blomstret. Vegetationen i Östra Lerberget hyser låga biologiska värden och består av klippt gräsmatta 
med dungar av träd och buskar. Området bidrar till ett grönt gaturum och är ett skydd från väg 111 
för de boende på östra sidan av vägen. Utmed rekreationsstråket går en gång- och cykelväg. 

6. Ekdunge, Sydöstra Höganäs
Ekdungen hyser höga biologiska värden och ska bevaras som ett naturområde. Stråket från Lerberget 
upp till Ekdungen är en viktig ekologisk spridningskorridor och bör kopplas ihop med närliggande 
områden. Området behöver utvecklas med avseende på de sociala värdena (allmänning, artrikedom, 
kultur, rofylldhet och viste). En slinga och tydliga entréer kan öka tillgängligheten. 

7. Ärtan och bönan
Ärtan och bönan har i kommunens naturvårdsplan föreslagits som naturreservat för att säkra 
natur- och rekreationsområdet. Området är ett av två större kommunala rekreationsområden, utöver 
Lerbergsskogen, och är ett av få tysta områden i kommunen. Området har mycket högt värde som 
tätortsnära natur för rekreation, mycket högt värde som grönstruktur och mycket högt värde för 
hotade eller missgynnade arter. Tillgängligheten till området behöver utvecklas och det finns ett 
behov av att utöka området norrut för att säkra rekreativa värden. Ärtan och bönan hyser viktiga 
naturvärden och har en funktion som tyst oas för avkoppling och upplevelse. Grönområdet är ett av 
få tätortsnära lövskogsbeklädda friluftsområden i kommunen och föreslås bevaras och utökas för att 
nå sin fulla potential.

Ärtan och Bönan föreslås knytas samman norrut med Margreteberg och söderut med 
aktivitetsstråket och i förlängningen med Lerbergsskogen.
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8. Höganäs, naturmark inom Tjörröd
Området omfattar en mängd småbiotoper i igenväxningssucession. Området har lågt värde som 
tätortsnära natur för rekreation, högt värde som grönstruktur och måttligt värde för hotade eller 
missgynnade arter. Potential finns att höja värdena generellt. Vid exploatering eller planläggning bör 
dessa aspekter arbetas in så långt det är möjligt, så även att området bör kopplas ihop med andra 
grönområden så att tillgängligheten ökar. Beakta att träd- och buskmarkerna bör ha både gläntor 
och slutna områden, gräsmarkerna bör vara ört- och blomrika. Generellt bör alltid arter som är 
gynnsamma för insekter och eller är fruktbärande gynnas. 

9. Aktivitetsstråk
Grönstrukturen längs aktivitetsstråket föreslås utvecklas och knytas an till rekreationsområdet Ärtan 
och Bönan i norr och till Lerbergsskogen i söder. Aktiviteterna går från idrottsrelaterade i söder till 
kulturinriktade i norr, och används årligen av allmänheten och besökare. Vid exploatering i 
Nymbergs park ska särskilda värden, bland annat häckarna i östra delen behållas för fågellivet så 
långt som möjligt.

10. Gamla banvallen, Cykelväg, Höganäs till Mjöhult
Den gamla banvallen har en biologisk koppling till odlingslandskapet och utgör ett långt och viktigt 
grönstråk med träd, buskage och örtrik gräsmark utmed gång- och cykelvägen mellan Höganäs och 
Mjöhult. Stråket sammanbinder flera grönområden. Naturvärdena är höga för hotade eller miss-
gynnade arter då det fungerar som en brynmiljö i jordbruksbygd. Stråket ska bevaras och biologiska 
värden utvecklas. Stråket är ett viktigt rekreativt samband som även tillgängliggör odlingslandskapet.

11. Gamla banvallen, Strandbaden till Mölle
Grönytor utmed gång- och cykelvägen längs den gamla banvallen mellan Mölle och Höganäs har 
höga biologiska värden. Stråket sammanbinder flera orter, kustfälader och Kullaberg med andra 
grönområden. Gång- och cykelvägen är populär och välbesökt av både boende och turister. Stråket 
fungerar också som en biologisk korridor och ska bevaras. Biologiska värden utvecklas.  

12. Margereteberg, naturmark norr om badplatsen
Margereteberg omfattar ett mindre strandnära igenväxande naturområde med bland annat torrängar 
och anlagd våtmark. Området har högt värde som tätortsnära natur för rekreation, högt värde som 
grönstruktur och högt värde för hotade eller missgynnade arter och naturtyper. Gång och cykelväg 
samt badplats ansluter direkt till platsen. Området bevaras och utvecklas utifrån biologiska och 
rekreativa värden.

13. Trollskogen, Strandbaden
Området utgörs av en tall- och björkskog och har mycket högt värde som tätortsnära natur för 
rekreation, mycket högt värde som grönstruktur och mycket högt värde för hotade eller miss-
gynnade arter och naturtyper. Här finns bland annat en kommunal badplats och serviceanläggningar 
till Kullaleden, som uterum för skolklasser, övernattningsskjul och grillplats. Området ska bevaras 
och utgöra en värdefull insektsmiljö. 

14. Nyhamnsläge-Strandbadens naturreservat
Hela reservatet omfattas av natura 2000 och större delen av dessa naturtyper är definierade enligt 
habitatdirektivet. Området har mycket högt värde som tätortsnära natur för rekreation, mycket högt 
värde som grönstruktur och mycket högt värde för hotade eller missgynnade arter och naturtyper.  
Området ska bevaras i sitt nuvarande skick och tillgängliggöras för bad och friluftsliv.

15. Naturreservat Nyhamnsläge - Lerhamns naturreservat
På betesmarkerna mellan Lerhamn och Nyhamnsläge, så kallad Lerhamn fälad, finns varierande 
natur med havs-och strandängar. Området har mycket högt värde som tätortsnära natur för 
rekreation, mycket högt värde som grönstruktur och mycket högt värde för hotade eller missgynnade 
arter och naturtyper och mycket högt värde för mark- och kulturhistoria. Området ska behållas som 
ett äldre öppet beteslandskap och tillgängliggöras utan att dess naturvärden tar skada. 
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16. Krapperup 
Slottsparken är en ädellövskog med höga biologiska värden. Naturvärdet ligger främst i att ädellöv-
skogen är källpåverad varför målet bör vara att grundvattennivån, i den del som av Skogsstyrelsen 
klassats ha skogliga naturvärden, tillåts vara hög. Den del som Skogstyrelsen (N 1672-1995) har 
klassat ha höga naturvärden bör säkerställas för fri skogsutveckling.

17. Möllehässle naturreservat
Området omfattar kust och betesmarker mellan Lerhamn och Mölle, så kallad Mölle fälad. Mölle och 
Lerhamn fälader hyser några av de finaste och artrikaste gräsmarkerna inom kommunen. Merparten 
av området väst om gamla banvallen omfattas därför av natura 2000. Klockgrodans miljö ska 
skyddas och bevara en öppen strandfälad med gles buskvegetation genom beteshävd.

18. Kullaberg
Utgörs av lövskogsbeklätt berg, betesmarker och Mölle golfbana där den sticker ut i havet med dess 
branter i ett i övrigt öppet och flackt landskap. Området har mycket höga värden för hotade eller 
missgynnade arter och naturtyper, mycket höga värden som tätortsnära natur för rekreation, mycket 
höga värden för mark- och kulturhistoria och mycket höga värden som grönstruktur. Flera 
naturtyper enligt natura 2000 har identifierats. Området ska bevaras och utvecklas enligt framtagna 
skötsel- och bevarandeplaner.

19. Strandhagens naturreservat, Arild
Området är en tätortsnära klipp- och stenstrand, betesmark, ohävdad havsstrandäng och artrik 
torräng. Området har högt värde som tätortsnära natur för rekreation, högt värde som grönstruktur 
och högt värde för hotade eller missgynnade arter och naturtyper. För reservatet finns en fastställd 
skötselplan från 1982.

20. Nabben, kust mellan Arild och Skäret
Mellan Arild och Skäret sträcker sig en längre obebyggd kuststräcka med klippor, stora stenstränder, 
träd- och buskbevuxna betesmark samt medelrikkärr där källvatten når dagen. Området i sin helhet 
omfattas av natura 2000. Målet med reservatet är att större delen av reservatet ska restaureras och 
bevaras som öppen kusthed och fäladsmark. För reservatet finns en skötselplan från 1994.

21. Gärdas äng, Jonstorp
Området ligger centralt i Jonstorp och varit uppodlat till mitten av 1900-talet. Området har högt 
värde som tätortsnära natur för rekreation, högt värde som grönstruktur och måttligt värde för 
hotade eller missgynnade arter och naturtyper. Området ska bevaras och utvecklas utifrån biologiska 
värden.

22. Farhultsbaden
Omfattar kusten utmed Farhult med sandstrand, fördyner, vita och grå dyner, fuktängar, vassar, 
buskage och lövskog inne bland bebyggelsen. Området har mycket högt värde för hotade eller miss-
gynnade arter och naturtyper, mycket högt värde som tätortsnära natur för rekreation och högt värde 
som grönstruktur. Området ska vara öppet, inte igenväxt och vassbeståndet ska inte öka nämnvärt. 
Bevarandeplan enligt natura 2000 och en skötselplan från 2014 finns för området.

23. Görslövsån
Görslövsån är kommunens största vattendrag och ska utvecklas med åtgärder för fisk och 
vattenmiljö. Naturreservatet Görslövsåns mader har en rekreativ potential som föreslås utvecklas.

24. Oderbäcken
Oderbäckens vattendrag utvecklas med åtgärder för fisk och vattenmiljö. 

25. Skälebäcken
Öring finns och föryngringen av denna är god. Skälebäcken kan utvecklas med åtgärder för fisk och 
vattenmiljö. 
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  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:

  • Pågående arbete med att ta fram en grönplan

  • Ta fram utredning kring tillgången och närheten till grönområden från bostadsplats, förskolor,

   skolor med mera

  • Ta fram en handlingsplan för ekosystemtjänster

  • Genomför och följ upp åtgärder i Naturvårdsplanen



LANDSBYGDEN
Grundstenen för en levande landsbygd är de areella näringarnas möjlighet att upprätthålla sin verksamhet och att 
utvecklas. Tillsammans med en bedömning av påverkan på landskapsbilden och möjligheten till ett hållbart boende, 
med tillgång till service, kollektivtrafik, rent vatten, omhändertagande av avlopp med mera ska lantbrukets intressen 
vara vägledande vid bedömning av ny bebyggelses lämplighet. I detta avsnitt beskrivs förutsättningar för landsbygden 
i Höganäs kommun. Det föreslås riktlinjer för hur landsbygden kan utvecklas och hur en god resurshushållning kan 
uppnås.

  Planeringsinriktning - Skydda de obebyggda kuststräckorna mellan orterna från 
  exploatering, så att de finns tillgängliga för rekreation och friluftsliv och så att dess ekologiska 
  värden består. Rekreativa och ekologiska samband inåt land till natur- och jordbrukslandskap ska  
  stärkas och bevaras. 

  Planeringsinriktning - Bevara historiskt värdefulla och identitetsskapande strukturer i  
  landskap och bebyggelse så att nya områden och ny infrastruktur anpassas till landskapsbilden
  och omgivande bebyggelse. Utformningen ska utgå från ett bevarande av gamla infrastrukturer 
  och bebyggda miljöer såsom exempelvis gårdsmiljöer, gärdesgårdar, alléer, vägar och ägogränser.
  Beakta landskapsbilden och ta hänsyn till fornlämningar i planeringen.

  Planeringsinriktning - Minska VA-systemets påverkan på kommunens grundvatten- och  
  ytvattenförekomster, framförallt genom inventering och åtgärdsförslag som leder till förbättrad  
  rening av enskilda avlopp. Bebyggelse med mera som angränsar till grundvattenförekomster bör  
  endast marginellt påverka grundvattnets kvantitet eller kvalitet så att varken kemisk eller kvantitativ  
  status försämras.

  Planeringsinriktning - Säkerställ en långsiktigt hållbar användning av jordbruksmark  
  genom att behålla förutsättningar för ett effektivt jordbruk och samtidigt tillvarata landsbygdens  
  utvecklingsmöjligheter för besöksnäring. 

  Planeringsinriktning - Komplettera i första hand befintlig bebyggelse inom de områden  
  som utpekats som samlad bebyggelse. Lokalisera i första hand ny bebyggelse till lucktomter
  och/eller samla ny bebyggelse i mindre grupper.

  Planeringsinriktning - Lokalisera med hänsyn till de areella näringarna och med hänsyn till 
  landskapet. Bebyggelsen placeras vid markerade landskapselement, till exempel vid en större
  dunge eller vegetationsridå eller vid nederkanten av en höjdrygg. Undvik höjder och öppen mark. 
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  Planeringsinriktning - Planera med ett hela-resan perspektiv genom att skapa effektiva 
  resekedjor och utveckla knutpunkter för rationella byten mellan trafikslag. Med bra 
  pendlarparkeringar för både bil och cykel ges även de som bor mer perifert möjligheten att resa 
  kollektivt en del av resan. Underlätta även för samåkning i anslutning till knutpunkter. Förbättra
  möjligheten att nå tåg och flyg via kollektivtrafik. 



LANDSKAPET PÅ KULLAHALVÖN
Landsbygden i Höganäs kommun präglas av naturlandskapets övergång från en platt och lågt 
belägen slätt i sydost till Kullaberg med sin branta kust i nordväst. Åkrarna och berget utgör 
viktiga element i landskapsbilden. Den visuella upplevelsen av ett landskap utgörs av summan 
och samverkan mellan de olika landskapselementen. Dessa kan vara terrängformer, åkrar, olika 
naturtyper, bebyggelse, vägar, alléer eller andra linjeelement. Stora delar av kommunens landsbygd 
präglas av det vidsträckta jordbrukslandskapet. 

Inom Höganäs kommun har tre karaktärsområden pekats ut i Länsstyrelsens rapport ”Det skånska 
kulturlandskapet”, för att beskriva principiella karaktärsdrag i landskapet. Karaktärsområdet 
Kullaberg ingår i landskapstypen ”mosaikartat skogsklätt åslandskap”, medan Ängelholmslätten ingår i 
den landskapstyp som benämns ”låglänt odlingslandskap”.

Kullaberg omfattas av berget med omnejd och karaktäriseras av sin visuella dominans och mötet med 
havet. Vid dess fot finns de äldre orterna Mölle och Arild. Berget övergår österut i ett backigt brukat 
landskap med byar och gårdar. Landskapet är enhetligt, opåverkat och ovanligt i regionen. Natur-
värdena är höga, såväl på land som i havet. I anslutande jordbruksbygd är värdena knutna till den 
mosaikartade indelningen i åkrar, bete och skogar med småbiotoper som stengärden, alléer och äldre 
bebyggelse. Området har mycket höga rekreationsvärden.

Ängelholmslätten omfattar Rönne ådal och slättlandet mellan Hallandsåsen och Öresund inom 
Ängelholms, Höganäs, Helsingborgs, Åstorps, Klippans och Örkelljungas kommuner. Höganäs 
kommun omfattas som helhet av denna landskapskaraktär, med undantag för Kullaberg med 
omnejd och en liten del av landskapet söder om Viken (som istället omfattas av karaktärsområdet 
Lund- och Helsingborgsslätten). Området karaktäriseras av en lågt liggande, flack fullåkersbygd. 
Naturvärdena inom jordbruksbygden är främst knutna till gärden och fastighetsgränser, mindre 
skogsdungar, parker, alléer, kyrkogårdar, äldre trädgårdar och gårdsmiljöer. Tillsammans med 
slättens öppenhet skapas ett rumsligt avgränsande landskap.

Planeringsinriktning - Ny, enstaka bebyggelse utanför befintlig bebyggelsestruktur 
tillkommer normalt inte inom riksintresse för högexploaterad kust. 
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Landskapskaraktärer i kommunens analys
I kommunens landskapsanalys (framtagen i arbetet med vindkraftpolicy), ”Landskapets skala och 
komplexitet”, är ovanstående karaktärsområden indelade i mer specifika landskapskaraktärer. 
Variationen mellan dessa karaktärer bidrar i sig till de stora upplevelsevärdena. De har även olika 
”visuell tålighet” beroende på dess karaktär men även på vad eventuella ingrepp kan åstadkomma. 
Ett landskap kan även uppfattas som visuellt känsligt, så ofta i ett ålderdomligt landskap, i unika na-
turområden eller i extremt homogena landskap som exempelvis större hedar, strandängar med mera. 
Här handlar det då om att förändringar lätt tar all uppmärksamhet. Analysens landskapskaraktärer: 

Åkerlandskap, den karaktär som arealmässigt upptar störst del 
av kommunen. Kännetecknas av flack terräng, att all mark är 
uppodlad och att gårdarna ligger ensamma, jämnt utspridda 
tillsammans med några mindre byar. Visuellt relativt tålig.

Görslövsån, på grund av sin öppenhet och storskalighet övergår 
den omärkligt i omgivande åkerlandskap men visar sig ändå 
som ett välkommet avbrott i slättbygden. Karaktären har ett 
viktigt historiskt värde, både vad gäller natur och kultur.

Backarna, övergår i norr från slättbygd till ett mjukt kuperat 
jordbrukslandskap. Spridda gårdar, trädridåer med mera. Är 
i övrigt som karaktären ”åkerlandskapet” men bryts av med 
enstaka skogspartier med mera. Begränsad utbredning.

Godslandskapet, en särskild undertyp till ”backarna”. 
Skillnaden ligger främst i att marken är i Krapperups ägo 
och karaktäriseras av stora fält, alléer och speciell kultur.

Småskaligt skogs- och beteslandskap, består av kuperad 
terräng liknande de två föregående karaktärerna men 
merparten åker är ersatt av skog och betesmark. Små-
skaligheten och den höga komplexiteten gör landskaps-
bilden mycket tilltalande.

Berget, själva Kullaberg med sin dramatiska topografi 
och omväxlande naturtyper, en unik landskapskaraktär 
med stora natur- och upplevelsevärden. Visuellt mycket 
känslig.

Södra Öresundskusten, karaktäriseras av den flacka och till stor del 
bebyggda kusten. De obebyggda stråken mellan hav och inland är 
små. Visuellt mycket känslig för ytterligare exploatering.

Norra Öresundskusten, liksom den södra kusten, tämligen flack. 
Denna norra del är däremot nästan fri från bebyggelse och upptas 
till stor del av kustnära betesmarker. Kusten har en ålderdomlig 
karaktär, stor komplexitet och artrikedom.

Norra Skäldervikskusten, utmärks av sin branta profil och klippkust. 
En hel del spridd bebyggelse förekommer och inåt land ansluter 
omväxlande skog, betesmark och mindre åkerarealer. Karaktären är 
småskalig, omväxlande och visuellt mycket tilltalande men känslig.

Södra Skäldervikskusten, kännetecknas främst av sina flacka strand-
ängar, dyner och grundbottnar. Inåt land ansluter öppen åkerbyg-
den delvis även bebyggelse. Karaktären är öppen och storskalig där 
utblicken mot Bjärehalvön är storslagen. Trots storskaligheten är 
området visuellt känsligt.  
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BEBYGGELSE PÅ LANDSBYGDEN
Landsbygden i Höganäs kommun är förhållandevis tätbebyggd med drygt 2 200 invånare. Mindre 
byar, bebyggelsegrupper och gårdar finns jämnt utspridda över jordbrukslandskapet. Bebyggelsen 
på landsbygden och i de mindre orterna uppvisar en stor bredd, både vad gäller formspråk och 
tidsepoker. Här samsas traditionella gårdsbyggnader med moderna bostadshus. Här ligger hus eller 
gårdar helt själva, omgärdade av jordbrukslandskap eller samlade i grupper av bebyggelse. 

För bebyggelsen på landsbygden är det av stor betydelse att det finns välfungerande kommunal och 
kommersiell service och kollektivtrafik i respektive serviceort. Med väl utbyggda cykelvägar och 
vägnät fungerar det lätt att nå det utbud som den lite större orten kan erbjuda.

Bebyggelse på landsbygden saknar ofta detaljplan, men regleras ändå genom plan- och bygglagen. 
Ofta lokaliseras ny bebyggelse till befintliga bebyggelsegrupper. Byggnadsnämnden i Höganäs 
kommun har antagit en definition av sammanhållen bebyggelse och identifierat bebyggelsegrupper i 
kommunen som faller under denna kategori. Sammanlagt rör det sig om ett 50-tal småbyar eller 
husgrupper runtom i kommunen som definieras som sammanhållen bebyggelse, från bebyggelsen 
vid Kullens fyr i väster till Norra Häljaröd i öster. Byggnadsnämnden ansvarar för att regelbundet 
uppdatera vilka områden som räknas som sammanhållen bebyggelse. 

• Lucktomt definieras som en mindre fastighet, utan 
huvudbyggnad, som ligger mellan andra bebyggda fastig-
heter. Tillkommande enstaka ny bebyggelse på landsbyg-
den ska i första hand lokaliseras till områden definierade 
som sammanhållen bebyggelse eller på så kallade lucktom-
ter i befintlig bebyggd miljö.

• Sammanhållen bebyggelse är ett 
begrepp som används för 
bebyggelsegrupper utanför 
detaljplan med minst tre bostads-
hus, där det finns bebyggelse på 
tomter som gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av en väg, 
gata eller park. Inom samman-
hållen bebyggelse krävs bygglov i 
högre utsträckning än i områden 
utanför sammanhållen bebyg-
gelse och utanför detaljplan. De 
avstånd mellan gårdar och bebyg-
gelsegrupper som finns idag ska 
kvarstå. Ny bebyggelse får inte 
försvåra brukandet av jordbruk-
smarken.
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Bilden illustrerar ett exempel på lucktomter, 
färgade rutor.

Kartan visar områden för sammanhållen bebyggelse.
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LOKALISERING AV NY BEBYGGELSE OCH VERKSAMHET PÅ LANDSBYGDEN
För en effektiv markanvändning och hushållning med resurser ska exploatering i första hand ske 
i anslutning till befintlig bebyggelse, nära kollektivtrafik och service, det vill säga i anslutning till 
kommunens serviceorter. Samtidigt är det viktigt med en livskraftig landsbygd där även bostads-
bebyggelsen tillåts utvecklas. Nya bostäder på landsbygden kan tillkomma som komplettering av de 
mindre orterna eller som enstaka bebyggelse på landsbygden. Vid lokalisering av bebyggelsen på 
landsbygden är tillgängligheten till kollektivtrafik och befintlig service en viktig utgångspunkt. 
Bostadsbebyggelse på landet behöver också lokaliseras så att det finns goda förutsättningar för 
vatten- och avloppsförsörjning. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse och landskaps-
bild och bör inordnas i den struktur som finns i området. Bostadsbebyggelse lokaliseras så att 
störningar på de areella näringarna undviks och med utgångspunkten att inte ta jordbruksmark i 
anspråk.

Höganäs kommun ser positivt på nyetablering av kompletterande verksamheter till befintliga lant-
bruk. Exempel på kompletterande verksamheter kan vara övernattningsmöjligheter i form av bed 
and breakfast, bo på lantgård eller liknande, gårdsförsäljning och förädling i liten skala av gårdens 
produkter, eller till exempel utbildnings-, kurs- och upplevelseverksamhet. Nyetablering av 
kompletterande verksamheter till befintliga lantbruk ska stödjas särskilt. En möjlighet för kommunen 
är att stötta samordnad logistik för distribution av råvaror för att underlätta för lokala odlare att få 
avsättning för sina produkter på en lokal marknad. Därför är det angeläget att skapa plats för 
distributionslokaler och distributionskanaler. Ingen specifik plats pekas dock ut i översiktsplanen. En 
strategi för landsbygdsutveckling bör tas fram.

Tillkommande enstaka ny bebyggelse på landsbygden ska i första hand lokaliseras till områden 
definierade som sammanhållen bebyggelse eller på så kallade lucktomter i befintlig bebyggd miljö. 
Enstaka byggnader på landsbygden ska lokaliseras med hänsyn till landskapet, förslagsvis vid en 
större dunge eller vegetationsridå, eller vid nederkanten av en höjdrygg. I de landskapskaraktärer 
som tidigare beskrivits som visuellt känsliga eller med särskilda värden ska särskilt stor försiktighet 
iakttas mot spridd bebyggelse. Stor försiktighet ska också råda för bebyggelse inom 
avrinningsområden till vattendrag som riskerar att överskrida gällande miljökvalitetsnormer.

VÄL UTBYGGD DIGITAL INFRASTRUKTUR OCH GODA PENDLINGSMÖJLIGHETER
För att upprätthålla en levande landsbygd är infrastrukturen av stor vikt. En väl utbyggd digital 
infrastruktur möjliggör arbete hemifrån, samt ortsoberoende småföretagande inom vitt skilda 
näringar. Möjlighet till pendling med kollektivtrafik genom bland annat transportnoder för effektiva 
byten av transportslag, väl anpassade tidtabeller för kollektivtrafik, underlättande för samåkning och 
utbyggnad av bra cykelparkeringar är av stor vikt för en levande och hållbar landsbygd. Vid planering 
på landsbygden ska goda förutsättningar skapas för ett väl utvecklat transportsystem och en snabb 
digital infrastruktur.

Samtliga nya bebyggelseområden som föreslås i översiktsplanen förutsätts erbjudas anslutning till 
fibernätet. Inga ytterligare åtgärder bedöms krävas inom planperioden.

>> Se mer under Teknisk försörjning.
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UTANFÖR DETALJPLANELAGT OMRÅDE
Innan beslut om bygglov och förhandsbesked utanför 
detaljplanelagt område ska platsens lämplighet alltid 
prövas. Den övergripande principen är att ställningstagande till 
mark- och vattenanvändning ska göras mot bakgrund av vad 
som från allmän synpunkt är en lämplig utveckling. 

Planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked ska 
syfta till att mark- och vattenområden används på det mest 
lämpade sättet med hänsyn till dess egenskaper, läge och 
behov. En samlad bedömning ska göras utifrån översiktsplanens 
riktlinjer tillsammans med andra adekvata planeringsunderlag 
och samhällsekonomiska kostnader. Företräde ska ges till sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. All nybyggnation ska lokaliseras på ett ur socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

  VÄGLEDNING - VID BYGGLOVSPRÖVNING
  • Utlöser åtgärden detaljplanekrav enligt PBL (2010:900) 4:2? Även nyligen gjorda 

    fastighetsbildningar eller nybyggnationer bör räknas in vid bedömningen av behovet av 

    detaljplaneläggning 

  • Hur är platsen definierad i gällande översiktsplan?

  • Är placeringen av den tänkta byggnationen inom samlad bebyggelse?

  • Är placeringen på en lucktomt eller annan yta inom redan ianspråktagen mark med bebyggelse?

  • Finns vatten och/eller avlopp, hur är kapaciteten?

  • Hur ser VA-nätet ut i närheten? Finns det kapacitet där? Hur påverkas kapaciteten på VA i

    närheten, går det att koppla på fler till kommunalt vatten och avlopp?

  • Finns kapacitet i dagvattensystemet? 

  • Hur är grundvattennivån, finns behov för avledning? Går det att avleda?

  • Kommer byggnationen påverka brukande av jordbruksmarken? 

  • Är jordbruksmarken brukbar? Är den kvarvarande marken brukbar efter avstyckning, går det att 

    vända med traktor och harv eller dylikt?

  • Är placeringen belägen utmed befintligt vägnät? 

  • Kan åtgärden försvåra framtida ändringar/utbyggnader av vägnätet, inklusive cykelvägar och

    vandringsleder?

  • Hänsyn ska tas till framtida översvämningsrisker. Byggnader bör inte placeras under en

    plushöjd av 3 meter över havet (m.ö.h).

  • Särskild varsamhet gäller inom samtliga riksintresseområden. Bedömning bör göras i 

    samråd med tjänstemän, myndigheter och andra kunniga internt och/eller externt.

  • Finns risk att siktlinjer och landskapsbilden påverkas negativt av föreslagen åtgärd?

  • Innebär åtgärden att tillgången eller tillgängligheten till mötesplatser i byarna försvåras?

  • Försvåras allmänhetens tillgång till natur?

  • Finns digital infrastruktur utbyggd på platsen?

  • Finns det några miljömässiga riskfaktorer i omgivningen? Finns det miljöfarligt avfall i marken?

  • Hur är bullernivåerna, är placeringen intill någon större väg?
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  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:

  • Ta fram strategier för landsbygdsutveckling



NÄRINGSLIV
Samhällsplaneringen har en viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. 
De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska planeringen, som exempelvis tillgång till attraktiva 
livsmiljöer, fungerande kommunikationer och offentlig service, påverkar företagens konkurrenskraft. Höganäs ska 
vara ett attraktivt val vid företagsetablering och en kommun i framkant när det gäller att förenkla för företag. I detta 
avsnitt beskrivs förutsättningarna för näringslivet. Det föreslås riktlinjer för hur näringslivet kan stärkas och var i 
kommunen bland annat service, handel och verksamheter bör utvecklas.

  Planeringsinriktning - Skapa attraktiva och offentliga mötesplatser, som med olika aktivitet, 
  utformning och upplevelser tilltalar flera målgrupper. Gator, torg och bottenvåningar ska utformas
  till attraktiva stråk där alla trafikslag samsas i gemensamma gaturum med ett rikt stadsliv. Möjliggör
  för möten mellan människor genom att förbättra för gående. Skapa varierande och flexibla platser 
  för lek och idrott. Sträva efter flexibla och väl utnyttjade ytor och variera användning över tid och
  säsong. Förvalta och utveckla offentliga miljöer i serviceorterna och på landsbygden.  

  Planeringsinriktning - Stärk handeln i Höganäs centrum och bevara service i de 
  mindre orterna. Främja by- och stadslivet och möjliggör för flanering, spontana möten, 
  upplevelser, och spontanshopping genom att samla kommersiella aktiviteter i stråk med 
  gemensamma ytor för parkering i anslutning till målpunkter. I Höganäs koncentreras småbutikerna 
  till centrum mellan Köpmansgatan och Storgatan.

  Planeringsinriktning - Erbjud mark för utveckling av befintliga företag och etablering av 
  nya. I första hand ska befintliga handelsområden stärkas vid nyetableringar och utveckling av 
  befintliga företag. Inventera tillgänglig mark och skapa en planberedskap som ger goda 
  förutsättningar för snabb etablering. Möjliggör för samutnyttjande av mark och byggnader. 

  Planeringsinriktning - Prioritera ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med goda 
  kopplingar för gång och cykel. Komplettering av ny bebyggelse, såväl service som bostäder,   
  ska lokaliseras till befintliga kollektivtrafikstråk, för att stärka utvecklingen av kollektivtrafiken och  
  stimulera service. 

  Planeringsinriktning - Utveckla förutsättningar för besöksnäringen. Stimulera tillkomsten 
  av fler övernattningsmöjligheter i kommunen, värna natur- och kulturlandskapet samt öka 
  tillgängligheten till besöksmål, naturområden, kusten och havet.

  Planeringsinriktning - Bevara odlingslandskapet mellan orterna genom en återhållsam  
  hållning mot bebyggelse på jordbruksmarken och i grönområden. Det öppna landskapet är en 
  viktig del av kommunens boendekvalitet och en värdefull naturresurs. Stad och land berikar varan-
  dra och landsbygden ska kännas nära även i tätorten. Säkerställ en långsiktigt hållbar användning av
  jordbruksmark.
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HÖGANÄS – EN STARK FÖRETAGARKOMMUN
Näringslivet är en viktig motor för utvecklingen av Höganäs kommun. Här finns en lång tradition av 
kreativt entreprenörskap. Kommunen är hem för många stora företag och är en företagsvänlig plats 
att starta eller utveckla företag på. Kommunen har idag ett differentierat näringsliv med cirka 3500 
aktiva företag, specialiserade inom olika branscher. Näringslivet består av många tillverkande företag, 
cirka en fjärdedel av arbetstillfällena är tillverkningsindustri. Höganäs AB är sedan länge det största 
företaget med nästan 800 anställda, men även många unga företag har vuxit till betydande storlek.

Nyföretagandet i Höganäs kommun utvecklas positivt med cirka 250 nya företag årligen. 
Kommunen arbetar aktivt ihop med de lokala företagen genom företagslots och företagsaktiviter 
samt samarbetar aktivt med lokala och regionala aktörer för god näringslivsutveckling. Höganäs 
kommun och fastighetsägare samverkar i den ekonomiska föreningen Handelsplats Höganäs med 
syfte att öka den kommersiella konkurrenskraften och Höganäs attraktionskraft så att destinationen 
utvecklas till en upplevelserik, lönsam och serviceinriktad handelsplats. I Handelsplats Höganäs 
samlas aktörerna från de olika intressenterna för att tillsammans samverka och utveckla handels-
platsen och uppmuntra till att fler väljer att handla lokalt.

PLATS FÖR NÄRINGSLIVET OCH STRATEGISK VERKSAMHETSUTVECKLING
Tillgången till arbetsplatser samt service och aktiviteter är grundläggande för att människor ska vilja 
bo och arbeta i kommunen och för att Höganäs ska bli en attraktiv och levande stad. I Höganäs 
behöver det långsiktiga behovet av strategiska markytor för arbetsplatser säkras och utvecklas efter 
behov. I tabellen illustreras hur planerad mark för etablering i kommunen till år 2035 kan fördelas 
mellan olika typer av verksamheter:

Mark
En av kommunens politiska målsättningar är 
att förenkla för företag, vilket ska eftersträvas 
i all planering för verksamheter. Kommunens 
styrkor ska tas tillvara på, identiteten ska tydlig-
göras och näringslivet ska utvecklas ur ett 
lokalt och regionalt perspektiv. I första hand 
ska befintliga handelsområden stärkas med 
nyetableringar och utveckling av befintliga 
företag. Etablering av transportintensiva företag 
och annan ytkrävande verksamhet ska främst 
koncentreras till strategiska logistikområden i 
Höganäs och Viken, i anslutning till väg 111 
och väg 112 och i närheten av redan befintliga 
större handels- och verksamhetsetableringar. 
Behovet av mark- och lokalytor ska säkerställas 
genom planläggning. Trycket på verksamhets-
mark är stort i Höganäs kommun. En etable-
ringsstrategi bör därför tas fram och syftar till 
att vara ett stöd i utvecklingen av ett innovativt 
och nytänkande näringsliv och ett strategiskt 
dokument vid lokalisering av nya verksamheter. 

Följande större verksamhetsområden ska 
utvecklas och värnas om som sådana:
1) Tjörröd, Höganäs norra 
2) Viken norra 

  UPPSKATTAT ANTAL KVM YTA ATT BYGGA TILL ÅR 2035

  Industri      cirka 117 000 kvm i Viken norra

  Övrigt (offentlig service, besöksnäring med mera) Bör utredas

  Handel och verksamheter   cirka 50 000 kvm i Viken södra
       cirka 37 000 kvm i Höganäs norra
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Transporter
Näringslivets konkurrenskraft är beroende av väl fungerande infrastruktur och effektiva transporter. 
Transportsystemet är viktigt för såväl varutransporter som människors tillgänglighet till arbete, 
boende och fritid. Redan befintliga och nya verksamhetsområden behöver tillgodoses med tillgång 
till kollektivtrafik och gång och cykel samt utrymme för pendlarparkering i närområdet. 

Stora delar av varutransporterna sker via väg 111 och väg 112, samt via Höganäs hamn. Kapaciteten 
och tillgängligheten på vägarna ska bibehållas och bör förbättras genom ett effektivt transportsystem 
där persontransporter i allt högre utsträckning omlokaliseras till kollektivtrafiken. Transportbehoven 
ska tillgodoses, vilket bland annat förutsätter samarbete och åtgärder från statliga och regionala 
aktörer. Transporter till och från Höganäs hamn behöver kunna ske med god framkomlighet.

>> Se mer under Trafik.

FUNKTIONSBLANDNING OCH CENTRUMUTVECKLING I SERVICEORTERNA 
I Höganäs kommun ska ett hållbart samhällsbyggande eftersträvas genom en tät och blandad 
bebyggelse med funktionsblandning. Tillkommande bebyggelse ska framförallt lokaliseras till 
orternas centrala delar och i kollektivtrafikens noder och stråk. Förtätning utgör en viktig 
bebyggelsestrategi för att ge ökat underlag för både service och kollektivtrafik, vilket i sin tur 
gynnar näringslivet och skapar goda förutsättningar för boende, pendlare och besökare. I samtliga 
serviceorter utpekas därför centrumutveckling där en blandning av olika funktioner, förtätning, och 
aktiviteter uppmuntras särskilt. 

  Funktionsblandning
  Boverkets definition:
  ”Funktionsblandning innebär att  
   människor har nära till aktiviteter,
   funktioner och andra värden. Det
  kan gälla bostäder, arbetsplatser,
  kommersiell service och variation  
  av grönområden. Blandning av
  bebyggelse handlar om att olika
  skalor, verksamhetstyper och
  upplåtelseformer kombineras på
  stads-, tätorts- och kommunnivå.”

Höganäs ska vara en modern stad med småstadskaraktär och 
charm med levande stråk som uppmuntrar till folkliv och rörelse. 
Kommunen ska verka för att skapa attraktiva stråk som erbjuder 
butiker, restauranger, caféer och annan service som skapar liv och 
rörelse under de flesta av dygnets timmar, vilket även bidrar till 
upplevelse och skapar den upplevda tryggheten. I Höganäs 
koncentreras småbutikerna till centrum mellan Köpmansgatan och 
Storgatan. Stråket bör stärkas och knytas ihop så att det funge-
rar väl för fotgängare, cyklister och resenärer med kollektivtrafik. 
Genom att stärka kopplingarna mellan de olika centrumdelarna i 
Höganäs skapas goda förutsättningar för att skapa ett mer levande 
rörelsestråk, vilket gynnar handel och upplevelser i centrum. Det 
förutsätter att fotgängare prioriteras i planeringen och att 
förutsättningar skapas för mötesplatser och vila längs stråken. 

För att skapa levande tätorter med god kommersiell service och 
god lokal ekonomi ska attraktiva, trygga och orienterbara gångvägar 
skapas i utvecklingen av serviceorterna, med prioritet i Höganäs 
stad. En inventering bör göras och resultera i en etableringsstrategi 
för att undersöka vilka strategiska stråk som bör stärkas och 
utvecklas i samtliga serviceorter.

Idag finns det cirka 100 butiker i centralorten Höganäs, varav 
några av dessa finns lokaliserade i det externa handelsområdet 
Outletområdet. Dagligvaruhandeln är väl utbyggd i samtliga 
serviceorter med undantag för Lerberget som har potential för 
utveckling. Dagligvaruhandel i serviceorterna har en viktig roll för 
den lokala handeln och servicen och ska värnas genom att inte 
prioritera dagligvaruhandel i handelsområden.
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             Centrumutveckling föreslås i samtliga serviceorter, inom streckat område.

LOKALPRODUCERADE VAROR OCH EFFEKTIVT JORDBRUK
Det finns idag ett 30-tal butiker på landet, ofta med ett utbud av egenodlade eller 
egenproducerade varor. Kulturbygden har vårdat sitt arv väl och inte minst matkulturen, med lokalt 
odlade och producerade råvaror, som lockar både invånare och besökare. Småskalig handel och verk-
samheter prioriteras främst i utpekade kollektivtrafiknära lägen och centrum samt i övriga föreslagna 
utbyggnadsområden för att ge förutsättningar för jordbruksproduktion. Nyetableringar av komplet-
terande verksamheter till befintliga lantbruk ska stödjas, exempelvis för odling och gårdsförsäljning i 
mindre skala samt bed and breakfast. Lokalproducerad mat, dryck och hantverk uppmuntras. 

På landsbygden ska förutsättningarna för fler arbetsplatser och ökad besöksnäring utredas och 
förbättras.

>> Se mer under Landsbygden.

VÄXANDE UPPLEVELSENÄRING OCH HÅLLBAR TURISM
Besöksnäringen har kommit att bli en allt viktigare del av Höganäs kommuns identitet och 
genom det rika utbudet av natur och kultur lockas besökare hit årligen. Kullahalvöns natur- och 
kulturmiljöer är en tillgång och ska förvaltas på ett medvetet och långsiktigt sätt. På senare tid har 
näringslivet utvecklats så att flera besöksmål vuxit fram som gårdsbutiker, vingårdar och olika former 
av mat- och naturupplevelser, som har ökat utbudet av intressanta platser att besöka. Kullaberg 
är det viktigaste besöksmålet med internationell dragningskraft genom sin tillgång till natur och 
hav, restauranger, handel och aktiviteter, vilket även genererat många företag inom besöksnärings-
branschen. Utvecklingen av besöksnäringen ska fortsätta ske i samverkan och dialog med befintliga 
näringslivet, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Familjen Helsingborg, Tourism in Skåne, samt 
Länsstyrelsen som har förvaltningsansvaret för Kullaberg.88
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Kommunens ambition är att friluftsliv och besöksnäringen i natur- och vattenområden ska ske 
på ett ekologiskt hållbart sätt och bidra till en ökad kunskap om kommunens natur- och vattenmiljö.
En viktig utgångspunkt är att serviceorterna främst ska växa inåt land istället för längs med 
kustlinjen för att stärka befintliga kvaliteter i landskapet och samtidigt tillvarata landsbygdens 
utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen. Kultur- och naturområden ska långsiktigt förvaltas och 
tillgängliggöras genom att skapa tydliga entréer till områden som är nåbara med cykel och kollektiv-
trafik. En väl utbyggd infrastruktur är viktig för att möjliggöra för pendling, arbete hemifrån samt 
ortsoberoende för småföretagande inom media, kultur och liknande näringar. Möjlighet till pendling 
genom bland annat transportnoder för effektiva byten av transportslag, utvecklad kollektivtrafik och 
cykelparkeringar är av stor vikt för en levande landsbygd och växande besöksnäring i kommunen.

Besöksnäringen är en historiskt viktig del av näringslivet och ska främjas. En av kommunens politis-
ka målsättning är att växla upp besöksnäringen i syfte att få besökare att återvända och stanna under 
en längre tid i kommunen. Besöksnäringen ska ges förutsättningar att stärkas, bland annat ska 
lämpliga lägen för övernattning utredas. För att kunna utveckla besöksnäringen och även öka antalet 
gästnätter krävs att det skapas fler övernattningsmöjligheter samt plats för uppställningsplatser i 
kommunen. Viktiga hamnar, särskilt Höganäs hamn, ska ges förutsättningar att utvecklas och ny 
bebyggelse för bostäder eller besöksnäring ska utredas i anslutning till dessa. En strategi bör tas fram 
för upplevelsenäringen, som bland annat utreder plats för husbilställplatser, fler övernattningsmöjlig-
heter, vinterupplag för båtar och fler campingplatser. 

>> Se mer under Kultur och Fritid.

VÄGLEDNING - NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Näringslivet i Höganäs kommun utvecklas i första hand inom dessa områden:

89

I takt med att de mer centrala delarna av Skåne-
regionen exploateras och förtätas behöver företag 
inom företrädesvis lättare industri hitta nya loka-
liseringsalternativ. Med goda pendlingsmöjligheter 
och rekryteringsbas utgör Höganäs ett attraktivt 
alternativ.



  1. Höganäs stad
  Stadsmässig utveckling med blandning av bostäder och arbetsplatser i form av bland annat handel,  
  kontor och service. Befintliga verksamhetsområden i centrum omvandlas till att rymma bostäder, 
  handel och annan service, samt olika upplevelser.

  2. Centrumutveckling i serviceorterna
  Utvecklas med både bostäder och ett utökat serviceutbud utifrån ortens specifika förutsättningar.  
  Viktigt att centrumutvecklingen sker med god koppling till kollektivtrafiken.

  3. Områden med fokus på handel och verksamheter
  Stråket mellan Köpmansgatan och Storgatan utvecklas som kommersiellt stråk och kopplas till 
  befintliga bebyggelseområden. Områden med handelsinriktning, som bland annat Outletområdet  
  och Magasin 36, uppmuntras och utvecklas. Nytt område för handel och verksamheter föreslås i  
  södra Viken.

  4. Områden med fokus på bland annat industri
  Befintliga ytor för ytkrävande verksamheter/industri behövs för utveckling av Höganäsbolaget. 
  Nytt verksamhetsområde föreslås i norra Viken.

  5. Befintliga verksamhetsområden inom kommunen
  Befintliga verksamhetsområden behåller sin funktion och användning. Befintlig sopstation i norra  
  Höganäs planeras att avslutas och möjligheter till ny användning bör undersökas.
 
  Landsbygd
  På landsbygden ska förutsättningarna för fler arbetsplatser och ökad besöksnäring utredas och 
  utvecklas. 

  Besöksnäring
  Läge för utveckling av bland annat övernattningsmöjligheter behöver utredas. Lokalisering av ny/ 
  utökad campingplats eller möjligheter för utveckling av befintliga campingplatser kan vara aktuellt.
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  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:

  • Ta fram en etableringsstrategi

  • Ta fram en strategi för utvecklingen av upplevelsenäringen i Höganäs kommun, bland annat plats

     för husbilställplatser och övernattningsmöjligheter, vinterupplag för båtar, campingplatser

  • Arbeta löpande med utvecklingen av stadskärnan Höganäs genom att bland annat utveckla 

    offentliga miljöer, stärka varumärket och identiteten.



PLATS FÖR SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
Höganäs kommun ska erbjuda attraktiva skolalternativ av god kvalitet. I takt med att befolkningen 
växer ökar behovet av lokaler för förskolor och skolor och tillgången till offentlig service behöver 
därför säkerställas. I kommunen finns sex skolor: Vikenskolan, Lerbergsskolan, Tornlyckeskolan, 
Bruksskolan, Nyhamnsskolan och Jonstorpsskolan samt tre fristående grundskolor. Jonstorpsskolan 
är kommunens största skola med över 600 elever. 

Höganäs kommun förväntas öka sin befolkning till 2035. Den största ökningen beräknas ske i 
centralorten Höganäs och i Viken. Barn 1-5 år förväntas öka med cirka 300, förskoleklass till årskurs 
9 prognostiseras öka med cirka 900 elever och Kullagymnasiet med cirka 250 elever under denna 
period. Befolkningsökningen innebär att både grundskolan och förskolan behöver utökas. Ytterligare 
en skola kan behöva planeras i centrala Höganäs till 2021/2022. Om- och tillbyggnaden av Viken-
skolan kan kortsiktigt bidra till en ökad kapacitet i kommunen, men eftersom Vikenskolans upptag-
ningsområde är ett av de områden där befolkningen förväntas öka mest kan den utbyggda skolan 
ändå nå sin fulla kapacitet bara inom ett antal år. Inom området Tornlyckan kommer en skola byggas 
och bli en 4-9 enhet som ingår i Tornlyckeskolans skolområde och beräknas vara färdig 2023. När 
planprogram och detaljplaner upprättas ska behovet av förskolor och skolor beaktas och vid behov 
säkerställas. En uppdaterad skolstrukturplan är under framtagande och syftar till att undersöka beho-
vet av nya skolor och förskolor, samt undersöka kapaciteten hos de befintliga.

FRIYTOR FÖR LEK OCH UTEVISTELSE
I utvecklingen av Höganäs anpassas utformningen av nya skolor och förskolor till förutsättningarna 
i kommunen. Det kan gälla gestaltning och placering, men också åtgärder för trygga, säkra och 
hälsosamma miljöer med goda vegetationsförhållanden, samt god luft- och ljudkvalitet genom att 
minska risk för bland annat bullerstörningar och luftföroreningar. Exempelvis våningsantal, storlek 
på utemiljön samt trafiklösningar kan behöva anpassas när nya skolor och förskolor ska tillkomma i 
kommunen. Vid utformning av utemiljön bör särskilt tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna 
för att bedriva ändamålsenlig verksamhet beaktas.

SKOLA OCH ÄLDREOMSORG
I takt med att befolkningen ökar och antalet äldre personer i 65-79 års ålder blir allt fler ställs högre krav på fler 
skolor och olika boendeformer. I Höganäs kommun ska erbjudas bostäder för alla livets skeden. I detta avsnitt 
beskrivs förutsättningar och förslag på hur kommunen genom strategisk planering kan arbeta med att tillgodose 
behovet av skolor och boenden för äldre.

  Planeringsinriktning - Blanda upplåtelseformer, funktioner och bebyggelsetyper genom  
  att bygga varierat, med olika formspråk och med plats för småföretag, bostäder, skolor och annan
  service.  Möjliggör för att olika sorters människor ska få plats genom att skapa en socialt hållbar
  och varierad boendemiljö som motverkar segregation. 

  Planeringsinriktning - Skapa sammanhängande kvalitativa grönytor i bebyggelsen, med
  plats för fördröjning av dagvatten och andra ekosystemtjänster, samt för rekreation. Alla boende
  i tätort ska inom 300 meter ha tillgång till grönområde av god kvalitet. Särskild hänsyn ska tas till
  barns, äldres och funktionshindrades behov av grönytor.
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  Planeringsinriktning - Planera med avstånd som möjliggör och inspirerar till rörelse i 
  vardagen. Andelen bilresor kortare än 5 km ska minska, och det upplevs naturligt och attraktivt 
  att gå eller cykla kortare sträckor. Vid lokalisering av ny bebyggelse ska placering med närhet till 
  busshållplats, skola och annan service prioriteras. 



Vid planering av förskolor, och i samband med bygglovshantering av dessa, ska det eftersträvas att 
tillräckligt väl tilltagna fri- och lekytor förekommer. Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek 
och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet, kan vara vägledande vid 
planläggning av skolor. Där anges ett mått på friyta om 40 kvadratmeter per barn i förskola och 30 
kvadratmeter per barn i grundskola. Att samutnyttja lokaler och ytor är önskvärt, exempelvis kan 
lokaler för utbildning, kultur, idrott och fritid samutnyttjas av utbildningsverksamhet och förenings-
verksamhet. Genom strategisk placering av skolor och förskolor kan naturområden, parker, 
lekplatser och andra allmänna platser samutnyttjas som komplement till förskolor och skolors 
egna utemiljöer och skapa mångfunktionella ytor.

>>Se även under Tätortsnära natur för lek och välbefinnande.

Tillgången till lek och aktivitetsytor ska beaktas i planprogram och detaljplaner. Vid planläggning 
och särskilt vid förtätning ska barns tillgång till friytor samt säkra och trygga gång- och cykelstråk 
säkerställas. Barn och ungdomar, föräldrar, tillgänglighetsråd, skolor, föreningar med flera bör göras 
delaktiga vid planering av allmänna lekplatser och utemiljöer, exempelvis anordnar kommunen 
redan idag trygghetsvandringar för barn och unga i kommunen. Sådana arrangemang ska värnas och 
utvecklas.

>>Se mer under Trygghet.

VÅRD OCH OMSORG AV GOD KVALITET
I Höganäs kommun finns två trygghetsboenden varav ett finns i Höganäs och ett i Viken. Här finns 
också ett korttidsboende och sex vårdboenden där tre vårdboenden finns lokaliserade i centralorten 
Höganäs och ett i Viken, Nyhamnsläge och Jonstorp. Under en längre tid framöver kommer 
antalet äldre i landets kommuner att öka, så även i Höganäs kommun. Orsaken är dels att den stora 
40-talist generationen har uppnått pensionsålder, dels att medellivslängden ökar och att de äldre lever 
längre än tidigare. Den närmaste framtiden medför främst en ökning i åldersgruppen 65-79 år. Med 
tiden kommer även de äldre åldersgrupperna, 80 år eller äldre, att öka starkt. Det innebär att det 
kommer att finnas ett ökat behov av tillgängliga bostäder i flerbostadshus som möjliggör ett 
kvarboende så länge som möjligt. 

När det blir dags att flytta från till exempel sin villa vill kommunen eftersträva att det ska finnas 
möjlighet att flytta till en tillgänglig lägenhet eller ett anpassat boende i närhet till den befintliga bo-
staden. Vid placering av nya äldreboenden är det även viktigt att tänka på att de äldre förväntas ställa 
mer krav och vara mer aktiva än vad tidigare generationer varit. Kommunen vill eftersträva att boen-
den för äldre placeras väl utspritt i kommunen med närhet till service, kollektivtrafik och aktiviteter. 
Ett större antal nya bostäder behöver byggas i både det vanliga bostadsbeståndet och i vårdboenden. 
Fram till 2035 finns ett behov av uppskattningsvis två nya vårdboenden i kommunen, och 
lokaliseringen av dessa bör utredas vid planläggning. Närheten till grönområden och rekreation 
är av betydande vikt och ska beaktas vid planeringen av nya vårdboenden. 

LÄS MER
Befolkningsprognos
2017-2035, Höganäs 
kommun
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  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:

  • Arbeta löpande med strategisk planering, på kort och lång sikt, av lokalförsörjning (förskolor, 

    skolor, idrott, bostadsförsörjning, äldreboende, seniorboende med mera)

  • Kontinuerligt arbete med att ta fram uppdaterad skolstrukturplan



KREATIVA MILJÖER OCH SPORTRELATERADE AKTIVITETER
I Höganäs genomförs en rad kulturaktiviteter av kommunen, föreningar och fria kulturutövare i det 
offentliga rummet, bland annat Kulturnatten. Mycket av Höganäs unika och värdefulla natur- och 
kulturmiljöer finns bevarat i Kullabygden och är idag till stor nytta och glädje för både invånare och 
besökare, samt efterkommande generationer. För den idrottsintresserade erbjuds aktiviteter som 
bland annat klättring, dykning, fiske, vandring, surfing, mountainbike, paraglide, golf  och ridning. 

I centralorten Höganäs finns även ett Sportcentrum som erbjuder många möjligheter att utöva 
idrottsaktiviteter, bland annat simning, bowling och volleyboll. Från Sportcenter går ett aktivitets-
stråk upp mot Sjöcronas park. Aktiviteterna går från idrottsrelaterade i söder till kulturinriktade i 
norr, och används årligen av allmänheten och besökare. I kommunen finns flera motionsspår, 
vandrings- och cykelleder bland annat Kullaleden. I den rika och omväxlande naturen i kommunen 
kan invånare och besökare välja mellan att promenera i det öppna odlingslandskapet, vandra längs 
kusten och skåda fåglar och tumlare. Idrotts- och friluftsaktiviteter är starkt kopplade till Höganäs 
identitet, och ska främjas och utvecklas.

KULTUR OCH FRITID
Genom konst, kultur, föreningsliv och idrott finns det möjlighet till möten och social integration. I offentliga rum ska 
det finnas ett lättillgängligt rikt kulturutbud och idrottsliv för alla medborgare. I detta avsnitt beskrivs hur behovet av 
ytor för kultur och fritid ska tillgodoses för att skapa en levande och attraktiv kommun.

  Planeringsinriktning - Skapa attraktiva och offentliga mötesplatser, som med olika aktivitet, 
  utformning och upplevelser tilltalar flera målgrupper. Gator, torg och bottenvåningar ska utformas
  till attraktiva stråk där alla trafikslag samsas i gemensamma gaturum med ett rikt stadsliv. Möjliggör
  för möten mellan människor genom att förbättra för gående. Skapa varierande och flexibla platser 
  för lek och idrott. Sträva efter flexibla och väl utnyttjade ytor och variera användning över tid och
  säsong. Förvalta och utveckla offentliga miljöer i serviceorterna och på landsbygden.  

  Planeringsinriktning - Stärk handeln i Höganäs centrum och bevara service i de 
  mindre orterna. Främja by- och stadslivet och möjliggör för flanering, spontana möten, 
  upplevelser, och spontanshopping genom att samla kommersiella aktiviteter i stråk med 
  gemensamma ytor för parkering i anslutning till målpunkter. I Höganäs koncentreras småbutikerna 
  till centrum mellan Köpmansgatan och Storgatan.
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Behovet av idrottsplatser och idrottshallar ska utredas vid planläggning. Tillgången ska möta idrotts-
rörelsens, skolans och den växande befolkningens behov. Idrottsanläggningar bör placeras på väl 
tillgängliga platser för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Idrottshallar samplaneras med fördel med 
andra ytkrävande funktioner såsom skolor. Det ska finnas idrottsytor för alla åldrar och olika intres-
sen. Idrottsytorna bör även vara flexibla i sin funktion och användning, dels för att 
erbjuda en mångfald av aktiviteter och dels för att vara mindre sårbara för idrottsliga trender.

>>Se mer under Tätortsnära natur för lek och välbefinnande

RIKT KULTURLIV OCH OFFENTLIG UTSMYCKNING
Kullabygden är en konstbygd med många aktiva konstnärer, spännande gallerier, museum, kultur-
hus, tivolihus och konsthall. Kulturlivet är en grund för innovationer, kunskapsutbyte, demokrati 
och förståelse. Höganäs ska vara en innovativ och kreativ kommun med en mångfald av människor, 
aktiviteter, idrottsytor, lekplatser, lokaler och offentliga platser, samt erbjuda ett rikt utbud av kul-
turarrangemang. Det ska finnas plats för möten, evenemang, konst och andra kulturella yttringar. Vid 
planläggning ska därför tillgången på mötesplatser för olika typer av kultur beaktas. Detta kan handla 
om till exempel bibliotek, föreningslokaler, utställningslokaler, fritidsgårdar, musikskolor, scener 
och lokaler för eget skapande. Lokalerna bör vara flexibla i sin funktion och användning och det ska 
finnas ett stort utbud av kulturaktiviteter för alla åldrar. Sådana mötesplatser uppmuntras i områden 
för centrumutveckling i serviceorterna, främst i Höganäs stad, i syfte att skapa attraktiva, trygga och 
orienterbara stråk.

Målpunkter i form av mötesplatser eller aktivitetsytor i kommunen ska utvecklas. Det kan vara 
platser med höga kultur- eller naturvärden och platser i vattennära lägen med särskild potential som 
görs mer tillgängliga. Nya aktiviteter, till exempel sportrelaterade, kan också bidra till arbetstillfällen 
och utvecklad besöksnäring i kommunen. Ett kulturellt centrum kan med fördel planeras i 
centralorten Höganäs med utrymme för konserter och kongresser som kan utveckla Höganäs 
som evenemangs- och mötesstad.

Konsten i det offentliga rummet spelar en viktig roll och är omtyckta inslag i Höganäs kulturliv, och 
bör därför utvecklas och stödjas genom samarbete. Den offentliga konsten berikar och förbättrar 
kommunens offentliga miljöer samt bidrar till att stärka Höganäs identitet. 

Konsten kan prioriteras vid tätorternas infarter och i centrum, framför allt i Höganäs stad. En 
sådan lokalisering kan bidra till identitetsskapande och attraktiv entré för invånare och besökare. 
Konstnärliga utsmyckningar i centrum kan skapa en attraktiv stadsmiljö och blir naturliga mötes-
platser och träffpunkter. Det kan finnas ett behov av att se över lek- och aktivitetsparker och låta 
dessa få tematiska konstnärliga gestaltningar, som ett sätt att skapa attraktiva mötesplatser med 
identitet som ger trygghet och lustfylldhet för kommunens invånare. I fysisk planering ska utrymme 
för offentlig utsmyckning och konst beaktas. 

>> Se mer under Funktionsblandning och centrumutveckling i serviceorterna.
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  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:

   • Arbeta löpande med strategisk planering, på kort och lång sikt, av lokalförsörjning (förskolor, 

    skolor, idrott, bostadsförsörjning, äldreboende, seniorboende med mera).

   • Arbeta löpande med utsmyckning och konstnärlig gestaltning av offentliga rum.



ETT UNIKT KULTURLANDSKAP
Stora delar av Höganäs kommun präglas idag i hög grad av de senaste 100 årens dynamiska 
utveckling inom jordbruket, fisket, skeppsfarten, gruvindustrin och badorts- och turistnäringen. 
Kolbrytningen i Höganäs började i slutet av 1700-talet och kom att pågå i över 150 år. Ett flertal 
hantverkare och handlande etablerade sig i Höganäs, där ett mångsidigare näringsliv kom att 
utvecklas. Utmed kommunens långa havskust har det under tidernas lopp vuxit fram ett stort antal 
kustbosättningar och fiskelägen, med småskalig bebyggelse av pittoresk karaktär. Höganäs är en 
rik kulturbygd där det, förutom ett stort antal fornlämningar och kulturhistoriska byggnader, finns 
välbevarade helhetsmiljöer och större välbevarade kulturlandskap varav Kullaberg, delar av Höganäs 
och Gamla Viken är av riksintresse för kulturmiljövården. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska 
bevaras. Ändringar på sådana byggnader ska inte förvanska byggnaden eller miljön som byggnaden 
befinner sig i. Vid planläggning där det finns viktiga historiska spår bör en landskapsanalys och/eller 
kulturmiljöanalys tas fram.

I kommunen finns en stor landskapsvariation med åkerbruk, herrgårdslandskap, berg och öppna 
landskap. Närheten till havet har historiskt spelat en stor roll i kommunen. Kommunens läge vid 
strategiska hamnar har lämnat efter sig fornborgar, medeltidsborgar, byar, gods och storgårdar. 
Landskapet har brukats för matproduktion, energiförsörjning och jordbruksproduktion och det 
finns lämningar efter gruvverksamhet. Kullabergsområdet är en av de fornlämningsrikaste delarna av 
Skåne. Vid planläggning ska förekomst av fornlämningar undersökas och vid behov ska en arkeolo-
gisk undersökning göras. Påverkan på fornlämningar ska i största möjliga mån undvikas. I fråga om 
utveckling av ett område med fornlämningar görs dock avvägning mot andra allmänna intressen. 

KULTURMILJÖ
Kulturmiljöer är miljöer som har påverkats och formats av människor och som berättar något om människors liv. Det 
kan vara gamla byggnader, fornlämningar, gatustrukturer med mera. Kulturmiljöerna utgör en viktig del i Höganäs 
kommuns identitet och stolthet, och ska beaktas i planeringen. I detta avsnitt beskrivs förutsättningar för kulturmiljö 
i kommunen. Det föreslås riktlinjer för bevarande och utveckling samt vilka kulturområden i kommunen som bör 
utvecklas.

  Planeringsinriktning - Bevara historiskt värdefulla och identitetsskapande strukturer i  
  landskap och bebyggelse så att nya områden och ny infrastruktur anpassas till landskapsbilden
  och omgivande bebyggelse. Utformningen ska utgå från ett bevarande av gamla infrastrukturer 
  och bebyggda miljöer såsom exempelvis gårdsmiljöer, gärdesgårdar, alléer, vägar och ägogränser.
  Beakta landskapsbilden och ta hänsyn till fornlämningar i planeringen.

  Planeringsinriktning - Bevara, tillgängliggör och förbättra läsbarheten av våra natur- och 
  kulturmiljöer och besöksmål kopplade till dessa. Utvecklade vandringsleder, besöksmål med 
  informationsskyltar, lärorum i landskapet och förbättrade möjligheter att komma ut i naturen utan  
  egen bil kan medverka till att öka kunskaper om natur- och kulturmiljövärden. 

  Planeringsinriktning - Utveckla bebyggelsen utifrån historiska strukturer och karaktärer  
  med ett nytänkande som sätter Höganäs på arkitekturkartan. Vid ny- och ombyggnad ska 
  hänsyn tas till den befintliga miljön med historiska värden, landskapsbild och vyer samt 
  immateriella värden. Utgå från befintliga gatustrukturer, behåll gamla strukturer och siktlinjer 
  och stäng inte av gator. 
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Höganäs kulturhistoria spelar en viktig roll för kommunens identitet. Kulturmiljöerna i kommunen 
ska göras mer tillgängliga genom till exempel skötsel, information och utveckling av rekreativa stråk 
i kulturmiljö, bland annat aktivitetsstråket i centrala Höganäs. Vid planläggning ska hänsyn tas till 
landskapets karaktär och historia.

BLANDA GAMMALT OCH NYTT
En del av Höganäs kommuns identitet och karaktär utgörs av en varierad och blandad 
bebyggelsemiljö, där gammalt och nytt möts och ger ett intressant och mångfaldigt intryck. Den 
blandade byggnationsstilen ska tillvaratas och utvecklas i planeringen. 

Bebyggelse av värde för kulturmiljön ska beaktas vid planläggning och bygglovsprövning och vid 
behov ska de kulturhistoriska värdena säkerställas genom detaljplan eller områdesbestämmelser om 
det rör sig om ett större område utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse eller förändringar i 
befintlig bebyggelse ska anpassas till byggnadens eller områdets stil och karaktär genom bland annat 
skalor, tak- och fasadmaterial, placering på tomten, takvinklar och färgsättning. Höganäs kommun 
ska uppmuntra till miljöanpassat byggande, energieffektivisering och god resurshushållning, både 
inom befintliga bebyggelsemiljöer och nytillkommande.

En webbaserad kulturmiljöplan har nyligen tagits fram, och ersätter tidigare kulturmiljöplan från 
1993. Planen innehåller områdesbeskrivningar och byggnadsinventeringar samt information om 
bland annat varsamhet, arkitekturstilar, byggnadsvård, och karaktärsdrag för olika områden i 
kommunen gällande utformning, material och färgsättning. Planen ska vara vägledande vid planering 
av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader. Vid ny- och ombyggnad ska hänsyn tas till den 
befintliga miljön med historiska värden, landskapsbild och vyer samt immateriella värden. 
Utformningen ska utgå från ett bevarande av befintliga gatustrukturer, siktlinjer och gårdsmiljöer 
såsom exempelvis gärdesgårdar, alléer, vägar och ägogränser. Befintliga återvändsgränder bör öppnas 
upp genom ett utvecklat gång- och cykelstråk eller komplement till befintliga vandringsleder så att 
kulturmiljöerna blir mer tillgängliga för allmänheten att besöka och vistas i. En strategi för arkitektur 
och gestaltning bör tas fram som ett komplement till kulturmiljöplanen.

>>Se även under Trafik samt Grönstruktur och naturvärden.

SÄRSKILT VÄRDEFULLA KULTURMILJÖER
Kulturmiljöerna ska vara tillgängliga och hjälpa till att skapa kunskap om Höganäs kommuns 
historia. De olika kulturmiljöerna ska bevaras och utvecklas. Höganäs kulturmiljöplan från 2018 är 
ett komplement till ”Kulturmiljöprogrammet för Skåne” av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har lyft nio 
miljöer som särskilt värdefulla kulturmiljöer, varav en miljö ingår i ett kulturmiljöstråk:

LÄS MER
Kulturmiljöwebben 
(Antagen av 
kommunfullmäktige 
2018-05-17)
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1. Viken är en kustort och ett gammalt fiskeläge några kilometer söderut från Höganäs och 
ligger vid gränsen till Helsingborgs kommun. Betydelsefulla komponenter i Gamla Viken är miljön, 
gatunätet, bebyggelsestrukturen, kyrkan, kvarnen, merparten av de äldre, enskilda husen och ham-
nområdet. Skansarna är viktiga dokument över Skåne som gränsprovins. Vid planering i Viken ska 
framtida bebyggelse placeras och utformas i harmoni med befintlig miljö och karaktär, landskapsbild 
och riksintressanta värden. Utbyggnad i södra Viken ska ske med stor hänsyn och varsamhet till 
riksintressanta värden, så att viktiga siktlinjer och läsbarheten av den befintliga kulturmiljön inte går 
förlorad. Fördjupad översiktsplan för Viken bör tas fram.

2. Lerberget ligger vid kusten mellan Höganäs i norr och Viken i söder. Lerberget är omgärdat av 
öppet jordbrukslandskap och västerut ligger havet som fond. Några av Lerbergets äldsta byggnader 
ligger vid hamnen och är huvudsakligen gamla fiskarhus från 1800-talet. Byggnadernas placering 
och utformning, gatumönstret och äldre hägnadsmaterial är av speciellt intresse för miljön och 
ska beaktas vid planläggning för ny bebyggelse. De arkitektoniska kvaliteterna med den stilrena 
enkelheten knyter an till en regional byggnadstradition på ett modernt vis. Ett planprogram kan 
med fördel tas fram för nytt föreslaget utbyggnadsområde i östra Lerberget.

3. Höganäs är en centralort och den största tätorten i Höganäs kommun. Tätorten visar på 
utvecklingen från fiskeläge över brukssamhälle till modernt industrisamhälle. Det gamla fiskeläget 
har en något oregelbunden och organisk karaktär, gamla Ryd har en strikt 1800-tals rutnätsplan och 
runt detta har industriområden och villaområden uppförts. Viktiga inslag i miljön är de olika 
centrumbildningarna med tillhörande bebyggelse samt stadsplanerna i de olika områdena. Av 
betydelse för staden är kyrkan, Tivolihuset, stadshuset och stationsbyggnaden. Biograf  Saga är en 
av de äldsta biograferna i landet som fortfarande är i bruk. Vid planering i Höganäs ska framtida 
bebyggelse placeras och utformas i harmoni med befintlig bebyggelsemiljö och karaktär, landskaps-
bild, viktiga siktlinjer och riksintressanta värden. Höganäs hamn har en viktig funktion som mötes-
plats för besöksnäring, bad och hamnverksamhet och området karaktär bör beaktas vid utveckling. 
Fördjupad översiktsplan för Höganäs bör tas fram.

4. Väsby kyrkby ligger i nordöstra utkanten av Höganäs och är en av Kullahalvöns äldsta orter. Det 
för kyrkbyar traditionella mönstret med kyrka och närliggande prästgård är väl utvecklat i Väsby. 
Alströmerschaktet är ett industriminne över den för Kullabygden kännetecknande stenkolsbrytning-
en. Komplettering av befintlig bebyggelse ska utformas i harmoni med befintlig bebyggelsemiljö och 
karaktär, landskapsbild och viktiga siktlinjer av odlingslandskapet.

5. Kullaberg-Krapperup Kullabergsområdet uppvisar ett strikt och variationsrikt kulturlandskap 
med bebyggelsekontinuitet sedan förhistorisk tid. Av speciell betydelse för området är fornlämning-
arna, Arilds kapell, Krapperup slott med tillhörande landskap och byggnadsbestånd samt fiskelägena 
med tillhörande strandängar. Lerhamn och Skäret bevarar karaktären av 1800-talets fiskelägen 
medan Nyhamnsläge visar ett samhälle främst präglat av skeppsbyggeri och sjöfart. Den tidiga 
badortsbebyggelsen med hotell och sommarvillor som karaktäriserar bland annat Mölle och delar 
av Arild är representativ för området. Höganäs-Mölle järnväg med stationerna längs linjen har ett 
särskilt värde och är, liksom den gamla bensinmacken i Möllehässle, starkt kopplat till områdets 
turism. Fjälastorps småskola är en välbevarad skolbyggnad från 1879 och har därigenom ett kultur-
historiskt värde. Det stora antalet utmarksrester som visar områdets långa historia som utmark ”kulla 
fälad”.  Tillkommande bebyggelse längs området Kullaberg-Krapperup ska anpassas till omgivande 
landskapsbild och byggnadsmiljö.

6. Farhult – Norra Häljaröd Farhult är en kustort och ligger på Kullahalvöns östra sida med 
Skälderviken som fond i norr. Norrut på Farhult ligger en liten småbåtshamn och öster om hamnen, 
mellan Farhult och Norra Häljaröd, sträcker sig naturreservatet Rönnen. Områdets kulturhistoriska 
intresse är framför allt knutet till det välbevarade strandängslandskapet och bymiljöer. Farhult är ett 
välbevarat exempel på äldre tiders sockencentrum med stark koppling till omgivande jordbruks-
landskap medan Norra Häljaröd visar, med de olika gårdarna och torpen, den sociala skiktningen i 
det gamla bondesamhället. Landskapets öppna karaktär och dess fritidsbebyggelse är av betydelse för 
området och kopplingarna mellan landsbygd och hav ska beaktas vid förtätning. Ett gestaltnings-
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VÄGLEDNING - KULTURMILJÖVÄRDEN

Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Utpekade miljöer i ”Kulturmiljöprogrammet för Skåne” av Länsstyrelsen, som visar på någon typ 
av kulturhistoriskt värde. Det kan vara som dokumentvärde, det vill säga historiska egenskaper, eller 
som upplevelsevärde, till exempel estetiskt och socialt engagerande egenskaper. De uppvisar ett eller 
flera av begreppen: kvalitet, autencitet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet. Kultur-
historisk värdefulla byggnader ska bevaras, användas och utvecklas. Ändringar på sådana byggnader 
ska inte förvanska bygganden eller miljön byggnaden befinner sig i. Vid planläggning där det finns 
viktiga historiska spår bör en landskapsanalys och/eller kulturmiljöanalys tas fram.

Flera värdefulla områden och byggnader av kulturhistoriskt värde
Kulturmiljöplanen för Höganäs kommun från 2018 redovisar flera viktiga byggnader och områden 
som är av särskilt värde för kulturmiljön och ska vara vägledande vid planläggning och bygglov-
sprövning i utpekade förtätning- och utbyggnadsområden samt vid komplettering i befintlig bebyg-
gelsemiljö. Kulturhistorisk värdefulla byggnader ska bevaras, användas och utvecklas. Ändringar på 
sådana byggnader ska inte förvanska bygganden eller miljön byggnaden befinner sig i. Vid planlägg-
ning där det finns viktiga historiska spår bör en landskapsanalys och/eller kulturmiljöanalys tas fram.

Byggnadsminne
Ett byggnadsminne är en byggnad med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, antingen som en-
skild byggnad eller som en del av en mer omfattande byggnadsmiljö till exempel husen runt ett torg 
eller längs en gata. Även vissa typer miljöer såsom parker och trädgårdar och andra typer av anlägg-
ningar kan förklaras som byggnadsminne. Byggnadsminne är skyddade enligt kulturminneslagen och 
har särskilda skyddsföreskrifter. I Höganäs finns flera byggnader och miljöer som är förklarade som 
byggnadsminne, som Fjälatorps småskola, Gunnestorps mölla, Himmelstorpsgården, Hustoftagår-
den Krapperups slott, Paul Jönska gården, Ulla Molins trädgård, Villa Italienborg och Kullens fyr. 

Kyrkliga kulturminnen
Kyrkomiljöer är värdefulla konsthistoriska monument och viktiga landmärken. Kyrkobyggnaderna 
och kyrkogårdarna är skyddade av kulturminneslagen men kan ändå påverkas negativt av förändring-
ar i miljön runt omkring. Åtgärder och planläggning i anslutning till kyrkoanläggningar ska därför 
genomföras med omsorg och alltid beaktas i ett större sammanhang.

program kan med fördel tas fram för förtätningsområdet.

7. Gunnestorps mölla dominerar landskapet och är tillsammans med tillhörande mjölnarbostad och 
gårdarna i byn belysande för 1800-talets spannmålsproducerande bygd. Möllan har även ett teknik-
historiskt värde. Viktiga kulturmiljövärden ska beaktas och värnas om. 

8. Ingelsträde ligger sydost om Höganäs, några kilometer från kusten. Byn, som präglas av både 
kopplingen till jordbruket och till järnvägens etablering omgärdas av ett öppet och relativt 
storskaligt jordbrukslandskap. Stationen och bostadsbebyggelsen från sekelskiftet 1900 är viktiga 
inslag vid sidan om möllan och den spridda gårdsbebyggelsen. Komplettering av befintlig bebyggelse 
ska utformas i harmoni med befintlig bebyggelsemiljö och karaktär, landskapsbild och viktiga 
siktlinjer av odlingslandskapet.

9. Skånelinjen, Per Albin-linjen (Kulturmiljöstråk) började byggas år 1939 och skulle fungera 
som en befästningslinje längs den södra kusten och sträckte sig från Båstad till Vieryd i Bromölla 
kommun. Försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Berörda 
kommuner: Bromölla, Burlöv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, 
Lomma, Malmö, Simrishamn, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Ystad och Ängelholm. 
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Fornlämningar och fornfynd
Fornlämningar är lämningar efter människor som har tillkommit genom äldre tiders bruk. I Höganäs 
följer fornlämningarna ofta de gamla kustlinjerna vid tidigare bosättningar och gamla fiskelägen. 
Vid planläggning ska förekomst av fornlämningar undersökas och vid behov ska en arkeologisk 
undersökning göras. Påverkan på fornlämningar ska i största möjliga mån undvikas. I fråga om 
utveckling av ett område med fornlämningar görs dock avvägning mot andra allmänna intressen.
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  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:

  • Ta fram en strategi för arkitektur och gestaltning



JÄMSTÄLLDHET I PLANERING
Höganäs ska vara en stad för alla. En stad där människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter och behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, ekonomisk eller social ställning. 
Översiktsplanen anger riktlinjer för hur vi skapar en jämlik kommun där alla lever på lika villkor. De 
sociala aspekterna bör integreras i den fysiska planeringen för att skapa ett socialt hållbart samhälle, 
där medborgarnas delaktighet och engagemang främjas oavsett bakgrund. Planeringen och 
byggandet av nya bostäder ska ske så att integrationen mellan olika samhällsgrupper gagnas. Att 
bygga varierat med blandade boendeformer och upplåtelseformer är en av flera viktiga faktorer för 
att främja jämställdhet.

Jämställdhet fokuserar på lika villkor mellan kvinnor och män till skillnad från begreppet jämlikhet 
som handlar om alla människors lika värde oavsett kön, ras, etnicitet, social tillhörighet med mera. 
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska kunna forma samhället och sina liv på lika villkor 
och med samma möjligheter oavsett kön. Detta är grunden till den svenska jämställdhetspolitiken. 
Kvinnors och mäns behov ska i lika stor utsträckning tas hänsyn till när vi bygger och planerar fram-
tidens samhälle. Villkor och livsmönster skiljer sig för kvinnor och män och det är en viktig insikt att 
ta hänsyn till i planeringen. Det handlar om skillnader vad gäller mäns och kvinnors tidsanvändning i 
vardagen, känslan av trygghet i det offentliga rummet, hur man väljer att bo, resvanor och pendlings-
mönster samt fördelningen av betalt och obetalt arbete.
 
Den generella bilden i Sverige är att kvinnor går, cyklar och åker kollektivt i större utsträckning än 
vad män i allmänhet gör. Detta mönster stämmer dock inte helt på situationen i Höganäs, enligt 
resvaneundersökning från 2013. Bland unga vuxna är det större andel män än kvinnor som cyklar. 
Flickor åker mindre buss än pojkar i samma ålder. Efter 18 års ålder skiftar denna bilden och då 
reser män i högre grad med bil. Män i åldersgruppen 26-39 åker buss och cyklar i högre utsträckning 
än kvinnor, samtidigt som kvinnor i samma åldersgrupp oftare väljer bilen. Bilden av att kvinnor 
promenerar i högre grad än män stämmer dock med den allmänna bilden om könens färdmedelsval 
i samtliga åldersgrupper. Detta kan ha flera olika förklaringar, till exempel att kvinnor i högre grad 
än män hämtar och lämnar barn och gör inköp i kombination med arbets- och hemresor, vilket på 
grund av rådande strukturer kräver eller underlättas av att resa med bil. För att dra slutsatser

OFFENTLIGA RUM, MÖTEN 
OCH TRYGGHET
Det offentliga rummet, det vill säga torg, gator, parker och andra allmänna platser, är på många sätt stadens 
sociala hjärtan. I det offentliga rummet finns möjligheter för möten, social integration och upplevelser. Höganäs 
kommun är en tolerant stad som uppmuntrar till mångfald, kreativitet, öppenhet och demokrati. I detta avsnitt 
beskrivs förutsättningar, riktlinjer och förslag på hur det offentliga rummet i kommunen kan utvecklas avseende 
jämställdhet, trygghet, belysning och tillgänglighet.

  Planeringsinriktning - Skapa attraktiva och offentliga mötesplatser, som med olika aktivitet, 
  utformning och upplevelser tilltalar flera målgrupper. Gator, torg och bottenvåningar ska utformas
  till attraktiva stråk där alla trafikslag samsas i gemensamma gaturum med ett rikt stadsliv. Möjliggör
  för möten mellan människor genom att förbättra för gående. Skapa varierande och flexibla platser 
  för lek och idrott. Sträva efter flexibla och väl utnyttjade ytor och variera användning över tid och
  säsong. Förvalta och utveckla offentliga miljöer i serviceorterna och på landsbygden.  
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  Planeringsinriktning - Planera med avstånd som möjliggör och inspirerar till rörelse i 
  vardagen. Andelen bilresor kortare än 5 km ska minska, och det upplevs naturligt och attraktivt 
  att gå eller cykla kortare sträckor. Vid lokalisering av ny bebyggelse ska placering med närhet till 
  busshållplats, skola och annan service prioriteras. 



kring resandet och vad för åtgärder som behövs bör analyserna fördjupas. Höganäs kommun 
har under 2018 deltagit i en ny resvaneundersökning med Region Skåne. Resultatet av denna 
undersökning bör följas upp och analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv/genusperspektiv.

För att skapa en stad för alla är det av stor vikt att vi planerar väl utbyggda gång- och cykelvägar 
med hög kvalitet, och utvecklar kollektivtrafiken. Män och kvinnors liksom andra gruppers olika 
förutsättningar samt behov är viktiga att studera i relation till tillgång till allmänna platser och förut-
sättningar för resande. Tillgänglighet för alla samhällsgrupper, genom en väl utbyggd kollektivtrafik, 
tillgång till parker och natur, offentliga platser, service och allmänna rum där alla är lika välkomna, 
är vägar mot det jämlika samhället. En tät stad skapar bra förutsättningar för korta avstånd och 
färre resor samt fler trygga och upplysta stadsmiljöer och stråk vilket gynnar bland annat kvinnors 
behov. Vi vill satsa på att förbättra möjligheterna och underlätta för alla att gå och cykla i Höganäs 
kommun. Satsningar på gång och cykel förenklar för de som redan går och cyklar mycket idag men 
skapar även förutsättningar för att fler kan ändra sina resvanor.

Höganäs kommun ska verka för god social hållbarhet genom att arbeta för ökad integration, trygg-
het och jämställdhet. Vi ska vid all planering tänka utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. 
Det är viktigt att i tidigt skede i alla planeringssammanhang försöka skapa delaktighet och föra dialog 
med berörda aktörer och medborgare vid planläggning. Vi ska så långt som möjligt i våra samråds-
processer arbeta uppsökande och finnas på olika platser i kommunen. Dialogerna ska bidra till ett 
Höganäs som är till för alla.

TRYGGHET
Trygghet i den fysiska planeringen handlar om människans plats i det offentliga rummet. Att inte 
känna obehag vid vistelse i det som ska vara allas vårt vardagsrum, de gemensamma gatorna, torgen 
och parkerna. Här har den fysiska planeringen och stadens utformning en stor betydelse. 

Forskning visar att kvinnor oftare än män känner sig otrygga när de befinner sig i det publika
rummet. Viktiga faktorer för att öka känslan av trygghet i staden är bebyggelsens täthet. Stora 
avstånd och mellanrum kan ofta inge en otrygghetskänsla till skillnad från kortare avstånd. 
Genomtänkt belysning av gång- och cykelstråk är också viktigt. Även tydlig skyltning och begriplig 
struktur innebär en högre trygghetsfaktor.

Det är inte minst viktigt att exempelvis hållplatser för kollektivtrafiken och parker utformas så 
att de upplevs som säkra och trygga även under den delen av dygnet och året då det är mörkt. 
Trygghetsvandringar har genomförts med olika teman i kommunen och det arbetet ska även i 
framtiden fortsätta och resultaten ska följas upp.

Flera av kommunens lokalgator är återvändsgränder och kan betraktas som ”stängda rum”. Höganäs 
kommun ska planera för ett bilvägnät med en tydlig och sammanhängande struktur. Det befintliga 
vägnätet ska nyttjas mer effektivt och göras mer framkomligt, bland annat genom att öppna upp 
återvändsgränder, utveckla gång- och cykelstråken mellan bostadsområden och skapa plats för 
attraktiva och trygga mötesplatser. Det ska finnas säkra korsningspunkter och gatorna ska vara 
anpassade efter passande hastigheter. I framtida gång- och cykelplan bör återvändsgränder 
undersökas och möjligheterna för att öppna upp dessa utredas.

BELYSNING OCH LJUSSÄTTNING
Belysning och ljussättning används för att framhäva stadens karaktär så att den blir tydlig, 
föränderlig och intressant. Det har stor betydelse för stadens rum, estetik, trygghet, säkerhet och 
välbefinnande. Ljuset har inte bara funktionen som vägvisare utan skapar även effekter och betonar 
en del av stadens fina byggnader, platser, konstverk med mera. 

Ett Stadsmiljöprogram finns för Höganäs kommun och syftar till att skapa ett helhetsbegrepp 
vad gäller belysningsfrågor för att stärka kommunens identitet, öka orienterbarheten och trygghets-
upplevelsen. Belysningen ska medverka till att hålla ihop och markera stadsrummen och ge staden 
karaktär. Den ska bidra till ökad orienterbarhet och upplevelserikedom. En bra ljussättning för 
tryggare platser är därför viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. 

LÄS MER
Stadsmiljöprogram
(Antagen av 
kommunstyrelsen 
2013-11-21)
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Höganäs ska vara en säker stad att vistas i. Det innebär att gatu- och gångstråkbelysning ska vara 
tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt. Staden ska också upplevas som trygg att röra sig i då det 
är mörkt genom att centrala gångstråk är upplysta på ett sätt som tar hänsyn till trafiksäkerhet, men 
som även ger en trivsam miljö genom rumsskapande kvaliteter. Belysningen ska genom sin estetiska 
och funktionella utformning bjuda in till vistelse och aktivitet. En strategi för arkitektur och gestalt-
ning bör tas fram. 

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet i fysisk planering handlar om hur väl anpassad den byggda miljön är för personer med 
funktionsnedsättning. En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig 
fritt och kunna verka i samhället på lika villkor för alla. I den fysiska planeringen bör offentliga plat-
ser göras mer användarvänliga och anpassningsbara för ökad attraktivitet och ökad rörelse.

Samhället ska vara tillgängligt för alla även för personer med funktionsnedsättning. Dessa funktions-
nedsättningar finns hos cirka 10 procent av Sveriges befolkning och är framför allt vanligare hos 
äldre. Vi lever allt längre, vilket innebär att andelen personer som är över 65 år ökar, och förväntas 
även fortsätta att öka. Kraven från den äldre befolkningen på en attraktiv stad som är tillgänglig 
kommer öka.

Vid all nybyggnation och förändringar i den byggda miljön är det viktigt att se på helheten gällande 
den fysiska tillgängligheten och möjligheten att förflytta sig. Det gäller både det offentliga rummet, 
publika lokaler och i hemmet. Det är viktigt att titta på hela stråk, med prioritet i serviceorterna, för 
att få en gemensam helhetslösning. Det handlar om att bland annat se på orienterbarheten och möb-
leringen i det offentliga rummet som ger möjlighet för uppehåll och vila på platsen. 
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  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:

  • Ta fram en strategi för arkitektur och gestaltning.

  • Kartläggning av socioekonomiska förhållanden samt användningen av och social potential hos 

    allmänna platser – parker och torg med mera.



EKOLOGISK STATUS FÖR VATTEN
För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen, med stöd av miljöbalken, meddelat 
miljökvalitetsnormer, vilka anger föroreningsnivåer eller störningsnivåer som inte får överskridas 
eller underskridas. De flesta av miljökvalitetsnormerna utgår från beslut inom EU där målsättningen 
är att alla vatten ska ha god status och att vattenkvaliteten inte får försämras. Målet är att alla Sveriges 
vatten ska ha uppnått minst god status år 2015. I de fall detta inte är möjligt av olika skäl kan tiden 
förskjutas till som längst 2027, vilket gäller flertalet av Höganäs kommuns vatten. I enlighet med 
miljöprogrammet för Höganäs kommun, ska kommunen arbeta aktivt för att god ekologisk status 
uppnås i Görslövsån, Oderbäcken, Öresund och Skälderviken enligt vattendirektivet. Uppföljning 
ska ske enligt åtgärdsplaner.

Förvaltningen är indelad i fem vattendistrikt där Höganäs kommun berörs av två, Västerhavet och 
södra Östersjön. Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten berörs alla av miljökvalitetsnormerna 
för vatten.
 
Sjöar och vattendrag
Inom kommunen finns de två vattenförekomsterna Görslövsån och Oderbäcken. Både Görslövsån 
och Oderbäcken har betydande påverkan från jordbruk och enskilda avlopp. Tidsfristen för att 
uppnå ”god ekologisk status” har förlängts till 2027 och det finns en risk att målet inte nås 2021. 

Görslövsån - Den ekologiska statusen för Görslövsån är otillfredsställande. Ån omfattar cirka 8400 
hektar och ungefär 80 procent av arealen utgörs av jordbruksmark. Delklassningen av fisk indikerar 
otillfredsställande status och morfologi (åns struktur), miljögifter samt näringsämnen indikerar dålig 
status. 

Oderbäcken - Den ekologiska statusen för Oderbäcken är dålig. Ån omfattar cirka 4000 hektar 
och ungefär 80 procent av arealen utgörs av jordbruksmark. Delklassningen av fisk, morfologi (åns 
struktur), miljögifter och näringsämnen indikerar alla dålig status. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Sedan år 2000 finns EU-regler som binder samtliga EU-länder att arbeta på ett gemensamt sätt med vattenfrågor. 
Miljökvalitetsnormer för vatten innebär att den ekologiska statusen ska vara minst god för alla vattenförekomster 
och att nuvarande status inte får försämras. I detta avsnitt redovisas ekologisk status för Höganäs kommuns vatten, 
förslag på riktlinjer och hur vi kan arbeta för att skapa en god vattenkvalitet med hänsyn till miljökvalitetsnormerna 
för vatten. 

  Planeringsinriktning - Rusta VA-systemet för framtida havsvattenhöjningar och ökad 
  nederbörd genom att skapa förutsättning för lokalt omhändertagande av dagvatten, fördröjnings- 
  dammar. Fortsätt arbetet med prioritering av nederbördspåverkan på spillvattensystemet och 
  säkerställa kapaciteten i dagvattensystemen. 

  Planeringsinriktning – Arbeta med att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten i 
  kommunen, Görslövsån och Oderbäcken ska prioriteras. Det kan exempelvis ske genom 
  utökad uppföljning av rening av enskilda avlopp eller ytterligare anläggning av våtmarker. 

  Planeringsinriktning - Minska VA-systemets påverkan på kommunens grundvatten- och  
  ytvattenförekomster, framförallt genom inventering och åtgärdsförslag som leder till förbättrad 
  rening av enskilda avlopp. Bebyggelse med mera som angränsar till grundvattenförekomster bör 
  endast marginellt påverka grundvattnets kvantitet eller kvalitet så att varken kemisk eller kvantitativ
  status försämras.

LÄS MER
Miljöprogram 
2015-2025
(Antagen av 
kommunfullmäktige
 2015-12-16)
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Kommunen har verkat för att anlägga våtmarker längs Görslövsån och Oderbäcken för att fånga 
upp näringsämnen innan de når havet. Idag finns sex anlagda våtmarker i kommunen. Vid 
planering och exploatering ska hänsyn tas till möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna 
för vatten med hänsyn till vattenförekomsternas status och med utgångspunkt i hela det berörda 
delavrinningsområdet (se karta ekologisk status vatten). I Görslövsån och Oderbäcken ska arbetet 
med miljökvalitetsnormer bedrivas samt åtgärder planeras och genomföras på strategisk nivå, bland 
annat behöver status på enskilda avlopp inventeras och åtgärdas. Hur vattenförekomsterna påverkas 
av exploatering ska alltid utredas och åtgärder tas fram. Vid beslut om åtgärder som påverkar en 
vattenförekomst som berör flera kommuner ska samråd ske mellan kommunerna, eventuellt även 
statlig myndighet.

Kustvatten
Kommunen domineras av hav, ungefär 80 procent. Kullahalvön angränsar mot två hav, Öresund 
och Skälderviken, där Öresund ingår i Östersjön och Skälderviken i Kattegatt (Västerhavet). 
Kommunens andel av haven har generellt högt ekologiskt värde, hög biodiversitet och utgör 
viktiga lek- och uppväxtområde för fisk som torsk, kolja, sjurygg och flatfisk. Inre Skälderviken är 
kommunens enskilt största våtmark. Utmed hela kuststräckan rastar och övervintrar stora mängder 
sjöfågel och vadare. Med undantag för inre Skälderviken klassificeras områdena som skyddsvärda 
och viktiga för tumlare.  

Inom kommunen finns tre kustvattenförekomster N Öresunds kustvatten, Skälderviken och 
Skäldervikens kustvatten.

N Öresunds kustvatten - Norra Öresunds kustvattenförekomst sträcker sig från Kullen till 
norra Helsingborg. De kustnära steniga bottnarna är ganska långgrunda, men större delen av 
vattenförekomsten är djupare än 20 meter och består av ler- och sandbottnar. Delklassningen av fisk, 
morfologi (åns struktur), miljögifter och näringsämnen indikerar alla dålig status. Betydande 
påverkan sker framför allt från jordbruk och enskilda avlopp. 

Skälderviken och Skäldervikens kustvatten - Skälderviken utgör den sydligaste delen av Kattegatt 
och omges av Kullen i sydväst och Bjärekusten i nordost. Avrinningen från land till Skälderviken är 
stor med bland annat Rönne å, Vegeå och Görslövsån. Delklassningen av bottenfauna, syrgas, 
miljögifter, ljus och näringsämnen indikerar måttlig status för Skälderviken där de två sistnämnda 
även avser Skäldervikens kustvatten. Betydande påverkan sker framför allt från jord- och skogsbruk 
samt avlopp, då främst i Skälderviken. 
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Tidsfristen för att uppnå ”god ekologisk status” har förlängts till 2027 för samtliga kustvatten-
förekomster, och det finns en risk att målet inte nås 2021. För att uppnå bättre kvalitet på ytvatten 
finns en antagen VA-plan med policy och en saneringsplan som syftar till att minska mängden 
ovidkommande vatten inom avloppsnätet. I enlighet med miljöprogrammet för Höganäs kommun, 
är målet att senast 2025 ska samtliga enskilda avlopp minst uppfylla kraven i Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 2006:7. Reningsverket har kompletterats med två större bassänger som fångar 
flödestoppar och är dimensionerad för mer än nuvarande befolkningstal. Policyn anger hur dagvatten 
ska hanteras och utjämningsdammar anläggs även utifrån biologiska värden. VA-planen kommer 
inom kort att uppdateras med hänsyn till översiktsplanens utgångspunkter.

Vid planering av bebyggelse bör anläggas fördröjningsdammar för dagvatten. På så sätt samlas 
dagvattnet upp innan det når recipient och partiklar i vattnet kan sedimentera i dammarna som sedan 
kan tömmas på det kvarblivande slammet. I möjligaste mån anläggs fördröjningsdammar och/eller 
våtmarker också i översvämningsområden.

Ett stort problem är det diffusa markläckaget av kväve och kommunen saknar rådighet att ställa krav 
på de enskilda jordbruken. På lång sikt är den enda möjligheten att uppnå god status i vattendragen 
att arbetet fortsätter med att anlägga våtmarker som kan fånga upp näringsämnen och miljögifter. 
Vid beslut om åtgärder som påverkar en kustvattenförekomst som berör flera kommuner ska samråd 
ske mellan kommunerna. Stöd från statlig myndighet är av betydelse för att möjliggöra åtgärderna.

Grundvatten
Grundvattentillgångarna inom kommunen är begränsade och flera av dem av sämre kvalitet. I dags-
läget finns ingen egen dricksvattenproduktion och endast en reservvattentäkt som har för höga hård-
hetstal. Kommunen ingår därför i Sydvatten, ett kommunägt företag, som producerar och levererar 
dricksvattnet till Höganäs och flera andra kommuner i västra Skåne. Allt kommunalt dricksvatten 
kommer från sjön Bolmen i Småland och behandlas i flera steg innan det kommer ut i vattenkranen. 
Om det behövs används Ringsjön som reservvattentäkt.

Totalt redovisar VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 18 olika akviferer som vattenförekomster. 

Den akvifer som under 1900-talet varit viktigast är uppbyggd av isälvsmaterial och har mycket goda 
uttagsmöjligheter (400-2000 m³/dygn). Den bedöms däremot riskera att inte uppnå god kemisk 
status år 2021. Orsaken är förekomst av bekämpningsmedel, nitrat och sulfat från jordbruksmark. 
Tidigare vattentäkt är nedlagd. Tillstånd till utrivning kommer att ansökas.

I Viken har det tidigare funnits en större vattentäkt i sedimentär berggrund. På grund av höga järn-
halter har uttagen upphört och vattenskyddsområdet upphävts. Dessutom finns betydande påverkan 
från jordbruksmark, tätort och förorenade områden (deponier). Tillstånd till utrivning kommer att 
ansökas. 

Hulta vattentäkt är den som finns kvar, men de egentliga uttagen har upphört. Akviferen ligger här 
i sedimentär berggrund med goda uttagsmöjligheter men eftersom hårdhetstalet är extremt högt 
kommer det även här ansökas om upphävt vattenskyddsområde och utrivning.

Sammantaget konstateras att det framöver inte finns några vattenskyddsområden och vattentäkter i 
Höganäs kommun. Däremot får bebyggelse med mera som angränsar till grundvattenförekomster 
endast marginellt påverka grundvattnets kvantitet eller kvalitet så att varken kemisk eller kvantitativ 
status försämras.

LÄS MER
VA-plan
(Antagen av 
kommunfullmäktige
 2015-09-24)
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  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:

   • Genomför och följ upp kommande VA-plan och dagvattenstrategi.

  • Uppdatera VA-planen med bland annat genomgång och uppdatering av status för enskilda 

    avlopp samt förslag på åtgärder.



ATTACK, FÖRSVAR, RETRÄTT
Översiktsplanen ska redovisa de frågor som kan innebära risk för människors säkerhet. I Höganäs 
kommun är mycket av bebyggelsen belägen nära vatten vilket kan innebära risker vid förhöjda 
vattennivåer. Klimatförändringarna förutsägs också medföra en ökning av extrema regn vilket kan 
leda till ökade risker för översvämningar. Ett klimat- PM och en översiktlig klimatanalys har tagits 
fram för Höganäs kommun. En kustförvaltningsplan med handlingsplan är under framtagande. 
Dokumenten redovisar olika områden i kommunen som kan komma att bli drabbade av förhöjda 
havsvattennivåer och ökade skyfall, samt förslag på åtgärder. 

KLIMATANPASSNING
Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, ökad nederbörd och förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och 
förändrade flöden i vattendragen kommer att medföra negativa effekter för det globala samhället. Den fysiska 
planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det kan finnas många olika 
klimatanpassningsåtgärder som kan vidtas, vilka berör grönstruktur, hållbar dagvattenhantering, höjdsättning av 
mark och byggnader, skydd mot översvämningar med mera. I detta avsnitt behandlas hur klimatförändringarna 
kan komma att påverka Höganäs, och hur kommunen arbetar med klimatanpassning samt att minimera de risker 
klimatförändringarna medför.

  Planeringsinriktning - Säkerställ eller anpassa samhällsviktiga funktioner i kustnära läge.  
  Befintliga erosions- och översvämningsskydd inventeras och en åtgärdsplan upprättas där brister 
  konstateras. För övrigt prioriteras en dynamisk kustlinje utan ”hårda” skydd 

  Planeringsinriktning - Minska VA-systemets påverkan på kommunens grundvatten- och 
  ytvattenförekomster, framförallt genom inventering och åtgärdsförslag som leder till förbättrad
  rening av enskilda avlopp. Bebyggelse med mera som angränsar till grundvattenförekomster bör 
  endast marginellt påverka grundvattnets kvantitet eller kvalitet så att varken kemisk eller kvantitativ 
  status försämras.

  Planeringsinriktning - Förbered för höjd havsnivå genom att skapa och säkerställ reträttvägar  
  för kustens natur och friluftsliv och genom att ta fram handlingsplaner för befintlig bebyggelse. 

  Planeringsinriktning - Skapa en beredskap för erosion, ökad nederbörd och en buffert
  mot översvämningar. Varje tätort ska ha tillräckligt med grönytor för att omhänderta vatten i 
  stora mängder, samtidigt som ny bebyggelse planeras med en höjd på färdigt golv som är minst 3  
  meter över havet (m.ö.h). Vid ny bebyggelse i översvämningshotade områden ska klimatanpassade  
  åtgärder vidtas. Risk för olyckor som ras, skred och erosion i känsliga områden ska beaktas.

  Planeringsinriktning - Skapa plats för fördröjning av dagvatten både i befintliga och 
  nybyggda områden. För att få till ett väl fungerande lokalt omhändertagande av dagvatten  
  behöver vattnet kunna fördröjas och renas i ett system av dammar, lågpunkter, diken och magasin.
  Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på upplevelser, 
  rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.
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Det finns flera olika typer av åtgärder för att möta klimathotet och dessa varierar beroende på 
olika förutsättningar och skeden i planeringen. Det handlar framförallt om förebyggande åtgärder, 
skyddsåtgärder, beredskap och återställande åtgärder. Rekommendationer och planeringsriktlinjer 
som behandlas i översiktsplanen är av förebyggande karaktär. Det finns även olika typer av 
förhållningssätt till klimatanpassning vilka kan sammanfattas i tre olika strategier: attack, försvar 
och reträtt. Med attack menas en planering som direkt möter klimathotet. Detta kan till exempel 
vara att bygga på pelare, eller med vattentät betong i områden där det finns risk för översvämning. 
Försvar omfattar olika typer av skyddsåtgärder som vallar eller murar. Reträtt betyder att backa från 
hotet genom att till exempel olämpliga områden lämnas från exploatering, men kan användas i andra 
syften såsom grönområden. Klimatanpassningen kan lämpligen utgöras av en blandning av dessa tre 
strategier beroende av områdets karaktär.

ÖVERSVÄMNING
Baserat på den senaste forskningen förväntas havsnivån öka med cirka 1 meter till år 2100. Med 
hänsyn till den motverkande landhöjningen innebär detta för Höganäs del en ökning av medel-
vattenståndet på 85 cm jämfört med dagens nivåer. Om denna ökning läggs till dagens extremnivåer 
kan ett framtida vattenstånd med 10-100 års återkomsttid variera mellan 237 och 271 cm. Risk för 
översvämning på och omkring hamnområdena finns i samtliga hamnar, särskilt i Viken, Lerberget, 
Höganäs, Mölle och Arild. Här kan stigande vattennivåer komma att drabba framför allt byggnader 
och VA-nät samt delvis bakomvarande bebyggelse. Ny bebyggelse och samhällsfunktioner av bety-
dande vikt bör därför placeras med lägst grundläggningsnivå minst 3 meter över havet (RH 2000). 
Vid avsteg från detta ska det motiveras med utredningar, karteringar, riskbedömningar och den nya 
bebyggelsen och miljön ska vara utformad för att klara översvämningar exempelvis genom tekniska 
åtgärder och skydd. Lägre krav kan ställas på enklare byggnader och anläggningar som 
camping, garage, sjöbodar och bryggor. I översiktsplanen föreslås Höganäs hamn utvecklas genom 
förtätning. Här måste byggnader och infrastruktur säkras byggtekniskt eller användningen 
funktionellt anpassas. På sikt bör behovet av översvämnings- och våguppspolningsskydd och/eller 
beredskap för befintlig bebyggelse utredas i de så kallade riskområdena (se karta riskområden nedan). 
Bebyggelse bakom hamnområden, som i bland annat Höganäs, kan säkras genom tillfälliga 
översvämningsskydd.

Särskilt i Mölle och Skäret finns risk för vågöverspolning vid storm och högvatten, och bör därför 
kompletteras med särskilt skydd. I ett längre tidsperspektiv hotas även delar av VA-nätet i Skäret. I 
samband med att hamnområden renoveras eller byggs om bör marknivåer kontrolleras och anpassas. 

I Nyhamnsläge och i Lerhamn hotas enstaka fastigheter samt en del av VA-nätet av översvämning. 
Även i Farhultsbaden, Norra Häljaröd, östra Jonstorp och utmed Görslövsån finns risk för 
översvämning av fastigheter, infrastruktur och VA-nätet vid höga vattenstånd. I Farhultsbaden 
bör särskilt sanddynen bevaras, så den till stor del skyddar bakomliggande bebyggelse. Vid 
nyexploatering och förtätning bör inte byggnader och infrastruktur placeras i översvämningszoner 
och i vattnets naturliga flödesvägar och samlingsområden. Grönytor kan anläggas i avrinningsvägar 
om de inte innebär hinder för avrinningen. Vid avsteg från detta bör det motiveras med utredning-
ar, karteringar och riskbedömningar. För att säkerställa människors boendemiljö och framkomlig-
het samt viktiga samhällsfunktioner behöver ett åtgärdsprogram tas fram. Programmet bör i detalj 
utreda hur tekniska anläggningar, bebyggelse och infrastruktur som riskerar att översvämmas kan 
skyddas och säkras.

LÄS MER
Klimat-PM
(Antagen av 
kommunstyrelsen
 2012-01-24)

LÄS MER
Översiktlig 
klimatanalys
(2013-11-06)

LÄS MER
Kustförvaltningsplan
(arbete med 
handlingsplan 
pågår)
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Bilden illustrerar riskområden som riskerar att översvämmas vid ett 100-års regn.

EROSION
De sandiga partierna längs kommunens kust är de mest utsatta för framtida förändringar. Längs 
dessa kommer en erosion av kustens profil att ske till följd av havsnivåhöjning. Uppskattningsvis 
kan strandlinjen förflyttas så mycket som 85 meter inåt land vid dessa sandiga kuststräckor som en 
följd av en havsnivåhöjning på 85 centimeter till år 2100. Eftersom de allra mest erosionsutsatta 
sträckorna längs Höganäs kust redan idag är försedda med kustskydd kommer det i första hand att 
vara nya områden som drabbas hårdast i framtiden. Vid exploatering av områden där det finns risk 
för olyckor som ras, skred och erosion bör utredningar som detaljerade karteringar och förebyggan-
de stabilitetsåtgärder utföras. I zoner med översvämningsrisk ska markstabilitet och risk för lokal 
erosion med efterföljande ras och skred utredas. För bebyggelse som planeras i nära anslutning till en 
avrinningsväg bör markstabiliteten utredas.

På flertalet kuststräckor finns bebyggelse, VA-ledningar och annan infrastruktur som hotas av 
erosion i närtid. Dessa är i huvudsak:
• Viken (VA-ledning)
• Lerberget (bebyggelse längs Skansvägen samt infrastruktur)
• Höganäs (bebyggelse och infrastruktur längs oskyddade delar av Lerbergsvägen och Kustvägen)
• Nyhamnsläge (bebyggelse och infrastruktur söder om Strandbaden)
• Rekekroken (väg)
• Jonstorp (byggnader och infrastruktur väster om hamnen och Skåneleden samt kvartersmark öster 
om hamnen) 
• Häljaröd och Norra Häljaröd (fastigheter och infrastruktur)
• Lerberget (norr om hamnen hotas fastigheter)
• Nyhamnsläge (byggnader och infrastruktur norr om Strandbaden).
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Med ökad erosion som följd av klimatförändringarna hotas även ytterligare byggnader och 
infrastruktur på sikt. På flertalet platser är befintlig bebyggelse och infrastruktur direkt beroende av 
befintliga stenskoningar och att dessa fungerar vid stormar. Dessa finns i Viken, Lerberget, Höganäs, 
Nyhamnsläge, Mölle, Arild, Lerhamn, Svanshall och Jonstorp. Längs de erosionshotade sträckorna 
kan mätprogram införas för att följa utvecklingen av strandprofilerna, även under vattenytan, så att 
effekten av åtgärder kan följas upp och nya åtgärder planeras i god tid. 

Klimatförändringarna kan innebära att strandmiljöerna eroderar och översvämmas, vilket förändrar 
strandlinjen. I översiktsplanen säkras reträttvägar för flora och fauna och kan, vid häftigt regn eller 
stigande havsnivåer, vara möjliga att översvämma utan direkt åtgärd. Befintliga erosions- och 
översvämningsskydd bör inventeras för att säkerställa befintlig bebyggelse och nytillkommande. I 
huvudsak prioriteras inga hårda skydd, då naturvärden som är knutna till dynamisk sandkust och 
grunda bottnar riskerar att missgynnas av det. En åtgärdsplan behöver upprättas, med stöd från 
kommunens kustförvaltningsplan.
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DAGVATTENHANTERING
Grönytor, våtmarker, öppna vattenytor och annan genomsläpplig mark renar regn- och smältvatten. 
Ytorna kan också minska vattenmängder och jämna ut flödet från häftiga regn som ett led i 
klimatanpassningen. På så sätt minskar riskerna för översvämning av byggnader och infrastruktur. 
Vegetation bidrar också till att stabilisera mark och därmed minska risken för ras, skred och erosion. 

En översiktlig klimatanalys har tagits fram för Höganäs kommun. Resultatet visar att totalt 
närmare 2000 byggnader riskerar översvämning i samband med ett 100-års regn. En del områden 
är mer utsatta än andra och ett flertal vägar får begränsad framkomlighet och riskerar att behöva 
stängas av, däribland större vägar som väg 111 och 112. Beräkningar för framtida 100-årsregn visar 
på en större översvämningsutbredning och djup, dock uppstår få nya kritiska områden jämfört med 
resultaten för dagens extrema regn.

För att ta hand om dagvattnet behövs områden som kan tillåtas att översvämmas under kortare 
perioder. Mångfunktionella ytor, som kan användas för infiltration av vatten samtidigt som de är 
attraktiva grönytor i staden, behöver skapas där översiktsplanen föreslår nya utbyggnadsområden. 
Inom förtätningsområden ska lösningar för dagvattenhantering tas fram för varje delavrinnings-
område. Innan någon detaljplan antas inom respektive delavrinningsområde ska en genomförbar 
och fungerande dagvattenlösning som hanterar möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer för 
både yt- och grundvatten redovisas. Lösningarna som presenteras behöver hantera de nya flöden av 
dagvatten som uppkommer, men också nå sådan effektivitet att även befintliga brister kan åtgärdas 
och därmed möjliggöra att miljökvalitetsnormer för vatten kan uppnås. 

För att möjliggöra ett hållbart omhändertagande av dagvatten och säkerställa kapaciteten i dagvatten-
systemen ska ytor för rening och fördröjning av dagvatten reserveras. Andelen hårdgjord yta 
begränsas för att minska hastigheten på ytavrinningen och möjliggöra för infiltration. Vid 
planläggning ska behovet av grönytefaktor bedömas. Dagvatten ska så långt som möjligt hanteras 
som en resurs som berikar bebyggelsemiljön och så att den naturliga vattenbalansen bevaras. 

Dagvattnets påverkan på vattenmiljön ska minimeras och översvämning och skador på byggnader 
och anläggningar ska undvikas. Vid planläggning av ett område ska alltid förutsättningarna för lokalt 
omhändertagande av dagvatten utredas. Primära och sekundära avrinningsvägar ska säkerställas. 
Planeringen ska ge förutsättningar för att ett samlat grepp ska kunna tas för varje vattendrag och 
dess avrinningsområden, så att frågorna inte måste lösas i enskilda detaljplaner. VA-planen för 
Höganäs kommun, som innehåller bland annat en dagvattenstrategi, kommer att uppdateras och 
aktualiseras med hänsyn till översiktsplanens utgångspunkter.

  Planering och hantering av dagvatten ska utgå från följande principer:
  • Planera strategiskt med lösningar som utgår från delavrinningsområde.
  • Begränsa uppkomsten av dagvatten.
  • Lokalt omhändertagande och fördröjning.
  • Förebyggande och begränsning av föroreningar nära källan.
  • Reningsåtgärder anpassade utifrån graden av förorening i dagvatten, samt 
    recipientens känslighet och möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten.
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  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:

  • Genomför och följ upp kustförvaltningsplanen.

  • Genomför och följ upp kommande VA-plan och dagvattenstrategi.



TRAFIK
I Höganäs kommun ska ett hållbart resande främjas. Med hållbart resande menas transporter och resande som är 
effektiva, trafiksäkra och bra för såväl ekonomi, samhällsplanering som hälsa och miljö. I detta avsnitt beskrivs hur 
transportsystemet i Höganäs kommun kan utvecklas. Det föreslås riktlinjer för hur transportsystemet kan stärkas och 
var i kommunen kopplingar och åtgärder kan göras.

  Planeringsinriktning - Erbjud en ändamålsenlig infrastruktur för både personresor och
  godstransporter. Knyt ihop befintliga handels- och verksamhetsområden så att de fungerar väl för
  fotgängare, cyklister och resenärer med kollektivtrafik. Prioritera etablering av arbetsplatser till goda
  kollektivtrafiklägen. Skapa gena transportvägar för gods och företagsrelaterade transporter med 
  anslutningar som inte stör den befintliga bebyggelsen. Verka för att godstransporter till sjöss och
  järnväg underlättas.

  Planeringsinriktning - Planera med avstånd som möjliggör och inspirerar till rörelse i 
  vardagen. Andelen bilresor kortare än 5 km ska minska, och det upplevs naturligt och attraktivt 
  att gå eller cykla kortare sträckor. Vid lokalisering av ny bebyggelse ska placering med närhet till 
  busshållplats, skola och annan service prioriteras. 

  Planeringsinriktning - Prioritera ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med goda 
  kopplingar för gång och cykel. Komplettering av ny bebyggelse, såväl service som bostäder, ska  
  lokaliseras till befintliga kollektivtrafikstråk. Det stärker utvecklingen av kollektivtrafiken genom att  
  öka resandeunderlaget och stimulerar samtidigt utvecklingen av service i dessa lägen. 

  Planeringsinriktning - Planera med ett hela-resan perspektiv genom att skapa effektiva 
  resekedjor och utveckla knutpunkter för rationella byten mellan trafikslag. Med bra 
  pendlarparkeringar för både bil och cykel ges även de som bor mer perifert möjligheten att resa 
  kollektivt en del av resan. Underlätta även för samåkning i anslutning till knutpunkter. Förbättra
  möjligheten att nå tåg och flyg via kollektivtrafik. 

  Planeringsinriktning - Utveckla systemet av gång- och cykelvägar inom och mellan 
  orterna. Cykelvägnätet ska vara sammanhängande och kopplat till knutpunkter för kollektivtrafik.  
  Det ska ha god framkomlighet och tillgänglighet till lokala målpunkter inom orterna, lätt att ta sig 
  mellan orterna och att på cykel nå ut till natur- och rekreationsområden. Trygga, snabba och gena
  cykelvägar gör cykeln till ett alternativ till bilen. Det ska vara gent, säkert och tryggt att röra sig till 
  fots. 
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PÅ VÄG MOT ETT MER HÅLLBART RESANDE
Bra och utvecklade kommunikationer är av grundläggande betydelse för vår välfärd och folkhälsa 
och vårt sociala välmående. Idag är Höganäs en till stora delar bilburen kommun, vilket i takt med 
befolkningstillväxten kommer innebära stora utmaningar i kommunens strävan att uppnå ett mer 
hållbart resande. För att skapa ett hållbart transportsystem i kommunens tätbebyggda områden, 
med minskad klimatpåverkan och attraktiva stadsmiljöer, krävs att transportsystemet planeras på ett 
sätt som ger förbättrade möjligheter att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. Det innebär att kommunen 
ska underlätta och göra det mer attraktivt att transportera sig till fots, med cykel eller med kollektiv-
trafik. Grunden i kommunens samhällsplanering är att den befintliga infrastrukturen ska nyttjas så 
effektivt som möjligt. Finns det möjlighet att på ett bättre sätt använda redan gjorda investeringar ska 
detta göras, innan nyinvesteringar genomförs.

Färdmedelsfördelning och miljömål
Knappt sex av tio personresor i Skåne görs med bil. Om den andelen inte minskar kommer 
det, i takt med Skånes förväntade befolkningsökning, innebära ytterligare trängsel, buller och 
luftföroreningar. Utvecklingen mot grönare drivmedel kommer hantera en del av dessa utmaningar, 
men trängsel- och bullerproblematiken kommer förvärras. Därför behöver fler skåningar förmås att 
resa med andra transportslag än just bil. Region Skåne har antagit mål om att två tredjedelar av 
resorna i Skåne år 2050 ska ske till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

I Höganäs kommun är färdmedelsfördelningen en ännu större utmaning. Av resorna inom 
kommunen och över kommungränsen företas över 70 procent med bil. Det är i linje med många 
andra mindre och mellanstora skånska kommuner, men en bra bit över snittet för Skåne. Det här är 
en utveckling som behöver brytas. Inom ramen för Höganäs kommuns miljöprogram har ett mål för 
färdmedelsfördelningen antagits. Målsättningen är att andelen resor till fots, med cykel och med 
kollektivtrafik ska vara minst 35 procent år 2025. Uppföljning kommer ske genom resvaneundersök-
ningar.

Ett inkluderande trafiksystem
Höganäs ska vara tillgängligt för alla samhällsgrupper. En väl utbyggd kollektivtrafik, tillgång till 
parker och natur, offentliga platser, service och allmänna rum där alla är lika välkomna är vägar mot 
det jämlika samhället. En tät stad skapar bra förutsättningar för korta avstånd och färre resor samt 
fler trygga och upplysta stadsmiljöer och stråk, vilket gynnar flera målgruppers behov. Att skapa 
attraktiva gång- och cykelstråk inom och mellan orterna är en viktig uppgift för kommunen. Sådana 
satsningar är en fråga om att skapa ett demokratiskt och jämställt samhälle som är tillgängligt för 
alla. Ett utvecklat gång- och cykelvägnät förenklar för de som redan går och cyklar mycket idag, men 
skapar även förutsättningar för fler att ändra sina resvanor.

>> Se även under Jämställdhet i planering 

Prioriteringar och fyrstegsprincipen
För att optimera nyttjandet av infrastrukturen och få fler att välja hållbara färdsätt kommer 
kompletteringar och kapacitetshöjande åtgärder behövas i de befintliga gång-, cykel- och 
kollektivtrafiknäten. Målet är att göra det attraktivt att ta sig fram till fots och med cykel inom våra 
serviceorter och med kollektivtrafik och cykel mellan våra orter. I serviceorterna där större flöden 
av gående och cyklister rör sig kan konflikter dem emellan uppstå. Dessa konflikter ska överbryggas 
genom en god utformning av gaturummet.

Vid uppkomna brister i transportinfrastrukturen ska Trafikverkets fyrstegsprincip vara vägledande. 
Fyrstegsprincipen tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och innebär att fokus i första 
hand ska ligga på påverkansåtgärder, därefter på optimerings- och mindre ombyggnadsåtgärder och 
att det först i sista hand kan bli aktuellt med större om- eller nybyggnad av infrastrukturen.
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Ge staden förutsättningar att fortsätta utvecklas
En av översiktsplanens bärande idéer är att fokus för kommunens utbyggnad ska ligga på service-
orterna och i synnerhet Höganäs. Genom att låta Höganäs fortsätta växa, med högre bebyggelse-
täthet och utvecklad stadsmässighet, kan underlaget för handel och annan service öka vilket 
kommer alla kommuninvånare till del. Samtidigt innebär ett tätare Höganäs bättre förutsättningar 
att optimera nyttjandet av befintlig infrastruktur samtidigt som stadens olika delar kan vävas 
samman på ett bättre sätt än idag. För att denna stadsutveckling ska kunna fortsätta behöver väg 111 
ges en delvis annan roll i stadsväven. Idag fungerar vägen i mångt och mycket som genomfartsled, 
inte minst för tung trafik. Denna funktion i kombination med vägens utformning utgör ett hinder 
för kommunens ambition att bygga samman staden. I framtiden behöver vägen integreras mer med 
stadens övriga gatunät samtidigt som gaturummet omgestaltas från genomfartsled till huvudgata. 
Höganäs kommun och Trafikverket för en kontinuerlig dialog kring Höganäs stadsutveckling och 
väg 111. Dialogen förs bland annat inom ramen för olika åtgärdsvalsstudier som berör vägen. För 
att översiktsplanens ambitioner ska kunna förverkligas behöver denna dialog fortsätta i oförminskad 
styrka och leda fram till konkreta förslag kring hur vägens funktion och utformning kan förändras.

Pendling
Höganäs kommun är en utpräglad pendlingskommun där nästan hälften av kommunens arbetstagare 
pendlar till annan ort. Närheten till arbetsmarknaderna i Helsingborg, i Malmö-/Lund-området och 
på Själland ger goda förutsättningar att bo i Höganäs kommun och arbeta i en annan. De 
huvudsakliga resorna i kommunen sker vanligtvis med bil och mindre andel med cykel, gång och 
kollektivtrafik. Men dagens transportsystem har sina begränsningar, vilket i synnerhet gäller 
pendlingsstråket längs väg 111. Särskilt kritisk är situationen mellan Larödsvägen och trafikplats 
Brohult, med dagliga köbildningar. Den stora andelen biltrafik gör att vägens kapacitet inte utnyttjas 
fullt ut. För att säkerställa goda pendlingsmöjligheter i framtiden måste kollektivtrafiken göras mer 
attraktiv och konkurrenskraftig gentemot bilen. Samtidigt behöver satsningar på mobility 
management-åtgärder göras i syfte att åstadkomma förändrade resvanor. Mobility management 
kan sägas vara mjuka åtgärder som görs i syfte att påverka resan innan den har börjat. Det kan 
handla om beteendepåverkan och informationsåtgärder för att påverka vilka färdmedel som används

  FYRSTEGSPRINCIPEN  

  1. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan 
      påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Exempel på åtgärder:
      lokaliseringar, markanvändning, skatter, avgifter, parkeringsavgifter, subventioner, samverkan,
      resfria möten, hastighetsgräns, samordnad distribution, information, marknadsföring, resplaner 
      och program och så vidare.

  2. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt 
     utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. Exempel på åtgärder: omfördelning av ytor, 
     busskörfält, signalprioritering, ITS-lösningar, särskild drift, samordnad tågplan, ökad turtäthet,
     logistiklösningar, reseplanerare och så vidare.

  3. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
     Exempel på åtgärder: förstärkningar, trimningsåtgärder, bärighetsåtgärder, breddning, 
     plattformsförlängning, förbigångsspår, stigningsfält, muddring i farleder, ITS-lösningar, planskilda
     korsningar, uppställningsspår med mera.

  4. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.
      Det betyder nyinvesteringar och /eller större ombyggnadsåtgärder. Exempel på åtgärder: nya
      järnvägar, dubbelspår, förbifart, ny motorväg, farledsinvestering, centrala kombiterminaler, 
      cirkulationsplats, nya stationslägen, BRT-lösningar, elmotorvägar, förbindelser till flygplatser,
      busskörfält, nya mötesspår med mera.

         Källa: Trafikverket
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för olika ändamål. Utgångspunkten är att det ska vara enkelt att välja hållbara transportsätt framför 
bilen. I detta sammanhang ska kommunen verka för en tillgång av bilpooler och samåkningstjänster.

Exempel på mobility management-åtgärder:
• Genom information öka medvetenheten om de negativa konsekvenser som olika transportval kan 
leda till.
• Kampanjer och åtgärder som gynnar gång, cykling och användning av kollektivtrafik.
• Personliga råd till enskilda privatpersoner om var och hur de kan minska sin bilanvändning.
• Arbetsgivare som betalar de anställdas kollektivtrafikutgifter.
• Arbetsmöten på distans via exempelvis internet.
• Organiserad samåkning.

Även cykeln behöver lyftas som pendlingsalternativ till bilen och kollektivtrafiken. Gena och säkra 
cykelvägar behöver anläggas för att cyklingen mellan hemmet och arbetet ska bli enkel, snabb och 
trygg. Det gäller såväl inom kommunens enskilda tätorter som mellan dem.

För att följa upp översiktsplanens intentioner ska en trafikplan tas fram för kommunen. Trafikpla-
nen ska bland annat presentera förslag på olika mobility management-åtgärder samt redogöra för 
hur gång- och cykelmöjligheterna samt kollektivtrafiken kan förbättras med utgångspunkt i det som 
presenteras nedan.

SATSNINGAR FÖR GÅNGTRAFIKANTER
Den promenadbara staden och de promenadbara byarna
I serviceorterna, särskilt i Höganäs stad, ska promenadbarheten gynnas framför bilen. 
Gångtrafiken ska öka och fotgängare ska ses som ett eget trafikslag med egna behov i kommunens 
planering. Genom att utveckla sammanhängande gångvägnät som är tryggt, säkert och tillgängligt 
skapas fler trivsamma ytor för fotgängare. Kommunens planering ska bidra till täta och funktions-
blandade miljöer, där verksamheter och service ligger inom korta avstånd. 

De gåendes behov ska tillgodoses i samma sträckningar som huvudnätet för cyklister (redovisas ned-
an). De gåendes behov är emellertid tätare än det huvudnät som redovisas, därför måste de gåendes 
behov ständigt studeras i stadsutvecklings- och byggprojekt. 

SATSNINGAR FÖR CYKLISTER
Gör staden mer cykelvänlig, förutsättningarna är goda
Höganäs kommuns geografiska premisser är goda och ger bra förutsättningar att utvecklas som 
cykelkommun. De korta avstånden mellan serviceorterna och det mestadels platta landskapet gör att 
cykeln ska betraktas som ett viktigt transportslag för att ställa om till ett mer hållbart och yteffektivt 
transportsystem. Översiktsplanen föreslår att både de lokala och regionala cykelstråken byggs ut och 
kopplar Höganäs med grannkommunerna. 

Se cykeln som ett eget transportslag och naturligt färdmedelsval
Cykeln ska ses som ett eget transportmedel i kommunens planering. I Höganäs kommun ska cykeln 
få ta plats, både med väl dimensionerade cykelvägar och cykelparkeringar. Gång- och cykelvägnätet 
ska främja vardags-, motions-, rekreations- och turistcykling, genom att utveckla rekreativa gång- 
och cykelstråk till och i kommunen. Ett sammanhängande och välutvecklat gång- och cykelnät 
gynnar även besöksnäringen. Natur- och kulturmiljöerna ska tillgängliggöras genom att de lokala 
huvudcykelnäten i orterna och mellan orter ansluts till regionala gång- och cykelleder som Kullaleden 
och Kattegattsleden. Vägvisning till dessa målpunkter bör beaktas vid utvecklingen av cykelnätet.

Cykelvägnätet ska knyta samman målpunkter i orterna samt orterna med varandra. Trygga och 
säkra cykelvägar ska finnas mellan knutpunkter, allmänna målpunkter och servicenoder, för att 
uppmuntra till hållbara färdmedelsval inom och mellan serviceorterna. Huvudcykelnätet som pekas 
ut i översiktsplanen binder främst samman kommunens serviceorter, för att underlätta ytterligare 
cykling på landsbygden bör sträckorna studeras utifrån lämplighet. Behov av platsspecifika åtgärder 
bör utredas i en gång- och cykelplan för så väl utpekat behov som ytterligare behov i det lokala nätet 
och för ytterligare cykling på landsbygden. 119



VÄGLEDNING & FÖRSLAG TILL UTVECKLING AV HUVUDNÄT FÖR 
GÅNG OCH CYKEL 
Huvudnätet för gång och cykel ska tillgodose gåendes behov i samma sträckningar som cyklisternas 
behov. Dock finns behov för de gående som inte tillgodoser cyklisternas behov. I kartan redovisas 
därför Kullaleden, som är en del av Skåneleden, separat. Skåneleden en regional vandringsled för 
rekreation och turism, men leden tillgodoser inte behov för cykling längs hela leden. 

Huvudcykelnätet används för längre cykling inom staden och till och från staden och ska kunna 
samla upp större flöden cyklister. Nätet ska utöver god framkomlighet för cyklister även vara 
tillgängligt för gående. Underhållet på dessa stråk ska prioriteras. Huvudcykelnätet ska anslutas till 
större målpunkter och busshållplatser, där cykelparkeringsmöjligheter ska finnas. Utöver det nät som 
pekas ut som huvudnät för cykel finns även lokala nät för gång och cykel för kortare cykling i 
närområden, detta pekas inte ut i översiktsplanen men kan fylla ett viktigt lokalt behov.

Huvudcykelnätet ska främst bestå av cykelbanor där cykeltrafik är separerad från motortrafik, men 
kan även innefatta sträckor där cyklister är i blandtrafik eller cykelfält då hastighet, trafikflöden 
och utformning tillåter detta. På landsbygden handlar det i större grad än i orterna om cykling i 
blandtrafik, på landsvägar. I samband med skolor är säkra cykelvägar särskilt prioriterade, för att 
möjliggöra att barn på egen hand kan ta sig till skolan. 

De sträckor som i kartan markerats med prickade linjer redovisar planerade eller behov av åtgärder 
eller nya sträckor i befintligt nät. Befintliga och framtida sträckningar ska beaktas vid mark- och 
bebyggelseutveckling i staden. Vid större utbyggnads- eller förtätningsområden ska behovet av nya 
sträckningar analyseras och tillgodoses utöver vad som föreslås här, med utgångspunkt att binda 
samman nya och befintliga målpunkter. >>Se även under Kommunikationer i Den byggda miljön
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SATSNINGAR FÖR EN STARKARE KOLLEKTIVTRAFIK
Bygg kollektivtrafiknära och utveckla
Höganäs har stor potential att utveckla kollektivtrafiken och skapa attraktiva lägen i nära anslutning 
till kollektivtrafik. Översiktsplanen föreslår förtätning och utbyggnad i första hand i serviceorterna 
med god service, infrastruktur och tillgång till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Bebyggelse-
utveckling prioriteras i kollektivtrafiknära lägen för att stärka reseunderlaget och skapa goda 
förutsättningar för att välja kollektiva färdmedel mellan olika målpunkter. Höganäs kommun ska 
arbeta för god framkomlighet för kollektivtrafiken i viktiga kollektivtrafikstråk och planera för att 
ge goda möjligheter för pendling med kollektivtrafik till och från kommunen genom att stärka 
strategiska knutpunkter för kollektivtrafik. Snabba och bekväma alternativ för arbetspendlare, som 
reser mellan Höganäs kommun och kommuner längre bort, gör Höganäs kommun till en attraktivare 
arbetsplats i regionen, vilket gynnar det lokala näringslivet. Likaså gynnas den stora utpendling som 
finns i kommunen. Utbyggnad av kollektivtrafik bör ske parallellt med bebyggelseutveckling och ske 
i samverkan med olika aktörer.

Gör det mer attraktivt att använda kollektivtrafiken
Höganäs kommun ingår i arbetet med regionalt superbusskoncept som sker i samverkan med 
Trafikverket och Region Skåne. Med regionalt superbusskoncept menas att utveckla kollektivtrafiken 
i de delar av Skåne som idag saknar järnväg. Superbussarna ska ges företräde i trafiken, vara 
bekväma och restiden kortare. I de kommuner som ingår i det regionala superbusskonceptet 
uppgraderas busshållplatserna till stationer. Det kan till exempel innebära uppvärmda busskurer, 
informationstavlor med information i realtid och närhet till olika typer av affärer och service. 
Välplanerade gång- och cykelbanor bör prioriteras till stationen och närliggande pendlarparkeringar 
för cykel och bil. Höganäs kommun ska vara en aktiv part i arbetet med att utveckla 
superbusskonceptet i kommunen. Linjen för superbussen utreds.

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) är under framtagande och sker i samverkan mellan Höganäs kommun 
och Trafikverket. I denna ÅVS deltar även Helsingborgs stad och Region Skåne. Studien handlar om 
superbusskonceptet och behandlar sträckan från Triangelplatsen i centrala Höganäs till trafikplats 
Brohult i Helsingborg.

Höganäs kommun medverkar i flera nätverk med fokus på tillgänglighet och kollektivtrafikutveckling 
i ett regionalt perspektiv, bland annat inom Region Skånes planeringssamverkan och inom Familjen 
Helsingborgs kollektivtrafiknätverk. Höganäs kommun ska vara en fortsatt aktiv part i nätverken 
och samverka regionalt för ett utvecklat transportsystem mellan Höganäs kommun och viktiga 
målpunkter i nordvästra Skåne och hela Skåneregionen. Detta gäller särskilt kopplingen till regionala 
stadskärnor och stärka pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafik till Ängelholm och Helsingborg, 
samt att utreda möjligheterna för flygbuss mot Ängelholm och Helsingborgs flygplats.

Vid knutpunkter ska behovet av pendlarparkeringar beaktas. Knutpunkter innebär platser där 
förutsättningar för byte mellan olika kollektivtrafiklinjer och/eller mellan olika transportslag ska 
finnas eller utvecklas. Vid större knutpunkter prioriteras att utveckla servicefunktioner, så som 
närbutiker och väderskydd av högre standard än traditionella busshållplatser. I dagsläget berör denna 
utveckling i första hand de centrala lägena i serviceorterna. Då orterna och kollektivtrafikresandet 
växer kan behovet av fler lägen undersökas.
 
>>Se även under Parkeringar i Trafik
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VÄGLEDNING & FÖRSLAG TILL UTVECKLING AV HUVUDNÄT FÖR KOLLEKTIVTRAFIK

Längs med kollektivtrafikstråken ska framkomlighet för busstrafiken prioriteras. Vid 
bebyggelseutveckling ska stombussnätet fungera som utgångspunkt för etablering, vilket 
stödjer att en hög andel av resor kan ske kollektivt, till fots eller med cykel och bidrar i låg grad 
till bilberoende. Kollektivtrafikstråken kan betraktas ur två olika klassificeringar, stombussnätet och 
de lokala kollektivtrafikstråken:

Stombussnätet binder samman serviceorterna inom kommunen med Höganäs samt kommunen med 
andra delar av Skåne. Vid utveckling av regionala kollektivtrafikstråk ska snabbhet och tillgänglighet 
prioriteras och tät trafik upprätthållas. 

De lokala kollektivtrafikstråken är viktiga för flera mindre orter och ger möjlighet för boende på lands-
bygden att åka kollektivt. De lokala kollektivtrafikstråken tillgängliggör också flera av kommunens 
värdefulla kultur och naturmiljöer för besökare både från kommunen och från regionen. Den lokala 
kollektivtrafiken är således en viktig förutsättning för besöksnäringen. I de lokala kollektivtrafik-
stråken är lägre turtäthet än i de regionala stråken acceptabla, dock är det av stor vikt att dessa stråk 
upprätthålls.

De sträckor som i kartan markerats med streckade linjer redovisar planerade eller behov av åtgärder i 
befintligt nät. Befintliga sträckningar ska beaktas vid mark- och bebyggelseutveckling i staden. 
>>Se även under Kommunikationer i Den byggda miljön
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Planerade samt behov av åtgärder för de olika stråken:

K1. Superbuss planeras för att få kapaciteten i det starka pendlingsstråket Höganäs-Helsingborg att 
öka. Vilka åtgärder som krävs för att öka kollektivtrafikens attraktivitet och på så sätt möjliggöra att 
större andel reser med kollektivtrafik studeras i pågående åtgärdsvalsstudie för väg 111 mellan 
Höganäs och Helsingborg.

K2. Kommunens ambition är att även då superbussen trafikerar stråket Höganäs-Helsingborg via 
Viken trafikera sträckan som ett parallellt kollektivtrafikstråk, med uppgift att erbjuda snabb och 
gen förbindelse mellan Höganäs och Helsingborgs centralorter dit arbetsplatser är koncentrerade. 
Behovet finns främst i rusningstid. Möjlighet finns även att genom en alternativ sträckning i 
Helsingborg binda samman kommunen med andra målpunkter i Helsingborg än de målpunkter 
superbussen når. Planering av var kollektivtrafik ska trafikera görs i samråd med Skånetrafiken.

K3. Stråket kopplar ihop Höganäs-Jonstorp-Ängelholm längs med orterna vid kusten. För att höja 
kollektivtrafikens attraktivitet i stråket Höganäs-Ängelholm behövs en snabbare koppling mellan 
Höganäs och Ängelholm som kan konkurrera med bilen. Stråket bör i öster kompletteras med ett 
alternativ till den sträckning som idag går inom Jonstorp, Farhult, Häljaröd med flera, genom en mer 
direkt koppling Höganäs - Ängelholm via väg 112. Åtgärden är inte detaljstuderad. Planering av var 
kollektivtrafik ska trafikera görs i samråd med Skånetrafiken.

K4. Stråket binder ihop Jonstorp-Ingelsträde-Mjöhult-Hjälmshult. Kommunens ambition är att stär-
ka kollektivtrafiken från Jonstorp, via Mjöhult ner mot Hjälmshult för öka kollektivtrafikens attrak-
tivitet mellan Jonstorp och Helsingborg, samt för Mjöhult, Ingelsträde och kringliggande landsbygd. 
Detta skulle kunna erbjuda en mer konkurrenskraftig kollektivtrafik mellan Jonstorp och Helsing-
borg. Planering av förstärkt kollektivtrafik ska göras i samråd med Skånetrafiken.

K5. Stråket mellan Mölle och Kullens fyr är ett viktigt kollektivstråk sommartid. Naturreservatet 
Kullaberg är kommunens överlägset största besöksmål och kollektivtrafiken spelar en viktig roll i 
syfte att minska biltrafiken inom det känsliga reservatet. Samtidigt görs Kullaberg, med sina natur- 
och kulturvärden, på detta sätt mer tillgängligt för de besökare som kommer via kollektivtrafik från 
exempelvis Helsingborg eller Ängelholm. I kombination med infartsparkering i Mölle blir bussen 
upp till Kullens fyr även ett bra alternativ för bilburna besökare. Samtal förs kontinuerligt med Skå-
netrafiken kring detta.
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UTVECKLING AV GATU- OCH VÄGNÄT
För att kommunens orter, i synnerhet Höganäs, ska kunna fortsätta utvecklas måste rörelser till fots 
och med cykel underlättas. Idag utgör den statliga väg 111 lika mycket ett hinder som en möjlighet 
för rörelser inom staden. Så som vägen är utformad idag är den inte enbart av godo utan i vissa 
aspekter även hämmande för möjligheten att bygga en tätare och grönare stad med ett lugnare 
trafiktempo.

Trafikverket har pekat ut väg 111 från Höganäs och söderut som en funktionellt prioriterad väg. 
Det innebär att framkomligheten längs vägen ska prioriteras framför exempelvis nya anslutningar 
och korsningspunkter. Kommunen delar Trafikverkets syn avseende de vägavsnitt som ligger 
utanför tätbebyggt område. Däremot uppstår en konflikt mellan framkomligheten längs vägen och 
tillgängligheten till den inom tätbebyggt område och detta gäller i synnerhet inne i Höganäs stad.

Problematiken kring väg 111 kan alltså till stora delar förklaras av att vägen inne i Höganäs har 
dubbla funktioner. Dels fungerar vägen som en lokal huvudgata, dels som en regionalt prioriterad 
väg. Genom vägens funktion som lokal huvudgata finns ett behov av tätare anslutningar för att 
fördela trafiken och möjliggöra genare vägval för gående och cyklister. Möjligheterna att korsa vägen 
är idag få, vägen utgör en barriär och längs delsträckor saknas gång- och cykelvägar. Samtidigt ställer 
vägens regionala funktion krav på god framkomlighet och avstånd mellan bebyggelse och väg. 
Eftersom många av de utbyggnadsområden och förtätningsområden som planeras i Höganäs ligger 
i mer eller mindre direkt anslutning till väg 111 är detta en konflikt som måste hanteras.

Övriga funktionellt prioriterade vägar är väg 112 samt del av Norra Kustvägen, från väg 112 till 
anslutningen med Jonstorpsvägen. Längs med dessa vägar finns inte samma tydliga konflikt mellan 
bebyggelse och trafikled som med väg 111 inne i Höganäs. Emellertid innebär det att utbyggnads-
området norr om väg 112 i Höganäs (Hö 7) och anslutningar till detta område behöver planeras med 
omsorg för att inte skapa en barriär mellan den befintliga bebyggelsen och den nya stadsdelen.

Sektion som illustrerar hur gaturummet längs med väg 111 kan utformas till att bli en mer integrerad del av stadsrummet. Gatu-
rummets skala och gestaltning påverkar stadens rörelse och människors användning av gaturummet.

Bilens roll i trafikplaneringen
Fokus i kommunens trafikplanering ska ligga på gång, cykel och kollektivtrafik. Men trots de 
satsningar som görs på dessa trafikslag kommer bilen alltjämt att spela en viktig roll för människors 
möjlighet att ta sig till och från arbete och fritidsaktiviteter. Om avstånden är långa eller om 
kollektivtrafikresan kräver byten kommer bilen också i framtiden att ha sin givna plats i 
trafikplaneringen. Inom tätbebyggt område ska dock bilens roll underordnas övriga trafikslag. 
Det är främst för längre resor utanför tätbebyggt område som bilen kan prioriteras.

I första hand – för över resor från bil till andra transportslag
I Höganäs stad är trafiksituationen komplex. Den trafikintensiva väg 111 klyver staden och försvårar 
tvärgående rörelser mellan olika stadsdelar. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas många gånger till 
omvägar, vilket i förlängningen leder till att även kortare resor inom staden görs med bil och att väg 
111 därigenom belastas ytterligare. 
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För att gång, cykel och kollektivtrafik på allvar ska kunna förbättras och för att staden ska kunna 
fortsätta utvecklas behöver biltrafiken genom staden hanteras. I första hand bör bilresor föras över 
till de mer hållbara alternativen. Det kan exempelvis göras genom att stadsdelar på ömse sidor av 
vägen länkas samman med gång- och cykelkopplingar och att gaturummet utformas på ett mer 
stadsmässigt sätt. En annan åtgärd kan vara att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet genom 
exempelvis signalreglering. Om biltrafiken genom dessa åtgärder hålls på en acceptabel nivå kan 
barriäreffekten av vägen överbryggas och stadens fortsatta utveckling gagnas. Då får också väg 111 
en mer ändamålsenlig roll i stadens trafiksystem och dagens funktion som genomfartsled dämpas 
till förmån för funktionen som stads- och huvudgata. Detta kommer bli allt viktigare i takt med att 
förtätningen av centrala Höganäs fortsätter och nya stadsdelar byggs ut.

I andra hand – avlasta väg 111
Idag har väg 111 genom Höganäs dubbla funktioner. Dels fungerar vägen som en genomfartsled 
för trafik med start- och målpunkt utanför Höganäs. Dels fungerar den som en huvudgata för korta 
bilresor inom staden. Genomfartstrafiken kan på sikt behöva ledas om utanför staden vilket innebär 
att standarden på delar av det omgivande vägnätet behöver höjas samtidigt som nya förbindelser 
etableras norr om väg 112. Samtidigt kan de interna bilresorna längs väg 111 minska genom ett mer 
finmaskigt gatunät.

• Avlasta med parallella kopplingar, se karta nedan
När det gäller de korta bilresorna inom staden ska dessa i så hög utsträckning som möjligt föras 
över till andra transportslag. Men så som dagens gatunät är utformat, med relativt få nordsydliga 
kopplingar, bidrar det i sig självt till att korta bilresor inom staden leds ut på väg 111. Det gäller även 
i de fall start- och målpunkt ligger på samma sida av vägen. Ett sätt att avlasta 111 från de interna 
bilresorna kan då vara att anlägga parallella kopplingar i för att på så sätt sila trafiken genom ett mer 
finmaskigt gatunät. Ett exempel på en sådan koppling är Allégatan som kommer förlängas söderut 
och på så sätt kan hantera en del av de interna trafikrörelserna mellan exempelvis östra Höganäs 
och Höganäs sportcenter. De parallella kopplingarna ska dock i första hand anpassas för gång- och 
cykeltrafikanter och ska bara möjliggöra, inte uppmuntra till, interna bilresor.

• Avlasta med hjälp av Prästavägen, se karta nedan
Prästavägen avlastar redan idag en del trafik från väg 111, i synnerhet den del av Prästavägen 
som löper mellan Trafikplats Stubbarp och Långarödsvägen. Vägens utformning utgör dock en 
begränsning avseende hur mycket trafik vägen kan hantera, vilket gäller hela sträckan upp till 
Hustofta och vidare till Väsbyrondellen. För att kunna hantera större delar av den genomfarts-
trafik som idag går genom Höganäs behöver vägens kapacitet öka, exempelvis genom breddning 
och uträtning.

• Avlasta med hjälp av nya förbindelser norr om väg 112, se karta nedan
Passagen längs väg 111 mellan väg 112 och Gärdesgatan är periodvis hårt belastad. I kombination 
med det smala gaturummet och de många direktutfarterna mot väg 111 innebär detta en 
problematisk trafik- och bullersituation för de boende längs vägen. Situationen kan avhjälpas 
genom att genomfartstrafiken leds om via en eller flera nordsydliga förbindelser längre österut. 
Dessa förbindelser kan även förlängas norrut och ansluta till väg 111 i höjd med Skjutbanevägen. 
En sådan lösning kommer innebära en förbättrad boendemiljö längs ett längre avsnitt av väg 111 
samtidigt som en nordlig entré till Höganäs AB:s verksamhetsområde möjliggörs. I ett ännu längre 
perspektiv kan denna nya förbindelse förlängas ytterligare norrut, vilket skulle innebära en avsevärd 
avlastning av vägavsnitten genom Strandbaden och Nyhamnsläge. Dessa långsiktiga förbindelser 
behöver utredas närmare i framtida trafik- och översiktsplanering. Det gäller inte minst hur
förbindelserna inverkar på värdefulla kultur- och naturmiljöer i området.

>> Se även under Den byggda miljön

Möjligheterna för att optimera väginfrastrukturen på väg 111 är under utredning. En åtgärdsvals-
studie (ÅVS) är under framtagande och sker i samverkan mellan Höganäs kommun och Trafikverket. 
Studien behandlar korsningen väg 111 och Bruksgatan.
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Planera för effektiva godstransporter
Godstransporter ska planeras så att de inte förhindrar mobiliteten i kommunen, samt minimerar buller. 
Både väg 111 och väg 112 är trafikleder för lastbilstransporter och är utpekade som farligt godsstråk. 
Främst bör godstransporter därför samlas i dessa stråk. Kommunens långsiktiga ambition är att primärt 
hänvisa till väg 112 för gods. 

>> Se även under Hälsa och säkerhet

Höganäsbolaget utgör idag en stor del av de tunga transporterna i kommunen. Höganäsbolaget 
har en industrihamn kopplat till sitt eget område, vilket ger goda förutsättningar att transportera gods till 
sjöss. Bolaget planerar för en produktionsökning, vilket kommer genera fler transporter. 
I samband med produktionsökningen utreds möjligheterna att transportera mer gods till sjöss. 
Höganäs kommun ser positivt på att minska andelen transporter på väg och öka transporterna till sjöss. 
Förutsättningarna för godstransporter till sjöss i anslutning till Höganäs hamn ska beaktas i fortsatta 
arbete. 

PARKERINGAR
Krav på parkering behandlas i kommunens parkeringsnorm och parkeringspolicy, dessa gäller vid ny-
byggnation, detta gäller såväl privat som allmänparkering.  En uppdatering av parkeringsstrategin bör 
tas fram för att utreda såväl lokalisering av centrum-, infarts- och pendlarparkering som riktlinjer för 
samnyttjande av parkering och behov för cykelparkering. 

Pendlarparkering
För att tillgängliggöra kollektivtrafiken för alla ska vi vid våra knutpunkter anordna pendlarparkeringar 
för både bil och cykel. Genom att etablera bra pendlarparkeringar underlättar vi för fler att välja hållbara 
färdsätt. Med pendlarparkering ges även de som bor mer perifert i förhållande till serviceorterna möj-
lighet att resa kollektivt en del av resan. Samtidigt som de som bor på kortare avstånd ges möjlighet att 
kombinera resa med cykel och kollektivtrafik. 

Centrumparkering och övrig allmän parkering
Goda parkeringsmöjligheter ska finnas särskilt i anslutning till de centrala delarna i Höganäs stad liksom 
centralt i de andra serviceorterna, som uppmuntrar till vistelse och rörelse på gator och torg. 

Kommunen har en tradition där allmän parkering sker i gatan, vilket medför att en gärna söker 
parkering så nära målpunkt som möjligt. Detta gör att vissa parkeringsplatser kan ha en hög 
beläggning medan andra närliggande står tomma. För att skapa ett mer effektivt markutnyttjande 
där det blir lättare att hitta parkering bör kommunen jobba mer med samlande parkeringar och samnytt-
jande där så är lämpligt. Då skapas förutsättningar för en jämnare beläggning och till följd 
av samutnyttjande blir det totala ytbehovet för parkering mindre. 
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VÄGLEDNING & FÖRSLAG TILL UTVECKLING AV HUVUDNÄT FÖR VÄGNÄTET
I kartan redovisas befintliga huvudväg- och huvudgatunät samt föreslagen utveckling av dessa nät. Vägar 
och gator är infrastruktur i två olika skalor och med olika utformning och funktionsanspråk. Väg-
ar är större och i första hand anpassade för motorfordon. Gator är mindre och har ofta gång- och 
cykelbanor som löper parallellt med gatunätet och som korsar där behov finns. Medan gatunätet är 
koncentrerat till tätbebyggda områden kan vägnätet finnas såväl i tätort som på landsbygd. Då väg- 
och gatunäten sammanfaller med kollektivtrafiken eller huvudcykelnätet ska kollektivtrafikens samt 
gång- och cykeltrafikens framkomlighet prioriteras för att premiera hållbart resande.

Huvudvägnätet
• Förbinder orterna och större målpunkter med varandra.
• Är främst avsett för motorfordon.
• Kan stärka förbindelserna till pendlarparkeringar för att underlätta kombinerad bil- och 
kollektivtrafikpendling.
Huvudgatunätet
• Binder samman målpunkter inom respektive ort.
• Utformas med andra och högre krav på gaturummet.
• Utformas för att hantera större trafikmängder än gatunätet i övrigt.

Där huvudvägnät övergår i huvudgatunät ska gatumiljön anpassas till kringliggande bebyggelse 
och övriga transportslag. Dessa gator ska, utöver att ge god tillgänglighet för boende och besökare, 
även ta större hänsyn till korsningsanspråk, den lokala vistelsemiljön och säkerheten för samtliga 
trafikslag. Där huvudgatunätet sammanfaller med huvudnätet för gång och cykel ska framkomlighet 
för gående och cyklister ges särskild hänsyn. Detta eftersom trafikflödena i huvudgatunätet är högre 
än i det övriga gatunätet. Oftast bör detta göras genom separering av trafikslagen men om gående 
och cyklisters framkomlighet kan säkras på annat sätt, exempelvis genom utformning och låga 
hastigheter, kan cykel i blandtrafik förekomma. 
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  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:

  • Ta fram trafikplan och -strategier för Höganäs kommun, vilka specifikt bör innehålla:

 - Mobilitetsplan med åtgärder för hållbart resande

 - Gång och cykelplan med åtgärder för hållbart resande

 - Kollektivtrafikplan med åtgärder för hållbart resande

 - Parkeringsstrategi

  • Utred behov och lämpligt läge för nya och förändrade vägkopplingar i och i utkanten av Höganäs stad.

  • Fortsatt aktivt deltagande och därefter uppföljning av pågående åtgärdsvalsstudie för väg 111 – superbuss.

  • Fortsatt aktivt deltagande och därefter uppföljning av pågående åtgärdsvalsstudie för korsning 

    väg 111-Bruksgatan-Industrigatan.

  • Följ upp och genomför åtgärder från Åtgärdsplan till Miljöprogrammet 2015-2025.



VATTEN & AVLOPP
Hållbar dricksvattenförsörjning
Höganäs kommuns dricksvatten tas från sjön Bolmen i Småland och behandlas i flera steg innan det 
levereras till hushållen som färdigt dricksvatten. Kommunens dricksvatten levereras av Sydvatten AB, 
som ägs gemensamt av 17 kommuner i västra Skåne. I kommunen finns sex vattenreservoarer, varav 
fyra högreservoarer (vattentorn). Det finns även ett antal tryckstegringsstationer samt andra 
anläggningar. Tillgången på vatten är god. Om det behövs används Ringsjön som reservvattentäkt. 

Det finns ett litet antal registrerade anläggningar i form av borrade brunnar, varav den största är 
vattenanläggningen på Kullaberg som betjänar alla besökande till Fyren och västra Kullaberg. 
Andra registrerade vattenanläggningar innehas av bland annat verksamheter som hyr ut stugor och 
rum. Övriga brunnar - grävda eller borrade - vid enskilda fastigheter, står inte under miljötillsyns-
nämndens kontroll, och miljöavdelningen har inte ett fullständigt register och därmed inte heller 
exakt kännedom om antalet enskilda brunnar eller deras status. För att undvika att framför allt barn 
utsätts för olämpligt dricksvatten erbjuder miljötillsynsnämnden sedan mer än 25 år gratis vatten-
provtagning till fastighetsägare med barn under ett år.

Hållbar spillvattenhantering
Allt kommunalt spillavloppsvatten pumpas till kommunens enda avloppsreningsverk, vilket ligger i 
hamnområdet i Höganäs. Reningsverket har tillstånd för 35 000 pe (personekvivalent) och 
behandlar i medeltal cirka 8400 m³ avloppsvatten per dygn. År 2016 fick kommunen ett förnyat 
tillstånd enligt Miljöbalken för att driva avloppsreningsverket.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
I detta avsnitt beskrivs hur olika typer av teknisk försörjning och infrastruktur i Höganäs kommun kan utvecklas. I 
takt med att fler bostäder byggs behöver även de tekniska systemen byggas ut i motsvarande utsträckning.

  Planeringsinriktning - Rusta VA-systemet för framtida havsvattenhöjningar och 
  ökad nederbörd genom att skapa förutsättning för lokalt omhändertagande av dagvatten, 
  fördröjningsdammar. Fortsätt arbetet med prioritering av nederbördspåverkan på 
  spillvattensystemet och säkerställa kapaciteten i dagvattensystemen. 

  Planeringsinriktning - Minska VA-systemets påverkan på kommunens grundvatten- och  
  ytvattenförekomster, framförallt genom inventering och åtgärdsförslag som leder till förbättrad 
  rening av enskilda avlopp. Bebyggelse med mera som angränsar till grundvattenförekomster bör  
  endast marginellt påverka grundvattnets kvantitet eller kvalitet så att varken kemisk eller kvantitativ 
  status försämras.

  Planeringsinriktning - Skapa sammanhängande kvalitativa grönytor i bebyggelsen, med
  plats för fördröjning av dagvatten och andra ekosystemtjänster, samt för rekreation. Alla boende
  i tätort ska inom 300 meter ha tillgång till grönområde av god kvalitet. Särskild hänsyn ska tas till
  barns, äldres och funktionshindrades behov av grönytor.

  Planeringsinriktning - Skapa förutsättningar för fossilsnål bebyggelse genom att utnyttja 
  befintligt fjärrvärmenät eller genom placering av bebyggelse som möjliggör användning av 
  solenergi.
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Det finns i dagsläget cirka 550 fastigheter med enskilda VA-anläggningar (egna dricksvattenbrun-
nar och enskilda avlopp) i kommunen. Ungefär hälften av avloppsanläggningarna har uppdaterats 
av ägarna de senaste 20 åren. Den andra hälften har sådana brister att de kommer att kräva någon 
form av åtgärd inom den närmaste fem- eller tioårsperioden. Det är viktigt att status på rening av de 
enskilda avloppen uppmärksammas i samband med eventuella bygglovsförfrågningar.

Dagvattenhantering
Större delen av det dagvatten som uppkommer hanteras lokalt eller leds ut i närbelägna recipienter. 
Det finns elva pumpstationer för dagvatten. De största recipienterna för dagvattnet är Görslövsån, 
Skälderviken och Öresund.

IT-INFRASTRUKTUR
Utbyggnaden av IT-infrastrukturen görs via fiberkabel, för att få tillräcklig snabbhet och pålitlighet. 
Det kommunala energibolaget Höganäs Energi AB planerar och genomför framdragningen av och 
installationen till fibernät. Målet är att 100 % av invånarna i Höganäs ska ha en fiberanslutning under  
2019. I mitten av 2019 pågår utbyggnaden för fullt och cirka 97 % av kommunens invånare har 
erbjudits fiberanslutning. Samtliga nya bebyggelseområden som föreslås i översiktsplanen förutsätts 
erbjudas anslutning till fibernätet. Inga ytterligare åtgärder bedöms krävas inom planperioden.

ENERGIFÖRSÖRJNING
Lokala miljömål för Höganäs kommun ska beaktas och följas i all planering. Kommunen ska verka 
för att i tidigt skede få med olika hållbarhetsaspekter vid panering och byggnation. Kommunen ska 
uppmuntra, stötta och informera privata aktörer i tidigt skede vid planering och byggnation. Kom-
munen ska också proaktivt arbeta för att underlätta samarbetet mellan olika aktörer när det gäller 
satsningar i större projekt kring energi- eller avfallslösningar och även miljöanpassat byggande. 

Minskad energianvändning
Samhällsbyggandet behöver ett tydligt energiperspektiv med låg miljöpåverkan som mål. Samtidigt 
ska energitillförseln vara säker och tillräcklig. Den fysiska planeringen kan användas för att bygga 
upp resurseffektiva och långsiktigt hållbara energisystem genom att till exempel skapa förutsättningar 
för utbyggnad av fjärrvärme eller användning av solenergi och genom att planera bebyggelse-
strukturen för ett minskat bilberoende.

I miljöprogrammet från 2015 konstaterar kommunen att de har en viktig roll i att påverka 
energianvändningen i kommunen. Det kan göras genom energirådgivning, tillsyn, fjärr- och 
närvärmeutbyggnad och genom att stimulera byggandet av lågenergihus. Kommunen ska 
också öka andelen förnybar energi i sina egna verksamheter.

Elförsörjning
Höganäs Energi AB har i dagsläget cirka 15 000 elkunder i nätet och överför cirka 270 000 000 kWh 
till dessa. En del av den distribuerade elen kommer från lokalt producerad energi i form av vindkraft. 

Fjärrvärme 
Våren 2019 levererar Höganäs Energi värme till 81 villor och 159 flerfamiljsbostäder och fastighe-
ter. Fjärrvärmenätet, som började byggas ut 2005, är i början av 2019 cirka 21 kilometer långt och 
försörjer framförallt de mer centrala delarna av Höganäs. Här produceras fjärrvärmen huvudsakligen 
av spillvärme från Höganäs AB (till cirka 90%), medan resten är bioolja (en restprodukt). I Jonstorp 
finns ett separat värmeverk, med så kallad närvärme, där energin fås genom förbränning av pellets 
och med olja som reserv.

Sedan fjärrvärmen introducerades har miljön i Höganäs avsevärt förbättrats. Tack vare fjärrvär-
men har koldioxidutsläppen från de tidigare uppvärmningskällorna olja och naturgas minskat med 
ungefär 12 000 ton per år. Spillvärmeleveransen under år 2018 uppgick till 42888 MWh och om det 
antas att en villa förbrukar omkring 20 MWh motsvarar detta ungefär 2150 villor som inte behöver 
använda naturgas, olja eller el för motsvarande mängd. 
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En viktig ambition för bostadsbyggandet i Höganäs och Jonstorp är att skapa goda förutsättningar för 
att koppla nya bostadsområden till fjärrvärmenätet. I miljöprogrammet från 2015 har 
kommunen formulerat ett mål om att senast 2020 enbart använda värmeenergi från fjärrvärme i 
den egna verksamheten.

Gas
Höganäs kommun har ett väl utbyggt gasnät och också många fastigheter som är kopplade dit. Gas är en 
effektiv energibärare med små förluster under transporten i ledningen och den är också relativt ren, med 
inga utsläpp av stoft och låga utsläpp av svavel och kvävedioxid. Naturgasen är dock fossil, vilket innebär 
att användning av naturgas påverkar växthuseffekten. Om den byts ut mot biogas är den förnybar och 
andelen förnybar gas i ledningsnätet ökar ständigt. I Höganäs produceras biogas vid avloppsreningsver-
ket och skickas i en ledning till Höganäs AB, som ersätter en del av sin naturgas med det.

Vindkraft
Tillsammans med Ängelholms kommun och Helsingborgs stad har Höganäs kommun tagit fram ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft. Planen antogs av Kommunfullmäktige 27 maj 
2010. Vindkraftsplanen redovisar lämpliga områden för lokalisering av vindkraftsanläggningar och är till 
sina väsentligaste delar aktuell och arbetas därför in i översiktsplanen. Områden för vindkraft är dock i 
stort sett redan utbyggda i kommunen, vilket gör att möjligheten till etablering av fler verk är begränsad 
till ett fåtal verk i det södra området. En uppdaterad vindkraftsutredning bör tas fram. Det finns tre kate-
gorier för utbyggnadsområden av vindkraft i kommunen. Kategorierna för områdena är: lämpligt områ-
de för vindkraft, potentiellt lämpligt område för vindkraft och olämpligt för vindkraft. Skillnaden mellan 
områden som är lämpliga för vindkraft och potentiellt lämpliga för vindkraft är att områdena utpekade 
som potentiellt lämpliga har förutsättningar som försvårar genomförandet, exempelvis avseende flygfart, 
försvar, elnät, landskapsbild, vilket innebär att vidare utredning krävs för att påvisa lämpligheten.

Lämpligt för vindkraft
Södra Ingelsträde och Täppeshusen
Områdets norra del är ett småskaligt, mycket flackt jordbrukslandskap med enstaka vegetations-
element i form av märgelgravar, enstaka träd och buskage längs diken och odlingsrösen. Området är 
visuellt påverkat av befintliga vindkraftverk i närområdet. 

Områdets södra del består av ett småbrutet jordbrukslandskap med vegetationsridåer, mindre träddungar 
och andra så kallade odlingshinder. En större kraftledning löper genom områdets södra del. I området 
finns befintliga vindkraftverk. Området är storskaligt med på sina ställen långa siktlinjer, vilket gör att det 
är visuellt känsligt från till exempel högplatån i söder. Utbyte av befintliga verk bör ske samordnat med 
tanke på de visuella effekterna. I efterföljande prövning behöver närheten till navigationsanläggningen 
för luftfart (VOR) i Höganäs kommun särskilt beaktas. 

Potentiellt lämpligt område för vindkraft
Lovisefred, öster om Nyhamnsläge
Området karaktäriseras av storskalig jordbruksproduktion i ett flackt och storslaget landskap, med ensta-
ka inslag av vegetation i dungar och ridåer. Storskaligheten gör området väl lämpat för vindbruk. I områ-
det finns redan två mindre och två större vindkraftverk. Området kan möjligen inrymma fler verk, men 
inbördes samordning avseende storlek och placering måste då ske. Då vindkraftintresset kan komma i 
konflikt med Nyhamnsläge och dess utbyggnad som ligger i blickfånget mot Kullaberg samtidigt som 
det råder oklarheter kring elanslutning av fler vindkraftverk till det befintliga nätet, bedöms området som 
potentiellt lämpligt område för vindkraft.

Väster Glimminge 
Landskapet utgörs av flack jordbruksmark med tydliga avgränsningar i form av trädridåer och dungar. 
Områdets storskalighet gör det relativt tåligt för vindbruk. I området finns befintliga vindkraftverk, vilket 
gör att det i stort sett redan är fullt utbyggt. Området är klassat som ett potentiellt lämpligt område för 
vindkraft. 
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Gunnestorp
Området utgörs av ett storskaligt jordbrukslandskap med stora sammanhängande, och emellanåt 
extensivt skötta fält. Fälten omges av bebyggelse och vegetationsridåer. Storskaligheten och den låga 
graden av komplexitet gör området relativt visuellt tåligt för vindbruk. Området bedöms som poten-
tiellt lämpligt med hänsyn till områdets närhet till riksintresse för naturvården och dess begränsade 
storlek, vilket i sin tur medför att antalet möjliga vindkraftverk är få. 

Solceller
Förfrågningar har kommit om anläggning av solcellspark i kommunen. Vägledning för detta saknas. 
Eventuellt finns ett behov av att ta fram en lokaliseringsutredning för solcellsetablering. Det kan med 
fördel kombineras med en översyn av vindkraftslokalisering.

AVFALLSHANTERING
Renhållningen i Höganäs kommun sköts av renhållningsavdelningen på Teknik- och 
fastighetsförvaltningen. Inom renhållningen ligger idag fokus på källsortering och återvinning och 
kommunen erbjuder fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar på både villor och 
flerfamiljsfastigheter, matavfallstömning, trädgårdskärlstömning och grovsopstömning.
Inom kommunen finns det en återvinningscentral samt elva återvinningsstationer där 
privatpersoner kan lämna förpackningar och tidningar. 

Kommunen ska arbeta för mer hållbar resursanvändning genom att minska avfallsmängderna, 
öka återvinning och återanvändning samt bidra till god tillgänglighet till återvinningstjänster. I 
samhällsplaneringen ska goda förutsättningar för en kretsloppsanpassad resurshantering skapas. 
Kommunens mål är att avfallsmängden ska minska, liksom mängden felsorterat avfall och mängden 
farligt avfall. Detta beskrivs i Avfallsplan för Höganäs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 17 
oktober 2013, § 128. Under 2019 pågår arbete med en ny avfallsplan.132
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± Skala 1:140 000
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Område potentiellt lämpligt för vindkraft
Område lämpligt för vindkraft

Vindkraft

Övrig mark är olämplig för vindkraft

Bilden visar vindkraftsområden. De gröna områdena är lämpliga för vindkraft. De röda områdena är potentiellt lämpliga då det finns 
förutsättningar som försvårar genomförandet.



  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under 
  planperioden till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:

  • Genomför och följ upp avfallsplanen.

  • Uppdatera VA-planen med bland annat genomgång och uppdatering av status för enskilda avlopp  

    samt förslag på åtgärder.

  • Uppdatera vindkraftsutredning.



PLANERA MED HÄNSYN TILL BULLER OCH LUFTKVALITET
Höganäs kommun erbjuder som helhet en god livsmiljö. Buller är ett utbrett miljö- och 
folkhälsoproblem som framförallt skapas av fordonstrafik och vissa typer av verksamheter. I 
kommunen utgör trafiken den största källan till utsläpp av klimatpåverkande ämnen. Trafiken i 
centralorten och på vältrafikerade vägsträckor ger också upphov till förhöjda halter av partiklar och 
andra luftföroreningar som påverkar vår hälsa. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft omfattar elva 
olika ämnen som förekommer i luft. De fastställda kvalitetskraven för dessa ämnen överskrids inte 
i Höganäs kommun idag. En proaktiv planering ska eftersträvas för en god luftkvalitet, vilket kräver 
både kommunala åtgärder och regionala samarbeten. 

>> Se även under Mellankommunala frågor och Mellankommunala samarbeten

Planering ska stödja användandet av mindre bullrande alternativ som gång, cykel och mer tystgående 
kollektivtrafik, samt sänkt hastighet. Ökat buller på grund av trafikökning på befintliga gator och 
leder kan därför minimeras genom att arbetet inriktas på källan till störningen och inte på reaktiva 
skyddsåtgärder. Utmaningen här ligger i att förtäta och utveckla på ett sätt som minimerar risk och 
också främjar hållbar stadsutveckling. Ur hållbarhetssynpunkt är en grundläggande strategi i över-
siktsplanen att förtäta och att bygga utmed stråk med väl utvecklad kollektivtrafik och cykelvägar. 
 
Bullersituationen i kommunen är förhållandevis god, dock utgör vägtrafiken i kommunen 
bullerkällor vilket är viktigt att beakta i planeringen. Under sommartid förekommer buller från väg

HÄLSA OCH SÄKERHET
I detta avsnitt beskrivs hälsa och de olika risker som finns i kommunen. Hanteringen av risker är kopplad till den 
fysiska planeringen genom att det i plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) finns omnämnt att risker för 
människors hälsa och säkerhet ska beaktas. Här beskrivs hur översiktsplanen kan bidra till god hälsa och minska 
riskerna i kommunen.

  Planeringsinriktning - Prioritera ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med goda 
  kopplingar för gång och cykel. Komplettering av ny bebyggelse, såväl service som bostäder, ska  
  lokaliseras till befintliga kollektivtrafikstråk. Det stärker utvecklingen av kollektivtrafiken genom att
  öka resandeunderlaget och stimulerar samtidigt utvecklingen av service i dessa lägen. 

  Planeringsinriktning – Planera för hälsosamma och säkra bebyggelsemiljöer med hänsyn
  till buller, föroreningar, skyddsavstånd med mera. Planera för att riskerna som transporter av farligt
  gods genom bebyggda områden medför minimeras.

  Planeringsinriktning - Skapa en beredskap för erosion, ökad nederbörd och en buffert mot
  översvämningar. Varje tätort ska ha tillräckligt med grönytor för att omhänderta vatten i stora 
  mängder, samtidigt som ny bebyggelse planeras med en höjd på färdigt golv som är minst 3 meter  
  över havet (m.ö.h). Vid ny bebyggelse i översvämningshotade områden ska klimatanpassade 
  åtgär der vidtas. Risk för olyckor som ras, skred och erosion i känsliga områden ska beaktas.

  Planeringsinriktning - Minska VA-systemets påverkan på kommunens grundvatten- och  
  ytvattenförekomster, framförallt genom inventering och åtgärdsförslag som leder till förbättrad
  rening av enskilda avlopp. Bebyggelse med mera som angränsar till grundvattenförekomster bör
  endast marginellt påverka grundvattnets kvantitet eller kvalitet så att varken kemisk eller kvantitativ
  status försämras.
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111, men är inte av betydande påverkan. Bullerminskande åtgärder kan behöva vidtas för utveckling i 
bullerutsatta lägen. Detta gäller särskilt vid förtätning längs väg 111 i centralorten Höganäs, och 
även vid planering längs ny väg norr om korsningen väg 111 och väg 112. Vid planering av bostäder 
och verksamheter tas hänsyn till riksdagens generella riktlinjer för buller. Vid de tillfällen det bedöms 
finnas risk för att värdena överskrids, tas analys fram för framtida buller samt förslag på 
bullerreducerande åtgärder. 

Industriverksamheter i kommunen har hittills klarat de bullerkrav som anges i Naturvårdsverkets 
riktlinjer för industribuller. Det finns en risk att planerad utökning av Höganäs AB:s verksamhet 
medför högre bullernivåer för närboende, framför allt genom ökade lastbilstransporter och buller i 
samband med lastning och lossning i hamnen. Vid de tillfällen det bedöms finnas risk för att värdena 
överskrids tas analys för framtida buller fram.

I södra delen av Höganäs finns en mindre flygplats som ägs av kommunen och drivs av en flygklubb. 
Antalet flyg är förhållandevis få och därför har det även vägts in hur ofta de maximala bullernivåerna 
överskrids. En bullerutredning genomfördes 2013 för Höganäs flygfält. Resultatet visar att 
bullerpåverkan är störst i nordvästlig riktning, där den maximala ljudnivån överskrider 70 dBA 
minst tre gånger per årsmedeldygn. Inom detta område ska inga nya bostäder tillkomma.

PLANERA MED HÄNSYN TILL MARKENS LÄMPLIGHET OCH BESKAFFENHET
I kommunen finns idag ett flertal potentiellt förorenade områden, främst i centralorten Höganäs. 
En inventering genomfördes 2008 och finns registrerade i kommunens databas. Det är hög 
sannolikhet att vissa av dessa områden kan komma att kräva åtgärder av något slag, exempelvis 
saneringsåtgärder. Osäkerheten kring föroreningsgrad i riskklassade områden är stor. Orsakerna 
till att mark och vatten förorenats kan vara många och föroreningarna kan härstamma från tidigare 
gruvhanteringen och mycket gamla verksamheter. 

Verksamheter som orsakat föroreningar har i många fall legat på mark som är eller kan komma att 
bli aktuell för utveckling av Höganäs kommun. När attraktiva förtätningslägen bebyggs eller verk-
samhetsområden omvandlas, måste detta föregås av utredning av risk för föroreningar i mark och 
vatten. Problematiken kring nedlagda deponier och föroreningar i mark och vatten är mycket kom-
plex och därför kan översiktsplanen endast ange generella riktlinjer om försiktighet i dessa områden.

I Höganäs kommun finns sju större kommunala deponier dokumenterade och är i Tjörröd, 
Jonstorpstippen, Smedstorp, Krapperup, Våtamosse, Ärtan och Bönan. Från och med 2000 drivs 
Tjörröd som en kretsloppsanläggning vilket innebär att inget avfall deponeras på fastigheten. 
Deponin i Jonstorp undersöktes 2009 och visade inget läckage av föroreningar till omgivningen. 
Provtagning vid övriga deponier har inte utförts. 

Det finns cirka 20 stycken identifierade märgelgravar som använts som deponier. Bedömningen 
är att särskilda miljöskyddsåtgärder inte är behövliga då det inte antas ske något läckage till 
omgivningen på grund av att de finns belägna i tät lerjord. Det finns också askdeponier som 
innehåller restprodukter från Höganäs AB. Deponierna kan innehålla höga halter av bland annat 
tungmetaller och PAH. Osäkerheten är stor kring vad som ligger i deponierna, var de legat och 
vilken utredning de haft. Översiktsplanens inriktning är att påverkan för människor och miljö från 
nedlagda deponier ska vara så liten som möjligt. 

Kommunen ska verka för en planering som ger bostäder, 
uteplatser, skolor, rekreationsområdet, etcetera en god ljud-
miljö. Detta uppnås i första hand genom samhällsplanering i 
form av lokalisering och utformning av bebyggelse. För-
utom trafikbuller är det även viktigt att beakta buller från 
omgivningen såsom restauranger, varutransporter och andra 
verksamheter i planeringen. För att minska bullers negativa 
inverkan på människors hälsa ska Bullerförordningen följas, 
men ambitionen ska vara att pröva lösningar som ger än 
bättre ljudmiljö än denna medger. Hälsosamma miljöer med 
avseende till buller eftersträvas. 
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Detaljplaner som berörs av nedlagda deponier eller förorenade områden kräver fördjupad 
riskbedömning. Om tidigare undersökningar saknas genomförs en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning med provtagning och analys av föroreningar för att utreda lämpligheten av 
föreslagen markanvändning. Finns tidigare utredningar kompletteras dessa vid behov. I nya 
detaljplaner som berör nedlagda deponier eller områden där markförorening konstaterats, ställs krav 
på säkerhetshöjande eller skadeförebyggande åtgärder, alternativt kan bestämmelser med villkor för 
lovgivning införas.

Vid exploatering av misstänkt förorenade områden ska föroreningar i marken och grundvattnet 
utredas. Vid förekomst av förorenad mark bedömer kommunen om marken fortfarande anses 
lämplig för ändamålet och vilka saneringsåtgärder som i så fall behöver vidtas. Markens 
beskaffenhet utifrån geotekniska risker och föroreningar ska utredas. I områden som riskerar att 
utsättas för översvämning och/eller erosion måste byggnader och infrastruktur säkras byggtekniskt 
eller användningen funktionellt anpassas. På sikt bör behovet av översvämnings- och 
våguppspolningsskydd och/eller beredskap för befintlig bebyggelse utredas i riskområden. 
Planering av till exempel transportsystem, kommunikationer, vatten och andra samhällsviktiga funk-
tioner ska bidra till att skapa ett mer resilient och tåligt samhälle. Planeringen ska inte försvåra för 
räddningstjänst och möjligheten till krishantering.

>> Se mer under Klimatanpassning
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Erosion och havsnivå

Erosion, påbyggnad
Erosion, pågående

Erosion, kustskydd

Erosionsskada
Havsnivå, framtida medelvattenstånd
Havsnivå, framtida 100-årsvattenstånd
Görslövsån, framtida 100-årsvattenstånd



Delar av kommunen ligger inom den MSA-påverkade ytan (minimum sector Altitude - ett hänsyns-
område med en radie på 55 km) för såväl Ängelholm- Helsingborgs flygplats som Ljungbyheds och 
Halmstads flygplatser. Hänsyn ska tas till MSA-ytan vid planering av hög bebyggelse och andra höga 
anläggningar, så som master och vindkraft.

>>Se mer under Teknisk försörjning

Låg risk för markradon 
Eftersom radonhalten i marken och vattnet oftast är låg i Höganäs är radonproblemen måttliga i 
kommunen.
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Riskområden och förorenad mark

Vindkraftverk
Miljöstörande verksamhet

Reningsverk

Misstänkt förorenad mark
Rekommenderad väg för farligt gods
Misstänkt förorenad mark
Skjutbana
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Bullerutredning Höganäs flygfält 70dBA



MINIMERA RISK FÖR NEGATIV PÅVERKAN FRÅN MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER
I kommunen finns ett flertal miljöstörande verksamheter. Med hänsyn till gruvdriften har tidigare 
bebyggelse placerats nära verksamheter som växte fram kring gruvdriften. Även om gruvan numera 
är nerlagd så finns den tunga metallindustrin och en del tillhörande industrier kvar nära bebyggelsen. 
Det sker ett visst stoft- och metallnedfall i området runt Höganäs AB, men genom åren har 
stoftnedfallet minskat enligt företagets nyligen framtagna utredning. Att döma av de senaste 
mossanalyserna är inte metallnedfallet av någon betydande omfattning. I anslutning till Höganäs 
AB och nära bebyggelsen i centrala Höganäs finns en industri för taktäckningsmaterial med hante-
ring av asfalt som kan bidra till lukt. Det finns några mindre bensinstationer som är placerade nära 
bebyggelse, bland annat i Jonstorp och Viken. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att flytta 
bensinstationer utanför tätortsmiljö. Bensinstationen i Viken kommer att avvecklas i samband med 
att området exploateras för bebyggelse. 

Andra miljöfarliga verksamheter med processer eller produkter som kan medföra påverkan på 
människor och omgivning vid eventuellt haveri eller olycka ska tillsammans med övriga, av 
räddningstjänsten identifierade, riskobjekt särskilt beaktas vid planering och prövning av ärenden 
inom deras påverkansområde. Hänsyn tas till verksamheternas påverkan på omgivningen vid 
detaljplanering och bygglov. Hur stora skyddsavstånden bör vara är beroende av vilken sorts 
verksamhet det rör sig om. En bedömning bör göras från fall till fall, och vid behov tas en riskanalys 
fram. Inriktningen i översiktsplanen är att möjliggöra denna typ av verksamheter med minsta möjliga 
påverkan på människor och miljö i omgivningen. 

Bebyggelsen ska planeras på så sätt att inte buller, luft- och vattenföroreningar negativt påverkar 
människors hälsa. Bebyggelse vid vägar för transporter av farligt gods, farlig och störande verksam-
het och verksamheter som kan innebära särskild risk vid olyckor ska planeras på ett sätt som gör att 
riskerna bedöms acceptabla för samhället.

PRIMÄRA OCH SEKUNDÄRA TRANSPORTLEDER FÖR FARLIGT GODS
Primära vägar för tung och farligt godstrafik är väg 112 som går från Höganäs stad österut till E6:an 
och väg 111 mot Helsingborg. En del transporter till Höganäs sker också till havs. Många transport-
fartyg passerar också Höganäs på sin väg norr eller söderut och med dessa transporter finns risk för 
utsläpp av olja och andra farliga ämnen. Möjligheter att avleda farligt gods från väg 111 i tätorten 
Höganäs bör undersökas vidare.

Stora delar av den föreslagna bebyggelsen i översiktsplanen planeras i anslutning till väg 111 och väg 
112. Detta utgör en konflikt mellan att bygga kollektivtrafiknära och stadsmässigt och de risker det 
medför att bygga nära dessa transportleder. Vid exploatering i närheten av dessa riskkällor är det 
därför viktigt att skydds- och riskreducerande åtgärder utförs. 

Vid planläggning av bebyggelse utmed vägar för transporter av farligt gods ska länsstyrelsens 
riktlinjer beaktas. Planeringen ska utgå från rådande riktlinjer avseende risk och säkerhet till exempel 
när det gäller skyddsavstånd. När konflikter mellan riktlinjer, riktvärden och förslag till utveckling 
identifierats, ska projektet tydligt kunna motiveras med andra hållbarhetsaspekter, så som vikten av 
att bebyggelse tillkommer nära kollektivtrafik och att barriärer kan överbryggas. Analyser ska genom-
föras och riskreducerade åtgärder vidtas för att säkerställa att en god säkerhet och en hälsosam miljö 
kan åstadkommas. I första hand ska drivmedelsstationer och ytkrävande verksamheter som genererar 
transport med farligt gods lokaliseras utanför tätorterna och med närhet till väg 111 och väg 112.

138





UTBLICK 2050
EN STARKARE ROLL I SKÅNEREGIONEN
Höganäs har 2050 en stark lokal arbetsmarknad och en central roll i Skåneregionen. I 
kollektivtrafiknära lägen finns kontorslokaler och i verksamhetsområden av olika karaktär 
finns arbetsplatser inom småindustri, handel med mera. Höganäs karaktäriseras av en stadsmässighet 
som tilltalar nya och befintliga invånare samt besökare. 

Genom att befolkningstillväxten har varit hög länge så finns underlag för service i kollektivtrafiknära 
lägen och centrum i Höganäs kommun. Det finns allt ifrån enbostadshus i lantliga miljöer till 
enbostadshus i tätortsnära områden samt flerbostadshus i de mest kollektivtrafik- och servicenära 
lägena. I kommunen finns ett brett utbud av olika bostadsformer för alla livets skeden. Koppling 
mellan serviceorter, kustorter och mindre samhällen, är starkare och det finns ökad tillgänglighet 
för hållbara transportmedel som cykel och kollektivtrafik. Utbudet av grundskolor och förskolor är 
brett. År 2050 är tillväxten i kommunen fortsatt stark och utvecklingen hållbar. Det finns såväl 
bostäder, arbetsplatser samt rekreationsmöjligheter som passar alla och finns inom korta avstånd.

STÄRKT NÄRINGSLIV OCH HÅLLBAR UPPLEVELSENÄRING
Möjligheten till en aktiv fritid är god genom tätortsnära natur, det rika skogslandskapet med bland 
annat Kullaberg i norr, samt en tillgänglig och attraktiv naturbygd. Vattenkontakten är god genom 
öppna och tillgängliga kust- och naturområden. Här finns tillgång till fler båtplatser och 
övernattningsmöjligheter för våra invånare och besökare. Höganäs och övriga knutpunkter har ett 
levande kulturellt liv. Besöksnäringen har kommit att bli en allt viktigare del av kommunens identitet 
och genom kommunens rika utbud av natur och kultur lockas allt fler besökare hit. 

I centralorten Höganäs har ett antal tydliga och attraktiva huvudstråk kommit att bildas och i de 
lokala knutpunkterna finns en tät bebyggelse och ett serviceutbud. Både regionalt och lokalt ställs 
ökade krav på samordning när det gäller tekniska system såsom VA, el, värme och avfall. 
Godshanteringen är en allt viktigare fråga och till 2050 har långsiktiga strategier tagits fram. 

HÅLLBARA RESOR OCH EFFEKTIVT TRANSPORTSYSTEM
Höganäs har genomgått en omställning till ett mer hållbart samhälle med ökad andel hållbara resor 
samt generellt minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Klimatsmarta byggnader är 
vanligt förekommande och kommunen jobbar aktivt med lokala miljömål och hållbarhetsfrågor i den 
fysiska planeringen. De sociala frågorna har stor tyngd i bebyggelseutvecklingen liksom de 
samhällsekonomiska aspekterna. 

Transportsystemen är utvecklade både lokalt och regionalt, och det är smidigt att resa till bland 
annat Helsingborg och Ängelholm. Behoven av snabba transporter med hög komfort och säkerhet 
kommer att finnas kvar och utvecklas genom superbuss. Ett regionalt superbusskoncept har införts 
på sträckan Helsingborg-Höganäs med en ökad kapacitet och framkomlighet. Kollektivtrafiken har 
blivit ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. En snabbare regionbussförbindelse med färre stopp 
och genare linjesträckning finns mellan Ängelholm och Höganäs och möjliggör nya pendlings-
relationer. Höganäs har utvecklats och lokala knutpunkter har förtätats. 

Framtidens hållbara samhälle kommer ställa krav på innovativa transporter som nyttjar befintlig 
infrastruktur på ett mer effektivt sätt. Transportsystemet är inte längre utbyggt kring personbilen. 
Kanske nyttjas vägarna för självkörande fordon som kan användas av alla? Den nya tidens kollektiv-
trafik handlar om fordonspooler med olika fordon för olika behov. De bilar som finns har 
energieffektiva drivmedel. 

GENOMFÖRANDE
Här görs en utblick till 2050 och visar kommunens ambitioner för framtiden efter översiktsplanens tidshorisont. Vid 
kommande uppdateringar av översiktsplanen bör idéernas aktualitet lyftas och diskuteras vidare.
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År 2050 lyfts Höganäs kommun som ett exemplariskt exempel på hur man kan arbeta med 
hållbarhetsfrågor i fysisk planering och i samhällsbyggande.

GENOMFÖRANDESTRATEGI
För att vi ska nå visionen om Höganäs 2050 är denna översiktsplan en vägvisare för framtida 
byggande i kommunen. Nedan redovisas en sammanställning av utbyggnadsordningen och hur vi 
stegvis kan nå den önskade fysiska strukturen. Planen är indelad i kort, medellång och lång sikt. 

De skissade stegen utgår från bedömningar om när det är lämpligt att bygga på skilda platser utifrån 
bland annat förutsättningar, kommunalekonomiska aspekter och vilka investeringar som behövs i 
vatten- och avlopps- och transportsystem. Stegen visar kommunens intentioner fram till 2035. I 
samband med nybyggnad ska även följande aspekter beaktas: trafik, grön- och blåstruktur, mötes-
platser, möjligheter till digital infrastrukturutveckling på landsbygden och fler arbetsplatser i 
kommunen överlag, samt behovet av skolor, förskolor, äldreboenden och seniorboenden.

Kort sikt
Tidshorisonten för kort sikt är cirka 0-4 år. Sådana projekt och åtgärder som beräknas bli påbörjade 
eller åtminstone planlagda innan översiktsplanens antagande.

Särskilt prioriterade områden under perioden:
• Höganäs, Tornlyckan
• Höganäs, Folkparken
• Höganäs, Julivallen
• Höganäs, Sågcrona
• Höganäs, Svalan
• Viken, norra Viken och öster om Vikens centrum
• Mölle, intill Sergeantens väg och Slåttervägen 
• Jonstorp, centrala delar 
• Arild, öster om Stora vägen
• Arild, väster om Stora vägen
• Farhult, Farhults udde
• Kompletterande bebyggelse i samtliga orter
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Medellång sikt
Tidshorisonten för medellång sikt är cirka 5-12 år. Sådana projekt och åtgärder som bedöms kunna 
påbörjas eller planläggas inom andra eller tredje mandatperioden efter översiktsplanens antagande.

Särskilt prioriterade områden under perioden:  
• Höganäs, Kvarteret Röret
• Höganäs, Steglingegården
• Höganäs hamn
• Viken, i anslutning till Karlfältsvägen
• Viken, öster om Prästavägen
• Lerberget, Lantmästarevägen
• Lerberget, Äsperödsvägen
• Lerberget, vid centrum i östra Lerberget
• Viken, centrum
• Nyhamnsläge, vid idrottsplats och i centrum
• Strandbaden
• Jonstorp, vid Jonstorpsvägen
• Farhult, Farhults udde
• Kompletterande bebyggelse i samtliga orter

Lång sikt
Tidshorisonten för lång sikt är mer än cirka 12 år.

Särskilt prioriterade områden under perioden: 
• Höganäs, vid väg 111 och Långarödsvägen 
• Höganäs, norr om väg 112
• Farhult, norr om Farhultsvägen
• Kompletterande bebyggelse i samtliga orter

  AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED UNDER PLANPERIODEN
  Nedan listas förslag på övergripande dokument som kan bli aktuella att ta fram under planperioden  
  till 2035. Förändringar avseende dessa aktiviteter och tillägg kan komma att ske.

  Förslag på aktiviteter:
   • Ta fram en ny fördjupad översiktsplan för
 -Höganäs och Väsby
 -Viken

  • Upprätta fördjupad översiktsplan för övriga serviceorter Lerberget, Nyhamnsläge och Jonstorp.

  • Aktualitetspröva planprogram för:

 - Västra delen av Storgatan

 - Delar av sydöstra Höganäs

 - Mölle

 - Södra Viken

 - Höganäs hamn

  • Utred lämplig utveckling för utredningsområdet i östra Höganäs, vid Steglingegården. 

  • Utred behovet av att ta fram planprogram för utpekade utbyggnadsområden, bland annat för 

     hela norra kusten.
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  • Ta fram landskapsanalyser vid bebyggelseutveckling i områden som är av värde för 

     landskapsbilden, natur- och kulturmiljö.

  • Pågående arbete med att ta fram en grönplan.

  • Ta fram utredning kring tillgången och närheten till grönområden från bostadsplats, förskolor,

   skolor med mera.

  • Ta fram en handlingsplan för ekosystemtjänster.

  • Ta fram strategier för landsbygdsutveckling.

  • Ta fram en etableringsstrategi.

  • Ta fram en strategi för utvecklingen av upplevelsenäringen i Höganäs kommun, bland annat plats

     för husbilställplatser och övernattningsmöjligheter, vinterupplag för båtar och campingplatser.

  • Arbeta löpande med utvecklingen av stadskärnan Höganäs genom att bland annat utveckla 

    offentliga miljöer, stärka varumärket och identiteten.

  • Kontinuerligt arbete med att ta fram uppdaterad skolstrukturplan.

  • Arbeta löpande med strategisk planering, på kort och lång sikt, av lokalförsörjning (förskolor, 

    skolor, idrott, bostadsförsörjning, äldreboende, seniorboende med mera).

  • Arbeta löpande med utsmyckning och konstnärlig gestaltning av offentliga rum.

  • Ta fram en strategi för arkitektur och gestaltning.

  • Genomför och följ upp kustförvaltningsplanen.

  • Genomför och följ upp kommande VA-plan och dagvattenstrategi.

  • Ta fram trafikplan och -strategier för Höganäs kommun, vilka specifikt bör innehålla:

 - Mobilitetsplan med åtgärder för hållbart resande

 - Gång och cykelplan med åtgärder för hållbart resande

 - Kollektivtrafikplan med åtgärder för hållbart resande

 - Parkeringsstrategi

  • Utred behov och lämpligt läge för nya och förändrade vägkopplingar i och i utkanten av Höganäs

    stad.

  • Fortsatt aktivt deltagande och därefter uppföljning av pågående åtgärdsvalsstudie för väg 111 –

    superbuss.

  • Fortsatt aktivt deltagande och därefter uppföljning av pågående åtgärdsvalsstudie för korsning 

    väg 111-Bruksgatan-Industrigatan.

  • Följ upp och genomför åtgärder från Åtgärdsplan till Miljöprogrammet 2015-2025. 

  • Genomför och följ upp avfallsplanen.

  • Uppdatera VA-planen med bland annat genomgång och uppdatering av status för enskilda avlopp  

    samt förslag på åtgärder.

  • Uppdatera vindkraftsutredning.

  • Genomför och följ upp åtgärder i Naturvårdsplanen.

  • Kartläggning av socioekonomiska förhållanden samt användningen av och social potential hos 

    allmänna platser – parker och torg med mera.
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Värdeomdöme:
Lerhamn-Arild-Farhult utgör ett representativt odlingslandskap med fiskejordbruk i kustbygd. 
Naturbetesmarker som utgörs av öppen hagmark och havsstrandängar förekommer vid Görslövsåns 
mynning. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som kattfot 
och knägräs. Våtmarksområdet vid Görslövsåns mynning utgörs av ett värdefullt våtmarkskomplex/
strandkomplex med en högt värderad marin strandäng. Lokalen är även en viktig fågellokal. Området 
mellan Vegeåns mynning och Ängelholm har välutvecklade kustdyner som är bevuxna med tallskog. 
Innanför dynerna vidtar en sänka med sumpskog.

Kullaberg (N 43)
Ställningstagande: 
Inom riksintresset föreslår översiktsplanen ny bebyggelse i anslutning till Arild. Vid utveckling ska 
särskild hänsyn till riksintresset tas. Bebyggelse ska anpassas till landskapsbild och harmonisera 
med omgivningen. Viktiga siktlinjer mellan land och hav ska bevaras. Utbyggnaden ska inte påtag-
ligt skada befintliga naturvärden eller områdets karaktär. Ambitionen är att genom utveckling av de 
rekreativa grönstråk som översiktsplanen föreslår kunna tillgängliggöra områdena och deras värden 
för allmänheten. Vid förhandsbesked och lovprövning inom området ska stor hänsyn tas till natur-
miljön. 

Värdeomdöme: 
Horst med intressant berggrund och tektonik. Abrasionsformer i strandzonen. Spår av 
landisrörelser. Området är beläget i övergångszonen mellan Öresund och Kattegatt, vilket är 
gränszonen mellan brackvatten från Östersjön och vatten med högre salthalt i Kattegatt. Detta 
innebär ett intressant och artrikt växt- och djurliv med specifikt värde som sydlig utpost för många 
marina arter. Möllehässle har en representativ naturbetesmark som utgörs av buskrik utmark och 
annan öppen utmark. Här återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som 
svinrot och kustgentiana. Våtmarken mellan Mölle och Lerhamn är ett värdefullt kärrkomplex med 
ett sällsynt topogent kärr i kustzon. Området har botaniska, ornitologiska och amfibiska (groddjurs-
lokal) värden.

RIKSINTRESSEN
I detta avsnitt beskrivs kommunens riksintressen och översiktsplanens eventuella påverkan och ställningstaganden till 
hur de ska hanteras. Riksintresse är mark- eller vattenområden som innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter 
och ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdets karaktär. Riksintressen skyddas 
enligt 3 och 4 kapitlet i miljöbalken.

Farhult – Görslövsån – Vegeåns mynning – 
Ängelholms strandskog (N 42) 
Ställningstagande: 
Inom riksintresset föreslår översiktsplanen ny 
bebyggelse i Farhult. Vid utveckling av den nya 
bebyggelsen ska särskild hänsyn till riksintresset 
tas. Bebyggelse ska anpassas till landskapsbild och 
harmonisera med omgivningen. Viktiga siktlinjer 
mellan land och hav ska bevaras. Utbyggnaden 
ska inte påtagligt skada befintliga naturvärden 
eller områdets karaktär. Ambitionen är att genom 
utveckling av de rekreativa grönstråk som över-
siktsplanen föreslår kunna tillgängliggöra områdena 
och deras värden för allmänheten. I planarbetet för 
den nya bebyggelsen liksom vid förhandsbesked 
och lovprövning inom området ska stor hänsyn tas 
till naturmiljön.
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NATURVÅRD
Riksintresse för naturvård regleras i miljöbalkens 3 kapitel 6§.



Motivering för riksintresset: 
Kustmiljö och odlingslandskap framvuxet ur det forna Kulla fälad med bosättningskontinuitet sedan 
förhistorisk tid med talrika bevarade fornlämningsmiljöer i ett variationsrikt landskap med socken-
centrum, bymiljöer, fiskelägen, badorter och en av landets äldsta, mycket strategiskt belägen fyrplats. 
Ur främst fiskelägena har successivt samhällsbildningar vuxit fram från tiden sent 1800-tal till tidigt 
1900-tal. Krapperups slott av medeltida ursprung och omgivande parker samt den av godsförvalt-
ningen präglade bebyggelsen och odlingslandskapet.

Uttryck för riksintresset: 
Fornlämningsrikt område med välbevarade fornlämningar från i synnerhet brons- och järnålder i 
form av gravhögar, stensättningar och domarringar, välbevarat odlingslandskap, äldre vägnät och be-
varade hägnadssystem samt allésystem. Brunnby medeltida kyrka och sockencentrum med skola, före 
detta kommunalhus, tiondelada, prästgård och välbevarat äldre byggnadsbestånd. Den kringbyggda 
korsvirkesgården Himmelstorp, Björkeröds by med 1800-talsbebyggelse. Krapperups 1600-tals slott 
med välbevarad bebyggelse och tillhörande parker, vallgravar, stationshus, Bräcke holländarmölla och 
Vattenmöllan, änkesätet Kockenhus från 1900-talets början. Fiskelägena Arild, Skäret, Nyhamnsläge 
och Lerhamn med karaktäristiska fiskarstugor och kaptensgårdar från tiden sent 1700-1900-tal samt 
äldre hamnanläggningar. Badorterna Mölle och Arild med välbevarat byggnadsbestånd från tiden 
kring sekelskiftet 1900, Mölle och Arilds kapell. Kullens fyr från 1900-talets början med strategiskt 
läge på Kullabergs västra spets. I området ingår även: Karl XII:s skans i Mölle som ingått i 1700-ta-
lets försvarssystem av Öresundskusten.

Höganäs (M3)
Ställningstagande: 
Riksintresset påverkas av översiktsplanen då utveckling för verksamheter föreslås ske i västra 
Höganäs, samt reserveras mark för ny väg norr om korsningen väg 111 och väg 112. Vid förtätning 
i Hultabo, strax söder om verksamhetsområdet i centrala Höganäs, ska ny bebyggelse i området ske 
med stor hänsyn till befintliga kulturmiljövärden och på ett sätt som inte skadar riksintresset. För 
att säkerställa detta bör fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby uppdateras, med möjlighet 
att komplettera med ett gestaltningsprogram för västra Höganäs. Vid en ny vägdragning norr om 
väg 111 ska stor beaktning tas till kulturmiljövärdet strax norr om korsningen väg 111 och 112. En 
trafikutredning och ett gestaltningsprogram bör tas fram.

Motivering för riksintresset: 
Gruvmiljö och brukssamhälle som i bebyggelse och planering speglar den skånska stenkolsbrytning-
en sedan 1700-talets slut och den fortsatta industriella utvecklingen med manufaktur och keramisk 
industri samt det samhälle detta skapat. Centrum för ler- och stengodstillverkning i Sverige.
 

Kullaberg (M1)
Ställningstagande: 
Riksintresset påverkas av översiktsplanen då ut-
veckling i området Arild föreslås ske. Ett planpro-
gram föreslås tas fram för hela norra kusten så att 
utveckling av ny bebyggelse längs kusten sker med 
hänsyn till landskapsbild samt viktiga natur- och 
kulturmiljövärden. Tillkomsten av ny bebyggelse 
samt förändringar i befintlig bebyggelse och miljö 
ska ske på ett sådant sett att det inte skadar uttryck-
et för riksintresset. Det finns dock risk att riks-
intresset kan komma att påverkas negativt vid en 
möjlig nyexploatering. Detta föreslås utredas vidare 
och bör ske med stor beaktning av kulturmiljövär-
dena i området. Avstyckningar av nya tomter inom 
riksintresset ska undvikas. 
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Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården regleras i 3 kapitlet 6 § miljöbalken. 



Uttryck för riksintresset: 
Gruvtorget med omgivande välbevarad bebyggelse i Höganäs Övre. Planmönster och byggnader 
från 1700-talets slut till tidigt 1900-tal, som visar verksamheter och levnadsförhållanden vid bruket, 
bl.a. bruksgård, äldre apotek, lancasterskola, mejeri och bostadsbebyggelse för olika sociala skikt.

Gamla Viken (M6)
Ställningstagande: 
Befintlig affärslokal vid Vikens centrum ingår i område för riksintresse. Eventuell förändring av 
byggnaden och användningen bedöms inte påverka riksintresset för Gamla Viken. Avstyckningar av 
nya tomter inom riksintresset ska undvikas. 

Motivering för riksintresset: 
Kust- och skepparsamhälle med senmedeltida anor som utvecklats kring ett fiskeläge med stark 
anknytning till omgivande jordbruksbygd. Badort i mindre omfattning framvuxen fr.ån och med 
sekelskiftet 1900.

Uttryck för riksintresset: 
Bevarat oregelbundet gatunät med välbevarad tät bebyggelse i form av enplanslängor i korsvirke och 
tegel från tiden sent 1700-tal till 1900-tal med tillhörande karaktäristiska trädgårdar. Skeppar- och 
kaptensgårdar - Paul Jönska gården - fiskarstugor, 1820-tals kyrka, kyrkogård. Sophiamöllan av hol-
ländartyp, torkplatser och välbevarad hamnanläggning samt delvis bevarad badortsbebyggelse och på 
stranden badhytter. I området ingår även: Lämningar efter Vikens skans som under 1700-talet ingått 
i Öresundskustens försvarssystem.

Riksintresset för friluftsliv har under 2016-2017 
reviderats och kompletterats. Ett särskilt fokus har 
varit behovet av tätortsnära natur för friluftsliv. 

Kullaberg med kusten Höganäs Helsingborg 
och Pålsjö skog (FM 03)
Ställningstagande: 
Riksintresset påverkas av översiktsplanen då 
utveckling i Arild föreslås ske. Vid uppförande av 
ny bebyggelse bör det ske på ett sätt som inte ska-
dar friluftslivet. Viktiga delar av identiteten 
hos Höganäs kommun, som lyfts fram i översikts-
planen, är vattnet, naturen och ett aktivt friluftsliv. 
Översiktsplanen lyfter fram och föreslår åtgärder 
som tillgängliggör dessa värden i linje med riksin-
tressets syften. Översiktsplanen föreslår en fortsatt 
utveckling av vandringslederna Kullaleden och 
Kattegattsleden som går genom riksintresseområ-
det. Större gröna målpunkter stärks och utvecklas 
längs kusten och inåt land för att öka tillgänglighe-
ten till natur- och kulturmiljöerna i området. Vid 
förhandsbesked och lovprövning inom området ska 
stor hänsyn tas till allmänhetens tillgång till frilufts-
livet.
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FRILUFTSLIV
Riksintresse för friluftslivet regleras i miljöbalkens 3 kapitel 6§.



Värdebeskrivning: 
Urbergshorsten Kullaberg är en märklig terrängform med höga toppar och klippor som stupar brant 
ner i havet. Skogar med såväl barr- som lövträd dominerar på berget men här finns också rester av 
enbevuxna ljung- och fäladsmarker, åker och äng. På flera platser kan man uppleva långa utblickar 
över omgivningen och från den högsta punkten Håkull med sina 187,5 meter har man en vidsträckt 
utsikt över hav och land. Kustlinjen är varierad med vikar, uddar, klyftor, tunnlar och skär. I strand-
zonen återfinns raukar, grottor och klapperstensfält. Vid Kullaberg sker en övergång från Öresunds 
brackvatten till de saltare vattenförhållanden som präglar den svenska kusten norröver, vilket skapar 
förutsättningar för en bred marin artsammansättning. De varierade naturförhållandena på land och 
det gynnsamma klimatet har gjort att det totala antalet växt- och djurarter är stort och flera sällsynta 
arter kan hittas här. Berget präglas av en mycket lång kulturpåverkan och lämningar från stenåldern 
och framåt har påträffats. Krapperups sätesgård med anor från medeltiden har haft en betydande 
påverkan på bygden och landskapet.

Längs hela västkusten förekommer fragmenterade strandängar och kusthedar, och i norr mellan 
Arild och Svanshall finns bland annat rester av ljunghed. Stränderna är smala och varierade med 
klippor, klappersten och långrunda sandstränder. Det marina naturreservatet Grollegrund omfattar 
en mångfald av värdefulla bottenmiljöer och har en artrik algflora och fiskfauna. Pålsjöområdet vid 
Helsingborg kännetecknas av Landborgen som löper längs kusten och sluttar brant mot Öresund. 
Ovanför Landborgen är landskapet plattare med inslag av raviner. Bitvis är utblickarna över havet 
vidsträckta. Naturmiljön i området präglas av variationen mellan ädellövskog, betesmarker och åker, 
och man hittar ett stort antal kulturskapade strukturer. Sofiero slott och park är ett välbesökt turist-
mål. 

Naturreservaten på Kullberg är några av de mest välbesökta i landet och lockar varje år flera 
hundratusen människor från Skåne, Sverige och utlandet, inte minst Danmark. Längst ut på berget 
ligger Kullens fyr och här finns även ett Naturum som utgör centrum för friluftslivet i området, 
och där kan besökare ta del av information om områdets geologi, flora, fauna och kulturhistoria. På 
berget finns många stigar och leder där man kan vandra antingen genom bokskogen eller längs med 
kustlinjen. Kullaleden är en del av Skåneleden och löper runt hela Kullahalvön. På berget finns även 
goda möjligheter till att stort antal aktiviteter som fågelskådning, naturstudier, klippklättring och bad. 
På Östra Kullaberg finns flera skogsvägar som, förutom vandring, är lämpliga för cykelturer. Vattnet 
vid Kullaberg är attraktivt för dykning och här finns en undervattensled där dykare får uppleva allt 
från en mjuk klapperstensmal till klippkanter och raukar. Havsområdet erbjuder goda möjligheter till 
ett varierat fritidsfiske och kajakpaddling.

Strandzonen söder om Kullaberg är bitvis smal och kantas av en rad kustsamhällen, men tillgänglig-
heten för friluftslivet är ändå relativt god. Kullaleden löper längs med havet. De många naturreservat 
erbjuder enklare anläggningar för friluftslivet och det finns ett antal iordningställda badplatser. 
Naturreservatet Kulla-Gunnarstorp erbjuder, förutom den vackra utsikten, såväl bad som flera 
markerade stigar genom vackra skogsmarker och betade eller uppodlade landskap. Vid Grollegrund 
finns möjlighet till fritidsfiske och naturstudier.

Hela riksintresseområdet är lättillgängligt med bil och kollektivtrafik. Parkeringar finns på ett flertal 
ställen.
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Kullaberg och Hallandsåsen med 
angränsande kustområden
Ställningstagande: 
Riksintresset berörs av översiktsplanen då utveckling föreslås i Jonstorp, Arild och Farhult. 
Riksintresset förväntas dock inte påverkas negativt då bebyggelsen längs kusten har som mål att 
tillgängliggöra den. Viktiga delar av identiteten hos Höganäs kommun, som lyfts fram i översikts-
planen, är vattnet, naturen och ett aktivt friluftsliv. Översiktsplanen lyfter fram och föreslår åtgärder 
som utvecklar friluftslivet inom riksintresseområdet genom att stärka och utveckla Kullaleden och 
Kattegattsleden, och därmed öka tillgängligheten till natur- och vattenmiljöerna. Vid förhandsbesked 
och lovprövning inom området ska stor hänsyn tas till friluftslivet.

Kommunens värdeomdöme: 
Utöver vad som redan sagts under riksintresset Friluftsliv kan tilläggas området öster om Jonstorp. 
Det senare har mycket höga naturvärden i form av strandängar, dyner, grundbottnar och hed. 
Friluftsvärdena är även de höga men inte att jämföra med Kullaberg. Det är främst havsmiljön och 
badplatserna som här attraherar besökare. Farhultsbaden är med sin långgrunda strand populär för 
barnfamiljer och drar besökare långväga. Det rörliga friluftslivet kan i vissa delar stå i konflikt med 
naturvärdena, då främst fågellivets behov av störningsfria områden under häckningstid. 
Länsstyrelsen har därför i naturreservatet Jonstorp – Vegeå mynning beslutat om beträdnadsförbud 
för delar av området, reglerat kite- och vindsurfing; båtars hastighet; vattenskoter; camping med 
mera. 

Under 4 kap. 2 § MB, står följande ”Inom föl-
jande områden skall turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.” 
Aktuellt område för kommunen är ”Kullaberg och 
Hallandsåsen med angränsande kustområden”. 
Värdeomdöme finns inte redovisat i lagen varför 
kommunen bör göra sin egen tolkning av områdets 
värden och säkerställa dessa.

Kullaberg och Hallandsåsen med 
angränsande kustområden
Ställningstagande: 
Riksintresset påverkas av översiktsplanen då ut-
veckling föreslås ske i samtliga serviceorter Höga-
näs, Lerberget, Viken, Jonstorp och 
Nyhamnsläge, samt i Farhult och Arild. Bedöm-
ningen är att samtliga utbyggnadsområden är en 
utveckling av befintliga tätorter. Bebyggelseutveck-
ling föreslås framför allt i kollektivtrafiknära lägen 
med befintlig infrastruktur, närhet till kollektivtra-
fik och service. Det finns dock risk att riksintresset 
kan komma att påverkas negativt vid en möjlig 
nyexploatering. Vid nyexploatering ska kommunen 
säkra, dem i översiktsplanen utpekade, reträttvägar 
för flora och fauna med anledning av framtida 
förändring av strandlinjen, säkra områden som 
riskerar att utsättas för översvämning och/eller148
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KUSTZON
Den skånska kusten har tidigt utpekats som högexploaterad kust där stor återhållsamhet ska gälla. 
Området för riksintresset högexploaterad kust är redovisat och definierat i miljöbalkens 4 kapitel 4 §. !
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Området för riksintresset rörligt friluftsliv finns redovisat och definierat i miljöbalkens 4 kapitel 2 §



erosion, samt säkra allmänhetens friluftsliv och tillgänglighet till havet och kustnära natur. Detta 
föreslås utredas vidare och bör ske med stor beaktning av natur- och kulturmiljövärden. Ett planpro-
gram föreslås tas fram för hela norra kusten för att säkra viktiga siktlinjer, landskapsbild och allmän-
hetens tillgång till strandnära natur. Fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby, samt Viken bör 
uppdateras. För övriga serviceorterna bör en fördjupad översiktsplan tas fram.

Värdeomdöme: 
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. Kuststräckan finns definierad i miljöbalkens 4 kapitel. Förslag till avgränsning finns 
i kartbilagan till proposition 1985/86:3 ”Förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m.” 
Länsstyrelsens avgränsning av riksintresset inom den del av Skåne som omfattar före detta Malmö-
hus län är ungefär densamma som i propositionen. Längs större delen av väst- och sydkusten 
omfattar kustzonen ett område på cirka 2-3 kilometer inåt land och cirka 5 kilometer ut i vattnet. 

En princip som styr avgränsningen är den visuella kontakten mellan land och hav där sikten i Skåne 
vanligtvis är lång. Även vegetationen har betydelse. Avgränsningen utgår från landskapsestetiskt 
och funktionellt perspektiv. Den andra principen är kustzonens ekologiska förutsättningar för 
kustbundna vegetationstyper och arter. Så även dess kulturhistoria med en annan försörjningsbas än 
i landskapet i övrigt, vilket speglas i byggnadsskick och markanvändning (Länsstyrelsen i Skåne län, 
rapport 2001:35 Skånes kustområden - ett nationallandskap).

Bestämmelserna i 4 kapitlet miljöbalken första stycket och 2-6 § utgör inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för total-
försvaret. Men nyetableringar ska då vara i anslutning till redan befintliga tätorter och anläggningar. 
Med tätort syftas här sådan som uppfyller kraven på grundläggande samhällsfunktioner, det vill säga  
att det inte rör sig enbart om boende. 

Farleden genom Öresund med ankringsplats 
mellan Höganäs och Nyhamnsläge samt allmän 
farled in till Höganäs hamn är av riksintresse för 
sjöfarten.

Höganäs (220)
Ställningstagande: 
Riksintresset bedöms inte påverkas av översiktspla-
nen då någon ny utveckling i området inte föreslås.

Värdeomdöme: 
Allmän farled. Sträckan Höganäs angöring - Höga-
näs, farledsklass 2, med tillhörande ankringsområ-
de.

Öresund, Öresund ost Pinhättan (201)
Ställningstagande: 
Riksintresset bedöms inte påverkas av översiktspla-
nen då någon ny utveckling i området inte föreslås.

Värdeomdöme: 
Allmän farled. Sträckan Kullen - Malmö redd, far-
ledsklass 1, med tillhörande ankringsområde. 149
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Riksintresse för kommunikationer regleras i miljöbalkens 3 kapitel 8§.  



TOTALFÖRSVARETS MILITÄRA DEL
Riksintressen för totalförsvarets militära del omfattar dels riksintressen som kan redovisas öppet, 
dels riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. Totalförsvaret intar en överordnad 
roll i samhällsplaneringen. 

Dess intressen ska alltid tillgodoses gentemot andra riksintressen. Den fysiska planeringen måste 
därför inriktas på hur mark och vatten samt verksamheter kan samutnyttjas mellan försvarsintressen 
och andra intressen utan negativa konsekvenser för totalförsvaret. Riksintresset för totalförsvarets 
militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i 
andra fall inte. 

Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels 
områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning 
berörda av riksintresset.

Väderradar - Bjäre
Ställningstagande: 
Översiktsplanen bedöms inte påverka riksintresseområde där det redovisas särskilt behov av 
hinderfrihet kring väderradarn.

Värdeomdöme: 
Försvarsmaktens Vädertjänst och SMHI har en gemensamägd meteorologisk infrastruktur i Sverige, 
till vilken denna radarstation hör. Denna infrastruktur är en förutsättning för båda myndigheternas 
funktion inom sina ansvarsområden och måste fungera i samtliga beredskapsnivåer. Inom influens-
området finns en stor risk att etablering av höga objekt, såsom vindkraftverk, kommer i konflikt 
med riksintresset. I övrigt finns inga riksintressen inom kommunen som kan redovisas öppet. Det 
generella riksintresset för totalförsvarets militära del kan dock påverkas av uppförande av höga bygg-
nadsobjekt såsom master och vindkraftverk och Försvarsmakten ska därför kontaktas i tidigt skede 
i sådana plan- och bygglovsärenden. Samtliga ärenden, som rör objekt högre än 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse ska remitteras till 
Försvarsmakten. Det gäller också översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska 
översiktsplaner samt alla tillägg till dessa. 

YRKESFISKET
Riksintresse för yrkesfisket regleras i miljöbalkens 
3 kapitel 5 §. 

Knölhaken Kullen 54
Omfattar både grundare och något djupare vatten. 
Osäkert om delar av området ingår i den s.k. Kilen 
där trålning normalt är tillåtet. Sedan 2009 omfattas 
norra Öresund av tillfälliga fiskeregleringar i tid och 
redskap enligt särskilt avtal, se nedan.

Ställningstagande: 
Översiktsplanen föreslår inte någon utveckling 
som negativt påverkar riksintresset. Dock föreslås 
trålningsförbud som syftar till att gynna det lokala 
fisket.

Värdeomdöme: 
Lekområde torsk, fångstområde för torsk, ål, med 
flera arter.
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Syd Stora Middelgrund 55
Området omfattas av de fiskeregleringar i södra Kattegatt som träffades år 2009 mellan Sverige och 
Danmark, i syfte att skydda lekmogen torsk från att fångas i fisket med bottentrål. Det betyder att 
fiske i vissa delar är helt förbjudet medan trålning är förbjudet i andra delar. 

Ställningstagande: 
Översiktsplanen föreslår inte någon utveckling som negativt påverkar riksintresset. Dock föreslås 
trålningsförbud som syftar till att gynna det lokala fisket.

Värdeomdöme: 
Lekområde för torsk.

Vikens hamn
Ställningstagande: 
Riksintresset bedöms inte påverkas av översiktsplanen då någon utveckling i området inte föreslås. 
Vikens hamn ska fortsätta vara viktig som landningsplats för fisk.

Värdeomdöme: 
Landningsplats för fisk.

Kullaberg (SCI, SPA) 
Ställningstagande: 
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riksintresset negativt.

Värdeomdöme: 
1 358 hektar (inkl. marin del). Omfattar urbergshorsten med dess sönderbrutna klippiga kust, 
grottor, klapperstenstränder, skog i branter, bok- och ekskog och öppna marker.

Möllehässle-Kullens Havsbad (SCI) 
Ställningstagande: 
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riksintresset negativt.

Värdeomdöme: 
245,7 hektar. Inbegriper reservaten Möllehässle, Nyhamnsläge-Lerhamn och Nyhamnsläge-
Strandbaden. De två förstnämnda är kustnära betesmarker med gölar, kärr, fuktängar och hed. 
Sistnämnda är en ohävdad hed med tall.

Skälderviken (SPA) 
Ställningstagande: 
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riksintresset negativt.

NATURA 2000
Varje medlemsland inom EU ska, med utgångs-
punkt från fågel- och habitatdirektiven, utse områ-
den av intresse i ett europeiskt perspektiv, att ingå i 
det EU-gemensamma nätverket ”Natura 2000”. Av 
4 kap. 1 och 8 § miljöbalken framgår att alla sådana 
områden i landet är av riksintresse. Skyddsbestäm-
melserna för livsmiljöerna är implementerade i 7 
kap. 27-29 § miljöbalken och i 15-20 § förordning-
en om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Regeringen beslutar om vilka områden som ska 
ingå i 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 som Natura 
2000-områden, och följande finns inom kommu-
nen:
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Värdeomdöme: 
Omfattar 1 366,8 hektar och inbegriper även område i RAMSAR-område sedan 2001. Här finns 
grunda, sandiga och leriga bottnar som blottas vid lågvatten, estuarier vid åmynningar där sötvatten 
blandas med det saltare havsvattnet, laguner, stenrev, enskilda block på morän, sandbankar och 
sublittorala sandbottnar. Viktigt område för rastande och övervintrande fågel.

Jonstorp-Vegeåns mynning (SCI)
Ställningstagande: 
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riksintresset negativt.

Värdeomdöme: 
Omfattar 1 280 hektar. Motsvarar i stora delar Skälderviken SE 0430125 (SPA). Inbegriper även 
RAMSAR-område sedan 2001. Ett område med grunda bottnar och mycket flacka stränder. 
Kring åmynningen finns utbredda vassområden. De grunda bottnarna utgör viktiga lek- och 
yngelplatser för fisk.

Nordvästra Skånes havsområde (SPA, SCI) 
Ställningstagande: 
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riksintresset negativt.

Värdeomdöme: 
Omfattar 134 240,8 hektar. Området sträcker sig från kustnära vatten ut till ekonomisk zon. 
Djupintervallet varierar mellan dryga 3 meter till 46 meter. Dominerande djupintervall är 20-30 
meter. Mjukbottnar dominerar med värdefull fauna, bland annat koralldjur, och utgör ett viktigt 
lekområde för torsk. Det förekommer ett betydande antal av rastande/övervintrande änder och 
området är särskilt viktigt för sjöborre och svärta. Tumlare förekommer under hela året och i högst 
antal under det varmare halvåret. Knubbsäl är vanligt förekommande. Havs- och Vattenmyndigheten 
har under 2015 identifierat området som skyddsvärt för tumlare (Carlström, J & Carlén, I. 2015) som 
föder sina kalvar här under maj-juli. 

Skäldervikens östra klippkust (Bölsåkra-Tranekärr) (SCI)
Ställningstagande: 
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riksintresset negativt.

Värdeomdöme: 
Omfattar 143,1 hektar kust och kustvatten mellan Arild och Svanshall. Inbegriper även reservaten 
Nabben och Bölsåkra-Tranekärr med lägre klippkust med betesmarker, skog och buskmarker.

Zackows mosse (SCI)
Ställningstagande: 
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riksintresset negativt.

Värdeomdöme: 
Omfattar 2,9 hektar. Zackows mosse är en till stor del med viden igenvuxen mosse. I den mellersta 
delen finns ett mindre kalkkärr och en rest av en tidigare kalkfuktängsvegetation. Denna del hävdas 
med slåtter.
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REGIONALA FRÅGOR
Flerkärnighet i Skåne, 2011, Region Skåne

Tätare Skåne, 2013, WSP på uppdrag av Region Skåne

Strategier för det flerkärniga Skåne, 2013, Region Skåne

TRAFIK, MILJÖ OCH RISK
Trafik för en attraktiv stad, Utgåva 3, 2015, Trafikverket.

Handbok för godstransporter i den goda staden, 2011, Trafikverket.

Hållbart resande i praktiken, 2011, Trafikverket

Parkering för hållbar stadsutveckling, 2013, Sverige Kommuner och Landsting
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