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samråd

samrådets genomförande
Den 17 april 2013 fattade stadsbyggnadsnämn-
den beslut om att godkänna samrådshand-
lingen inklusive miljökonsekvensbeskrivning 
samt att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen 
att skicka ut handlingarna på samråd. 

Samrådet pågick under perioden 30 april till 
28 juni 2013. Handlingarna fanns att ta del av 
i en utställning på stadsbyggnadshuset samt på 
helsingborg.se. Samrådsförslaget bestod av en 
planbeskrivning inklusive miljökonsekvensbe-
skrivning samt markanvändningskarta.  Annon-
ser och information fanns i Helsingborgs dagblad 
samt i Lokaltidningen. Information skickades 
även med e-post eller brev till de cirka 20 aktö-
rer med verksamhet i området som har deltagit i 
enskilda samtal kring områdets utveckling under 
framtagandet av samrådshandlingen. 

Samrådmöte med öppet hus ägde rum den 4 
juni klockan 15 till 19 på Villa Thalassa i Pålsjö 
skog. Omkring 100 personer tog del av skrift-
liga presentationer och lyssnade på någon av 
de tre muntliga föredragningar som hölls vid 
olika tidpunkter under dagen. Synpunkterna 
på samrådshandlingen handlade bland annat 
om att värna natur och rekreationsvärden, 
sänka hastigheter för trafiken genom skogen 
samt kommentarer kring delar i presenterade 
scenarier. Utöver detta genomfördes ett sepa-
rat informationsmöte den 29 maj klockan 17 
till 19 på stadsbyggnadshuset för aktörer med 
verksamhet i planområdet. Uppslutningen var 
liten, men de som kom var både engagerade 
och pålästa. Flera aktörer valde att istället eller 
även komma när mötet hölls på plats i Villa 
Thalassa, i Pålsjö.   

Under samrådstiden har 97 yttranden kommit 
in, varav 45 från privatpersoner. Samtliga ytt-
randen besvaras i denna samrådshandling.  

sammanfattning av inkomna 
synpunkter

Länsstyrelsen i Skåne anser att samrådshand-
lingarna är tydliga och ger en god bild av förut-
sättningarna. Processen med att arbeta utifrån 
ett antal scenarier lyfts fram som ett bra sätt 
för stärkt dialog och ökad insyn i planeringen. 
Länsstyrelsen bekräftar planområdets höga 
natur- och kulturvärden samt dess betydelse 
för Helsingborg och för regionen. Länsstyrel-
sen anser samtidigt att det inte finns argument 
för större utbyggnad av bostäder i området 
och befarar att intrången i de befintliga vär-
dena blir stora. Flera av dessa intrång anses 
kunna skada riksintressenas värden i området. 
För området bör gälla stor restriktivitet för 
bebyggelse och anläggningar. De två alternati-
ven för spårväg tar länsstyrelsen inte ställning 
till i denna process.

Region Skåne lyfter fram samrådshandlingarnas 
höga kvalitet och nytänkande process, liksom 
behovet av framtida bostäder i en snabbt väx-
ande region samt framtida behov av natur- och 
rekreationsområden i tätortsnära lägen. De två 
alternativen för spårväg tar Region Skåne inte 
ställning till i denna process.

Trafikverket påminner om att staten inte har 
beslutat om hur dubbelspår mellan Maria sta-
tion och Knutpunkten ska utföras. Antingen 
sker det via tunnel under Tågaborg eller via 
dubbelspår i befintlig sträckning.  Det är viktigt 
att planförslaget inte försvårar framtida utveck-
ling av järnvägen.

Nämnder och råd i Helsingborgs stad fram-
för varierade synpunkter som berör graden 
av bostadsbebyggelse, lämpligheten av ridan-
lägning samt behovet av rekreationområden i 
staden. 

Ett fåtal föreningar och organisationer (6 
stycken) har haft synpunkter på förslaget, 
främst i egenskap av dess fokus på idrott och 
rekreation. De är relativt eniga i att ny bebyg-
gelse bör begränsas eftersom sådan markant 
förändring påverkar rekreation, landskapsbild 
samt natur- och kulturmiljövärden. Åsikterna 
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om vilket område som lämpar sig bäst vid en 
eventuell bostadsbebyggelse är däremot varie-
rande. Ett frilufts- och motionscentrum upp-
fattas som positivt för att attrahera fler utövare 
till motion och friluftsliv. En placering i norr 
anses kunna sprida besökarna över större ytor 
och minska belastningen i söder.
 
De flesta föreningar och organisationer före-
språkar ett naturreservat som säkerställer tät-
ortsnära rekreation samt utvecklar, kopplar 
och tillgängliggör skilda naturområden. En 
ny ridanläggning befaras bli en begränsande 
barriär som ökar slitage och konkurrens om 
utrymmet. Behovet av en sådan ifrågasätts 
likaså.  Framtida spårvägstrafik förmodas för-
svåra passage och skapa en barriär varför en 
sträckning i områdets ytterkanter föredras. 
Behov av ytor för framtida begravnings-ända-
mål framkommer också. 

Föreningar och organisationer har med sitt 
aktiva nyttjande av området stor kunskap och 
många förslag på konkreta förbättringar av pro-
menadstråk, motionsslingor, service, information 
med mera. Det översänds till de personer som 
ansvarar för frågorna. 

Privatpersonerna är eniga i att Pålsjö skog är 
en unik resurs som mötesplats som gör Hel-
singborg attraktivt för besökare och boende. 
Detaljerade beskrivningar vittnar om en stor 
uppskattning och flitig vistelse i området. 
Många önskar att stadens lunga skyddas och 
utvecklas varsamt till nytta för både männ-
iskor, växter och djur. 

Privatpersonerna är generellt sett oroliga för 
en minskad tillgänglighet till området och för 
att förändringar ska inkräkta på natur, kultur 
och rekreationsmöjligheter. Nästan samtliga 
utredningsområden för bostäder upplevs som 
oacceptabelt orimliga ingrepp med stor påver-
kan i en känslig miljö.  Därför förespråkas 
varsamma förändringar. Flera personer tycker 
att område 8 vid Romares väg är ett lämp-
ligt komplement i ytterkanterna med mindre 
påverkan på intrycket av Pålsjö.  Spårvägsal-
ternativ i områdets ytterkanter föredras för 
att inte avdela området eller störa tystnaden. 

Föreslagen ridanläggning ifrågasätts eftersom 
behovet verkar oklart men även på grund av 
dess olämpligt centrala placering i områdets 
hjärta. 

Majoriteten av privatpersonerna är positiva till 
ett naturreservat för att värna områdets stora 
ekologiska värden och rika djurliv, men även 
för att utveckla rekreationsmöjligheter och 
främja folkhälsa. En koppling och integration 
av områden som inte hänger ihop, liksom fler 
och tydligare entréer till Pålsjö anses behövas. 
Flera personer betonar behovet av ett fram-
tida frilufts- och motionscentrum som stär-
ker Pålsjö som mötesplats och attraktion för 
hela staden. Placering i norr föredras för att 
utveckla den norra delen och sprida besökare 
över ett större område. 

Engagemanget för Pålsjö kan utläsas i många 
konkreta synpunkter och förslag kring utveck-
ling av stigar, skogsplantering, trafikhastighet, 
service med mera. De översänds till de perso-
ner som ansvarar för frågorna. 
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Förändringar efter samrådet
Efter samrådet har handlingarna reviderats 
och ett nytt förslag har tagits fram. Det förslag 
som nu ställs ut visar en tydlig vilja att långsik-
tigt utveckla och säkra natur- och rekreations-
värden i Pålsjö. 

Planområdet har justerats för att även omfatta 
Larödsskogen norr om Larödsvägen.

Det föreslagna naturreservatets gräns omfattar 
i princip hela planområdet, undantaget befint-
liga bostäder och verksamheter samt föresla-
gen bostadsbebyggelse vid Romares väg. Även 
Larödsskogen föreslås ingå i naturreservatet. 
Det området för bostäder som i samrådsför-
slaget benämndes utredningsområde 3 vid 
Tinkarpsbackens krön, ingår inte i naturreser-
vatet. De öppna fälten mellan de två alterna-
tiva spårvägssträckningarna ingår inte heller i 
förslag till naturreservat.

Ett utredningsområde föreslås i områdets 
norra del eftersom beslut om spårvägsdragning 
inte har fattats. Eftersom områdets utveckling 
är starkt sammankopplad med denna fråga 
kommer beslut om lämplig markanvändning 
tas vid ett senare tillfälle i en annan process. 
Inte heller detta utredningsområde ingår i 
naturreservatet.

Den bostadsbebyggelse som finns kvar i försla-
get är lokaliserad öster om Romares väg och 
bedöms inte påverka områdets värden nega-
tivt. Bostadsbebyggelsen i detta område bidrar 
till stadens bostadsförsörjning i linje med rikt-
linjer i ÖP 2010.

Våtmarken vid Pålsjö gård har byggts under 
hösten 2013.

Ridanläggningen som prövades i samrådsför-
slaget har utgått.

Under arbetet med att ta fram det nya förslaget 
har avstämning gjorts med referensgruppen. 
Möten med verksamhetsutövare i området har 
skett under framtagandet av utställningshand-
lingarna.

Ett stort arbete har varit att besvara alla 
inkomna kommentarer, synpunkter och frågor 
från myndigheter, grannkommuner, företag, 
föreningar och privatpersoner som redovisas i 
denna samrådsredogörelse. Planbeskrivningen 
och miljökonsekvensbeskrivningen har där-
efter justerats och kompletterats. I planbe-
skrivningen är det framför allt avsnitten som 
beskriver förslaget som har justerats. I miljö-
konsekvensbeskrivningen är det en generell 
revidering som har gjorts. 
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Myndigheter

länsstyrelsen i skåne
Helsingborgs kommun har översänt förslag till 
ändring av Helsingborgs översiktsplan (ÄÖP) 
för Pålsjö till Länsstyrelsen, för samråd enligt 3 
kap. 9 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, 
här hänvisad till som PBL). 

Enligt 3 kap. 10 § PBL ska länsstyrelsen under 
samrådet särskilt 
1. ta till vara och samordna statens   

intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens 

bedömningar och ge råd i fråga om sådana 
allmänna intressen enligt 2 kap. som 
hänsyn bör tas till vid beslut om använd-
ningen av mark- och vattenområden, 

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 
kap. miljöbalken (MB) tillgodoses, att mil-
jökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs 
och att redovisningen av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är 
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket 
MB, 

4. verka för att sådana frågor om använd-
ningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner samordnas 
på ett lämpligt sätt, och 

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk 
inte blir olämpliga med hänsyn till män-
niskors hälsa eller säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion. 

bakgrund 
I enlighet med den kommunomfattande över-
siktsplanen, ÖP2010, gör Helsingborgs kommun 
denna ändring av översiktsplanen (här hänvisad 
till som ÄÖP) för att avväga natur- och rekrea-
tionsintressen med exploateringsintressen inom 
planområdet för en tidsperiod på de kommande 
20-25 åren. I samrådet beskrivs fyra olika sce-
narier tillsammans med ett nollalternativ som 
visar olika kombinationer, omfattning och pla-
cering av framtida naturreservat, bostadsbebyg-
gelse och ny ridanläggning. I samtliga scenarier 
redovisas två alternativa sträckningar för spårväg 
mellan Höganäs och Helsingborg. 

Kommunen beskriver att området mellan 
kusten, Landborgen, Pålsjö skog och Sofiero 
är ett av Helsingborgs vackraste landskap 

med stark koppling till Helsingborgs identi-
tet. Detta gör också platsen attraktiv för olika 
verksamheter kopplade till dess natur- och 
kulturvärden. Av samma anledningar finns det 
också ett intresse för bostadsbebyggelse inom 
området. 

Av den kommunövergripande översiktspla-
nen, ÖP2010, pekas bl a följande intressen ut 
inom planområdet: 
• Landborgen för fördjuping avseende park- 

och naturutveckling 
• Utveckling och skydd av naturområden 
• Området mellan Maria Park/Pålsjö skog  

och Laröd pekas ut som övergripande natur- 
och kulturstråk 

• Området mellan Maria Park/Pålsjö skog och 
Laröd pekas ut för utveckling av landskaps-
karaktärer, viktiga landskapliga mellanrum. 

• Två stråk för utveckling av högkvalitativ och 
strukturbildande kollektivtrafik 

• Cykelstråk för utveckling längs Sofierovägen 
samt mellan Maria Park och västerut mot 
Laröd. 

• Primär och alternativ sträckning för högkva-
litativ och strukturbildande kollektivtrafik. 

ÄÖPens sammanfattning visar kommunens 
bedömning av hur väl de olika scenarierna 
följer ÖP2010 samt en bedömning av påver-
kan på riksintressena. Därefter beskrivs områ-
dets förutsättningar i ett antal kapitel utifrån 
olika sakområden. Under kapitlet Det här är 
möjligheterna beskrivs kortfattat innehållet 
och möjlig omfattning av de 8 utredningsom-
rådena för bostäder samt de förändringar som 
är gemensamma för flera av scenarierna. För 
några av förändringarna sammanfattas även 
de ekonomiska, sociala och miljömässiga kon-
sekvenserna. Under samma kapitel listas de 
olika scenariernas påverkan på miljömålen 
ur ett lokalt perspektiv tillsammans med kort 
resonemang om Pålsjöområdets betydelse för 
folkhälsomålen. Varje scenario samt nollak-
ternativet presenteras därefter med ett eget 
uppslag med en schematisk plankarta med 
föreslagna förändringar. 

ÄÖPen lämnar förslag till geografisk avgräns-
ning av riksintresset för kulturmiljövård 
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Helsingborgs stad där det berör S:ta Maria 
sjukhusområde. 

Den tillhörande miljökonsekvensbeskriv-
ningen, MKB, tar sin utgångspunkt i de fyra 
scenarierna samt nollalternativet. De intressen 
som planförslaget anses kunna ge betydande 
miljöpåverkan på är riksintresse för kustzon, 
riksintresse naturvård, naturvärden, kulturvär-
den och landskapsbild. Inget av scenarierna 
A, B och C bedöms sammantaget innebära 
risk för betydande miljöpåverkan. Scena-
rio D bedöms kunna innebära risk för bety-
dande miljöpåverkan. MKBn sammanfattar 
även faktorer som ej bedöms kunna innebära 
betydande miljöpåverkan. För kraven på att 
redovisa åtgärder för att begränsa de negativa 
konsekvenserna av planen hänskjuter kom-
munen frågan till utställningsskedet då kom-
munen tänker gå vidare i planprocessen med 
endast ett scenario. 

länsstyrelsens synpunkter i sam-
manfattning 
Länsstyrelsen anser att planförslaget är överlag 
lättläst, väl strukturerat och illustrativ. Det ger 
en god bild av förutsättningarna och dagens 
situation inom planområdet. ÄÖPen har på ett 
bra sätt har fångat upp flera viktiga frågeställ-
ningar. Arbetssättet som kommunen valt med 
olika scenarior underlättar för en bred dialog 
och uppmuntrar till diskussioner där olika 
intressen och konsekvenser vägs mot varandra. 

Kommunens ambitioner är tydliga när det 
gäller att värna områdets värden och få till en 
positiv utveckling i området med stort fokus 
på att säkra områdets natur- och kulturvärden, 
vilka även har stor betydelse för friluftslivet. 
Värdena sätts in i ett lokalt och regionalt sam-
manhang och det finns ett tydligt fokus på 
att underlätta för människor att dra nytta av 
platsen genom att utveckla gång-, cykel- och 
kollektivtrafiken. Det gäller både för mer lång-
väga besökare som för närboende. Länsstyrel-
sen bekräftar områdets stora värden och dess 
roll som en mycket viktig tillgång för Helsin-
borg och regionalt. 

Länsstyrelsen anser samtidigt följande; 

• Planhandlingarna visar inte behovet av 
att ta mark i anspråk för bostadsområden 
och anläggningar som nu redovisas i de 
olika scenarierna. Behovet är inte kopplat 
till de befolkningsprognoser som kommu-
nen pekat ut i sin kommunövergripande 
översiktsplan och det saknas därför skäl till 
de intrång som kommer ske på områdets 
värden.

Kommentar: Helsingborg har under de 
senaste åren haft en befolkningsökning med 
över 1000 personer varje år. Samtidigt har 
bostadsbyggandet inte motsvarat befolk-
ningsökningen. Resonemanget utvecklas 
ytterligare i planhandlingarna.

• Ett flertal förändringar som föreslås kan 
komma att skada riksintressena inom 
området. Länsstyrelsen anser att riksin-
tressenas värden ska tillgodoses. De ställ-
ningstaganden som kommunen har gjort i 
sin kommunövergripande ÖP ska fortsatt 
gälla vilket innebär att obebyggda delar av 
kustzonen ska bevaras och att stor restrik-
tivitet ska råda för ytterligare bebyggelse 
eller anläggningar i dessa lägen. I detta sam-
manhang är det även relevant att påpeka 
att planhandlingarna eller annan utredning 
inte har rett ut frågan om lämplig placering 
av stråk för spårväg. Detta gäller t ex dess 
konsekvenser för riksintressena. 

Kommentar: Bebyggelse som föreslås i 
utställningshandlingarna bedöms inte ris-
kera att påtagligt skada riksintresse i områ-
det. Spårvägen utreds i separat process och 
kommer att prövas i sin helhet, även vad 
gäller påverkan på riksintressen.

• Riksintresset kustzon är alltför summariskt 
hanterat samtidigt som det är utgör en av 
platsens viktigaste förutsättningar avseende 
de allmänna intressena. 

Kommentar: Beskrivning av riksintresse för 
kustzon har utvecklats i utställningsförsla-
get och påverkan på riksintresse i området 
har tydliggjorts.
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Med detta som bakgrund ifrågasätter Läns-
styrelsen behovet av en ändring av översikts-
planen vad gäller utpekandet av ytterligare 
bostadsområden inom planområdet. Detta 
innebär också att Länsstyrelsen inte anser att 
det är relevant att ta ställning för de enskilda 
scenarierna. Det som Länsstyrelsen i samman-
hanget kan se som relevant för kommunen att 
gå vidare med är hur områdets natur-, kultur- 
och friluftsvärden kan utvecklas utan att de 
sker på varandras bekostnad eller i strid med 
riksintressena. Fördjupade ställningstaganden 
och riktlinjer för att underlätta kommande 
lovgivning och tillstånd kan i det samman-
hanget vara värdefullt. 

Kommentar: Helsingborgs stad arbetar 
med rullande översiktsplanering vilket 
innebär att de övergripande strategier och 
principer som presenteras i den kommunö-
vergripande översiktsplanen i många fall 
behöver preciseras och konkretiseras på en 
mer detaljerad nivå. Därför har denna 
ändring av översiktsplan tagits fram där 
avvägning mellan olika intressen är möjlig 
och områdets utveckling kan konkretiseras. 
Även riktlinjer för befintlig bebyggelse finns 
beskrivna i utställningshandlingarna. 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 
november att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö för att skydda utpekade 
värden.

Inför fortsatt arbete anser Länsstyrelsen att 
planhandlingarna särskilt behöver bearbetas 
och utvecklas avseende följande: 

• Tydlig redovisning av föreliggande behov 
och syftet med ändringen av översiktspla-
nen.

Kommentar: Detta har förtydligats i hand-
lingarna.

• Kommande planförslag som tas fram ska 
vara sådant att riksintressena inte skadas. 

Kommentar: Det är Helsingborgs bedömning 
att utställningsförslaget inte riskerar påtaglig 
skada på något riksintresse i området.

• Riksintresset kustzon med dess värden 
och behov av säkerställande.

Kommentar: Riksintresse för kustzon har 
fått en utökad beskrivning i utställnings-
handlingarna. 

• För att Länsstyrelsen ska kunna ta 
ställning till föreslaget reservat för 
spårväg krävs analyser, konsekvensbe-
skrivning och redovisning motsva-
rande åtgärdsvalsanalys enligt väglagen. 

Kommentar: Ställningstagandet avseende 
spårvägsalternativen görs i annan process. 
Under hösten har förstudie för spårväg 
emllan Höganäs och Helsingborg varit på 
remiss. 

• Planförslagets påverkan på miljökva-
litetsnormer för luft bör vidareut-
vecklas.

Kommentar: Påverkan på miljökvalitets-
normer för luft har utvecklats i utställnings-
handlingarna.

• Bearbetning av MKB och konse-
kvensbeskrivningen. 

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivning 
har bearbetats.

• Kommande plankarta ska visa kom-
munens intentioner för alla områden 
inom planavgränsningarna för att 
den ska vara användbar inför kom-
mande lovgivning och planpröv-
ningar. Således även för befintlig 
bebyggelse, jordbruksmarken samt 
kustvattnet. 

Kommentar: Planhandlingarna har förtyd-
ligats vad gäller övriga områden inom 
planavgränsningen.

samordning med nationella och regio-
nala mål, planer och program 
Kommunen har att ta hänsyn till och samordna 
sin fysiska planering med relevanta nationella 



Uppmärksamhets-
avstånd
Uppmärksamhetsavstånd ska inte 
förväxlas med skyddsavstånd. 
det är först i detaljplaneskedet 
man gör avvägningen mellan 
verksamheten och ny bebyggelse 
och inför eventuellt skyddsav-
stånd i planbestämmelserna.

10 Pålsjö | ändring av översiktsplanen
Samrådsredogörelse 

och regionala mål, planer och program som 
har betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen (3 kap 4§ PBL). Länsstyrelsen vill 
i sammanhanget särskilt lyfta fram några av 
dessa mål, planer och program som bedöms 
vara särskilt viktiga för ÄÖP Pålsjö. 

socialt hållbar utveckling 
Av planhandlingarna nämns kommunens 
boendeprogram (2007-2011) där ett av elva 
bostadsstrategiska mål är att bygga 700 nya 
bostäder per år. Vidare påtalas vikten av blan-
dade funktioner, förtätning, motverkande av 
segregation och utanförskap. Inom planområ-
det bor en förhållandevis hög andel äldre samt 
låg andel personer med utländsk bakgrund 
jämfört med kommunen i stort. Medelin-
komsten är högre än snittet i övrigt. Det finns 
ytterligare skillnader som visar att området på 
flera sätt skiljer sig från Helsingborg i övrigt. 
Vidare är flertalet bostäder inom planområdet 
enskilt ägda småhus eller flerbostadshus med 
bostadsrätter. Tydliga skillnader på boendemil-
jöerna finns även inom planområdet. 

Länsstyrelsen anser att planen bör komplet-
teras avseende hur kommunen avser att mot-
verka att genomförande av planen förstärker 
segregationen i staden. Inte minst påverkar 
boendeformerna och funktionsblandningen 
människors möjlighet att välja och få tillgång 
till en bostad inom området. Länsstyrelsen 
menar att kommunen i det fortsatta arbetet 
med ÄÖP tydligt bör ta ställning och ange 
riktlinjer för vilken bebyggelseutveckling som 
är lämplig inom området för att främja en 
socialt hållbar utveckling. I sammanhanget är 
det särskilt angeläget att se till de värden och 
funktioner som området idag har för en bre-
dare allmänhet inom och utom Helsingborg. 

Kommentar: Pålsjö med omgivningar är ett 
natur- och rekreationsområde som används 
av alla helsingborgare samt av invånare i 
grannkommunerna. Genom att bibehålla 
och förstärka tillgängligheten till området 
stärks möjligheterna att utveckla Helsing-
borg till en gemensam stad.

Det föreslagna bostadsområdet kommer att 

innehålla en blandning av upplåtelsefor-
mer vilket gynnar förutsättningarna för 
social hållbarhet i området och i staden.

skånska åtgärder för miljömålen 
Planförslaget berör ett flertal strategiskt vik-
tiga åtgärder som utgör det regionala åtgärds-
programmet för att nå miljökvalitetsmålen i 
Skåne län, Skånska åtgärder för miljömålen, 
för perioden 2012-2016. Planhandlingarna 
bör kompletteras avseende hur planförslaget 
är samordnat med det regionala åtgärdspro-
grammet. Länsstyrelsen bedömer att planför-
slaget särskilt berör följande strategiska frågor; 

Hållbara transporter i Skåne 
Kommunen visar på en hög ambition att fort-
satt verka för en spårtrafiksutbyggnad mot 
Höganäs. ÄÖP Pålsjö befäster de stråk som 
pekats ut i ÖP2010. Länsstyrelsen ser positivt 
på en utveckling av spårtrafik från Helsingborg 
mot Höganäs för dess regionala betydelse. 
Länsstyrelsen har dock inte tagit ställning till 
var denna dragning kan anses vara lämplig. 

Länsstyrelsen konstaterar att spårvägsprojek-
tet inte finns upptaget i den regionala infra-
strukturplanen för planerade investeringar för 
2010-2021. Vid årsskiftet 2013 skedde en lag-
ändring av väglagen och lagen om byggande 
av järnväg. Detta har inneburit förändringar 
som ställer andra krav på behovs- och åtgärds-
valsanalyser inför infrastrukturprojekt jämfört 
med tidigare. För att Länsstyrelsen ska kunna 
ta ställning till ett infrastrukturprojekt krävs 
att en sk åtgärdsvalsanalys är genomförd. 

Länsstyrelsen anser att analysen kan införli-
vas i översiktsplanen så att den kan utgöra en 
förberedande utredning motsvarande åtgärds-
valsanalysen. 

Kommentar: Analys av lämpligast spår-
vägssträckning bör ses ur ett större sam-
manhang än Pålsjö med omgivningar 
varför den analysen görs inom annan pro-
cess där helhetsbilden är lättare att studera.

Sammanfattningsvis kan Länsstyrelsen på nuva-
rande handlingar inte ställning till de stråk för 



Uppmärksamhets-
avstånd
Uppmärksamhetsavstånd ska inte 
förväxlas med skyddsavstånd. 
det är först i detaljplaneskedet 
man gör avvägningen mellan 
verksamheten och ny bebyggelse 
och inför eventuellt skyddsav-
stånd i planbestämmelserna.

Pålsjö | ändring av översiktsplanen
Samrådsredogörelse 

11 

spårväg samt bussgator som pekats ut i ÄÖP. 
Kommunen kan fortsatt peka ut stråken för att 
utifrån ett kommunalt perspektiv säkra upp 
förutsättningarna för ett genomförande, men 
Länsstyrelsen anser att ny infrastruktur och 
bebyggelseexploatering ska vara möjlig och 
lämplig oberoende av ny spårväg. Som en kon-
sekvens av detta kan kommunen därför inte 
använda kommande stationer/hållplatslägen 
som redovisats i ÖP2010 som en förutsättning 
vid nya förslag på exploatering. 

Kommentar: I utställningshandlingarna 
utpekas spårväg och utredningsområde för 
att konkretiseras och beslutas i annan pro-
cess. Prövning av markanvändning kommer 
att ske inom process reglerad av plan- och 
bygglagen. 

Hushållning med Skånes mark- och vattenre-
surser 
Flertalet utredningsområden för bebyg-
gelse samt stråk för infrastruktur innebär att 
utbyggnad sker på jordbruksmark. Enligt 
MKBn omfattas frågan inte av risk för bety-
dande miljöpåverkan men motivering saknas i 
planhandlingarna för att ta resursen i anspråk 
(se även stycket Byggande på jordbruksmark). 

Kommentar: Motivering till att ta jord-
bruksmark i anspråk har förtydligats i 
utställningshandlingarna.

Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 
Från naturvårdssynpunkt kan Länsstyrelsen 
inledningsvis konstatera att planen ger en bra 
beskrivning av planområdets höga natur- och 
friluftsvärden samt områdets värden för land-
skapsbilden. Det finns i de olika scenarierna 
motiverade förslag som visar hur kommunen 
kan utveckla och binda samman planområdets 
naturvärden samtidigt som man vill arbeta 
med att ytterligare tillgängliggöra områden för 
friluftsliv och rekreation. Kommunen anger i 
samtliga scenarior planer på att anlägga våt-
marker/restaurera vattendrag. Länsstyrelsen 
ser positivt på detta. 

Planhandlingarna beskriver områdets kultur-
miljövärden kopplade till olika tidsepoker och 

byggnader samt de spår som idag finns kvar 
i landskapet. Det framgår även vilka delar 
som är upptagna och klassade i kommunens 
bevarandeprogram samt där det finns skydds-
bestämmelser i gällande detaljplaner. Länssty-
relsen konstaterar att handlingarna enbart gör 
en kort hänvisning till det regionala Kulturmil-
jöprogrammet för Skåne. Förutom S:ta Maria 
sjukhusområde finns i kulturmiljöprogrammet 
också redovisat den historiska försvarslinjen 
längs kusten Per Albin-linjen, Kungshults sjuk-
hem samt Sofiero gård. 

Kommentar: Utställningshandlingarna har 
kompletterats med utökad beskrivning av det 
regionala kulturmiljö programmet.

Länsstyrelsen kan konstatera att flera av för-
slagen i sina delar kan komma att ske i strid 
med riksintresse för naturvård och kustzon 
och med det också de natur-, kultur- och fri-
luftsvärden som finns i område. Sammantaget 
anser Länsstyrelsen att ändringen av översikts-
planen bör utvecklas med fokus på vägledning 
och riktlinjer för säkerställande, bevarande 
och utveckling av områdets natur-, kultur- och 
rekreationsvärden. 

länsstyrelsens synpunkter avseende 
hänsynskraven enligt 2 kap pbl 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska mark- och vattenom-
råden användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn 
till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning 
som medför en från allmän synpunkt god hus-
hållning.

byggande på jordbruksmark 
Planhandlingarna bör utvecklas avseende vilka 
väsentliga samhällsintressen som föreligger för 
den bebyggelse som föreslås på jordbruksmark 
och som avses i 3 kap 4 § Miljöbalken. Länssty-
relsen konstaterar att utbyggnadsområden som 
föreslås på jordbruksmark till allra största delen 
består av bostäder men även för en större rid-
anläggning samt för infrastruktur. Kommunen 
måste visa att behovet av dessa anspråk inte går 
att lösa på ett rimligt sätt på annan plats. Läns-
styrelsen anser att lovgivning på jordbruksmark 



12 Pålsjö | ändring av översiktsplanen
Samrådsredogörelse 

ska ske mycket restriktivt. 

Kommentar: Resonemanget har förtydli-
gats i utställningshandlingarna.

behov av att ta mark i anspråk 
Av både PBL och MB framgår att hänsyn 
måste tas till föreliggande behov när mark- 
och vattenområden planläggs, och att före-
träde ska ges sådan användning som medför 
en god hushållning från allmän synpunkt, samt 
att områden som utpekats som riksintressen 
ska skyddas från åtgärder som kan skada dessa. 

Enligt ÖP2010 anges ett behov av 18000 bostä-
der fram till 2035 för att klara prognosen med 
en tillväxt inom kommunen på mer än 30000 
invånare. Av ÄÖP Pålsjö framgår inte hur stor 
andel av kommunens framtida bostadsbehov 
som är lämpligt för nu aktuellt planområde att 
förhålla sig till. 

Kommentar: Resonemanget har förtydli-
gats i utställningshandlingarna.

I alla de fyra scenarierna för utveckling av 
området föreslås en ny, stor ridanläggning. 
Det framkommer ingen analys som visar att 
en sådan anläggning behövs. I området finns 
redan en stor ridverksamhet med 50 hästar, 
och i planhandlingen anges att det finns planer 
på att utöka denna med ytterligare 20 stall-
platser. Dessutom anges att det finns ytterli-
gare två etablerade ridanläggningar i området 
med 30 respektive 15 stallplatser. 

Kommentar: Ridanläggningen finns inte 
kvar i utställningshandlingarna.

Utifrån aktuella planhandlingarna anser Länssty-
relsen att föreslagna utbyggnadsområden inte är 
tillräckligt motiverade samtidigt som anspråket i 
flera avseenden kan komma att ske på bekostnad 
av riksintressen. 

länsstyrelsens synpunkter avseende 
kraven på vägledning enligt 3 kap 2 § 
pbl 
Enligt 3 kap 2 § PBL ska översiktsplanen ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 

av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning 
för beslut om hur mark- och vattenområden 
ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Även vid till-
lämpningen av 3 och 4 kap MB i ett ärende 
ska enligt hushållningsförordningen prövande 
myndighet förhålla sig till den kommunala 
översiktsplanen. Kommunens ÖP och för-
djupningar/ändringar av denna har således en 
vägledande roll både vid kommunens pröv-
ningar och för andra myndigheter vilket ställer 
stora krav på tydlighet. ÄÖP ger i text och på 
kartor i första hand vägledning för ny bebyg-
gelse/anläggningar samt bevarande av befint-
liga naturmiljöer. Handlingarna ger däremot 
ingen reglering av den redan byggda miljön. 

Plankartorna redovisar inte användningen av 
planområdets kustvatten, vilket är lämpligt i 
synnerhet med tanke på resonemangen om 
risken för kusterosion (se även stycket Hälsa 
och säkerhet).

Kommentar: Samrådshandlingarna beskri-
ver behov av strandfodring, vilket innebär 
att sand som eroderats bort manuellt fylls 
på. När strandpromenaden byggs om 
mellan Pålsjöbaden och Vikingstrandsbadet 
kommer konsekvenser av havsnivåhöjning 
att hanteras. Helsingborgs stad har även 
påbörjat arbete med att se över åtgärder på 
en kommuntäckande nivå för att motverka 
konsekvenser av ökad nederbörd och sti-
gande havsnivå. Därför utvecklas inte dessa 
resonemang ytterligare i utställningshand-
lingarna. 

I den fortsatta planprocessen bör handlingarna 
utvecklas för att visa på riktlinjer, vägledning 
och eventuellt kommande åtgärder för både 
befintlig markanvändning och där ny markan-
vändning föreslås. 

Kommentar: Befintlig markanvändning 
och dess utveckling beskrivs i utställnings-
handlingarna.

konsekvensbeskrivning och Miljö-
konsekvensbeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska 
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identifiera och beskriva miljöförhållandena 
som kan komma att påverkas betydligt, rele-
vanta miljöproblem som har samband med 
naturområden som avses i 7 kap MB eller ett 
annat område av särskild betydelse för miljön 
samt hur relevanta miljökvalitetsmål och 
andra miljöhänsyn beaktas i planen. MKB ska 
redovisa de i planförslaget gjorda valen i för-
hållande till möjliga alternativ, samt jämfört 
med ett realistiskt nollalternativ. 

De alternativ som redovisas i ÄÖPn är de fyra 
scenarierna (A-D) samt nollalternativet. Mil-
jökonsekvensbeskrivningen (MKB) har delats 
upp i en del som omfattar faktorer med risk 
för betydande miljöpåverkan och en del som 
omfattar faktorer som inte bedöms innebära 
risk för betydande miljöpåverkan. Den första 
delen sammanfattar kommunens bedömning 
för respektive scenario och har avgränsats till 
att omfatta påverkan på riksintresse för kust-
zon, riksintresse för naturvård, naturvärden, 
kulturmiljövärden samt påverkan på landskaps-
bilden. MKBn ska även innehålla en beskriv-
ning av åtgärder som planeras för att förebygga, 
hindra eller motverka betydande negativ miljö-
påverkan. Kommunen hänvisar till kommande 
planskeden för denna fråga när ett scenario har 
valts. 

Kommentar: Resonemanget har utvecklats 
i utställningshandlingarna.

Länsstyrelsen har tidigare samrått med kom-
munen avseende avgränsning av MKBn och 
anser att avgränsningen är relevant. Den MKB 
som nu tagits fram anser Länsstyrelsen samti-
digt är alltför summarisk för att kunna anses 
uppfylla kraven enligt 6 kap MB. Det som 
framförallt saknas i MKBn är beskrivningar av 
berörda intressen samt en beskrivning av den 
betydande miljöpåverkan som kan uppstå. 
Den mer generella hänvisningen i MKBn till 
planbeskrivningens s 8-33 för nulägesförhål-
landena ger inte läsaren en rimlig överblick. 
De sammanfattande bedömningarna blir 
därför svår att förhålla sig till som läsare. I 
sammanhanget anser Länsstyrelsen att under-
laget vad gäller riksintresse för kustzonen inte 
är tillräckligt vilket innebär att kommunens 

bedömning avseende riksintresset därför kan 
ifrågasättas. 

I planhandlingarna andra del, Det här är möj-
ligheter, anges i punktform miljökonsekvenser 
mer generellt tillsammans med sociala och 
ekonomiska konsekvenser för vissa frågor, 
vilket är ett upplägg som Länsstyrelsen anser 
är positivt. Detta upplägg används även för ett 
antal anläggningar/sakfrågor (havsnivåhöjning, 
spårväg) men sker till viss del inkonsekvent 
(saknas t ex för nollalternativet och hästgår-
dar). Vidare är det snarare effekterna som 
beskrivs snarare än konsekvenserna. 

Länsstyrelsen anser sammantaget att MKB samt 
de i planbeskrivningen integrerade konsekvens-
beskrivningarna behöver bearbetas och utveck-
las för att kunna uppfylla sitt syfte. 

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen 
har bearbetats.

länsstyrelsens bevakningsfrågor 

riksintressen enligt 3 och 4 kap Mb 
Riksintresse för naturvård samt kustzonen 
Riksintresset för naturvård, N44 Pålsjö – Dom-
sten, beskrivs väl. Beskrivningen av riksintres-
set för kustzonen bör utvecklas i kommande 
handlingar, förslagsvis med utgångspunkt i 
rapporten Skånes kustområden – ett natio-
nallandskap. Planområdet ingår i ett av de 
i rapporten utpekade särskilt viktiga områ-
dena som utgör värdekärnor i kustlandskapet. 
Landborgen och slättlandskapet med spridda 
skogspartier innanför omnämns särskilt.

Kommentar: Beskrivningen av riksintresse 
för kustzon har utvecklats i utställnings-
handlingarna. 

Länsstyrelsen anser att kommunens ställnings-
taganden i ÖP2010 fortsatt skall gälla där 
obebyggda delar av kustzonen ska bevaras och 
att stor restriktivitet ska råda för ytterligare 
bebyggelse eller anläggningar i dessa lägen. 
Bostadsgrupper är sådana att de kan skada 
riksintressenas värden men i sammanhanget 
är även en ridanläggning sådan att aktuella 
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riksintressen kan ta skada. Den tar stora ytor i 
anspråk och utestänger till stora delar allmän-
heten eftersom många människor ogärna går 
in i hagar som hyser hästar. Ofta krävs också 
många byggnader med stora volymer, inte 
minst ridhus, vilka har en stor inverkan på 
landskapsbilden. Kommunen har därför att ta 
ställning till föreliggande behov, placering och 
omfattning av en eller flera ridanläggningar i 
sin avvägning mot möjligheterna att utveckla 
områdets rekreativa värden. 

Länsstyrelsen anser att den bostadsutbyggnad 
som nu föreslås samt ny, större ridanläggning 
kan påtagligt skada riksintresset för kustzon 
och i delar även skada riksintresset för natur-
vård. Även stråk för spårväg kan komma att 
skada riksintressena (se även Hållbara transpor-
ter i Skåne). 

Kommentar: Förslaget har reviderats. Hel-
singborgs stad bedömer att det inte finns 
risk för påtaglig skada på riksintressen om 
förslaget genomförs.

Riksintresse för kulturmiljövård 
S:ta Marias sjukhusområde och krematoriet på 
Pålsjö kyrkogård ingår i riksintresset för Hel-
singborgs centrala delar, M:K 15. S:ta Marias 
sjukhusområde ligger utanför riksintressets geo-
grafiska avgränsning och kommunen har i ÄÖP 
lämnat förslag på avgränsning. 

Länsstyrelsen avser att behandla frågan om 
geografisk avgränsning för de värden kopp-
lade till S:ta Maria sjukhusområden som 
finns upptagna i riksintressets motivering och 
uttryck. Ambitionen är att detta ska ske inför 
granskningsskedet av ÄÖP Pålsjö. Ur framfö-
rallt ett pedagogiskt perspektiv är det värde-
fullt att få en tydlighet i att S:ta Maria ingår 
i riksintresset för Helsingborgs centrala delar. 
Samråd kommer att ske med Riksantikvarie-
ämbetet för att fastställa vilken myndighet 
som formellt beslutar om avgränsningen. Det 
är i kommunens översiktsplan eller ändring av 
översiktsplanen som stat och kommun däref-
ter sinsemellan bekräftar hur riksintresset fort-
satt ska säkerställas. 

Kommentar: Länsstyrelsen har fattat beslut 
om avgränsning i enlighet med Helsing-
borgs stads förslag.

områdesskydd enligt 7 kap Mb 
Naturreservat 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kom-
munen avser att bilda naturreservat av stora 
delar av planområdet. Dess bitvis höga bio-
logiska värden samt dess stora betydelse för 
det lokala, regionala och i vissa fall nationella 
friluftslivet gör det väl lämpat för kommunal 
reservatsbildning. Förslaget att bilda reservat 
har stöd i programmet Närmare till naturen 
i Skåne - skydd av tätortsnära områden för 
friluftsliv och naturvård (Skåne i utveckling 
2003:60) där länsstyrelsen på regeringens 
uppdrag pekade ut tätortsnära naturområden 
som skulle skyddas långsiktigt. Planerna på ett 
naturreservat stämmer även väl överens med 
de mål som regeringen presenterat i proposi-
tionen (2009/10:238) om framtidens frilufts-
liv. 

Både när det gäller biologiska och rekreations-
mässiga värden är det ofta önskvärt att skydda 
så stora områden som möjligt. Då bevarar man 
fler naturtyper och levnadsmiljöer för olika 
arter, och chansen för människor att uppleva 
stora, sammanhängande områden med en 
varierande miljö förstärks. Länsstyrelsen ser 
därför positivt på att kommunen belyser flera 
varianter av möjlig utformning av reservatet 
där åtminstone tre scenarier omfattar mycket 
stora områden. I scenario A föreslås ett reser-
vat med obruten förbindelse in i Kungshult-
skogen, något som kan ha stor betydelse för 
att säkerställa friluftslivets långsiktiga fram-
komlighet i området. 
Länsstyrelsen ifrågasätter dock nyttan av att 
låta den befintliga ridanläggningen ingå i reser-
vatet. 

Fornlämningar och arkeologiska undersök-
ningar 
Planområdet är rikt med registrerade forn-
lämningar. Av planhandlingarna framgår att 
fornminnen är skyddade enligt lagen om kul-
turminnen (KML) och att ingrepp inte får 
göras utan tillstånd från länsstyrelsen. De kända 
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fornlämningarna utgör dock endast mindre del 
av det totala fornlämningsantalet. Därför kan 
Länsstyrelsens vid exploateringar eller andra 
åtgärder som innebär förändrad markanvänd-
ning, i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 
11 § KML besluta om arkeologisk utredning 
för att klargöra fornlämningssituationen. 

I fornminnesregistret finns bl. a. ett 10-tal 
gravhögar i varierande skick registrerade inom 
området. Till en fornlämning hör enligt 2 kap 
2 § KML ”ett så stort område på marken eller 
sjöbotten som behövs för att bevara den och ge 
den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess 
art och betydelse. Detta område kallas fornläm-
ningsområde.” Syftet med ett sådant område är 
bl a att en fornlämning skall kunna bevaras i 
så vitt möjligt ursprunglig miljö. Detta gäller 
framför allt ovan mark synliga fornlämningar. 
Det är viktigt att man på ett tidigt stadium i 
planeringen definierar skyddsområdet. Detta 
genomförs av Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen anser sammantaget att samråd 
enligt KML snarast bör ske inom ramen för 
ÄÖP för de områden där fornlämningar, ovan 
eller under mark, kan komma att beröras. Om 
det vid samrådet konstateras att arkeologisk 
utredning krävs för ändrad markanvändning 
kan Länsstyrelsen inte bedöma om området 
är lämpligt för exploatering innan denna är 
genomförd. Eventuellt behov av arkeologiska 
utredningar bör därför klargöras innan kommu-
nen går vidare med ÄÖP inför granskning. 

Kommentar: Inga kända fornlämningar 
berörs av ändrad markanvändning.

Miljökvalitetsnormer (Mkn) 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning 
om att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
följas om frågan beaktas i kommande detalj-
planer. Föreslagna åtgärder såsom restaurering 
av vattendrag och anläggande av våtmarker 
kan om de genomförs så ett de kompenserar 
de negativa effekterna av en ökad exploatering 
ha en positiv effekt på miljökvalitetsnormerna 
för vatten. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Det finns anledning att befara att miljökva-
litetsnormer (MKN) för luft kan komma att 
överskridas i Helsingborg och i Malmö stad 
med ett ökat boende och med ytterligare verk-
samheter inom planområdet. Detta med tanke 
på den pendling som sker till båda städerna och 
den relativt höga andelen bilägande i området. 
I kommande planhandlingarna behöver frågan 
beskrivas tydligare samt åtgärder redovisas för 
hur belastningen inte ska öka där MKN luft 
idag överskrids. I sammanhanget vill Läns-
styrelsen att kommunen även tar höjd för en 
situation där spårvägen inte blir genomförd. 

Kommentar: Det område som nu föreslås 
som bostadsbebyggelse ligger inom 1000 
meter från Maria station, stationsnära läge, 
samt i direkt anslutning till cykelväg och 
stadsbuss med effektiv koppling till centrum. 
Det ger väldigt goda förutsättningar för 
arbetspendling med kollektivtrafik och cykel 
på både regional och lokal nivå. Bebyggelse i 
detta område är inte beroende av spårvägen.

hälsa och säkerhet 
Risk för översvämning och kusterosion i ett 
föränderligt klimat 
Enligt handlingarna bedöms planförslaget i sig 
inte medföra risk för ökad erosion. Samtidigt 
redovisas att befintlig bebyggelse och ledningar 
kan behöva skyddas mot effekter av högt havs-
vattenstånd och ökad kusterosion. Det anges 
också att bebyggelsen innanför strandlinjen 
kan skyddas om strandpromenaden utformas 
som en barriär mot höga havsnivåer samt om 
erosionsskydd uppförs. På kartorna där de olika 
planförslagen redovisas framgår däremot inga 
sådana åtgärder. I kommande planering behö-
ver det därför redovisas om det finns behov av 
skyddsåtgärder för befintlig bebyggelse under 
den föreslagna planperioden fram till 2035. 
Om så är fallet behöver skyddsåtgärder redo-
visas i planförslaget. Konsekvenserna av even-
tuella skyddsåtgärder behöver i så fall framgå 
på en mer detaljerad nivå. Länsstyrelsen för-
utsätter att planerad ny bebyggelse inte är i 
behov av skyddsåtgärder mot översvämning 
och erosion, vilket bör tydliggöras i planen.
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Kommentar: Ingen ny bebyggelse föreslås i 
område där det finns risk för översvämning 
eller erosion. Helsingborgs stad har påbör-
jat arbete med att identifiera och planera 
för åtgärder kopplat till översvämningsris-
ker och stigande havsnivå. Därför utvecklas 
inte dessa delar ytterligare i översiktsplanen. 

boverket
Enligt 2 kap l och 2 §§ Plan- och byggför-
ordningen är det länsstyrelserna som ska 
underrätta andra statliga myndigheter om 
planarbeten och också underrätta de stat-
liga myndigheter som kan ha synpunkter på 
sådana frågor som länsstyrelserna ska ta ställ-
ning till i sin granskning av översiktsplanerna. 
Boverket yttrar sig därför inte i planärenden 
som kommunerna ställer till myndigheten.

Boverket följer kontinuerligt upp metodut-
veckling och tillämpningen av 3 kap PBL både 
vad gäller kommunernas översiktsplanearbete 
såväl som länsstyrelsernas granskning och 
vägledningsarbete. Just nu arbetar Boverket 
aktivt med uppföljning av hållbar utveckling 
i översiktsplanerna. Avsikten är att resultatet 
av uppföljningen ska läggas in i Boverkets PBL 
kunskapsbanken.

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen.

Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra avseende 
rubricerat ärende.

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen. 

Jordbruksverket
Härmed vill Jordbruksverket meddela att vi 
avstår från att yttra oss om samråd gällande 
Pålsjö, Helsingborgs ÖP, dnr: 1504/2011

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen.

lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har ingen erinran på 
rubricerad översiktsplan.

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen.

naturvårdsverket
Naturvårdsverket avstår från att lämna syn-
punkter i rubricerat ärende.

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen.

polismyndigheten skåne
Ingen erinran.

Kommenrar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen.

region skåne
Region Skåne har mottagit ovanstående sam-
rådshandling för synpunkter.

Granskningen av kommunernas översiktspla-
ner gör Region Skåne med utgångspunkt i det 
regionala utvecklingsansvaret.

region skånes synpunkter
Inledningsvis vill Region Skåne framhålla att 
planförslaget genomgående håller en hög kva-
litet, är mycket väl genomarbetat och presen-
teras på ett nytänkande och tilltalande sätt. I 
planen presenteras fyra olika scenarier och ett 
nollalternativ för planområdet. Scenarierna 
har olika tyngdpunkt avseende rekreation, 
natur- och kulturvärden samt bostadsutbygg-
nad. Det visar att Helsingborgs stad har höga 
ambitioner med planeringen av Pålsjö och att 
kommunens ambition är att säkra naturvär-
den och samtidigt skapa en positiv utveckling 
i området. Resonemangen i planförslaget går 
i linje med flera av strategiområdena i strate-
gier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne, 
så som att växa effektivt med balanserad och 
hållbar markanvändning och att skapa attrak-
tiva livsmiljöer.
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Den växande befolkningen i Skåne har inne-
burit ett ökat tryck på bostadsmarknaden, 
men det har inte producerats tillräckligt med 
bostäder för att möta efterfrågan. För att regi-
onen ska fortsätta utvecklas är det nödvändigt 
att bostadsbyggandet ökar. Region Skåne anser 
därför att det är bra att kommunen planerar 
för nya bostäder. Samtidigt är det angeläget att 
de viktiga natur- och kulturvärdena i planom-
rådet värnas och utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt. I detta sammanhang vill Region 
Skåne lyfta fram rapporten Grönstruktur i 
Skåne - strategier för en utvecklad grön struk-
tur. Syftet med denna är att visa på utveck-
lingsmöjligheter för de gröna strukturerna i 
Skåne och avsikten är att rapporten ska vara en 
inspiration för kommunerna i översiktsplane-
arbetet. Att se den gröna strukturen i helhets-
perspektiv och i ett regionalt sammanhang är 
viktigt för utvecklingen av landskapet.

Det är tydligt att det finns en medvetenhet 
kring kulturmiljövärdena i planförslaget. Det 
framkommer i planen att det finns stora kul-
turvärden i området, vilka kan nyttjas på flera 
sätt. Region Skåne anser att det är mycket 
positivt att affärsidéer utvecklas med koppling 
till kulturvärdena och kommunen bör disku-
tera hur detta kan främjas ytterligare. De olika 
scenarierna som presenteras i planen har olika 
stor tyngt på skyddet av kulturmiljön och 
Region Skåne önskar att kulturmiljöfrågorna 
på ett påtagligt sätt får genomslag i det slutgil-
tiga utformandet.

Planförslagets olika scenarier visar tydligt 
på vilka konsekvenser olika inriktningar och 
exploateringar får. Region Skåne avstår från att 
ta ställning till vilket, eller vilken kombination 
av, scenarier Helsingborg stad bör gå vidare 
med. Samtliga scenarier är möjliga att utveckla 
ur Region Skånes synvinkel. Möjligen är scena-
rio D mindre lämpligt med tanke på de kon-
sekvenser som planförslaget pekar på, så som 
inskränkning av allmänt tillgängliga områden, 
behov av ny infrastruktur samt negativ påver-
kan på upplevelsevärden, jordbruksmark och 
natur- och kulturmiljövärden.

Region Skåne tar i detta yttrande inte ställning 

till dragningen av spårväg utan inväntar förstu-
dien om spårvägsutbyggnad i Helsingborg

I handläggningen av detta ärende har enheten 
för planeringsstrategier, enheten för miljöstra-
tegier, enheten för infrastruktur, Skånetrafiken, 
Kultur Skåne, Regionservice fastighetsutveck-
lingsavdelning samt ledningsstaben för regional 
utveckling deltagit.

Kommentar: Yttrandet medför ingen större 
ändring. Resonemang om bostadsutbyggnad 
och utveckling av natur- och rekreationsom-
rådet ur ett regionalt perspektiv finns i 
utställningsförslaget.

sveriges geologiska 
undersökning sgU             
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har 
den 30 april 2013 erhållit rubricerat ärende för 
yttrande. SGU har inga synpunkter att fram-
föra angående den fördjupade översiktsplanen, 
och avstår därför från att lämna yttrande.

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen.

statens geotekniska institut 
sgi

sgi:s kompetensområde och omfatt-
ningen av granskningen
SGI är en myndighet med ansvar för det geo-
tekniska området, dvs. jords och bergs tekniska 
egenskaper och tillämpningen i markanvänd-
ning och byggande. Vår granskning och yttran-
det omfattar geotekniska säkerhetsfrågor som 
ras, skred, erosion och geotekniska säkerhets-
frågor relaterade till översvämningar, flöden 
och förändrad klimatpåverkan. Yttrandet 
omfattar inte markmiljötekniska frågor.

Underlag
Pålsjö, ändring av Helsingborgs översiktsplan, 
planbeskrivning inklusive miljökonsekvens-
beskrivning. samrådshandling 2013-04-05, 
Stadsbyggnadsförvaltningen.
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sgi:s synpunkter
Kuststräckan norr om Helsingborg vid Pålsjö, 
som omfattas av planförslaget, är idag utsatt 
för erosion och olika former av erosionsskydd 
finns idag utmed hela sträckan. Erosion före-
kommer också i de två vattendragen Sofiero-
bäcken och Pålsjöbäcken, då främst i de nedre 
delarna. Risk för ras och skred inom området 
bedöms vara ringa. Erosion längs stränder och 
vattendrag, samt ras och skred, påverkas inte 
av de olika plan scenario A-D.

Klimatförändringar med ökade havsvattenni-
våer som resultat har belysts på ett utförligt 
sätt, och planförslaget anger dimensionerande 
nivåer med hänsyn till ett hundraårsperspek-
tiv. Planförslaget behandlar också problem-
ställningen kring stranderosion på ett tydligt 
sätt, och en strategi för det fortsatta arbetet 
med avseende på naturolyckor finns.

Sammanfattningsvis har institutet inga ytterli-
gare synpunkter på ändringen av Helsingborgs 
översiktsplan för Pålsjö. 

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen.

sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut, sMhi

SMHI har tagit del av rubricerade remiss och 
har följande synpunkter. Yttrandet avgrän-
sas till SMHls kompetensområden hydrologi 
(enbart ytvatten) och meteorologi (inklusive 
luftmiljö och buller).

Framtida klimatet
Vid planering av samhället bör hänsyn tas till 
det framtida klimatet. Exempelvis förväntas 
lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall 
öka och flödena i våra vattendrag förändras 
med ändrade nederbördsförhållanden och 
snötillgångar. Havsvattennivån stiger men 
landhöjningen kompenserar till viss del den 
stigande nivån, mer i norra Sverige än i södra. 
Förändrade risker för översvämningar bör 
också tas hänsyn till. Mer information finns att 
hämta på SMHI:s hemsida www.smhi.se.

Nationellt kunskapscentrum för klimatan-
passning samlar in, utvecklar och tillgänglig-
gör kunskap som tas fram regionalt, nationellt 
och internationellt om klimatanpassning. 
Centrumet finns vid SMHI och bedrivs i bred 
samverkan med aktörer inom klimatanpass-
ningsområdet. Centrumet fungerar som en 
nod för kunskap om klimatanpassning och 
driver bland annat Klimatanpassningsporta-
len, www.klimatanpassning.se.

Vi hänvisar också till Klimatanalys för Skåne 
Län (SMHI 2011): http://www.lansstyrelsen.
se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-
och-klimatlklimat-ochenergi/klimatanpass-
ninglkunskapsunderlaglSMHI klimatanalys 
2012.pdf

översvämningsrisker
I översiktsplanen bör översvämningskänsliga 
områden tydligt utpekas och riktlinjer finnas 
för områdenas användning. SMHI anser att 
kommunen ska vara mycket restriktiv med att 
tillåta nybebyggelse i översvämningskänsliga 
områden. Förändrade översvämningsrisker i 
framtida klimat bör även beaktas.

Kommentar: Områdens användning kopp-
lat till stigande havsnivå och översväm-
ningsrisker belyses och ingen ny bebyggelse 
föreslås i dessa områden. 

trafikverket

vägar
Planområdet omfattar kommunala och 
enskilda vägar. Planområdet avgränsas i norr 
av väg 111, som är en allmän statlig väg. 
Längs med väg 111 gäller utökat byggnadsfritt 
avstånd på 30 meter, vilket ska beaktas vid 
framtida planering av området närmast vägen. 
Närmast längs med väg 111 finns i förslaget 
till ändring av översiktsplanen markerat ett 
reservat för framtida spårväg, som en av de 
två alternativa spårdragningarna. Bortsett från 
ett förslag till en ny ridanläggning i tre av de 
fyra presenterade scenarierna föreslås ingen ny 
bebyggelse intill väg 111.



Pålsjö | ändring av översiktsplanen
Samrådsredogörelse 

19 

Järnvägen
Västkustbanan korsar genom den södra delen 
av planområdet, genom Pålsjöskog. Järnvägen 
är av riksintresse för kommunikationer. Kom-
munen bedömer att inget av planförslagets 
scenarier påverkar riksintresset för järnväg 
negativt.

Trafikverket anser att det är viktigt att planen 
inte försvårar möjligheterna för framtida 
utveckling av järnvägen.

En förstudie för utbyggnad av Västkustbanan 
till dubbelspår på sträckan Maria-Knutpunk-
ten har genomförts. I denna identifierades olika 
utbyggnadsalternativ, varav det ena är utbygg-
nad i markplan längs befintlig sträcka, genom 
Pålsjö skog. Det andra utbyggnadsalternativet 
avser utbyggnad i tunnel från Pålsjö sjukhem 
till Knutpunkten. Trafikverket har i samband 
med förstudien framfört att i en kommande 
järnvägsutredning för utbyggnad av Västkust-
banan på sträckan Maria-Knutpunkten måste 
alternativen utredas i brett perspektiv utifrån 
både miljö, ekonomi, teknik och genomför-
ande. Då det i dagsläget inte är utrett och 
beslutat vilket alternativ som kommer att 
gälla, får inte den nu aktuella ändringen av 
Helsingborgs översiktsplan, eller det förslag 
till naturreservat som presenteras i denna, 
omöjliggöra något av utbyggnadsalternativen.

Trafikverket anser att den befintliga järnvägs-
dragningen genom Pålsjöskog ska markeras tyd-
ligare i de kartor som visas i planhandlingen.

Kommentar: Marken närmast västkustba-
nan undantas från naturreservatet för att 
inte riskera att försvåra framtida utveck-
ling av järnvägen.

Helsingborgs stad vill samtidigt tydliggöra att 
den lösning som staden förordar är att pla-
nera och genomföra Tågaborgstunneln.

spårvägen
Kommunen har valt att i ändring av översikts-
planen för Pålsjö redovisa de båda för tillfäl-
let aktuella dragningarna för framtida spårväg 
mellan Helsingborg och Höganäs. Trafikverket 

anser att det är bra att de båda möjliga drag-
ningarna redovisas tills det har utretts och 
beslutats vilken spårvägsdragning som väljs som 
lämpligast i den fortsatts spårvägsutrednings-
processen.

transportstyrelsen
Vi återsänder emellertid ärendet till er, efter-
som ansvaret for denna typ av ärende fördelas 
enligt nedanstående med anledning av att Tra-
fikverket bildades den 1 april 2010.

• Alla samråd inför och ansökningar om 
förlängning av befintliga tillstånd for 
kraftledningar som påverkar luftfarten ska 
sändas till Trafikverket.

• Alla samråd inför och ansökningar om nya 
tillstånd for kraftledningar som påverkar 
luftfarten ska sändas till Trafikverket.

• Ansökningar om undantag från Stark-
strömsförordningen (2009:22s) för kraft-
ledningar som går närmare en flygplats än 
4 km ska sändas till Transportstyrelsens 
Sjö- och luftfartsavdelning.

Information om bebyggelse och flyg finns på 
Trafikverkets hemsida: http://www.trafikver-
ket.selForetag/Planera-och-utredalSamhalls-
planering

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen.
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nämnder & råd i helsingborgs stad

barn- och 
utbildningsnämnden

Planområdet är viktigt för barn och unga i Hel-
singborg, eftersom både Pålsjö skog och Sofiero 
slott ofta besöks av skolor från hela staden. 
Dessutom spelar Pålsjö skog en viktig roll som 
tätortsnära natur för de cirka 5 000 barn mellan 
1 och 15 år som bor inom tio minuters prome-
nad från Pålsjö. Även Sofieroskogen och Kungs-
hultsskogen används av skolor och förskolor i 
närområdet. Områdena har också en stor bety-
delse för alla helsingborgare då det finns rika 
möjligheter till fysisk aktivitet. Genom att 
skydda delar av området genom naturreservat 
säkras denna möjlighet.

De olika scenarierna har bedömts utifrån vilken 
påverkansgrad de kan få för barn och ungas 
uppväxtvillkor utifrån miljö och folkhälsomål. 
Miljömålet påverkas positivt eftersom ett stort 
område säkras för natur- och kulturvärden, 
rekreation och våtmarksanläggning i scenario 
B. I detta förslag föreslås bostadsutbyggnaden 
med god kollektivtrafik bli begränsad. Då det 
finns ett behov av ökat bostadsbyggande har 
överväganden skett i förhållande till scenario 
A. Scenario C och D kommer att i allt för hög 
grad påverka miljö- och folkhälsomålen. En 
ny ridanläggning ger området ytterligare verk-
samhet. Konsekvensen blir att tidigare allmän 
mark privatiseras och kan försämra möjlighe-
ten för djur och människor att passera genom 
landskapet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar - i 
enlighet med ordförandens förslag

• Förorda ett planförslag med fokus bostads-
komplettering och rekreation.

• Överväga placeringen av ny ridanläggning 
inom området.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder samt ridanläggning har utgått. 

Två alternativa platser för framtida fri-
luftsanläggning ingår i förslaget.

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. Genom att 
inrätta ett naturreservat kan vi underlätta 
och säkerställa möjligheten till rekreation 
för alla besökare samt värna och utveckla 
flora och fauna.

brandförsvaret
Det ska framgå i den förändrade översiktspla-
nen att brandvattenförsörjning ska anordnas i 
området. Systemet ska baseras på att bränder 
ska släckas med vatten direkt från brandpost 
(konventionellt system). Flödet i brandposterna 
ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i 
Vatten- och avloppverksföreningens råd, VA V 
PS3 och VA V P76 (ska framgå i detaljplanen).

Avståndet mellan brandposterna ska vara 
maximalt 150 meter och avståndet mellan 
brandpost och uppställningsplats för släckbil 
ska inte överstiga 75 m (ska framgå i detaljpla-
nen). Om avsteg ska göras från VA V PS3 och 
VA V P76 ska lösningen förankras hos brand-
försvaret.

Kommentar: Denna information och detalje-
ringsgrad tas med i arbetet med detaljplan för 
kommande bostäder.

handikapprådet (khr)
Kommunala handikapprådet fokuserar på 
tillgänglighet och användarvänlighet för de 
grupper som har någon form av funktions-
nedsättning. Dessa hinder kan vara av olika 
karaktär, det är alltså inte bara funktionsned-
sättningar i form av nedsatt rörlighet utan 
även nedsatt syn, kognitiva svårigheter etc.

Därför har KHR inga synpunkter som relaterar 
till miljömålen eller påverkan på riksintressena 
för området. De rekreationsmöjligheter som 
området idag erbjuder i form av friluftsakti-
viteter är till gagn för alla Helsingborgare och 
med bättre tillgänglighet skulle de i ännu högre 
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grad appellera till den del av befolkningen som 
har funktionsnedsättningar. KHR förutsätter att 
det scenario som så småningom blir verklighet 
ökar tillgängligheten för området och att sta-
dens program för en tillgänglig utemiljö följs. 
KHR vill framföra vikten av att gångstråk inom 
rekreationsområdena skall anläggas så att de 
fullt ut är tillgängliga genom hårdgjorda ytor 
och ledstråk.

Det är viktigt att ytbeläggningen tål slitage 
så att inte tillgängligheten försämras över tid. 
Tillgängliga toaletter bör planeras in på lämp-
liga ställen samt parkeringsplatser för rörelse-
hindrade i nära anslutning till gångstråk och 
rekreationsytor.

Vid exploatering i form av nybyggnation av 
bostäder förutsätter vi att Helsingborgs basan-
passningsprogram kommer att tillämpas vid all 
nybyggnation inom området.

Det är också viktigt att det i samband med ny 
bebyggelse av bostäder även planeras in bostä-
der för äldre och personer med funktionsned-
sättning.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter bland 
annat flera utredningsområden för bostä-
der har utgått. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. Genom att 
inrätta ett naturreservat kan vi underlätta 
och säkerställa möjligheten till rekreation 
för alla besökare samt värna och utveckla 
flora och fauna. Synpunkter om tillgänglig-
het i naturområdet överlämnas till kom-
mande arbete med naturreservat Pålsjö.

kulturnämnden
Kulturnämndens bedömning beaktar dels för-
slagets kulturmiljöaspekter och dels förslagets 
påverkan på det till kulturnämnden hörande 
besöksmålet Sofiero slott och slottsträdgård och 
därmed på Helsingborg som turistdestination.

kulturmiljöaspekter

sammanfattning
Ur kulturmiljöhänsyn är det viktigt att det 
öppna kulturlandskapet mellan Helsingborg 
och Laröd bibehålls och att området utvecklas 
som natur- och kulturmiljö med fokus på his-
toria, landskap, rekreation och turism. Miljön 
är unik och en viktig del av Helsingborgs att-
raktionskraft.

Av alternativen är Scenario A ur kulturmiljö-
synpunkt mest lämpligt men med en place-
ring av ridanläggningen i den nordöstra delen 
av området närmare väg 111. Även Scenario 
B kan lyfta områdets kulturmiljövärden under 
förutsättning att ridanläggningen omplaceras. 
Scenario C är inte lämpligt ur kulturmiljösyn-
punkt. Utredningsområde 3 ger en stor negativ 
påverkan på landskapet i förhållande till vin-
sten med endast fem till tio nya bostäder och 
de sammanlagda exploateringarna med bebyg-
gelse och ridanläggning mellan Maria och 
Laröd bygger samman det värdefulla öppna 
landskapsrummet. Scenario D är mycket 
olämpligt med hänsyn till arkeologiska läm-
ningar, det öppna kulturlandskapet och upple-
velsen av landborgen, siktlinjer med mera.

bakgrund
Pålsjöområdet har varit ett område för rekre-
ation i mer än 150 år med skog att ströva i, 
vyer mot sundet och badhus nere vid stran-
den. Ur kulturmiljö-synpunkt är det inte bara 
de många kulturhistoriskt värdefulla objekten 
utan även kulturlandskapet som gör platsen 
unik.

Pålsjöområde fokuserar idag på natur, kultur 
och rekreation med Sofiero slott och slotts-
trädgård, Pålsjö skog, Pålsjöbaden och lands-
borgspromenaden. Här finns även utedagis och 
ekologisk odling. Såväl Pålsjö gård som Villa 
Thalassa håller på att utvecklas som besöksmål. 
Koncentrationen av kulturmiljöer, högklassig 
natur och öppet kulturlandskap är en stor till-
gång i nära anslutning till Helsingborgs inner-
stad.
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naturreservat
De naturvärden som finns i området hör tätt 
samman med kulturlandskapet och de för-
utsättningar som har skapats genom histo-
risk markanvändning. Genom att välja en 
större avgränsning för naturreservatet blir 
kopplingen mellan godsen/gårdarna och dess 
marker tydlig. Reservatet tar då ett helhets-
grepp på landskapet och begränsas inte till 
enbart skogspartierna.

Med en ny naturpunkt vid Tinkarpsbacken 
finns det möjlighet att tillgängliggöra kopp-
lingen mellan Landborgen och havet, de 
närliggande fornlämningarna och kulturland-
skapets framväxt och tillföra stora värden för 
besökare i området.

Utredningsområden
Utredningsområde 1 och 8 anses ha mycket 
liten påverkan på kulturmiljövärdena i områ-
det under förutsättning att bebyggelsen anpas-
sas till den kringliggande miljön.

Utredningsområde 2 och 4 ligger inom område 
för fast fornlämning. Länsstyrelsen får lämna till-
stånd till att ta bort en fast fornlämning endast 
om fornlämningen medför hinder eller olägen-
het som inte står i rimligt förhållande till forn-
lämningens betydelse. Exploatering uppe på 
Landborgsplatån innebär mycket stor negativ 
påverkan på landskapsbilden och det öppna kul-
turlandskapet samt bryter befintliga siktlinjer.

Utredningsområde 3 ligger i anslutning till befint-
lig bebyggelse men får på grund av topografin 
stor inverkan på landskapsbilden och upplevel-
sen av Landborgen. Till skillnad från befintliga 
hus i Tinkarpsbacken ligger området uppe på 
krönet. Utredningsområdet krockar även med 
föreslaget läge för naturpunkten.

Utredningsområde 5 och 6 innebär att gränsen 
för Laröds samhälle flyttas söderut. Risken 
finns att det på sikt leder till ytterligare utbygg-
nader och att det viktiga landskapliga mellan-
rummet mellan Laröd och Mariastaden 
försvinner. Av de två områdena är område 5 
mer lämpligt då det finns en naturlig avgräns-
ning till Sofieroskogen medan område 6 

bedöms som olämpligt då strukturen blir en 
främmande kil rakt in i det öppna landskapet.

Utredningsområde 7 bedöms negativt påverka 
riksintresset St. Maria sjukhusområde. Det 
öppna landskapet sydväst om sjukhusområdet 
är mycket viktigt för att förstå kopplingen 
mellan den lantliga omgivningen och tidens 
vårdideal.

ridanläggning och hästgårdar
Det framgår inte av handlingarna vilken typ 
av ridanläggning det rör sig om. Ridanlägg-
ning kan innebära allt från ett 40-tal hästar 
på naturbete till storskaliga ridhus, grusade 
paddockar med belysning, parkeringsplatser, 
trafikalstring med mera som kan sätta stor 
visuell prägel på landskapet. Privatiserade ytor 
kan också begränsa framkomligheten och låsa 
möjligheten att utveckla besöksnäringen med 
fokus på natur och kultur.

Förutom ridanläggningar finns det i vissa 
scenarion en yta för exempelvis hästgårdar i 
nordost.

En exploatering av området i den här formen 
kan lätt leda till en överexploatering som kan 
ha stor negativ inverkan på det öppna kultur-
landskapet och möjligheterna till natur- och 
rekreationsupplevelser för allmänheten. Det 
finns redan i dagsläget ett antal ridanlägg-
ningar och hästgårdar i norra Helsingborg med 
omnejd. Kulturnämnden förespråkar därför 
att förslag till ridanläggning och hästgårdar 
helt utgår ur förslaget.

våtmark, skogsplantering och frilufts- och 
motionscentrum
Anläggande av våtmark är förenligt med 
kulturmiljövärdena. Ny skogsplantering vid 
Sofieroskogen bör utformas så att den gamla 
sockengränsen fortfarande blir avläsbar. Place-
ringen av en frilufts- och motionsanläggning 
i norr kan sprida ut besökarna i området och 
minska slitaget på utsatta platser.

definition av riksintresse Maria park
Stadsantikvarien har deltagit i stadens dis-
kussioner med Länsstyrelsen i Skåne län där 



Pålsjö | ändring av översiktsplanen
Samrådsredogörelse 

23 

avgränsningen har tagits fram. Den anses över-
ensstämma med värdena i riksintressebeskriv-
ningen.

påverkan på sofiero slott och slotts-
trädgård

sammanfattning
Sofiero slott och slottsträdgård är ett av Skånes 
främsta besöksmål. Verksamheten lockar besö-
kare från hela Sverige, Danmark och övriga 
Europa. Sofiero har ett självfinansieringskrav 
på närmare 90 % och är därför beroende av 
entré intäkter från primärt icke lokala besö-
kare, av hyresintäkter från entreprenörer på 
anläggningen (restaurang, butiker, med flera) 
samt av intäkter från externa hyrestagare i 
samband med arrangemang i parken (exem-
pelvis konsertarrangörer). I samtliga dessa fall 
är Sofiero beroende av att ha tillgång till områ-
dena utanför anläggningen. Främst som extra 
parkeringsmöjlighet då flertalet av besökarna 
kommer långväga ifrån och de ordinarie par-
keringsplatserna inte räcker till.

I de olika scenarion som presenteras i försla-
get ändras förutsättningarna för Sofiero att 
bedriva sin verksamhet. Vid bostadsutbyggnad 
i kringområdet skulle Sofiero som besöksmål 
och turistdestination påverkas mycket starkt. 
Dels genom att inte kunna utnyttja områdena 
runt anläggningen vid evenemang, vilket inne-
bär att man inte kan bedriva den verksamhet 
som man bedriver idag. Dels genom att själva 
attraktionskraften i anläggningen kraftigt 
minskas genom att de öppna vyer som omger 
parken och är en del i det kulturhistoriska 
arvet går förlorade. Även förutsättningarna 
för entreprenörernas överlevnad försvinner 
om verksamhetens evenemang, konserter och 
uthyrningsverksamhet inte går att genomföra.

kommentarer scenario a-d
Scenario A
Av de fyra scenarierna bedöms A vara det som 
påverkar Sofiero minst.

På utredningsområde 5 planeras enligt försla-
get en skogsplantering. Detta är en yta som 
används av Sofiero vid evenemang. Vid en 

utökning av hela området som naturreservat 
och med ett nytt frilufts- och motionscentrum 
kan det vara lämpligt att behålla ytan som par-
keringsmöjlighet då mängden bilburna natur-
älskare kan tänkas öka i området. Detta skulle 
i så fall gynna både Sofiero och besökare till 
naturområdet. Förslaget placerar en ridanlägg-
ning i anslutning till naturområdet. Oavsett 
vad det är för typ av ridanläggning som avses 
hade det varit att föredra att den flyttas längre 
österut, mot väg 111, för att undvika onödig 
störning för båda parter.

Scenario B
Det är att föredra att ny ridanläggning place-
ras längre österut mot väg 111. Frilufts- och 
motionscentret föreslås ligga på mark som nu 
används av Sofiero vid evenemang ochkonser-
ter.

Scenario C
Utredningsområde 6 bedöms inte påverka 
verksamheten på Sofiero nämnvärt. Däremot 
bör man utreda vad ny dränering och andra 
jordarbeten får för påverkan på avrinning med 
mera till Sofiero då det är faktorer som kan 
påverka trädgården. Utredningsområde 5 är 
placerat på plats som idag används av Sofiero 
och begränsar utvecklingen verksamheten.

Utredningsområde 3 påverkar Sofiero i det 
att attraktionskraften i anläggningen minskas 
genom att de öppna vyer som omger parken 
och är en del i det kulturhistoriska arvet går 
förlorade. Det gröna området och kontakten 
med sundet är en viktig del av helhetsupple-
velsen.

Scenario D
Scenario D skulle påverka Sofieros verksam-
het starkt negativt. Möjligheten att fortsätta 
bedriva Sofiero som besöksanläggning skulle 
begränsas väldigt mycket vilket får ekono-
miska konsekvenser för anläggningens för-
måga att sköta park och trädgård samt för de 
entreprenörer som verkar inom området och 
som är beroende av de besöksströmmar som 
Sofiero genererar. Effekten på staden i stort 
skulle bli stora i form av minskade turistström-
mar till Helsingborg då Sofiero är en av sta-
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dens viktigaste nationella och internationella 
besöksmål. Detta påverkar även övrig besöks-
näring i staden.

Utan möjlighet att använda ytorna enligt 
utredningsområde 2, 3, 4 och 5 kan Sofiero 
inte arrangera större varumärkesstärkande 
evenemang och inte ta emot den mängd besö-
kare som kommer under högsäsong. Inte heller 
kan några musikkonserter arrangeras i parken.

Naturreservat
Städer behöver gröna områden. Naturreservat 
i anslutning till Sofiero bedöms som i princip 
intressant. Dock är det beroende av vilka fak-
tiska konsekvenser ett naturreservat får för 
verksamheten i form av eventuella begräns-
ningar i användandet av de till parken grän-
sande områdena.

Kommentar: Det förslag som nu har tagits 
fram ligger i linje med kulturnämndens 
synpunkter. Möjligheter att fortsätta 
bedriva verksamheten på Sofiero slott 
kommer inte att försämras. Möjlighet till 
evenemang och tillhörande evenemangs-
parkering finns kvar och kommer att säker-
ställas i bildandet av naturreservat Pålsjö. 

kärnfastigheter
Styrelsen for Kärnfastigheter noterar att Pålsjö 
är ett av Helsingborgarna uppskattat frilufts-
område med stora kvaliteter men avstår från 
att lägga synpunkter på en eventuell framtida 
mer eller mindre omfattande bostadsutveck-
ling i området. 

Däremot vill styrelsen framhålla att Sofiero 
har behov av parkeringsutrymme vid stora 
arrangemang och att detta bör beaktas i det 
fortsatta arbetet. Skulle en mer omfattande 
bostadsproduktion bli aktuell bör även beho-
vet av byggrätter for kommersiell- och sam-
hällsservice beaktas. 

I samrådshandlingen noteras att Helsingborg till 
skillnad från många andra större städer inte har 
någon offentlig friluftsanläggning. Styrelsen har 
uppfattningen att ett läge i anslutning till dagens 

spårcentral vid Pålsjö ger bäst tillgänglighet och 
bör övervägas. 

Kommentar: Planförslagets möjligheter för 
utvecklingen av Sofiero slott och slottsträd-
gård har diskuterats med ansvariga för 
verksamheten. I de samtalen diskuterades 
bland annat parkeringsfrågan, möjligheter 
till långsiktig utveckling av Sofieros framtida 
evenemang med mera. Detta har beaktats i 
det förslag som nu är på utställning.

Två alternativa platser för framtida frilufts-
anläggning ingår i utställningsförslaget. Vad 
en sådan anläggning kan komma att inne-
hålla får framtida utredningar utvisa.

Miljönämnden  

scenariobeskrivningar
Samrådsdokument innehåller ett omfattande 
bakgrundsmaterial med fakta som är anpassad 
för en bred målgrupp. Förslaget prövas som 
fyra olika scenarier och ett nollalternativ med 
kombinationer av olika stora framtida naturre-
servat. Dessa är (för utförlig beskrivning hän-
visas till samrådshandlingen):

• scenario A - Fokus natur- och rekreations-
utveckling

• scenario B - Fokus bostadskomplettering 
och rekreation

• scenario C - Fokus bostadsutbyggnad och 
natur

• scenario D - Fokus maximal bostadsut-
byggnad

Det är för läsaren ett tilltalande sätt att pre-
sentera möjliga framtidsscenarion men innebär 
också att denne kan få bilden att det bara är 
dessa fyra alternativ som är möjliga. Men då det 
ingår mer eller mindre önskade exploateringar i 
samtliga scenarier väljer miljönämnden ge syn-
punkter utifrån en mer tematisk ordning. Syn-
punkterna ansluter dock närmast till scenario A.
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Utveckling av grönstrukturen
Fragmentering och isolering av naturområ-
den och grönytor är ett av de största generella 
problemen för naturvärden i Helsingborgs 
kommun, och detta gäller i stor utsträckning 
också rekreationsvärden. Landskapet mellan 
Pålsjö skog och Sofiero är, med sin koppling 
till sundet, variationsrikt och centralt beläget.

Områdets största värde ligger i att det är ett 
sammanhängande, stort naturpräglat landskap. 
Det är enda platsen där landborgen har ett 
djup, en ekologiskt funktionell bredd. I områ-
det finns skurna raviner, gammal och varie-
rad ädellövskog, bäckar och skogsvåtmarker, 
betesmarker, träd- och buskrader, stenmu-
rar och gränsdiken, öppen odlingsmark och 
en fantastisk sundsutsikt. I området finns en 
mängd olika biotoper och goda spridningsvä-
gar för organismer mellan dessa. Det är också 
ett område som tack vare sin storlek och karak-
tär gör att besökande får en genuin känsla av 
att vara i naturen, trots att området ligger så 
centralt. Pålsjö är ett av Helsingborgs tystaste 
områden och ett av få sådana. Att ha dessa 
kvalitéer så nära och lättåtkomliga för helsing-
borgarna är av oerhört stort värde för staden.

Genom att utveckla grönstrukturen och till-
gängligheten skulle helhetsvärdet för Pålsjö-
området kunna höjas ytterligare. Med en viss 
skogsplantering och anläggande av buskri-
dåer, beträdor, våtmarker och småbiotoper 
skulle Kungshultsskogen kunna knytas bättre 
till övrig grönstruktur och de relativt stora 
odlingsskiftena kunna integreras och bättre 
tillgängliggöras.

All form av exploatering i Pålsjöområdet 
kommer att ge ett mer eller mindre stort 
påverkansområde kring sig. Det kan ta sig 
utryck i tillfarts- och servicetrafik, lednings-
dragningar och servicebyggnader, belysning, 
buller, hinder och barriärer, krav på beskärning 
och avverkning, punktvis stort slitage, störd 
utsikt m.m. Exploatering i de centrala delarna 
av området påverkar givetvis området i högre 
grad än exploatering i de perifera delarna. 
På flera platser är befintliga vägar naturliga 
avgränsningar av området som snarare skyddar 

än begränsar områdets värden.

konsekvensbeskrivningarna
Resonemanget om odlingsmark behöver nyan-
seras. Att ianspråkta små arealer odlingsmark 
för att återskapa bristbiotoper, vilket behövs 
för att kunna kalla landskapet Ett rikt odlings-
landskap, är en sak. Denna mark kan dessutom 
återföras till odling om så krävs. Att exploatera, 
i storleksordningen, 50 ha odlingsmark som 
aldrig mer kommer att kunna brukas är något 
helt annat. Detta måste tydligare skiljas från 
vartannat än ett respektive två minustecken.

Konsekvensbeskrivningen utifrån de nationella 
miljömålen behöver också utvecklas. Miljönämn-
den gör exempelvis en helt annan bedömning av 
konsekvenserna av scenario D med avseende på 
flera av miljörnålen än som formulerats i planen. 
Miljömålet Ett rikt odlingslandskap handlar lika 
mycket om bevarande och förstärkning av biolo-
gisk mångfald samt kulturmiljövärden i odlings-
landskapet som jordbruksmarkens värde för 
biologisk och livsmedelsproduktion.

Miljömålen
För flera av de nationella miljömålens uppfyl-
lande räcker det inte, i ett område som Nord-
västra Skåne, att bara skydda kvarvarande 
naturområden. De är allt för isolerade, för små 
och för få. Det är viktigt att säkerställa stora, 
sammanhängande områden. Det är även nöd-
vändigt att återskapa och nyskapa biotoper 
som landskapet lider brist på. Att nyskapa 
och utveckla grönstruktur kring områden med 
befintliga höga naturvärden är särskilt angelä-
get. Organismer från det ursprungliga området 
får då en möjlighet att kolonisera nya områden 
i sin egen takt. Pålsjöområdet är ett synnerli-
gen lämpligt område för denna typ av offensiv 
naturvård, helt i linje med tankarna i den nyli-
gen upprättade grönplanen.

”Helsingborg har en låg andel grönområden 
inom och intill tätorten, tjugo procent av land-
arealen. Bara två städer i landet - de skånska 
slättstäderna Lund och Malmö - har andelar 
under 20 procent (SeB, 2010).” (Grönplanen 
remiss) 
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”Helsingborg har, liksom ett tiotal andra tät-
orter i västra Skåne och Halland, en mycket 
låg andel grönstruktur i tätorten, omkring 
tjugo procent. Andelen grönområden som är 
tillgängliga för allmänheten är än mindre. En 
stor andel åkermark innebär goda förutsätt-
ningar för livsmedelsproduktion men medför 
däremot begränsningar för rekreation och bio-
logisk mångfald. I åkerlandskapet som omger 
Helsingborg är cirka tio procent naturmark. 
Det finns få stråk för vandring och rekreation 
mellan naturområdena. Större mer ostörda 
naturområden finns utanför kommunen, vilket 
ställer krav på goda kollektivtrafikförbindelser 
eller att man har tillgång till bil.” (Grönplanen 
remiss)

bostadsutveckling
Utifrån resonemangen ovan förordar miljö-
nämnden en fortsatt restriktiv hållning till 
bostadsexploatering i planområdet. För utför-
lig beskrivning av utvecklingsområdena (fig. l) 
hänvisas till samrådhandlingen.

Områden som behövs för vidare utveckling av 
grönstrukturen i områdets centrum bör undan-
tas helt för bostads- och verksamhetsexploate-
ring, exempelvis område 2, 3 och 4. Områden 
som sträcker sig in mot områdets kärna så som 
område 6, och i viss mån även 5, bedöms ha mer 
negativ påverkan på rekreation och grönstruktur 
än perifera områden och bör undvikas eller göras 
mindre inträngande. Område 7 bedöms kunna 
ha negativ påverkan på befintlig verksamhet vid 

Pålsjö gård och landskapsbilden och bör därför 
utgå. Ett perifert som område l bör kunna prövas 
för bostadsutveckling med en stor andel grön 
yta. Område 8 är redan föremål för planering.

buller
Pålsjö är ett av Helsingborgs tystaste områ-
den. Med tysta områden menas områden där 
bullret från fordonstrafik inte överstiger ekvi-
valentnivån 40 dBA. Enligt omgivningsbul-
lerkarteringen som genomfördes under våren 
2012 framgår att planområdet generellt är tyst 
och i stort är opåverkat av trafikbuller med 
undantag för området närmast väg 111, väst-
kustbanan och Larödsvägen. I samband med 
inventeringen görs även en avvägning av om 
områdena kan anses vara skyddsvärda. Detta 
förhållande avses därefter beaktas i all kom-
mande detaljplanering, vilket kommer att för-
svåra för exploatering av området.

spårväg
I ÖP 2010 pekas spårvägen mellan Helsing-
borg och Höganäs ut som en angelägen regio-
nal utbyggnad. En idestudie för spårvägen togs 
fram 2009 och staden håller nu på med en 
formell förstudie som ska utmynna att spår-
reservat fastställs. Två alternativa sträckningar 
finns genom planområdet: en i norr längs med 
111 :an och en mitt igenom planområdet via 
Mariehällsvägen (se fig. 2). Det är framförallt 
den senare sträckningen som påverkar förut-
sättningarna för grönstrukturen. 

Figur 2 Alternativa sträckningar spårväg (vit/
grå väg). Förslag på platser för ny ridanläggning 
(mörkblå skraffering). 
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Det är inte lämpligt att i detta ärende före-
gripa planeringsprocessen för spårvägen men 
det är å  andra sidan svårt att helt bortse från 
den. En spårsträckning via Mariehällsvägen har 
den stora fördelen att den ger mycket bättre 
förutsättningar för nära hållplatslägen i Mari-
astaden, och i viss mån även i Laröd, vilket 
ska vägas mot en barriäreffekt och buller i det 
blivande naturreservatet. Moderna spårvägar 
är dock jämförelsevis tystare än t.ex. bussar. 
Miljönämnden tar i detta läge inte ställning till 
vilket alternativ som är bäst men anser att bil-
dandet av ett naturreservat bör vara förenligt 
med en sträckning enligt det södra alternativet 
även om det norra har en klart mindre påver-
kan på naturvärdena.

hästhållning
En ny ridanläggning föreslås kunna lokalise-
ras inom planområdet. Anläggningen bedöms 
rymma cirka 40 hästar med ett ytbehov av 
10-20 hektar mark. En mindre del av ytan 
behövs för byggnader och resterande ytor 
används för inhägnade hagar. Marken mellan 
hagar och byggnader ska vara öppen och till-
gänglig för allmänheten så att det går att pas-
sera genom området.
 
Tre lokaliseringsalternativ prövas för den nya 
ridanläggningen. Om det finns ett motiverat 
behov inom aktuellt område av en ny ridan-
läggning så har en lokalisering enligt det norra 
alternativet väsentligt mindre påverkan på 
naturvårdsintressena. Den norra lokaliseringen 
gör dessutom att befintliga ridvägar tillhörande 
hästgårdar i anslutning till Pilshultsvägen och 
Patronens väg bör kunna nyttjas.

I områden som detta, med etablerad djurhåll-
ning och lantlig miljö, rekommenderar läns-
styrelsen ett skyddsavstånd på minst 200 m 
mellan nya bostäder och stall/ gödselhante-
ring. Därtill även ett avstånd på 100 m mellan 
ny bostad och områden där hästar vistas, 
exempelvis hagar.

Kommentar: Miljönämndens synpunkter 
är förenliga med det förslag som nu är på 
utställning. Yttrandet medför ingen ändring 
av översiktsplanen. 

pensionärsrådet (kpr)
KPR vill först framhålla vikten av att slå vakt 
om och bevara områdets unika karaktär. Det 
torde vara få platser som kan jämföras med 
Pålsjöområdets miljö och natur ovan landbor-
gen, bestående av skogspartier omväxlande 
med ett öppet landskap och med utsikt över 
det vackra Öresund.

De fyra scenarierna redovisar olika omfatt-
ning av exploatering för bostadsbebyggelse. 
Självfallet är det viktigt att för Helsingborgs 
fortsatta utveckling väga behovet av nya 
bostadsområden mot stadens natur- och mil-
jövärden. Frågan är dock om inte behovet av 
nya bostäder mer än väl tillgodoses för flera 
tiotal år framåt genom förverkligandet av pro-
jekt H+ och därutöver genom förtätning inom 
nuvarande bebyggelse. Vägt mot detta torde 
det inte vara nödvändigt att ianspråkta någon 
ytterligare mark i Pålsjöområdet för byggande 
av bostäder. I ett par scenarier föreslås dess-
utom högklassig åkermark exploateras för 
bostäder, vilket enligt KPR:s mening helt bör 
undvikas.

Det är också viktigt med en avgränsning mellan 
stadens olika bostadsområden så att boendets 
unika karaktär och identitet förstärks. För-
slaget i Scenario D till exempel är en kraf-
tig uttänjning av gränsen för Larödområdet. 
Därutöver skulle en sådan utökning av bostäder 
i Laröd innebära en försvårande påfrestning på 
områdets redan ansträngda samhällsservice och 
infrastruktur.

Mot denna bakgrund bör endast en starkt 
begränsad bostadsbebyggelse tillåtas inom 
Pålsjöområdet, varför KPR mest tilltalas av 
Scenario A eller måhända helst av nollalter-
nativet. Scenario A ger också störst utrymme 
åt områden för naturreservat och tillförsäkrar 
bäst områdets fortsatta obrutna tillgänglighet 
för rekreations- och friluftsändamål för alla 
helsingborgare.

Avslutningsvis bör det övervägas om en alltför 
stark befolkningsökning verkligen är en önsk-
värd utveckling av staden. Frågan är det bra/
är staden Helsingborgs unika karaktär att växa 
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hur mycket som helst? bör ställas och diskute-
ras.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutat samråd med medborgardia-
log varefter bland annat flera utrednings-
områden för bostäder har utgått. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. Genom att 
inrätta ett naturreservat kan vi underlätta 
och säkerställa möjligheten till rekreation 
för alla besökare samt värna och utveckla 
flora och fauna.  

socialnämnden
Socialnämnden har tagit del av de olika alter-
nativ som presenteras i samrådshandlingen. 
Området är som det beskrivs i handlingen ett 
av Helsingborgs vackraste landskap och områ-
det har sedan länge använts som natur- och 
rekreationsområde och uppskattats för land-
skapets variation och skönhet. Området har 
också varit tillgängligt som rekreationsområde 
för alla, såväl från närområde som från andra 
delar av staden och regionen. Det är viktigt 
att dessa värden även fortsättningsvis tillvara-
tas, så att arealen även framöver kan tjäna som 
rekreationsområde för alla.

Ur Socialnämndens synvinkel bedöms för-
slagen, som föreslår tillskapande av ytter-
ligare bostadsbebyggelse i detta attraktiva 
område, ha en motverkande effekt, om man 
vill behålla området som plats för rekreation 
och avkoppling för alla. Detta då bebyggelsen 
dels tar värdefull mark i anspråk och dels då 
en bostadsbebyggelse kan medföra att områ-
det upplevs som stängt och exkluderande för 
besökande. 

Scenarierna som beskrivs i A och B bedöms 
som alternativa möjligheter då man tar tillvara 
tankarna om naturreservat. En ridanläggning 
bedöms skapa mervärde i synnerhet för ung-
domsverksamhet. Frilufts- och motionscen-
trum i de norra delarna enligt scenario B kan 
locka fler som kan ha glädje av området. Det 
är då också viktigt att framhålla att motions-

centra inte exkluderar utan erbjuder tillgäng-
lighet och idrotter för alla besökare.

Sammantaget kan sägas att Socialnämnden är 
positiv till att området utvecklas så att dess 
prägel av natur och rekreationsområde bevaras 
och attraheras av alla invånare och besökare.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutat samråd med medborgardia-
log varefter bland annat flera föreslagna 
utredningsområden för bostäder liksom rid-
anläggning har utgått. 

Två alternativa platser för framtida fri-
luftsanläggning ingår i utställningsförsla-
get. Vad en sådan anläggning kan komma 
att innehålla får framtida utredningar 
utvisa.  

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. Genom att 
inrätta ett naturreservat kan vi underlätta 
och säkerställa möjligheten till rekreation för 
alla besökare samt värna och utveckla flora 
och fauna.

Utvecklingsnämnden
Utvecklingsnämndens förvaltning har i upp-
drag att arbeta med frågor som rör, arbets-
marknad, integration, försörjningsstöd och 
vuxenutbildning.

Nämnden yttrar sig inom kompetensområ-
dena arbetsmarknad och integration.

Ur ett tillväxt- och arbetsmarknadsperspek-
tiv är det av vikt att Helsingborg kan erbjuda 
attraktiva bostäder i en attraktiv miljö. Inom 
området finns flera värdefulla miljöer för 
besöksnäringen. Goda kommunikationer och 
pendlingsmöjligheter är andra viktiga faktorer 
för att skapa tillväxt. Samtidigt är det ur inte-
grationssynpunkt av stor vikt att staden kan 
erbjuda rekreationsområden som tillgängliga 
för alla helsingborgare. Lösningar för dessa 
behov bör kunna skapas inom det aktuella 
området.
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Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter bland 
annat flera utredningsområden för bostä-
der har utgått. 

Yttrandet medför ingen förändring av över-
siktsplanen. 

vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden anser att Pålsjö 
är unikt och har stor betydelse som rekrea-
tionsområde i Helsingborg och därför viktig 
att bevara. Att ha tillgång till rekreationsom-
råden har positivt betydelse för hälsan. Vård- 
och omsorgsnämnden är därför positiv till att 
Pålsjö blir naturreservat. För äldre och perso-
ner med funktionsnedsättning är det viktigt 
att rekreationsmöjligheter finns i närheten och 
att dessa är tillgängliga. 

Kommentar: Beslut om att påbörja arbete 
med naturreservat Pålsjö togs av stadsbygg-
nadsnämnden den 19 november 2013. 
Genom att inrätta ett naturreservat kan vi 
underlätta och säkerställa möjlighet till 
rekreation för alla besökare samt värna 
och utveckla flora och fauna. Synpunkter 
om tillgänglighet översänds till kommande 
arbete med naturreservat Pålsjö. 

idrotts- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har gett Idrotts- och 
fritidsnämnden möjlighet att yttra sig angående 
ändring av översiktsplan inklusive miljökon-
sekvensbeskrivning gällande Pålsjö, Helsingborg 
stad.

Idrotts- och fritidsnämnden har tagit del av 
översiktsplanen som förutom bakgrundsbe-
skrivning även tar upp fyra olika scenarier och 
ett nollalternativ med kombinationer av olika 
stora framtida naturreservat, principer för pla-
cering av ny bostadsbebyggelse samt olika loka-
lisering av ny ridanläggning.

Idrotts- och fritidsnämnden ser positivt på 
ändring av översiktsplan. Då området tillsam-
mans med Mariastaden och Laröd uppgår till 

cirka 10 000 invånare måste stor vikt läggas 
vid ytor för idrottsverksamhet av typen boll-
fällt och säkra tillgången på spontanidrott och 
lek utomhus.

Kommentar: Behovet av ytor för idrottsverk-
samhet beaktas i kommande arbete.
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kommunala bolag

nordvästra skånes vatten 
och avlopp ab (nsva)

NSVA har mottagit samrådshandlingar, och 
har följande synpunkter:

• För all tillkommande exploatering som 
ska få dricksvatten via Mariastaden (ex 
ny hästgård norr om Kungshultsskogen) 
gäller att ett helhetsgrepp kring proble-
matik med tryck i dricksvattennätet tas, 
och åtgärder genomförs.

• För exploateringsområden nr 5 och 6 
måste det utredas hur det är möjligt att 
ansluta till befintligt nät.

• Det finns även en lågpunkt vid område nr 
6 (se karta på s 19), denna lågpunkt utgör 
ett instängt område och är mindre lämplig 
för bebyggelse.

• Flytt av dricksvattenledning för att bygga 
en ridanläggning kan bli mycket kostsamt 
(det står redan med som en negativ eko-
nomisk konsekvens men det kanske är 
mer korrekt med 2 st minustecken).

• Förtydligande angående att det står för de 
flesta områdena att det bedöms möjligt att 
ansluta till befintligt VA-nät: det är svårt att 
göra en korrekt bedömning av möjligheten 
innan utredningar har gjorts över vad som 
krävs, samt eventuella åtgärder har utförts. 
I detta läge är det också svårt att göra en 
bedömning av kostnader för utbyggnad/
åtgärder (gäller varje delområde), men man 
ska vara medveten om att beroende på 
vilka åtgärder som krävs så följer ju också 
olika kostnader. Det är önskvärt att ta hel-
hetsgrepp för hela området angående VA-
lösningar, och att VA-frågan diskuteras i 
ett tidigt skede av exploateringen. Endast 
bostadsområde nr 8 befinner sig i direkt 
närhet av kommunalt nät.

• Bäckarna och ravinerna i området är käns-
liga och det är viktigt att se till att inte 
ytterligare förvärra situationen, planhand-
lingarna förordar fördröjning och rening 
av dagvattnet vilket är viktigt att ha med i 
följande planeringssteg för tillkommande 
bostadsområden.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter samrådsperioden och bedöms vara 
förenligt med synpunkter från NSVA. 

öresundskraft ab

nät – el/opto/bredband: 

Ingen erinran.

nät - Fjärrvärme/naturgas/Fjärrkyla:

Ingen erinran.

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen.
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kommuner i skåne nordväst

höganäs kommun
Höganäs kommun anser att samrådshandling-
arna på ett tydligt sätt redogör för de olika 
scenarierna för framtida utveckling av områ-
det vid Pålsjö. 

Vidare anser Höganäs kommun att områden 
med ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras så att 
det inte uppstår konflikter i samband med ett 
genomförande av de utpekade reservaten för 
framtida spårväg mellan Höganäs och Helsing-
borg. Scenarier med ny bostadsbebyggelse som 
får god tillgänglighet till framtida hållplatslägen 
bör prioriteras. Samtidigt som nya bostäder i 
området kan ge ökade förutsättningar för ett 
bättre resandeunderlag vill Höganäs kommun 
betona att vi är måna om att det blir en så kort 
restid mellan Höganäs och Helsingborg som 
möjligt. Fler hållplatslägen längs sträckan ger 
fler stopp och längre restid, vilket inte kommer 
att gynna arbetspendlingen med kollektivtrafik/
spårväg från Höganäs till Helsingborg.

Det är Höganäs kommuns förhoppning att 
resultatet av denna översiktsplanändring ger 
goda förutsättningar för ett framtida nytt hög-
kvalitativt kollektivtrafikstråk mellan Höganäs 
och Helsingborg.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter bland 
annat flera utredningsområden för bostä-
der har utgått. 

Två alternativa sträckningar för spårväg 
kvarstår i avvaktan på pågående utred-
ning kring spårvägar. Synpunkten över-
sänds till de personer som ansvarar för 
utredningen.

klippans kommun
Klippans kommun har tagit del av samrådsun-
derlaget för ändring av översiktsplanen vid Pålsjö 
och har inga synpunkter i ärendet.

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen. 

landskrona stad
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon-
ting att erinra mot översiktsplanen.

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen.

svalövs kommun
Svalövs kommun har inget att erinra mot för-
slag till Pålsjö, ändring av Helsingborgs över-
siktsplan

Kommentar: Yttrandet medför ingen för-
ändring av översiktsplanen.



32 Pålsjö | ändring av översiktsplanen
Samrådsredogörelse 

Företag

e.on
E.ON äger och driver elnät inom planområdet 
genom sitt dotterbolag E.ON Elnät Sverige 
AB (fortsättningsvis E.ON Elnät eller bola-
get). På uppdrag av E.ON Elnät vill jag fram-
föra följande synpunkter på planförslaget. 

elanläggningar inom området
E.ON Elnät har inom området ett regio-
nalt ledningsnät för elförsörjning, både inom 
kommunen men även vidare till angränsande 
kommuner och regioner. För mer generell 
information kring detta, se bifogat informa-
tionsblad.

Detta ledningsnät består av 130 kV luftled-
ningar och jordkablar samt fördelningsstation 
i Sofiero. E.ON Elnäts utgångspunkt är att 
bibehålla fördelningsstationen och ledning-
arna i befintligt utförande och läge. Eventu-
ella kostnader för flyttning av anläggningarna i 
samband med exploateringar bekostas av den 
som så begär.

Gällande utbyggnader i samband med bebyg-
gelseutveckling och exploateringar får bolaget 
återkomma i samband med upprättandet av 
detaljplaner.

Då regionnätledningar samt fördelningsstatio-
ner har stor betydelse för regionen yrkar E.ON 
Elnät på, förutom att våra regionledningar redo-
visas i planen, att även fördelningsstationen ska 
redovisas såväl i planens verbala del som i dess 
kartdel, se bifogad karta över våra anläggningar 
i området.

byggnation nära elanläggningar
Byggnation och bygglov eller annan exploa-
tering nära en elanläggning medför att vissa 
restriktioner kan komma att införas i markan-
vändningen i det aktuella området. Dessutom 
skall arbete i närheten av starkströmsanlägg-
ningar utföras i enlighet med Elsäkerhetsver-
kets föreskrifter om elsäkerhet vid yrkesmässig 
verksamhet samt de av el branschen framtagna 
Elsäkerhetsanvisningarna. Det är därför viktigt 
att E.ON Elnät kontaktas för samråd vid explo-
ateringar och i samband med bygglov.

Magnetiska fält
Med anledning av diskussionen kring magnet-
fälts eventuella hälsorisker vill E.ON Elnät 
påtala myndigheternas försiktighetsprincip, 
som är avsedd att vara ett underlag för besluts-
fattare som i varje enskilt fall måste göra en 
skälighetsbedömning där eventuella risker 
från magnetiska fält vägs mot tekniska och 
ekonomiska förutsättningar.

Ur försiktighetsprincipen framgår bland annat 
följande: "De forskningsresultat som hittills pre-
senterats ger inte underlag för och kan inte heller 
sägas motivera några gränsvärden eller andra 
tvingande begränsningar för lågfrekventa elek-
triska och magnetiska fält" samt vidare "Om 
åtgärder, som generellt minskar exponeringen, 
kan vidtas till rimliga kostnader och konsekven-
ser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält 
som avviker starkt från vad som kan anses nor-
malt i den aktuella miljön. När det gäller nya 
elanläggningar och byggnader bör man redan 
vid planeringen sträva efter att utforma och pla-
cera dessa så att exponeringen begränsas." Detta 
gäller särskilt miljöer där människor återkom-
mande kan förväntas vistas under längre tid 
såsom exempelvis bostäder, skolor, daghem 
och arbetsplatser.

E.ON Elnät anser att försiktighetsprincipen 
ska beaktas vid planering av förändring av 
markanvändningen i elanläggningars närhet. 
Detaljplan, eller bygglov i enlighet med detalj-
plan, får inte i ett senare skede användas som 
argument för att kräva flytt av elanläggning. 
Utdrag av Arbetarskyddsstyrelsens, Boverkets 
m.fl. broschyr "En vägledning för beslutsfat-
tare" bifogas.

Vi noterar skrivelsen i "Planbeskrivningen" på 
sidan 17 "E. ON som är ledningsägare uppger 
att bostäder inte bör uppföras närmare ledningar 
och kopplingsstationer än att årsmedelvärdet 
understiger 0,4 mikrotesla". Gällande denna 
skrivelse vill påtala att detta måste vara ett 
missförstånd, då E.ON Elnät har som policy 
att inte ange gränsvärden för magnetfält. Vi 
hänvisar även till tidigare utskickat dokument 
"Resultat från beräkning av magnetfältsbi-
dragfrån 130 kV ställverket i kopplingsstation 
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Företag

Sofiero på fastighet Laröd 28:1, Helsingborgs 
stad' NUT-1209007-016.

Kommentar: Ingen ny bostadsbebyggelse före-
slås i närheten av fördelningsstationen. I 
övrigt har planhandlingarna reviderats i 
enlighet med lämnade synpunkter.

gyllenstiernska 
krapperupsstiftelsen

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, nedan 
kallad stiftelsen, har tagit del av rubricerad sam-
rådshandling. Innehållet gör rent allmänt ett 
mycket gott intryck.

Stiftelsen lämnar härmed följande detaljkom-
mentarer.

ad sid 35 ”Utredningsområde 3”
Vid diskussionerna inför exploateringsavta-
let mellan staden (Karin Sterte) och stiftelsen 
(Kaj Stenberg) var det bara tal om fem tomter; 
ingenting sades om 10 bostäder. Staden skulle 
erhålla tre tomter och stiftelsen två, vilka skulle 
placeras längst söderut.

ad sid 47; andra spalten nederst
Utblicken mot sundet har alltid på grund av 
ett flertal träd vid Landborgskanten och på 
slänten ner mot Gravarliden varit synnerligen 
begränsad från gångbanan uppe på krönet av 
Tinkarpsbacken. Stiftelsens fastighet Helsing-
borg Pålsjö 1:13 (delen mellan gångbanan 
och Landborgen) har i decennier varit odlad 
mark och utarrenderad till framlidne lantbru-
karen Cederlöf, som drev jordbruket på sin 
gård öster om Tinkarpsbacken. Allmänheten 
har naturligtvis aldrig haft någon möjlighet 
att nyttja nu ifrågavarande mark. Däremot 
har stiftelsen och före 1967 Krapperups och 
Bjersgårds fideikommiss ej haft några invänd-
ningar mot att allmänheten utnyttjar backen 
ner mot Gravarliden. Staden har förklarat sig 
ha samma inställning efter det kommande 
köpet av stiftelsens fastighet. Nu ifrågavarande 
markområde för bebyggelse har under många 
år legat i träda innebärande att området gjort 
ett delvis ovårdat intryck. Stiftelsen har därför 

beslutat att åter odla upp marken; därigenom 
kommer vederbörande myndigheter (bl a läns-
styrelsen) och övriga intresserade sannolikt 
förstå att denna mark aldrig kunnat utnyttjas 
av allmänheten.

En bebyggelse på fem tomter kommer sålunda 
inte innebära en försämring för det rörliga fri-
luftslivet. Utsikten mot sundet får allmänheten 
tillgodosedd genom att från gångbanan pro-
menera västerut längs stigen omedelbart norr 
om fastigheten fram till Landborgen och nyttja 
slänten ner mot Gravarliden. Exploateringsav-
talet mellan Staden och stiftelsen, som antogs 
av kommunfullmäktige 2006-04-26, gäller och 
stiftelsen utgår från att parterna i alla delar skall 
fullfölja sina åtaganden i avtalet. 

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter bland 
annat flera utredningsområden för bostä-
der har utgått. 

Området för de utpekade tomterna undantas 
från naturreservatets område men pekas inte 
heller ut som framtida bostadsbebyggelse.

skanova
TeliaSonera Skanova Access AB önskar i ett 
tidigt skede medverka i planarbetet, det vill 
säga när detaljplanarbete påbörjas, för att få 
med befintliga ledningar i planeringsunderla-
get. På så sätt kan oförutsedda hinder i plane-
ringen som berör Skanovas nät undvikas för 
att få en smidigare och snabbare planprocess.

Kommentar: Yttrandet medför ingen föränd-
ring av översiktsplanen men tas med inför 
fortsatt planering av området.

sydvatten ab
Sydvatten vill bara göra er uppmärksamma på 
att en av våra huvudvattenledningar och mät-
kammare är belägen i direkt anslutning till pla-
nområdet, Gamla Kungshultsvägen. Vi utgår 
ifrån att Sydvatten inbjuds till att delta i fram-
tida diskussioner om detaljer som kan komma 
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att beröra ledningen och anläggningen.

Kommentar: Yttrandet medför ingen föränd-
ring av översiktsplanen men tas med inför 
fortsatt planering av området. 

svenska kraftnät
Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna 
för rubricerat ärende och har ingenting att 
erinra mot upprättat förslag.

Kommentar: Yttrandet medför ingen föränd-
ring av översiktsplanen men tas med inför 
fortsatt planering av området. 
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Föreningar & organisationer

Friluftsfrämjandets 
lokalavdelning helsingborg/
kullabygden

Friluftsfrämjandets lokalavdelning Helsing-
borg/Kullabygden föreslår:

1. Så stort område som möjligt bör 
avsättas som naturreservat/stadsnationalpark, 
med skötselplaner och begränsningar som 
möjliggör så mycket som möjligt av tillgäng-
lighet och nyttjandeförutsättningar för fritt 
strövande inom området.

Kommentar: Beslut om att påbörja arbete 
med naturreservat Pålsjö togs av stadsbygg-
nadsnämnden den 19 november 2013.  
Genom att inrätta ett naturreservat kan vi 
underlätta och säkerställa möjlighet till rekre-
ation för dess besökare samt värna och 
utveckla såväl flora som fauna.  

2. Utbyggnader av bostäder begränsas 
till helst ingenting. Möjligen kan utbyggna-
den av området intill Pålsjö kyrkogård (plan 
område 8) kunna ske utan störning av rekrea-
tionsvärdet inom resterande del av området 
- men ingen annan bebyggelse bör godtas. 
Området är i Helsingborgarnas själ och hjärta 
ett område for rekreation och motion och bör 
inte varken begränsas genom bebyggelse och 
därmed hörande trafik eller förändras bild-
mässigt från naturområde till bostadsområde. 
Bebyggelse inom orådet (utan området 8) 
medför begränsningar i den synliga kontakten 
med havet. Det vilda djurlivet begränsas vid 
all bebyggelse. Bostadsbyggnationerna som 
är förslagen i översiktsplanen verkar stå helt i 
strid med de intentioner som getts från reger-
ingshåll (se punkt 9 nedan)

3. Restaurering av våtmarker och vatten-
drag tillför högt naturvärde med ökad mång-
fald vilket bör kunna tillföra stora värden för 
området och for naturkänslan. Våtmarker som 
är tillgängliga för friluftslivet är för närvarande 
en bristvara inom kommunen, där mängder 

med vattenvägar har lagts i rör/kulvertar och 
våtmarkerna har dikats ut.

Kommentar: Helsingborg har sedan 1990-
talet arbetat aktivt med att anlägga 
dammar och våtmarker för att rena vatten 
och förbättra förutsättningarna för växt- 
och djurlivet i jordbrukslandskapet. Som 
ett led i detta har staden under 2013 
öppnat en kulvert mellan Maria Park och 
Naturpunkt betesmarken för att återskapa 
en bäck på platsen. Den nya bäckfåran 
kommer att ha en renande funktion, för-
dröja dagvattnet och gynna såväl växt- och 
djurliv som friluftsliv samt tillföra nya 
skönhetsvärden till platsen.  

4a. Utbyggnad av ridanläggning kommer att 
konkurrera med motionärer och flanörer inom 
området. Ridverksamheten nyttjar vida områ-
den eftersom hästar forflyttar sig ganska fort på 
kort tid. Detta innebär att även de ridanlägg-
ningar som inte påtalas i översiktsbeskrivningen 
som ridskolan i Laröd och stallverksamheten på 
Gyhults gård påverkar Pålsjö-/Sofiero/ Kungs-
hultsområdet idag. Att forutom utvidgningen av 
Påsljö gårds hästverksamhet dessutom anlägga 
ytterligare anläggning kommer troligen att 
överbelasta området vad avser hästverksamhet. 
Förutom konflikter i möten mellan flanörer/
motionärer och ridverksamhet, medför ökad 
hästverksamhet också ökade skador på stigar och 
anlagda gångstråk. En sådan utveckling skulle 
också negativt påverka den idag befintliga rid-
verksamhet som sker i sådan skala att den inte 
upplevs som en olägenhet av annan verksamhet 
i rekreationsområdet.

4b. Om en ny ridanläggning alls ska finnas 
i området bör denna inte blockera den visuellt 
öppna landskapsbilden eller hindra viltpassager 
genom placering väster om Maria Park, utan 
bör, for minsta möjliga skada på utblick och 
tillgänglighet, förläggas norr om Kungshults-
skogen. Den öppna landskapsbilden ger möjlig-
heter att på håll studera djurliv som inte låter 
sig mötas  på korta avstånd, såsom räv, rådjur/
hjortar, grävlingar, vilka vi idag kan följa på håll 
i det öppna landskapet mellan skogsområdena.
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5. Spårvägens sträckning förordas intill 
väg 111. Det andra alternativet medför en 
områdesavgränsare inom området i form av 
spårväg som inte kan korsas. Spårvägen antas 
vara avsedd för snabbare transporter mellan 
ytterområdena i norr in till Helsingborg och 
för att vara ett vinnande kommunikations-
alternativ bör den kunna ha en ganska bety-
dande fart. För att vara effektiv kan det inte 
finnas så många hållplatser per mil och med 
betydande hastigheter (över 50 km/tim) bör 
av säkerhetsskäl banan vara avskärmad med 
staket eller liknande. Detta medför att förbin-
delsen mellan nordöstra och sydvästra delen 
om banan är ytterst begränsad för motionä-
rer och andra. Broar eller tunnlar behöver i så 
fall byggas för att öka tillgängligheten. Djurli-
vets förflyttningar mellan områdena skulle bli 
ytters lidande.

6. Naturpunkt med entréområde har 
föreslagits gränsande till Laröd mot Larödkios-
ken eller väster om Tinkarpsvägen i höjd med 
infarten mot Tinkarpsgården. Bägge alternati-
ven är tilltalande. Motionscentra i norra delen 
innebär att bland andra Larödborna får ökad 
tillgänglighet. De stora utbyggnadsområdena 
i Helsingborg kring översiktsområdet ligger 
dock inte på norra sidan av området, utan i 
öster - med Mariaområdet, Maria Stationsom-
rådet och Kullavägen med mycket stora mäng-
der nya bostäder och sammantaget många 
presumtiva nyttjare av översiktsområdet. Till-
gängligheten med motionscentra även i östra 
delen är därför önskvärd och kan medföra att 
startområdet i söder kring Krematoriet förflyt-
tas och motionärerna sprids ut mer både mot 
norr och öster.

7. I samband med att Friluftsfrämjandet 
förordar att åker och betesmarkerna förblir 
kvar som öppningar i landskapet önskas också 
mer tillgänglighet genom att beträder över 
markerna skapas, som öppnar upp för mer till-
gänglighet och nya sträckningar av motions-
slingor och gångstråk.

8. Kommunen har på senare år tagit åtskil-
lig mark i anspråk för bebyggelse i olika stads-
delar som tidigare har varit grönskande oaser. 

Förtätningen av staden bör inte ske på bekost-
nad av Pålsjö/Sofiero/Kungshultsområdet, som 
idag för Helsingborgarna har ett mycket stort 
naturvärde. Området nyttjas för rekreation, 
friluftsliv och utflykter vilket medför stora häl-
sovärden för nyttjarna. Att i stället utveckla 
området för mer rekreation och naturupplevel-
ser skulle på sikt medföra fler besökande inom 
området och större hälsovärde för kommunens 
innevånare - vilket också indirekt leder till lägre 
kostnader för kommunen för minskat ohälsotal.

9. Tätortsnära natur och friluftsliv - 
Regeringen har i skrivelse 2012/13:51 slagit 
fast att friluftsliv är en angelägen fråga. Målet 
för friluftsliv är att stödja människors möjlighe-
ter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv 
där allemansrätten är en grund för friluftslivet. 
Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Göta-
land och Skåne har på uppdrag av regeringen 
tagit fram särskilda program för skydd av tät-
ortsnära natur. För Skånes del har länet indelas 
i 3 områden där västra delen av länet (omfat-
tande bland annat Helsingborg) har speciellt 
dålig tillgång på naturområden för tätortsnära 
natur, för det vardagliga friluftslivet. Länssty-
relsen uppdrag är att genomföra skydd av den 
tätortsnära naturen, varvid frågan om stadsna-
tionalpark för området inom översiktsplanen 
troligen kommer att föras fram igen.

Friluftsfrämjandets presentation
Friluftsfrämjandet är en ideell förening som 
har som målsättning att främja aktivt frilufts-
liv och därigenom verka för folkhälsa och livs-
glädje. För oss är friluftsliv att vistas i naturen 
på ett sådant sätt att det ger naturupplevelser, 
rekreation och motion. Friluftsliv utgör en stor 
resurs för folkhälsan som förebyggande hälso-
vård samt också som återhämtning i arbetsli-
vet. Det finns många undersökningar gj orda 
som pekar på att även korta stunder i naturen 
tillför stora värden för människan. En halvtim-
mes promenad i naturen medför en återhämt-
ning för kropp och själ på ett sätt som få, eller 
inga, mediciner kan åstadkomma. För att kunna 
idka friluftsliv behövs tillgång till natur av olika 
former.
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Friluftsfrämjandets lokalavdelning Helsing-
borg/Kullabygden har ett stort antal med-
lemmar och verksamheter. Verksamheten för 
barngrupper i norra delen av Helsingborg är 
ofta förlagd till det aktuella området för över-
siktsplanen. För att kunna ge så goda natur- och 
friluftsupplevelser som möjligt är det önskvärt 
med så många olika miljötyper som möjligt 
inom ett område som är tillgängligt i närmiljö. 
Upplevelser som man får som barn präglar 
oftast den kommande personliga utveck-
lingen. Att ha naturområden som gynnar ett 
positivt möte med naturen är en förutsättning 
för denna utveckling. Att begränsa den tät-
ortsnära naturen i området Pålsjö/Kungshult/
Sofiero genom utbyggnad bostäder i området 
anser vi inte gynna det positiva mötet eller den 
natur som ger tätortsnära friluftsliv.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter bland annat 
flera föreslagna bostadsområden liksom rid-
anläggning har utgått. Planförslaget bedöms 
nu vara förenligt med Friluftsfrämjandets 
synpunkter. 

helsingborgs skid- och 
orienteringsklubb

Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubbs 
svar angående ändring av Helsingborgs över-
siktsplan rör Pålsjöområdet

helt kort om helsingborgs skid- och 
orienteringsklubb
Helsingborgs Skid- Och Orienteringsklubb 
(HSOK) bedriver en omfattande tränings och 
tävlingsverksamhet i orientering till fots och 
längdåkning på skidor. Basen för verksamheten 
är vårt vackert belägna klubbhus invid Pålsjö 
Slott. Klubbhuset, som är en flygelbyggnad till 
slottet, har renoverats och iordningsställts av 
klubbens egna medlemmar och är idag en väl 
fungerande enhet för klubbens verksamheter. 
Härifrån utgår träningsverksamhet, motions-
verksamhet och nybörjarverksamhet under 
alla veckodagar året runt. Områden där vi 
bedriver verksamheter är i och kring Pålsjö 

skog, Kungshultsskogen och Sofieroskogen.

Klubbens framgångsrika ungdomsverksamhet 
ledsagas av engagerade ideella ledare, som när 
de en gång var unga, lärts upp av de som idag 
är veteraner i klubben. Ungdomsverksamhe-
ten har erhållit stort erkännande i orienterings-
kretsar, bl.a. från Skånes Orienteringsförbund. 
Klubben arrangerar årligen tävlingar med upp 
till 1 000 deltagare från hela landet. Framtag-
ning och uppdatering av orienteringskartor, 
som både är tidskrävande och dyrt, sker i klub-
bens egen regi. 

scenarier med kommentarer
Nedanstående representanter för Helsingborgs 
SOK deltog i samrådsmötet den 29 maj angå-
ende ändring av översiktsplan. Mötet hölls i 
Stadsbyggnadshuset i Helsingborg. Inbjudna 
till mötet var föreningar och företag med verk-
samheter i anknytning till Pålsjöområdet.

Mötet gav information och presentation av fyra 
(4) scenarier som tagits fram av förvaltningens 
tjänstemän. Berörda områden är Pålsjö skog, 
Kungshultsskogen och Sofieroskogen. Scenari-
erna benämns A, B, C och D och visar förslag 
på hur områdets förutsättningar och värden kan 
utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Det finns 
även ett nollalternativ som beskriver vad som 
händer om den nya översiktsplanen inte antas.

Scenario A har temat Natur- och rekreations-
utveckling och i detta scenario föreslås ett stort 
naturreservat som omfattar samtliga skogspar-
tier i pianområdet samt flera av de öppna fälten. 
Naturpunkt och utsiktsplats, skogsplantering 
norr om Sofieroskogen samt restaurering och 
återskapande av våtmark. En ny ridanläggning 
placeras mellan Laröd och Mariastaden. Utred-
ningsområde för bostäder ligger i områdets östra 
del. Spårvagnstrafik med två alternativa sträck-
ningar inom pianområdet planeras.

HSOK kommentarer:
Positivt är att ett stort sammanhängande natur- 
och rekreationsområde/naturreservat skapas. 
Vidare är tillkomsten av naturpunkt och 
utsiktsplats, ytterligare trädplantering norr om 
Sofieroskogen, restaurering och återskapande 
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av bäckar och våtmarker mycket positivt. Pål-
sjöområdet kan förbli det unika rekreationsom-
råde det är för stadens innevånare och turister. 
Bostadsbebyggelse föreslås öster om Romares 
väg, men här borde kolonilotter vara ett bättre 
alternativ.

Den föreslagna placeringen av ridanläggningen 
är en fuktig lågpunkt och därmed mera lämpad 
för återskapande av våtmark. Ridanläggningen 
skapar en barriär som försvårar för människor 
och djur att passera genom landskapet. Ridan-
läggningen privatiserar mark som tidigare varit 
allmänt tillgänglig och kommer att generera 
trafik, ljus och ljud som påverkar naturupple-
velsen och djurlivet i området. Spårvagnstrafik 
kommer att utgöra en barriär som försämrar 
för människor och djur att passera genom land-
skapet. Vidare kommer exploateringen att 
generera ljud och ljus vilket kraftigt försvagar 
naturupplevelsen.

Scenario B har temat Bostadskomplettering 
och rekreation och här föreslås ett stort natur-
reservat som omfattar skogspartier med högst 
ekologiska värden, de angränsande öppna fälten 
mellan skog och Landborgen samt ett mindre 
naturreservat i Kungshultsskogen. Ett nytt fri-
lufts- och motionscentrum placeras norr om 
Sofieroskogen där det finns goda väganslut-
ningar och kollektivtrafikförbindelser.

En ny ridanläggning föreslås i områdets cen-
trala del. Längst i norr, intill ridanläggningarna 
på Gamla Kungshult, föreslås en mer struk-
turerad bebyggelseexploatering som t.ex. kan 
bestå av ett antal privata hästgårdar. Utred-
ningsområde för bostäder föreslås i anslutning 
till befintlig bebyggelse i utkanten av plan-
området. Spårvagnstrafik med två alternativa 
sträckningar inom planområdet planeras.

HSOK kommentarer:
Positivt är att ett stort sammanhängande natur- 
och rekreationsområde/naturreservat skapas 
samt ytterligare trädplantering norr om Sofie-
roskogen. Ett nytt frilufts- och motionscentrum 
med omklädningsrum och dusch attraherar fler 
människor till motion och friluftsliv samt att 
bedriva friskvård. Placeringen i norr medför att 

motionsutövarna sprids över ett större område 
vilket minskar belastningen i de södra delarna 
av området. Motionscentrat nås enkelt per cykel 
eller buss. Bilburna besökare väljer Österleden 
och väg 111 och undviker då att åka genom 
bostadsområden.

Bostadsbebyggelse som i scenario A öster om 
Romares väg men även på Pålsjöplatån intill 
Pålsjö Slott. Bebyggelse helt intill Pålsjö Slott 
medför att en unik miljö helt förändras. Den 
föreslagna placeringen av ridanläggningen syd-
väst om Maria Park medför en barriär mellan 
befintliga skogsområden. Vidare ligger den 
nära och i en fuktig lågpunkt varför området 
är mer lämpligt för återskapande av våtmark. 
Ridanläggningen privatiserar mark som tidi-
gare varit allmänt tillgänglig och exploate-
ringen kommer att generera trafik, ljus och 
ljud som påverkar naturupplevelsen och djur-
livet i området. De planerade hästgårdarna i 
norr blir grannar med bostäder och vårdhem-
met Kungshult med allt vad det innebär av 
störningar. Spårvagnstrafik kommer att utgöra 
en barriär som försämrar för människor och 
djur att passera genom landskapet. Vidare 
kommer exploateringen att generera ljud och ljus 
vilket kraftigt försvagar naturupplevelsen.

Scenario C har temat Bostadsutbyggnad och 
natur och här föreslås ett stort naturreservat 
som omfattar hela landborgen och samtliga 
skogsområden. För exploatering av bostäder 
föreslås två större områden strax söder om 
Larödsvägen, öster om Romares väg, Pålsjöp-
latån samt vid Tinkarpsbackens krön. En ny 
ridanläggning föreslås i områdets centrala del 
sydväst om Maria Park. Längst i norr, intill 
ridanläggningarna på Gamla Kungshult, före-
slås en nyexploatering med mer strukture-
rad bebyggelse som t.ex. kan bestå av privata 
hästgårdar. Spårvagnstrafik med två alternativa 
sträckningar inom planområdet planeras.

HSOK kommentarer:
Positivt är att naturreservat i Pålsjö skog säker-
ställer det tätortsnära rekreationsområdet. 
Ytterligare trädplantering norr om Sofierosko-
gen, restaurering och återskapande av bäckar 
och våtmarker, skydd av viktiga kulturvärden 
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är mycket positivt. Naturreservatet omfat-
tar de skogspartier som har högsta ekologiska 
värden.

Den föreslagna placeringen av en ny ridanlägg-
ning sydväst om Maria Park medför en barriär 
mellan befintliga skogsområden. Vidare ligger 
den nära och i en fuktig lågpunkt varför områ-
det är mer lämpligt för återskapande av våt-
mark. Ridanläggningen privatiserar mark som 
tidigare varit allmänt tillgänglig och exploate-
ringen kommer att generera trafik, ljus och ljud 
som påverkar naturupplevelsen och djurlivet i 
området. De planerade hästgårdarna i norr blir 
grannar med bostäder och vårdhemmet Kungs-
hult med allt vad det innebär av störningar. För 
bostadsbebyggelse strax söder om Larödsvägen 
krävs studier för hur buller från Larödsvägen 
och väg 111 skall hanteras. Bebyggelse helt 
intill Pålsjö Slott medför att en unik miljö helt 
förändras. Bebyggelse vid Tinkarpsbackens krön 
bedöms ha påverkan på riksintresse för natur-
vård då upplevelsen av landborgen med dess 
utblickar över sundet försvagas. Spårvagnstrafik 
kommer att utgöra en barriär som försämrar för 
människor och djur att passera genom landska-
pet. Vidare kommer exploateringen att generera 
ljud och ljus vilket kraftigt försvagar naturupp-
levelsen.

Scenario D har temat Maximal bostadsutbygg-
nad och här föreslås en stor bostadsutbyggnad 
i de attraktiva lägena på de öppna fälten vid 
Sofiero gård och Tinkarpsgården, Tinkarpsback-
ens krön, på fälten söder om Larödsvägen, Pålsjö-
platån, utmed Senderödsvägen söder om Maria 
Park samt öster om Romares väg. Beroende på 
hur området gestaltas blir påverkan olika stor, 
men förändringen kommer oavsett utformning 
att bli markant och påverka både rekreations-
möjligheterna, landskapsbilden och natur- och 
kulturmiljövärdena i området. En ny ridanlägg-
ning placeras i anslutning till de befintliga häst-
gårdarna i nordöst. Naturreservatet omfattar 
skogspartierna med högst ekologiska värden och 
en del av de öppna markerna. Spårvagnstrafik 
med två alternativa sträckningar inom planområ-
det planeras.

HSOK kommentarer:
Positivt är att naturreservat i Pålsjö skog säker-
ställer det tätortsnära rekreationsområdet. 
Ytterligare trädplantering norr om Sofierosko-
gen, restaurering och återskapande av bäckar 
och våtmarker, skydd av viktiga kulturvärden 
är mycket positivt. Naturreservatet omfat-
tar de skogspartier som har högsta ekologiska 
värden.

Den föreslagna placeringen aven ny ridan-
läggning norr om Kungshultsskogen är helt 
nära omkringliggande bostäder och vårdhem. 
Ridanläggningen påverkar även det öppna 
landskapsrummet norr om Kungshultssko-
gen. Ridanläggningen privatiserar mark som 
tidigare varit allmänt tillgänglig och exploa-
teringen kommer att generera trafik, ljus och 
ljud som påverkar naturupplevelsen och djur-
livet i området.

Föreslagen bebyggelse på de öppna fälten vid 
Sofiero gård och Tinkarpsgården, Tinkarps-
backens krön, på fälten söder om Larödsvägen, 
Pålsjöplatån, utmed Senderödsvägen söder om 
Maria Park samt öster om Romares väg är stora 
områden som tas i anspråk och helt eliminerar 
möjligheten till utökning av rekreationsområde 
Pålsjö. Områden som idag är allmänt tillgängliga 
privatiseras.

Områdena vid Sofiero gård och Tinkarpsgården 
kommer att kunna erbjuda attraktiva boende-
miljöer men de påverkar starkt de upplevel-
sevärden som finns i anknytning till Sofiero 
slott, Landborgspromenaden, Sofieroskogen 
samt Tinkarpsgården och Sofiero gård. Vidare 
försvagas kopplingen mellan Sofieroskogen 
och kusten och det öppna landskapet och dess 
natur- och kulturmiljövärden. Utvecklingen 
av Sofiero gård kommer att hämmas liksom 
naturupplevelser och rekreationsvärden i dess 
närhet. Spårvagnstrafik kommer att utgöra en 
barriär som försämrar för människor och djur 
att passera genom landskapet. Vidare kommer 
exploateringen att generera ljud och ljus vilket 
kraftigt försvagar naturupplevelsen.
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Fördjupande kommentarer
Ridanläggningar finns med i alla fyra (4) 
scenarierna medan förslag om frilufts- och 
motionscentrum endast finns med i ett (1) 
scenario. Detta är mycket förvånande då Pål-
sjöområdets förutsättningar och kvaliteter är 
ytterst lämpliga för människors motions- och 
friskvårdsbehov.

Inom Planområdet finns redan ett antal väl-
skötta hästgårdar. För nyetableringar behövs 
tillgång till ändamålsenliga ridstigar, transport-
vägar till och från, utrymme för paddock etc. 
Det finns inom Helsingborgs stads revir områ-
den som ur hästsportmässig hänsyn är mera 
fördelaktiga att placera nya ridanläggningar på 
utan att behöva exploatera friluftsområden. Till 
yttermera visso finns det, endast c:a 3 kilome-
ter norr om planområdets norra gräns, nypro-
ducerade anläggningar, hästgård och tomt, som 
under en längre tid varit till salu.

Bostadsutbyggnad finns även den med i de fyra 
(4) scenarierna. Om vi tittar närmare på sce-
nario D med temat Maximal bostadsutbygg-
nad så finner vi åtta (8) utredningsområden 
med förslag om villor med 410 bostäder eller 
gruppbebyggelse med 660 bostäder eller fler-
bostadshus med 1330 bostäder. Total area för 
denna bostadsutbyggnad är 50 hektar vilket 
skall jämföras med den befintliga skogens area 
på 400 hektar och planområdets totala area på 
560 hektar.

Detta scenario är helt oacceptabelt då stora 
områden tas i anspråk som helt eliminerar 
möjligheten till utökning av rekreationsom-
råde Pålsjö. Områden som idag är allmänt till-
gängliga privatiseras.

Beroende på hur området gestaltas blir påver-
kan olika stor, men förändringen kommer oav-
sett utformning att bli markant och påverka 
både rekreationsmöjligheterna, landskapsbil-
den och natur- och kulturmiljövärdena i områ-
det.

Bullernivån i Pålsjö skog är extremt låg. En 
nyligen utförd mätning visar, trots närheten 
till staden, på unikt låga värden. Dagens besö-

kare värdesätter skogen tysthet. Låt oss bevara 
den till morgondagen.

Spårvagnstrafik med två alternativa sträck-
ningar inom pianområdet finns med i samtliga 
scenarier. Det norra alternativet följer väg 111. 
Det södra går via Mariehällsvägen rakt igenom 
området mot Laröd och kommer att utgöra en 
barriär som försämrar för människor och djur 
att passera genom landskapet. Vidare kommer 
spårvagnstrafiken att generera ljus och ljud som 
kraftigt försvagar naturupplevelsen.

Bussgata föreslås norr om Sofieroskogen i sce-
narierna B och D. Denna bussgata kommer att 
utgöra en barriär samt generera ljud och ljus 
som försvagar naturupplevelsen.

Skogar och ängar bör utvecklas i planområ-
det. Ytterligare trädplantering behövs så att 
sammanhängande skogspartier skapas. Träd-
planteringen kan i vissa partier vara gles och 
då påminna om hagmiljöer. Ängsmark som 
är allmänt tillgängliga bör finnas i området. 
Naturreservat som omfattar de mest värde-
fulla skogspartierna samt öppna fält ger ett 
långsiktigt skydd för natur- och kulturvärdena 
samtidigt som rörligt friluftsliv, ungdomsmo-
tions- och tävlingsverksamhet kan utövas.

Våtmarker och vattendrag som tidigare fun-
nits i området återskapas och restaureras. Res-
taureringen stärker den biologiska mångfalden.

helsingborgs skid- och orienterings-
klubbs synpunkter

skogs- och ängsmark
• Naturreservat för samtliga skogs-, jord-

bruks-, ängs-, och våtmarker skapas.
• Föreslagen skogsplantering i norr utökas 

till att sammanbinda Sofiero skogen med 
Kungshultsskogen.

• Centrala och nordliga jordbruksmarker 
utvecklas till hagmarks- och ängsområden 
med skogsdungar.

• En vildmarkslunga skapas. Gärna intill ett 
våtmarksområde.

• Beteslandskapet norr om Thalassa bibe-
hålls.
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våtmarksområde
• Tidigare i planområdet naturliga våt-

marksområden återskapas. Centralt i pla-
nområdet skapas ett nytt våtmarksområde 
som binds samman med de två föreslagna 
alternativen. Då skapas ett större våt-
marksområde, damm eller liten sjö. En 
lämplig benämning på denna våtmark 
vore "Pålsjön".

Friskvård och motion
• Ett nytt frilufts- och motionscentrum i 

norra delen av planområdet skapas. I bygg-
naden bör finnas tillgång till omklädning, 
dusch, toalett och bastu. Skapas även 
utrymme för enklare servering, kafeteria 
och samlingslokaler blir det ett stort mer-
värde för ideella föreningar skolor etc.

• Motionsslingor, 5 respektive 10 kilome-
ter, som är belysta skapas. Slingornas dras 
i huvudsak utmed befintlig sträckning 
men då södra delen av Pålsjö skog behöver 
avlastas krävs även nya sträckningar. Utmed 
slingorna bör det finnas anordningar för 
styrkelyft etc.

• Promenadstråk med rastplatser, tavlor 
med information om växt- och djurliv, 
kartor, grillplatser och vindskydd skapas. 
Familjevänligt men även för skolor och 
förskolor.

• Vidareutveckla strandpromenaden i den 
positiva riktning som redan påbörjats.

• Asfalterad slinga för handikappade männ-
iskor skapas. Slingan skall kunna trafike-
ras av rullstolar, rullatorer och fordon 
typ Permobil. Slingan belyses och kan då 
användas av rullskidåkare (vasaloppsåkare, 
motionärer m.fl.) under den mörka tiden 
på dygnet.

• Samordningsförutsättningar med Sofiero 
slott avseende turism, kultur och friluftsliv 
skapas.

befintlig trafik
• Begränsning av befintlig trafik genom 

Pålsjö skog, Dag Hammarskjölds väg och 
Christer Boijes väg, genom att sänka has-
tigheten till max 30 km/tim kombinerat 
med ytterligare farthinder.

spårväg och bussgator
• Inga spårvägar och bussgator inom plan-

området. Eventuella framtida dito dras 
utanför planområdet vid redan befintliga 
barriärer.

naturpunkt och naturrum
• Skapa en Naturpunkt vid Tinkarpsback-

ens krön för Landborgens och Pålsjö skogs 
unika miljöer.

• Skapa ett Naturrum för Landborgen, Pål-
sjöskog, Helsingborg och Öresund.

exploatering
• Ingen ny bostadsbebyggelse inom plan-

området.
• Inga nya ridanläggningar inom planområ-

det.

tysta områden
• Tysta områden inom planområdet redovi-

sas och skyddas.

kommunikation
• Hållplatser för stadsbussar och regionbussar 

nära Pålsjöområdets entréer skapas.
• Parkeringsplatser för cyklar, personbilar 

och bussar nära Pålsjöområdets entréer 
skapas.

skapa nytt landskap
• Med schakt- och överskottsmassor, från 

andra arbeten inom staden, "kupera" ter-
rängen i norra delarna av pianområdet. 
Skapa kullar och långsträckta åsar, lik-
nande de som finns vid Långebergavägen. 
Denna "kuperingen" ger möjligheter att 
förse området med pulkabackar, tränings-
backar, utsiktstorn och kanske till och med 
en utomhusscen. "Kuperingen" fungerar 
även som bullerskydd mot Larödsvägen 
och väg 111.

Framtida grönområde
• I en framtid med ökat antal människor 

boende i staden ökar också behovet av 
rekreationsmöjligheter, friskvård och 
motion. Härvidlag behövs grönområde 
med större areal. Vårt förslag är att koppla 
samman Pålsjöområdet d.v.s. planområdet 
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med norr om liggande skogsområden och 
på så sätt skapa det vi skulle kunna kalla 
"Gröna stråket".

ekopark
• Hela området måste utvecklas som eko-

park för att tillgodose stadens behov av 
gröna lungor, allemansrättslig mark, tysta 
och stressfria områden, platser för motion 
och friskvård, grön pedagogik och allmänt 
välbefinnande. Kanske är detta stadens 
största och billigaste satsning på utvecklat 
välbefinnande och välstånd någonsin.

Helsingborgs Skid- Och Orienteringsklubbs 
mening är att Pålsjöområdet skall utvecklas till 
ett högklassiskt natur- och rekreationsområde 
till gagn för stadens samtliga innevånare.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter bland annat 
flera utredningsområden för bostäder liksom 
ridanläggning har utgått. 

Helsingborgs stad har under 2013 öppnat en 
kulvert mellan Maria Park och Naturpunkt 
betesmarken för att återskapa en bäck på 
platsen. Den nya bäckfåran kommer att ha 
en renande funktion, fördröja dagvattnet och 
gynna såväl växt- och djurliv som friluftsliv 
samt tillföra nya skönhetsvärden till platsen.  

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. Synpunkter 
angående trädplantering, tillskapande av 
ängs- och hagmark, våtmarker med mera 
överlämnas till kommande arbete med natur-
reservat Pålsjö samt till de personer som 
ansvarar för planering av vattenmiljöer.  

Två utredningsområden för spårväg kvar-
står i planförslaget i avvaktan på pågående 
utredning kring spår. Synpunkten översänds 
till de personer som ansvarar för utred-
ningen.

I planförslaget föreslås två alternativa ytor 
för en eventuell framtida friluftsanläggning. 

Vad en sådan kan omfatta får utvisas av 
framtida utredningar. 

korpen (korpförening motion 
och fritid)

Det viktigaste är att bevara och bygga ut 
området för naturupplevelser, avkoppling och 
rekreation, Detta medför att ny bebyggelse 
bör begränsas så mycket som möjligt. Det är 
viktigt att området även i framtiden får vara 
helsingborgarnas främsta område med frisk 
luft, stillhet och relativ tysthet.

Området bör prioriteras till nytta för männis-
korna och att det därför är mindre lämpligt att 
bygga ytterligare en ridanläggning. Ridstigar 
och anläggningen i sig skulle innebära en kraf-
tig begränsning för många personer. Vi anser 
det räcker med de ridanläggningar som redan 
finns i området och strax intill.

Det är viktigt att blir lätt att ta sig till och 
från området men biltrafik och parkering bör 
läggas i utkanterna av området.

Den planerade spårvagnslinjen mellan Hel-
singborg och Höganäs bör läggas så att den 
så lite som möjligt påverkar området. Den 
bör helst gå i ytterkanten eller precis utanför 
området.

Det är mycket viktigt att kraftigt utöka antalet 
toaletter, papperskorgar m.m. så området kan 
hållas rent och snyggt.

Det är mycket viktigt att området hålls till-
gängligt under hela året. Detta medför att 
under "vinterhalvåret" måste vägar och större 
stigar hållas i ordningen genom snöskottning, 
saltning, sandning m.m.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter bland annat 
flera utredningsområden för bostäder liksom 
ridanläggning har utgått. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
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servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. Genom att 
inrätta ett naturreservat kan vi underlätta 
och säkerställa möjlighet till rekreation för 
dess besökare samt värna och utveckla 
såväl flora som fauna. Synpunkter angå-
ende utveckling av service samt tillgänglig-
het med mera överlämnas till kommande 
arbete med naturreservat Pålsjö samt till de 
personer som ansvarar för frågorna.

Två utredningsområden för spårväg kvar-
står i planförslaget i avvaktan på pågående 
utredning kring spårvägar.

naturskyddsföreningen i 
helsingborg

Vi har tagit del av rubricerad handling och 
avger följande yttrande:

naturreservat
Vi förespråkar scenario A, d.v.s. att såväl Pålsjö 
skog med Pålsjö backar och Tinkarpsbacken 
som Sofierioskogen med Stubbarpsskogen och 
Kungshultsskogen görs till naturreservat.

bebyggelse
Vi har inget att erinra mot bostadsexploate-
ring i utredningsområde 8 (mellan Pålsjö kyr-
kogård och Romares väg). Vidare kan vi tänka 
oss bebyggelse i område 5 och 6 (Laröd norr 
och nordöst om Sofieroskogen). Däremot stäl-
ler vi oss tveksamma till exploatering av utred-
ningsområde 7 (längs Senderödsvägen söder 
om Maria Park) med hänsyn till Maria Parks 
riksintresse for kulturmiljövård. Vi motsätter 
oss bestämt exploatering kring den känsliga 
Landborgen i område 1 (Pålsjöplatån söder om 
Pålsjö slott), område 2 och 3 (Tinkarp väster 
resp. öster om Sofierovägen) samt område 4 
(söder om Sofiero gård).

ridanläggning
Vi anser att det enda av de tre föreslagna lägen 
där en ridanläggning inte starkt minskar möj-
ligheterna till passage mellan naturreservatets 
olika delar är norr om Kungshultsskogen.

skogsplantering
Vi delar synen att det är mest fördelaktigt att 
förbinda de skogspartier som idag är åtskilda. 
Utöver samrådshandlingens förslag till nyplan-
tering av skog norr om Sofieroskogen föreslår 
vi därför att ny skog planteras väster om Maria 
Park mellan Stubbarpsskogen och Kungshults-
skogen.

restaurering av vattendrag
Vi stödjer förslaget att restaurera vattendrag 
dels väster om Pålsjö gård, dels öster om Sofie-
roskogen. Vi menar att båda dessa områden 
bör ingå i det blivande natur reservatet.

Kommentar: Planförslaget har reviderats och 
bedöms nu vara förenligt med Naturskydds-
föreningens flesta synpunkter. 

Frågan om skogsplantering får avgöras i sam-
band med kommande arbete med naturreser-
vat Pålsjö och i samband med att 
utredningsområdet studeras närmare.

svenska kyrkan
Begravningsverksamheten i Helsingborg är 
beroende av att kommunen på sikt kan förse 
begravningshuvudmannen med mark som kan 
användas för begravningsändamål. Liksom 
kommunen behöver även begravningsverk-
samheten planera för att tillgodose de behov 
som finns för kommunens innevånare även i 
framtiden. Begravningsplatser fyller en väl-
digt viktig funktion för väldigt många kom-
muninnevånare. Det skall vara lätt att ta sig 
till begravningsplatsen med kollektiva färd-
medel. Platsen ska fylla en funktion av både 
park, meditativ plats och en plats att sörja de 
bortgångna. Det är många aspekter som skall 
tas i beaktande då nya begravningsplatser tas 
i bruk. Behovet av mark för jordbegravningar 
är troligtvis något som kommer att öka i fram-
tiden.

Med anledning av samrådshandlingen beträf-
fande översiktsplanen för Pålsjö vill kyrkogårds-
förvaltningen att Stadsbyggnadsförvaltningen 
tar i beaktande behovet av mark för framtida 
begravningsändamål inom nämnda planom-
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råde. Redan idag finns två begravningsplatser 
inom planområdet. Krematoriekyrkogården 
och Pålsjö Västra begravningsplats. En naturlig 
utvidgning av begravningsplatserna vore mot 
väster i enlighet med bilagd kartskiss.

Föreslagen utvidgning.

Det är av stor vikt att Stadsbyggnadsförvalt-
ningen utreder och prövar detta förslag till 
utvidgning av redan befintlig begravningsplats.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen 
bedömer att det i området först och främst 
bör prioriteras åtgärder och markanvänd-
ning som stärker de rekreativa- eller ekolo-
giska värdena. I detta fall innebär det att 
marken kring Pålsjö gård föreslås användas 
för den befintliga ridanläggningen samt för 
hantering av dagvatten från det angräns-
ande exploateringsområdet.
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privatpersoner

introduktion sammanfattning
Totalt har det kommit in 45 yttranden från 
privatpersoner. 

boende aschebergsgatan  
Synpunkterna i detta dokument på de före-
slagna ändringarna i översiktsplanen för Pålsjö 
är framför allt sprungna ur rollen som kom-
muninvånare och frekvent motionär och 
flanör i Pålsjö skog. 

allmänt om pålsjö
Att ha möjlighet till en naturupplevelse nära 
inpå staden är en mycket uppskattad fördel 
för Helsingborgs invånare. Den stärker Hel-
singborgs attraktionskraft och är betydligt 
viktigare än någonsin arenor eller konferens-
anläggningar kan vara. Därför måste den också 
skyddas och förvaltas långsiktigt.

Förutsättningen för naturupplevelsen är kom-
binationen av skogarna och de omgivande 
fälten. Det är alltså viktigt att inte stänga in 
skogen genom att bebyggelse tränger sig in 
närapå. 

Ändringarna kan få signifikant påverkan på möj-
ligheterna för kommunens invånare att fortsätta 
nuvarande aktiviteter samt även möjligheterna 
till vidareutveckling av området för motion, fri-
luftsliv och rekreation. Pålsjö är av stor vikt för 
många kommuninvånare med avseende på dessa 
aktiviteter. 

Notera att Pålsjö som motionsområde inte är 
begränsat till de uppmärkta motionsslingor 
som finns utan att även övriga delar är en stor 
resurs för detta ändamål.

scenarios
Av de fyra scenarion som målas upp i sam-
rådshandlingen anser undertecknad att utan 
ändringar endast scenario A är lämpligt. Även 
i detta scenario föreslår undertecknad att en 
placering av ridanläggningen enligt scenario D 
övervägs, se separat kapitel nedan.

I scenario B anser undertecknad att place-
ringen av ridanläggningen i Pålsjös hjärta är 

ytterst olämplig, se separat kapitel nedan. 
Förslaget i scenariot att bebygga område 2 ser 
undertecknad som negativt, se separat kapi-
tel nedan. Innehållet i det föreslagna frilufts- 
och motionscentrumet behöver preciseras. 
Om det byggs bör det utformas med som låg 
bebyggelse för att inte tränga in skogen. Att 
få en ingång till Pålsjö norrifrån är positivt, 
men centrumet bör inte byggas för kommersi-
ella intressen som konferenser. Om detta blir 
huvudanledningen till att bygga ett centrum 
bör man avstå och istället begränsa sig till 
parkering med tillhörande informationstav-
lor etc. Ett alternativ kan en bättre skyltning 
till Sofieros parkering vara, där denna tydligt 
också är en parkering för Sofieroskogen. Även 
om denna parkering är ganska full under hög-
säsong så finns det gott om plats under övriga 
delar av året.

Scenario C ser undertecknad som negativt med 
byggnationen av områdena 1, 2, 3, 5 och 6 samt 
placeringen av ridanläggningen. Se nedan för 
synpunkterna på dessa punkter.

Ett förverkligande av scenario D får anses vara 
en katastrof för Pålsjöområdet och alla kom-
muninvånare som är intresserade av natur, 
friluftsliv och motion. Det enda positiva med 
detta förslag är placeringen av ridanläggningen, 
som inte inkräktar på naturen i Pålsjö eller på 
möjligheterna att utveckla Pålsjö för rekreation. 
Dessa möjligheter förstörs däremot fullständigt 
av övrig byggnation

byggnation
Samrådshandlingen pekar ut åtta möjliga 
områden för byggnation. Här ges synpunkter 
på konsekvenserna av byggnation på dessa 
områden.

område 1
Detta område är en ganska liten men värdefull 
plätt som idag visuellt binder samman Land-
borgspromenaden med Pålsjö slott och Pålsjö 
skog. Byggnation av detta område riskerar 
att försämra intrycket av en mycket frekvent 
använd del av Landborgspromenaden.
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naturskön skog och är idag dåligt uppmärkt 
och underutnyttjad. Oavsett om området 
bebyggs eller ej så bör denna del av landbor-
gen med små medel kunna utnyttjas bättre av 
helsingborgarna.

Som nämns i samrådshandlingen så är bebyg-
gelse på detta område ett steg upp på platån. 
Den stora risken är att detta blir ett prejudikat 
som följs av ytterligare bebyggelse längs med 
vägen. En sådan fortsättning skulle kraftigt 
påverka intrycket av natur från Sofierovägen 
och påverka den härliga lilla skog som sträcker 
sig bort mot Fårhagevägen.

Tallskog mellan område 3 och havet/ Gravareliden.

område 5 och 6
Områdena 5 och 6 sträcker sig från från 
Larödsvägen söderut ända in mot Sofiero-
skogen. Bebyggelse av dessa områden riske-
rar att stänga in skogen samt att förstöra det 
sammantagna naturintrycket i norra delen av 
Pålsjö. Det är min åsikt att dessa områden inte 
bör bebyggas.

område 2 och 4
Byggnation av dessa områden skulle allvarligt 
förändra upplevelsen av landborgspromena-
den såväl som Sofiero/Pålsjö skog. Om det 
öppna landskap som idag som dessa områ-
den idag innehåller byts ut mot bebyggelse så 
minskar naturupplevelsen signifikant och möj-
ligheten till rekreation och återhämtning längs 
Landborgspromenaden påverkas. Dessa områ-
den påverkar också intrycket av de stigar och 
motionsslingor som finns inne i skogen. Bebyg-
gelse här riskerar att utarma Pålsjös främsta 
fördelar och måste absolut undvika

Område 2 sett från parkeringen vid toppen av Tinkarps-
backen. 

Område 4 sett inifrån skogen. 

område 3
Detta område som ligger på toppen av Tin-
karpsbacken ser inte mycket ut för världen 
idag. Dock finns mellan området och havet 
en vacker tallskog som bör bevaras. Detta går 
säkert inte bra ihop med byggarnas och kom-
mande boendes önskemål eftersom havsutsikt 
brukar vara ett starkt önskemål i sådana lägen.
Precis i norra gränsen av området, rakt över 
från parkeringen som finns på andra sidan 
vägen, leder Skåneleden in i tallskogen och 
vidare ner mot havet. Denna stig leder genom 
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Bilder tagna mot områdena 5 och 6  från cykelvägen 
vid Sofieroskogens nordöstra hörn.

område 7
Område 7 ligger på fältet söder om Maria 
Park. Detta runt detta fält finns stigar som 
utnyttjas av många människor. Detta gäller 
t.ex. stigar i väst, norr och ost samt vägen förbi 
Pålsjö gård. Dagens bebyggelse i Maria Park är 
väl integrerad bland växtlighet och ger inget 
störande intryck. Ett starkt störande intryck 
riskerar däremot bebyggelse på område 7 att 
utgöra. Man bör definitivt inte bygga här.

område 8
Område 8 ligger på andra sidan Romares väg 
jämfört med större delen av Pålsjö. Bebyggelse 
av detta område har inte samma stora påver-
kan på det totala intrycket av Pålsjö som en del 
av de andra utredningsområdena. Det är därför 
min mening att bebyggelse här bör kunna tillå-
tas. Området bör utformas så att det samspelar 
med omgivningen och på sådant sätt att gående 
och cyklande kan passera genom och runt 
området på ett smidigt sätt.

ridanläggning
När det gäller ridanläggning så måste både 
placering och utformning anses vara mycket 
viktiga.

I samrådshandlingen anges tre möjliga loka-
liseringar för en ridanläggning. I scenario B 
och C anges en placering som ligger centralt i 
Pålsjöområdets hjärta. En sådan placering för-
ändrar starkt intrycket av Pålsjö och begränsar 
möjligheterna till framtida vidareutveckling av 
natur- och friluftsvärden. Denna placering bör 
undvikas. I scenario A föreslås en placering norr 
om cykelbanan mellan Maria Park och Laröd. 

Denna placering måste anses vara något bättre 
och inkräktar något mindre. Vid denna place-
ring bör det läggas stor vikt vid att utveckla 
möjligheten att passera mellan Kungshult- och 
Sofieroskogen. Förbättring därvidlag skulle 
stärka attraktionsförmågan hos den norra 
delen av Pålsjö, något som eftersträvas för att 
avlasta den södra delen. Om stigar passerar 
genom anläggningen runt hagarna kan detta 
innebära en positiv utveckling av området 
för motions- och rekreationsbruk. Den bästa 
placeringen av ridanläggningen utifrån dessa 
värden är dock utan tvivel enligt scenario D 
norr om Kungshultsskogen. Även i detta fall 
bör man dock titta på att bättre binda ihop 
Kungshult- och Sofieroskogarna.

övrigt
Som nämns under kapitlet Ridanläggning så 
skulle bättre integration av stigarna i Sofiero-
skogen och Kungshultsskogen ge stora förde-
lar för rekreation och motion samt även kunna 
avlasta den södra delen av Pålsjö. Nya möjliga 
slingor att vandra eller springa skulle kunna 
öppnas upp.

Några möjliga förbättringsåtgärder är:
1. Där cykelvägen från Maria park når Sofie-

roskogen finns idag en knappt synlig, omar-
kerad stig som leder in till milslingan inne 
i skogen. Att göra stigen synlig och eventu-
ellt något bredare skulle på ett enkelt och 
billigt sätt förbättra integrationen av cykel-
banan och motionsslingorna.

2. För att knyta samma södra delen av Sofie-
roskogen och Kungshultsskogen kunde 
stigar som utgår från bommen öster om 
Sofiero gård kunna tänkas (se 2 och 3 i 
bilden).

3. För att få bättre möjlighet till att vandra 
runt så vore en stig mellan Sofieroskogen 
och norra/mellersta delen av Kungshults-
skogen en fördel. Nr 4 och 5 på bilden är 
ett exempel som är schematiskt utlagda – 
den bästa sträckningen bör undersökas.
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Dagens anonyma ingång till stigen (markerad 1 på 
kartan) som leder från cykelbanan till milslingan 
inne i Sofieroskogen.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog. 

Förslag till förbättringsåtgärder i form av 
stigar, skyltning med mera överlämnas till 
fortsatt arbete med naturreservat Pålsjö. 

boende baldersgatan
Inom planområdet ligger Pålsjöskog och Sofie-
roskogen som är Helsingborgs populäraste 
rekreationsområden. Skogsområdet omfat-
tar enligt uppgift 400 hektar och är en viktig 
resurs och mötesplats för många besökare från 
såväl närområdet som andra delar av staden. 
De flesta besökarna rör sig främst i skogsområ-
dena - Pålsjö och Sofiero - och längs den helt 
unika Landborgspromenaden mellan Pålsjö 
slott och Sofierogården. Till skogsområdet 
räknas även betesmarkerna och inägorna vid 
Pålsjö slott och Sofierogården.

Landskapet i Pålsjö utgör en stor del av såväl 
områdets som Helsingborgs identitet med 
höga ekologiska värden. Området vid Öre-
sund utmed landborgen är unikt i Sverige! Är 
med all rätt ett Riksintresse. Helsingborgarna 
i gemen känner stolthet över "sin" Pålsjöskog 
med Landborgen.

Staden Helsingborg är alltså per definition skogs-
ägare. Skogens sociala och estetiska värden är en 
del av det skogspolitiska miljömålet och ingår i 
flera av riksdagens fastställda miljökvalitets- och 
friluftslivsmål. I en rad propositioner och reger-
ingsskrivelser påtalas vikten av tillgång till skogar 
ur ett folkhälso- och rekreationsperspektiv. 
Exempelvis sägs det att "Skogsmark nära tätorter 
bör brukas med särskild hänsyn till friluftsliv och 
naturvård" (skr. 2002/02: 173)

Och Sveriges första proposition om friluftsliv 
anger att" .... hänsyn behöver tas till friluftslivets 
behov av tillgång till attraktiva naturmiljöer vid 
samhällsplanering och markanvändning" (prop 
2009/10:238).

Utvecklingen i Sverige är med andra ord 
klar. Pålsjöområdets unika karaktär kräver en 
handläggning som kan försvaras långsiktigt 
i enlighet med miljö- och sociala värden. En 
vidsynthet måste prägla beslutsprocessen.

Man behöver bara nämna gamla stadsteatern, 
saluhallen, nerläggningen av spårvägen samt 
arenan "mitt i city" för att inse vilken potential 
för långsiktighet som Pålsjöområdet erbjuder 
beslutsfattarna.

Har finns nu chansen att inte exploatera ett 
unikt område för kortsiktiga mål för ett litet 
antal invånare. 

Scenario D utgör en provokation mot alla de 
olika grupper av kommunmedborgare - som 
så utförligt redovisas i planen - och som året 
runt med stor variation och stimulans nyttjar 
Pålsjö/Sofiero områdets rika möjligheter. Det 
är klart som det sägs i planen att det erbjuds 
sk attraktiva bostadstomter. Det är här kort-
siktigheten inte får ta överhanden - varje form 
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av bebyggelse i utredningsområdena - 2,3 & 
4 - raserar det unika landskapsrummet utmed 
Landborgen och skogsområdena Pålsjö och 
Sofiero. Lägg därtill den uppenbara belast-
ningen pga de trafikmässiga och akustiska 
konsekvenserna samt parkeringsproblemen 
för Sofieros event.

Utbyggnaderna av Maria Park, Laröd och Ring-
storp är exempel på god stadsplanering – och 
innebär att nya grupper Helsingborgare lockas 
att nyttja den unika resursen Pålsjö/Sofieroom-
rådet utefter Landborgen.

Ett beslut man inte behöver ångra - ett bibe-
hållet, levande och välskött natur- och rekrea-
tionsområde för alla Helsingborgare - gagnar 
sannolikt den långsiktiga utvecklingen för 
detta unika område och därmed Helsingborg.

Kommentar: Synpunkter överensstämmer 
med det bearbetade förslag som är framta-
get efter avslutat samråd med tillhörande 
medborgardialog.  

boende bengt langhs gata
Vi är boende i Pålsjö skog och har starka 
invändningar mot följande: 

1. Planerna på att bebygga mellan Pålsjö 
slott och Magnus Paulins gata. Detta på grund 
av trafiksituationen är direkt LIVSFARLIG med 
ytterligare belastning på utfarten på Dag Ham-
marsjöldsväg. Skymd sikt, trångt, kurva, dessa 
faktorer har redan resulterat i flertalet olyckor. 
T ex bilar som kört av vägen in i häcken och 
även bil som kraschat mot träd i utfarten. Än så 
länge inga mänskliga dödsfall. Det bor väldigt 
många barnfamiljer här (ca 40 barn med tonår-
ingar inräknat). Vi går och cyklar, det gör dess-
utom många av Helsingborgs invånare just på 
denna väg då de kommer från Kinesiska muren 
och använder Magnus Paulins gata för att ta sig 
vidare till Krematoriet, övriga Pålsjö Skog etc 
etc. Det är inte lämpligt med mer utfart häri-
från med tanke på den redan överbelastade Dag 
Hammarskjöldsväg på grund av stark trafik från 
tex MariaPark. Detta framkommer för övrigt 

inkorrekt i översiktsplanen. Vänligen undersök 
detta igen och lägg fram bevis på hur trafiksi-
tuationen VERKLIGEN förhåller sig året runt.

2. Alla rovfåglar och smådjur lever fritt 
på åkern som tänks bebyggas, det är inte vet-
tigt att förstöra för djuren eller alla de Hel-
singborgare som lever med denna fria yta till 
betraktelse. Värdet av denna miljö för djur, 
växter och människor har det redan skrivits 
och talats om i flera år.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter bland 
annat flera utredningsområden för bostä-
der har utgått.

Hastigheten har sänkts till 40 km/h på 
sträckan genom Pålsjö skog och fler farthin-
der planeras att uppföras. Synpunkterna 
överlämnas även till de personer som ansva-
rar för trafikfrågor. 

boende bengt langhs gata (2)  
Som boende i närområdet oroas vi av explo-
ateringen av Pålsjö skog. Vi förespråkar en 
varsam förändring av området då det är unikt 
för stan (och för landet).

Ingen bebyggelse bör komma ifråga på Pålsjö-
platån. De föreslagna husen längs Magnus Pau-
lins gata stör miljön och balansen kring Pålsjö 
Slott och skulle för alltid förstöra slottsmiljön. 
En exploatering längs Dag Hamrnarströmsväg 
ökar trafikbelastningen in mot C vilket mot-
verkar miljösatsningarna på minskad biltrafik.

Kommentar: Synpunkter överensstämmer 
med det bearbetade förslag som är framta-
get efter avslutat samråd med tillhörande 
medborgardialog.  

boende bengt langhs gata (3) 
Vi skriver till er med anledning av de före-
slagna ändringar av översiktsplanen för Pålsjö, 
eftersom vi anser det är ytterst viktigt att 
bevara Pålsjö skog och närliggande grönområ-
den.
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Pålsjö skog är en unik resurs för Helsingborg, 
först och främst som en oas för stadens invå-
nare men även som bidragande faktor till att 
Helsingborg förblir en attraktiv plats att både 
besöka och bo. Områdena runt skogen så som 
marken runt Pålsjö Slott är en viktig del av 
detta, där till exempel familjer eller vänner 
möts och spelar brännboll och har picknick. 
Grönområdena runt Pålsjö ger hela området 
en bredare användning som kompletterar den 
vackra skogen. Detta är också viktigt efter-
som det finns få sammanhängande områden 
för rekreation och vandring i Helsingborgs 
kommun, vilket omnämns i Stadbyggnadsför-
valtningens Grönplan (2013 05 23 Remiss-
handling).

Vi anser att det är i både stadens och dess invå-
nares intresse att bevara den fina naturupple-
velsen i Pålsjö skog genom att inte bebygga 
närliggande områden. Vi hoppas istället att 
Pålsjö skog blir ett sammanhängande naturre-
servat med Sofieroskogen och Kungshultsko-
gen, vilket nämns i Grönplanen.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådperiod med tillhö-
rande medborgardialog. 

Mål om naturreservat i Pålsjö finns i Miljö-
program 2011-2015. Beslut om att påbörja 
arbete med naturreservat Pålsjö togs av 
stadsbyggnadsnämnden den 19 november 
2013.  

boende bengt langhs gata (4) 
Vi invänder härmed starkt mot planerna på 
bebyggelse vid Pålsjö slott/Magnus Paulins 
gata.

Några av de viktigaste anledningarna:
• Redan idag är trafiken på Dag Hammar-

skjölds väg livsfarlig för framför allt våra 
barn. Smal väg, kurvor, dålig sikt och 
massor av bilar som kör vansinnigt snabbt. 
Vi vill inte ha fler bilar som kör in och 
ut här då trafiksituation redan är väldigt 
dålig.

• Många Helsingborgare vandrar i området. 

Fram och tillbaka längs sundet, Kinesiska 
Muren, Pålsjö Slott, Kematoriet, Pålsjö 
damm, övriga Pålsjö Skog, etc. Låt oss 
bevara öppen mark och förstör inte denna 
oas med fler byggnader.

• Åkern har mängder av djurliv. Barn i 
området leker där, tittar på kaniner/harar, 
etc. Rovfåglar flyger och spanar. Förstör 
inte denna underbara miljö.

Steg för steg envisas man med att förtäta Hel-
singborg. Börjar man nu tulla på den unika 
miljön vid Pålsjö vore det mycket beklagligt. 
Vad blir nästa steg?

Området är unikt och underbart. Låt det så 
förbli.

Kommentar: Synpunkter överensstämmer 
med det bearbetade förslag som är framta-
get efter samrådet.  

Hastigheten har sänkts till 40 km/h på 
sträckan genom Pålsjö skog och fler farthin-
der planeras att uppföras. Synpunkter över-
lämnas även till de personer som ansvarar 
för trafikfrågor.

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. 

boende bengt langhs gata (5) 
Vi bor på Bengt Langhs gata i Pålsjö skog och 
har starka invändningar mot planen på att 
bebygga mellan Pålsjö slott och Magnus Pau-
lins gata. Trafiksituationen är redan både trång 
och farlig på Dag Hammarsköldsvägen från 
Pålsjö Krog och uppför hela backen. Det är 
redan mycket trångt och att det inte händer 
flera olyckor är ett under, att intensifiera tra-
fiken på denna väg vore direkt förödande. 
Skymd sikt, trångt vid möten för bilister, 
cyklister och gående. Dessa faktorer har redan 
resulterat i flertalet olyckor. Tex bilar som kört 
av vägen in i häcken och även bil som kraschat 
mot träd i utfarten. Vi måste tänka på att vi 
är många barnfamiljer i området, och trafiken 
är redan mycket farlig för dessa. Förutom vi 
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som bor i området så är det ju många andra 
helsingborgare och turister som njuter av allt 
det fina i naturen som Pålsjö skog erbjuder - 
detta måste vi helsingborgare värna om! Det 
är redan trångt även på Magnus Paulins gata, 
eftersom det är många som går, cyklar eller 
kör bil även där. Att bygga i detta område vore 
mycket olämpligt med anledning av trafiksi-
tuationen, samt att vi måste värna om detta 
fantastiskt fina naturområde så nära stan som 
ger oss helsingborgare samt turistnäringen 
så mycket glädje och nytta. Med dessa rader 
hoppas vi att ni omvärderar era tankar och 
planer kring bebyggelse mellan Pålsjö slott och 
Magnus Paulins gata.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutat samråd med medborgardialog. 

Hastigheten har sänkts till 40 km/h på 
sträckan genom Pålsjö skog och fler farthin-
der planeras att uppföras. Synpunkterna 
överlämnas även till de personer som 
ansvarar för trafikfrågor.

boende bengt langhs gata (6)  
Jag heter Thea och är 10 år. Jag gillar inte att 
ni skall bygga på ängen vid Pålsjö slott. Jag och 
mina kompisar brukar vara på ängen och leka.
Vi har hittat kaninungar och fåglar som bor 
där.

Var skall de bo om ni skall bygga där? En 
morgon betade ett rådjur på ängen!

Det är ganska många bilar som kör på Dag 
Hammarskjöldsvägen. När jag skall till skolan 
eller till mina aktiviteter måste jag gå över 
gatan. En gång höll en bil på att köra på 
mamma och mig. Det är många bilar som kör 
jättefort. Det kommer att bli ännu mer bilar 
om man bygger på ängen.

Jag springer också orientering för HSOK. Det 
är inte heller roligt med massa hus när man 
ska springa orientering!

Kommentar: Förslaget att bygga bostäder i 
utkanten av ängen finns inte längre med i 

översiktsplanen. Vi har sänkt hastigheten till 
40 km/h på Dag Hammarskjölds väg. Det 
kommer också att byggas fler farthinder på 
vägen genom skogen. Vi lämnar även över 
synpunkterna om trafiken till de personer 
som jobbar med trafikfrågor. 

boende Carl Westmans allé  
Nedanstående synpunkter avser i sin helhet 
utredningsområde 7, som ligger söder om 
Maria Park, längs med Senderödsvägen. Utred-
ningsområde 7 förekommer endast i scenario 
D, som har fokus på maximal bostadsutbygg-
nad.

Jag vill börja med att lyfta fram några kritiska 
synpunkter som förekommer i Samrådshand-
lingen (SH). Under rubriken "Konsekvenser" 
kan vi läsa: Utredningsområde 1 (felskrift i 
SH, skall vara 7) förändrar gränsen mellan 
Maria Park och det forna sjukhusområdet och 
tillför helt nya strukturer i landskapet. (SH s. 
48) "Faktorer med risk för betydande miljö-
påverkan" är en viktig rubrik på sidan 56. En 
underrubrik som jag vill peka på är "Riksin-
tresse för kulturmiljövård" på sidan 57. Där 
skrivs bl.a. om S:ta Maria, dvs nuvarande 
Maria Park: Scenario D Utredningsområde 7 
bedöms kunna påverka riksintresset eftersom 
det ligger i direkt anslutning längs områdets 
södra gräns. (SH s. 57).

En annan av underrubrikerna är "Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram för Skåne" på sidan 58 där 
man kan läsa liknande synpunkter: Scenario D 
S:ta Maria bedöms kunna påverkas av utred-
ningsområde 7. (SH s. 58) En tredje underrubrik 
till rubriken "Faktorer med risk för betydande 
miljöpåverkan" är "Landskapsbild" (sid. 58). Där 
återfinner vi: Scenario D Utredningsområde 7 
tillför helt nya strukturer i området. (SH s. 58)

Som boende i Maria Park instämmer jag i syn-
punkterna ovan och vill tillägga följande: Utred-
ningsområde 7:s bostadsutbyggnad utmed 
Senderödsvägen kommer att innebära väsent-
liga försämringar vad gäller viktiga värden för 
de boende i Maria Park. Det gäller den posi-
tiva upplevelsen av landskapsmiljön söder om 
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Maria Park, en miljö som idag harmonierar väl 
med miljön i Maria Park.

Från parken och från Senderödsvägen finns idag 
en idyllisk utsikt söderut över åker/äng, häst-
gård och skogsbryn. Även hästarna är en positiv 
upplevelsefaktor där de förekommer betande 
på ängen och med ryttare på ridvägen längs 
Senderödsvägen, där utredningsområde 7:s 
bostadsutbyggnad finns i Scenario 7. Bostadsut-
byggnaden skulle, för det första, medföra ökad 
trafik på den aktuella sträckan av Senderödsvä-
gen. För det andra skulle bostadsbebyggelse i 
förgrunden av vyn söderut från Maria Park och 
från Senderödsvägen skapa disharmoni i upp-
levelsen av denna vy och bebyggelsen skulle 
skymma väsentliga delar av det som idag ger en 
harmonisk helhetsupplevelse. Denna försäm-
ring skulle drabba de flesta boende i Maria Park. 
Många av dessa har sin väg till och från parken 
på den aktuella sträckan av Senderödsvägen, 
liksom de som har sin arbetsplats i Maria Park 
eller av andra skäl besöker Maria Park.

Värst skulle vi drabbas som bor i parken utmed 
Carl Westmans allé, parallellt med Senderöds-
vägen, från Engelska gången till Maria Parks 
huvudinfart. Dessa bostäder ligger mellan 
Carl Westmans allé och den aktuella sträckan 
av Senderödsvägen och därmed mycket nära 
utredningsområde 7. Det gäller Helsingborgs-
hems fem flerfamiljshus och två enfamiljshus 
med totalt drygt 40 lägenheter plus ytterligare 
ett flerfamiljshus med annan ägare. Den idyl-
liska utsikten från dessa hus, genom fönster 
och från uteplatser eller balkonger, ut över det 
ovan beskrivna landskapet skulle förstöras på 
ett sätt som jag och säkert många med mig 
finner oacceptabelt.

slutsats av synpunkterna
De kritiska synpunkter som här lyfts fram ur 
samrådshandlingen under dess rubrik "Fakto-
rer med risk för betydande miljöpåverkan" bör 
enligt min uppfattning vara tillräckliga för att 
utredningsområde 7 inte skall tas med i det 
slutliga förslaget.

Tillsammans med mitt påpekande om ökad 
trafik på Senderödsvägen och de synpunkter 

jag tillfört om försämringar i visuell miljöupp-
levelse utifrån perspektivet av de som besöker, 
arbetar eller bor i Maria Park, särskilt de som 
bor vid den aktuella sträckan av Carl Westmans 
allé, finner jag skälen mer än tillräckliga för att 
bestämt avstyrka bostadsutbyggnad i utred-
ningsområde 7.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådperiod med tillhö-
rande medborgardialog. Utredningsområde 
7 är nu borttaget.  

boende dag hammarskjölds 
väg

Vi bor på Dag Hammarskjölds väg 60, fastighe-
ten Glasyren 1/ Lilla Pålsjö, i kurvan mitt emot 
Pålsjö slott. Från våra fönster ser vi dagligen alla 
människor som promenerar och motionerar 
i Pålsjöområdet. Det är ett underbart vackert 
och härligt rekreationsområde med skog, ängar 
och fält. Vi gläder oss åt att planen är att göra 
naturreservat och därmed skydda och utveckla 
detta område för framtiden. Scenario A är för 
oss angeläget att förespråka för att behålla de 
öppna ytorna i landskapets område.

Eftersom vi bor nära trafikgenomströmningen 
på Dag Hammarskjölds väg vill vi framföra oro 
för hastigheterna som många fordon framförs 
med. Vi kan inte ta oss ut från vår fastighet utan 
att någon går ut på vägen för att stoppa trafiken 
så vi kan köra ut. Hastigheten 50 km i kurvan är 
för hög. Hastigheten borde sänkas rent allmänt 
för säkerheten i området. Varför inte anlägga 
övergångsställen vid infarten till paviljongen 
och vid toaletthuset där massor med löpare och 
motionärer ska korsa vägen.

Kommentar: Synpunkter överensstämmer 
med det bearbetade förslag som är framta-
get efter samrådet.

Hastigheten har sänkts till 40 km/h på 
sträckan genom Pålsjö skog och fler farthin-
der planeras att uppföras. Synpunkterna 
överlämnas även till de personer som 
ansvarar för trafikfrågor.
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boende drottninggatan
Beträffande eventuella planer för Pålsjöskog-
området. Vi är många som utnyttja Pålsjöskog 
för rekreation nästan varje dag. Att förändra 
denna underbara del av staden vore upprö-
rande.

Det finns många mycket mer lämpliga områ-
den att utnyttja för nybyggnation!

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter bland 
annat flera föreslagna utredningsområden 
för bostäder har utgått. 

boende eskilsminne  
Jag protesterar å det bestämdaste mot diverse 
förtätnings- och utbyggnadsplaner i Pålsjö skog 
med omnejd. Att gå in och röja i ett suveränt 
vackert och nödvändigt andningshål i Helsing-
borg är dåliga planer och dålig stil.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog. Flera föreslagna 
utredningsområden för bostäder har utgått.

boende Fårhagevägen 
synpunkter på scenario a-d
Det viktigaste är att behålla den viktiga kopp-
lingen mellan Pålsjö skog, Sofiero skog, Land-
borgen och Öresund! Bland annat de fantastiskt 
fina utblickarna från Sofiero, Sofiero gård och 
Tinkarpsgården. Detta göres bäst genom att 
göra de öppna fälten vid Sofiero gård och Tin-
karpsgården till Naturreservat. Dessa områden 
bör absolut inte bebyggas på något sätt. Denna 
koppling och dessa utblickar är av yttersta vikt 
för upplevelsen av området kring Sofiero.

Det enda rätta är kanske att etablera ett 
Naturreservat som omfattar hela Landbor-
gen och samtliga skogsområden inklusive de 
angränsande öppna fälten mellan Landborgen 
och skogarna samt Kungshultsskogen. Motsva-
rande scenario A.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådperiod med tillhö-
rande medborgardialog. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. 

boende hedströmsgatan 
Jag vill lämna följande synpunkter på ovanstå-
ende plan. Min utgångspunkt är att jag sedan 
späd ålder vistats i naturen, vid fyra månaders 
ålder var jag med på bärplockning liggande i en 
kont, jag känner en trygghet i att höra skogens 
stilla sus. Från jag var nyfödd tills jag började 
skolan vistades jag nästan dagligen i Pålsjö skog 
dit min dagmamma tog mig för att jag skulle 
få utlopp för min leklust. Från skolstarten då vi 
bodde i höghus på Ringstorp tog sig hela famil-
jen till Pålsjö skog flera gånger i veckan för att 
promenera eller springa. Skogen var en "trygg 
gård" där jag kunde klättra på omkullvälta träd, 
plocka bokollon, se på växter och ekorrar vid 
paviljongen. När jag började mellanstadiet och 
vi kompisar läste fem böckerna började vi utan 
föräldrar utforska skogen vi läst om i hem-
bygdskunskapen se bilaga 1.

Jag lämnade Helsingborg för studier i Örebro 
efter gymnasiet i januari 1978 och återkom 
när barnen flyttat hemifrån i januari 2011, då 
soptippen på Värmdö skymde utsikten från 
Klosterberget när jag spanande mot Boge-
sundslandet på min dagliga skogstur. http://
www.nvp.se/Sommar/Grotta-med-dunkel-
historia/
Mycket är sig likt i Pålsjö, elljusspåret har blivit 
någon kilometer längre och viss plantering 
har skett samtidigt som Sankta Maria sjuk-
hus lagts ner. Hittar inte till hallonsnåren som 
när jag var barn, vissa stigar är helt igenväxta 
och trapporna murkna kanske för att jag inte 
under många år rörde mig på de gamla väl-
bekanta stigarna. Å andra sidan finns det nya 
fina redskap att träna med i skogen och mer 
människor än någonsin använder skogen för 
det rörliga friluftslivet. Sundsutsikten är fan-
tastisk när vi året runt tar vår runda vi tanter 
mellan 55 år och 89 år en gång i veckan. Är 
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det lite vind längs landborgen och blåser det, 
inne i lä i skogen upp mot Sofiero gård. I min 
generation bodde mina far- och morföräldrar 
på landet jag var den första generationen född 
i staden. Jag fick en naturlig länk till skogen 
oavsett om jag haft Pålsjö skog eller inte MEN 
så är det inte längre.

Då jag bott på Lidingö och Värmdö under mer 
än 25 år har jag sett hur grönytor försvunnit. 
Lidingöborna åker gärna in till Gärdet i Stock-
holm som har fina öppna ängar för drakflyg-
ning, brännboll och annan spontanidrott samt 
ett sportfält http://www.stockholm.se/-/Ser-
viceenhetsdetaljer l?enhet=Ode85921da9a44 
77a384942 Oea45c6ba

Om ytorna bevaras som sportfält för sponta-
nidrott så kan det användas till parkering åt 
Sofiero när det är evenemang på slottet. Alla vi 
som sprungit tjej milen vet hur härligt det är 
på Gärdet med oss själva kutandes men också 
med alla nära och kära som är där och hejar 
och har picknick. Helsingborg är en idrotts-
stad och löparintresset ökar i alla åldrar men 
framförallt hos kvinnor. Det är viktigt att inte 
stänga in utan öppna upp, alla kanske inte 
känner sig trygga i skogen till att börja med 
att kunna springa över öppna ängar kan vara 
en början.

Jag skulle också önska mig att elljusspåret byggs 
ut, jag bodde i Eskilstuna ett antal år och Vil-
staområdet med 10 km elljus var fantastiskt 
året runt. http://eskilstuna.se/sv/Uppleva-och-
gora/ldrott-motion-ochfriluftslivl/Friluftsliv/Fri-
luftsomraden/Vilsta/

Allt kanske inte kan göra på en gång men med 
el-ljus i t.ex. Maria Park skogen och "enkelljus" 
till vanliga slingan så kan det bli riktigt bra. 
Kanske kan det byggas ut etappvis och då ökar 
tillgängligheten under årets mörka månader, 
det är inte alltid månskenet räcker till.

Jag föreslår ett nollalternativ i Pålsjö så att det 
inte bebyggs med hus utan istället när man går 
vidare väljer att bilda ett naturreservat för det 
rörliga friluftslivet enligt Miljöbalken 7 kap. 4§ 
samt tittar på möjligheten till ett sportfält för 

det rörliga friluftslivet.

Avslutningsvis vill jag citera fem punkter ur 
"Fakta skog rön från Sveriges Lantbruksuni-
versitet nr 4 2009 av Matilda Annerstedt"

• Vistelse i natur har en positiv effekt på 
människors hälsa.

• Olika naturliga miljöer kan påverka män-
niskan på olika sätt.

• Lövskog har flera egenskaper som under-
lättar återhämtning från stress.

• I en nyligen genomförd undersökning har 
vi visat att närhet till lövskog från bosta-
den samt långa vistelser i skogen är kopp-
lade till lägre stressnivåer.

• Detta kan ha betydelse för hur tätortsnära 
områden och landskap bör planeras och 
bevaras samt vara en viktig aspekt i folk-
hälsoarbetet.

Kommentar: Översiktsplanen föreslår 
alternativa ytor för en eventuell framtida 
friluftsanläggning. Vad en sådan anlägg-
ning kan omfatta får utvisas av framtida 
utredningar.

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. Synpunkter 
om beslysning av motionsspår översänds 
till kommande arbete med naturreservat 
Pålsjö och till de personer som ansvarar för 
drift och underhåll av våra miljöer.

boende karl Johans gata 
Som "gammal" Helsingborgare med maximalt 
utnyttjande av grönområden, och då speciellt 
Pålsjö området, under hela mitt liv vill jag 
påpeka att inget är så värdefullt för en stad 
som dess grönområden och speciellt då sådana 
som "Pålsjö" där det finns ett någorlunda rikt 
viltliv också.

Ju fler bostäder, gator och mänskligt upp-
byggda sociala strukturer som finns i ett 
område, desto mindre av det vilda. Det vilda 
är en slags garant för att biotoper är funge-
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rande och utan naturligt fungerande biotoper 
ingen naturlig rekreation för människan. Hela 
det området som i folkmun kallas Pålsjö är det 
området som återfinns på sidan 7 i översikts-
planshandlingarna inom dess yttersta ram.

Detta område skall inte bebyggas på något 
sätt mer än undantagsvis som skett vid Pålsjö 
Skog/Krematoriet P- platsen där en toalett 
byggts - en liknande kunde vara på sin plats 
vid parkeringen vid Tinkarpsbackens P- plats.

Området bör hanteras varsamt ur ekologisk 
synvinkel, så att maximalt livsutrymme ges 
till det vilda, så väl växt- som djurliv. Det som 
vore intressant är att sammanbinda området 
så att man på ett säkert sätt nådde området 
nordost om väg 111 och via den sträckningen 
kunde få ett naturområde som drogs mot Alle-
rums naturområde. Det tecknas inte så sällan 
om "utveckling" för framtiden 25- 40 år framåt 
då man diskuterar hur" vi måste ta hänsyn till 
människan möjligheter till utveckling" med 
vägar, järnvägar, flygplatser och så vidare. I det 
sammanhanget vill jag inflika att är det inte 
just vi som lever efter dessa tidigare "hänsyns-
tagande" som ofta ser vad som var fel i tänket 
då! Hade vi vetat vad vi vet idag hade vi aldrig 
lagt ner/tagit upp järnvägsspår/spårvagns spår 
på 60- och 70-talet.

Stora gröna ytor, där vilt trivs och kan repro-
ducera sig är ytor som ger samtliga sinnen den 
"medicin" som vi behöver idag och troligen än 
mer om 25 - 40 år, så det är alltså dagens beslut 
om att inte bara bevara utan även förlänga och 
fördjupa Pålsjö området, som kommer att göra 
livet i Helsingborg attraktivt att leva.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog. Förslag till  bostäder 
finns kvar i form av utredningsområde 8 vid 
Romares väg. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013.  

boende karl X gustavs gata 
Med anledning av den nya översiktsplan som 
planeras för Pålsjö skog vill jag bidra med föl-
jande:  
1. Undersöka möjligheterna att anlägga ett 

kombinerat frilufts-friskvårds-motions-
idrotts- och sportcentrum tillsammans 
med en större estetiskt vacker och till 
miljön väl anpassad hotell- och konfe-
rensanläggning, samt tillhörande badland 
(Jmf Ronneby Brunn) på lämpligt område 
avsett för bl a utomhuskonserter, mässor, 
utställningar, etc någonstans mellan Sofiero 
gård och Villa Thalassa. Syftet är att tillföra 
attraktioner och komplettera utbudet av 
logimöjligheter för att utveckla besöks- och 
turismennäringen i Helsingborg.

2. Restaurera gamla stengärdsgårdar i Pålsjö 
skog. Idag ligger stenarna i många fall 
omkullvräkta och/eller dolda under vege-
tation och jord.

3. Skapa en sluttningsäng fri från träd av den 
gamla pulka- och tefatsbacken i Pålsjö 
backar strax nordväst om Villa Thalassa. 
Nedersta delen vid p-platsen norr om f 
d Pålsjö skola föreslås bestå aven vertikal 
hög mur i natursten med vattenfall och 
liten halvrund bassäng som utformas som 
ett snäckskal. Övre delen av muren måste 
förses med rejält skyddsstaket för att und-
vika eventuella olyckor vintertid. Syfte: 
Framhäver platsens skönhet och utblickar 
över Öresund och Själland, samtidigt som 
platsen inbjuder till picknick och avkopp-
ling, direkt på ängen, eller på bänkar ovan-
för muren.

4. Regelbunden rensning av bäckarna, samt 
dammarna vid Pålsjö kvarn!

5. Skapa en större vattenspegel genom att 
dämma upp bäcken öster om Villa Thalassa. 
Syfte: Förhöjer platsens skönhet samtidigt 
som dammen kommer till användning för 
skridskoåkning vintertid.  

6. Anlägg en större damm på åkermarken 
någonstans mellan Maria Park och Villa 
Thalassa. Syfte: Samma som i ovanstå-
ende förslag, men även för att filtrera bort 
farliga ämnen från jordbruk, dagvattenled-
ningar och avlopp.  

7. Avsett ett reservat inom området där 
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naturen tillåts utvecklas på egna villkor. 
Syfte: Utvecklar förhoppningsvis mång-
falden av arter.

Kommentar: Översiktsplanen föreslår 
alternativa ytor för en eventuell framtida 
friluftsanläggning. Vad en sådan anlägg-
ning kan omfatta får utvisas av framtida 
utredningar. 

Helsingborg har sedan 1990-talet arbetat 
aktivt med att anlägga dammar och våtmar-
ker för att rena vatten och förbättra förutsätt-
ningarna för växt- och djurlivet i 
jordbrukslandskapet. Som ett led i detta har 
staden under 2013 öppnat en kulvert mellan 
Maria Park och Naturpunkt betesmarken för 
att återskapa en bäck på platsen. Den nya 
bäckfåran kommer att ha en renande funk-
tion, fördröja dagvattnet och gynna såväl 
växt- och djurliv som friluftsliv samtidigt som 
den förhöjer platsens skönhet.  

Synpunkter kring planering och skötsel av 
natur respektive vatten överlämnas till de 
personer som ansvarar för detta. Beslut om 
att påbörja arbete med naturreservat Pålsjö 
togs av stadsbyggnadsnämnden den 19 
november 2013. Synpunkterna överlämnas 
även till ansvariga för det projektet.

boende karl X gustavs g (2)  
Utblickarna mot sundet från Landborgspro-
menaden samt natur- och rekreationsområdet 
Pålsjö utgör båda omistliga och synnerligen 
skyddsvärda värden i varumärket Helsingborg 
- Sundets Pärla. Nya intrång i dessa värden bör 
därför medges endast i undantagsfall för att 
tillgodose viktiga samhällsfunktioner.

Dock anser jag att ny bebyggelse trots det 
kan medges i begränsad omfattning i utred-
ningsområdena 5 och 6 söder om Larödsvägen 
och i utredningsområde nr 3, norr om befint-
lig bebyggelse i Tinkarpsbacken. Det senare 
mot att exploatören åtar sig att öka/främja 
allmänhetens tillgång till av denne nyanlagda 
promenadstigar och utkiksplatser utmed Land-
borgskanten ovanför Gravarliden. Detta skulle 

erbjuda allmänheten en fantastisk utsikt över 
sundet mot danska kusten och Kattegatt.

Någon ny bebyggelse bör INTE tillåtas i utred-
ningsområdena 1,2,4,7 och 8. Utrednings-
område nr 1, norr om Magnus Paulins gata, 
framstår som ett helt onödigt och därför oac-
ceptabelt intrång i gröna värden i Pålsjö Slotts 
närområde, för några villors skull. Jag är helt 
övertygad om att moderna företagsledare, som 
villorna förmodligen är avsedda att locka till 
staden, INTE vill förknippas med ett sådant 
intrång i gröna miljövärden. Den befintliga 
trädridån norr om Magnus Paulins gata bör, 
gärna med ökad genomskinlighet mot Pålsjö 
Slott, bibehållas som en barriär som ej rar 
överskridas med ny bebyggelse.

Beträffande utblickarna mot sundet från 
Landborgspromenaden bör dessa skyddas mot 
nya onödiga intrång dels uttryckligen i detta 
planförslag och dels i ett särskilt fullmäktige-
beslut om ett lokalt "Skydd av landsskapsbild" 
i kombination med en, väl avvägd, högsta till-
låten ny-, om- och tillbyggnadshöjd nedanför 
Landborgen. Sammantaget förordas således 
en kombination av Scenarierna A och B med 
fokus på natur- och rekreationsutveckling med 
begränsad bostadskomplettering i utredning s 
områdena 3, 5 och 6. Utblickarna mot sundet 
från Landborgspromenaden bör skyddas sär-
skilt.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter flera före-
slagna utredningsområden för bostäder har 
utgått.

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013.  

boende kompanigatan 
Synpunkter: Pålsjö ändring av Helsingborgs 
översiktsplan
1. Att hela området blir naturreservat. Ingen 

byggnation. Hästgårdar finns det tillräckligt. 
2. Att Sofiero får en särställning.
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3. Att få bort trafiken. Alldeles för mycket 
genomfartstrafik på Christer Boijes väg. 
Tystnaden är viktig för våra liv. Nu låter det 
i Pålsjö skog som om man promenerade vid 
en motorväg. Istället för fågelsång – brum, 
brum från alla bilar som gasar på. Tveksamt 
att så många ivriga joggare tar bilden till sin 
joggingrunda! De borde ta bussen (nummer 
8, 2, 5, 6) eller cykla. Bygg fler cykelställ. 
Stäng Christer Boijes väg mellan våffelca-
féet och Krematoriet. Gör reklam för bus-
sarna.

4. Att utvidga motions- och upplevelsecen-
trum – kanske ett arboretum!

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter flera före-
slagna utredningsområden för bostäder 
samt ridanläggning har utgått. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013.  

Hastigheten har sänkts till 40 km/h på 
sträckan genom Pålsjö skog och fler farthin-
der planeras att uppföras. Synpunkterna 
överlämnas även till de personer som ansva-
rar för trafikfrågor. 

boende kämpagatan 
Helsingborgs stads ställningstagande i ÖP 
2010 redovisas i samrådshandlingen. Det fram-
går tydligt att staden och helsingborgarna högt 
värderar och värnar Pålsjöområdets blandning 
av kustzon, skog och odlingslandskap. Invå-
nare liksom besökare utnyttjar med glädje det 
omväxlande landskapet för avkoppling, rekre-
ation och motion. Det ter sig naturligt och 
klokt att stärka områdets unika ställning som 
just natur- och rekreationsområde. Jag önskar 
lägga fram mina synpunkter på några förslag 
som redovisas av arbetsgruppen.

Samrådshandlingen innehåller tyvärr oklarhe-
ter som delvis gör det svårt för en lekman att 
tolka några av förslagen.

• I avsnittet De här är möjligheterna 
introduceras fyra. scenarier (sidan 34): 
Nollalternativet samt "tre övriga" (som 
"fokuserar på bostadsutbyggnad, .... "). 
I andra delar av dokumentet förekom-
mer fem scenarier: Scenario A, B, C och 
D samt Nollalternativ (sidan 50). Dvs, 
termen nollalternativ används om två 
olika alternativ.

• I avsnittet Scenario B (sidorna 44-45) 
nämns på olika ställen tre utredningsom-
råde: l, 2 samt 8. Endast område 1 (fel-
märkt som 2) och område 8 är redovisade 
på kartan. Jag antar att det är kartans två 
röda markeringar som gäller (men från 
beskrivningen går det inte med säkerhet 
att avgöra vilka utredningsområde för 
bebyggelse som ingår i Scenario B). 

Kommentar: Planhandlingarna har förtyd-
ligats och reviderats till utställningen

naturreservat
Fyra olika förslag för skydd i form av natur-
reservat förs fram. Det största naturreservatet, 
och därmed bästa skyddet för natur och miljö, 
föreslås i Scenario A. Ett något mindre natur-
reservat förs fram i Scenario B och C jag kan 
tyvärr inte finna beräknat antal hektar). Natur-
reservatet i Scenario D samt i Nollalternati-
vet (som beskrivit på sidan SO) är betydligt 
mindre. De två sistnämnda bör avföras: för 
Scenario D redovisas tydligt ett flertal negativa 
respektive extra negativa konsekvenser med 
"Fokus maximal bostadsutbyggnad"; nollalter-
nativet skjuter på problemet och citat "skapar 
en osäkerhet kring den framtida utvecklingen".

ridanläggning(ar)
Tre alternativa placeringar av ny ridanläggning 
läggs fram. Samrådshandlingen redovisar flera 
negativa respektive extra negativa konsekven-
ser vid en placering mellan Sofiero gård och 
Mariastaden (Scenario B och C). Det samma 
gäller alternativt mellan Laröd och Marias-
taden (Scenario A). Med placering norr om 
Kungshultsskogen, som i Scenario D, försvin-
ner (eller reduceras) dessa negativa konse-
kvenser. Trafik till anläggningen behöver vid 
denna nordligare placering inte ledas genom 
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de centrala delarna av området. Fler entréer 
till planområdet, till exempel i dess nordli-
gare delar, nämns i samrådshandlingen som en 
fördel bland annat för att sprida utnyttjandet 
av och belastningen på området.

bebyggelse
Helsingborgs planer på spårvägslinje samt sta-
dens önskan om flerspårsutbyggnad av Väst-
kustbanan berör planområdet. Närmare detaljer 
föreligger inte. Detta bör i nuvarande läge inne-
bära extra stor varsamhet vad gäller planer på 
byggnation för att inte försvåra eller förhindra 
spårdragning genom eller under området.
Utredningsområde 1 och 3 är tämligen små 
i mycket exklusiva lägen uppe på Pålsjöpla-
tån. De två utredningsområdena är visserligen 
belägna i direkt anslutning till nuvarande bebyg-
gelse, men har ändå stor inverkan på kustzonen. 
Samrådshandlingen redovisar extra negativa 
miljökonsekvenser. Utsikten mot sundet från 
de öppna arealerna ovan Landborgen beskärs 
vid en eventuell nybyggnation; jag anser att det 
är ett mycket högt pris för så få nya bostäder 
(beräknat motsvarande 10 resp 5 villor).

Utredningsområde 2 och 4 "bedöms ha stor 
påverkan på riksintresse för kustzonen efter-
som en större yta exploateras i kustområdet i 
direkt anslutning till vandringsleder och stigar" 
och står i konflikt med ÖP 2010. Fler negativa 
respektive extra negativa konsekvenser redovisas 
och utbyggnad kräver även stora investeringar i 
infrastruktur. Jag anser att byggnation allvarligt 
skulle förringa hela planområdets ställning som 
natur- och rekreationsområde.

Utredningsområde 5 och 6 "bedöms ha viss 
påverkan på riksintresse för kustzon" och 
kräver stor investering i infrastruktur. I sam-
rådshandlingen refereras (på annat ställe) till 
Miljöbalken, citat "brukningsvärd jordbruks-
mark får endast tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar om det behövs för att till-
godose väsentliga samhällsintressen som inte 
kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk". En eventuell byggnation tar värde-
full natur och öppen jordbruksmark mellan 
Laröd och Mariastaden i anspråk. En ytter-

ligare entré till området och möjligheten av 
ett motionscentrum försvinner. Även de extra 
parkeringsområdena som används vid storar-
rangemang på Sofiero försvinner.

Utredningsområde 7 är ett av de tre små 
utredningsområdena, men på grund av sin lång-
smala utsträckning framför Maria Park medför 
det negativa konsekvenser som jag anser inte 
adresseras tillräckligt i samrådshandlingen. på 
sidorna 27 och 37 finns foto som visar den 
välkända siluetten av S:ta Maria med sin entré 
och sitt klocktorn (och som beskrivs så utförligt 
på sidorna 23-24). Utredningsområde 7 skulle 
beskära denna historiska vy från stigarna och 
den stora öppna arealen kring Pålsjö gård. Den 
populära rekreationsleden omedelbart söder 
om Maria Park skulle mista sitt attraktionsvärde 
med bebyggelse på södra sidan om Senderöds-
vägen istället för som nu en öppen vy över såväl 
lantlig miljö som vacker skog. Utredningsom-
råde 7 ingår enbart i Scenario D och riskerar 
förhoppningsvis inte att genomföras.

Utredningsområde 8 som ligger helt i utkan-
ten av planområdet ingår i alla scenarion samt i 
nollalternativet. Det förefaller vara en accepta-
bel förtätning även om utredningsområdet inte 
ligger i omedelbar anslutning till nuvarande 
bebyggelse. Ny bostäder i västra delen av utred-
ningsområde 8 kommer gissningsvis närmre 
en existerande hästhage än den nämnda grän-
sen 100 meter. Samrådshandlingen motiverar 
"Generellt gäller dock att om ny bostadsbebyg-
gelse planeras i ett område där det redan finns 
etablerad djurhållning förväntas de boende 
godta en viss lukt- och ljudstörning" vilket är 
svårt att bedöma.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter flera före-
slagna utredningsområden för bostäder 
samt ridanläggning har utgått. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013.  
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boende nicolaus Cervins g
Vi tycker att Pålsjöområdet ska förbli orört. 
Det är en lunga för Helsingborgarna.

Det behövs strövområden för vandrare, motio-
närer, hundägare och barnfamiljer. Någon bebyg-
gelse passar inte in i den bilden.

Vägarna är redan hårt belastade sedan Marias-
taden har byggt ut dels på grund av att Roma-
res väg och Nya Kullavägen efter ombyggnad 
inte sväljer så mycket bilar. Vägen genom Pålsjö 
skog är nu en hårt frekventerad genomfartsväg 
med hastigheter som vida överskrider tillåten 
hastighet.

Sänk hastigheten till 10 km under hastigheten 
för omkringliggande vägar så vi slipper denna 
"racerbana" innan det händer något allvarligt. 
Det känns helt horribelt att hastigheten genom 
Pålsjö skog är 10 km högre än på Strandvägen.

Vi antar att besökarna till Thalassas konferens-
anläggning skall slussas in via Tinkarpsbacken.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder har utgått. 

Hastigheten har sänkts till 40 km/h på 
sträckan genom Pålsjö skog och fler farthin-
der planeras att uppföras. Synpunkterna 
överlämnas även till de personer som ansva-
rar för trafikfrågor. 

boende nicolaus Cervins g (2)  
Vi har tagit del av Samrådshandling 2013-04-
05 och vill gärna delge nedanstående synpunk-
ter och invändningar.

i.
Gemensamt för alla scenarier gäller till att 
börja med att Dag Hammarskjölds väg mellan 
Drottninggatan och Magnus Paulins gata är 
kurvig, smal, saknar cykel- och gångbana och 
smal. Sträckan är liksom fortsättningen på 
Christer Boijes väg skymd och hela sträck-

ningen är hårt trafikerad med utfarter som 
skyms av växtlighet. Hastigheten på passe-
rande bilar ligger mycket ofta långt över de 
tillåtna 50 km/timme. Det finns en stor mängd 
genomfartstrafik på denna smala väg. Denna 
trafik ger upphov till mycket buller för alla 
som vistas i närområdet.

En utökad verksamhet på Villa Thalassa med 
hotell- och konferensverksamhet kommer 
också att leda till stor trafikökning.

Vi anser det därför vara mycket olämpligt att 
genom ökad bebyggelse ytterligare öka på den 
befintliga trafiken.

Eventuell byggnad av cykelfält uppför backen 
som nämns i samrådshandlingen skulle åstad-
komma stor naturpåverkan för den trånga ravin 
som leder upp från Pålsjöbaden.

ii.

Utredningsområde 1
Den åker som är tilltänkt att bebyggas ligger 
för närvarande i träda men är produktiv jord-
bruksmark.

Bebyggelse med 10-30 bostäder kommer att 
ge ett tillskott på uppskattningsvis 20-60 bilar 
till den nuvarande fordonsparken i området 
med konsekvens att buller och avgaser ökar. 
Till detta skall läggas gästande trafik till den 
nya bebyggelsen.

Bebyggelse av denna mark kommer att ge 
betydande påverkan på den vackra vy över 
närterrängen, Öresund och Danmark som 
finns idag.

Utredningsområde 2, 3 och 4
Vi anser att utbyggnad av 410 villor, alternativt 
gruppbebyggelse med 660 bostäder alternativt 
1330 bostäder i flerbostadshus utgör ett alltför 
stort ingrepp i den känsliga miljö som det här är 
fråga om. Vi talar här om massiv utbyggnad av 
fem bostadsområden på Landborgen som har 
Riksintresse.
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En byggnation av detta format kommer att 
starkt på verka den känsliga miljö det här är 
frågan om och vålla oåterkallelig skada genom 
att stänga av kontakten mellan Öresund, 
Landborgen, Laröd och terrängen öster om 
bostadsområdet.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter ovan 
nämnda föreslagna utredningsområden för 
bostäder har utgått. 

Hastigheten har sänkts till 40 km/h på 
sträckan genom Pålsjö skog och fler farthin-
der planeras att uppföras. Synpunkterna 
överlämnas även till de personer som ansva-
rar för trafikfrågor. 

boende nils kaggs gata 
Uppdelningen i olika alternativa exploate-
ringsförslag i Pålsjö Skog är något förvillande. 
(Lite som att köpa olika kanalpaket till TVn, 
där t ex Eurosport kommer med fast man inte 
vill). Följande yttrande behandlar därför de 
föreslagna exploateringsområdena var för sig 
oberoende av alternativ.

område 1
Det är i och för sig bra att kunna utnyttja 
båda sidor av en gata ur ekonomisk synpunkt. 
I detta fall kommer man att avskärma parken 
kring Pålsjö slott liksom den öppna vyn över 
fälten och mot väster med Sundet. Även sam-
bandet mellan slottets gamla ekonomibygg-
nader och parken kring slottet störs. Det är 
inte rimligt att bygga i detta känsliga läge med 
motivet att kunna utnyttja gata och ledningar. 
Man åstadkommer en marginell utbyggnad 
men med påtagliga negativa konsekvenser för 
kultur- och rekreationsvärdena.

Slutsats: Bygg inte här, men skydda från ingrepp 
med reservat eller del i nationalpark.

område 2 och 4
Dessa områden utgör den kontrast till skogen, 
som ger kvalitetsupplevelser för såväl den 
som går över fälten, som för den som vandrar 

i skogskanten. Det finns tendens till att bara 
se bevarandevärdet av skog i sig i Skåne, när 
samspelet med den öppna omgivningen är 
lika viktig. Ett olyckligt exempel är Väla skog, 
där köp- och servicehallar tränger sig på och 
förtar skogens rekreationsvärde. Att exploa-
tera områdena 2 och 4 kan inte heller moti-
veras av ekonomiska skäl såsom att befintlig 
infrastruktur finns tillgänglig. Dessa fält skulle 
dock kunna användas tillfälliga evenemang, 
som kan vara av intresse för alla, såsom fält-
ridtävlingar. Viktigt är dock att inte muta in 
fälten för användning som t ex golf, där till-
träde begränsas.

Slutsats: Bygg inte här, men skydda från explo-
atering med reservat eller del i nationalpark. 
Tillfälliga evenemang bör vara möjliga.

område 3
Att exploatera här med motivet att infra-
struktur finns nära skulle innebära att eko-
nomi prioriteras före rekreationsmiljö liksom 
kultur- och naturvärden på ett provocerande 
sätt. Idag är området fritt från motortrafik.

Slutsats: Platsen är olämplig för bebyggelse 
och bör därför skyddas från exploatering med 
reservat eller del i nationalpark.

område 5
Samma argument som för område 3 och 4 
gäller här med avseende på rekreationsvärdet 
hos skog, som samspelar med öppna fält. Det 
finns ett långsiktigt värde i att behålla skogar 
och fält kring pärlan Sofiero orörda av exploa-
tering. Närheten till Sofiero gör att fältet kan 
fylla och fyller redan en funktion som tillfällig 
parkering. Fältet bör behållas öppet, men bör 
kunna användas för tillfälliga arrangemang.

Slutsats: Bygg inte här, men skydda från explo-
atering med reservat eller del i nationalpark. 
Tillfälliga evenemang/arrangemang bör vara 
möjliga.

område 6
Området upplevs som utkastat på fälten. Dess 
södra del bör inte exploateras med hänsyn till 
rekreationsvärdet i skogarna i kombination med 
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fälten öster och väster om.

Slutsats: Exploatera inte områdets södra del, 
som skjuter in i rekreations-, kultur- och 
naturlandskapet. Skydda denna del från explo-
atering med reservat eller del i nationalpark.

område 7
Mariaområdet avslutas mot söder med stora 
trädbestånd, där de gamla läkarvillorna och 
några kompletterande nyare flerfamiljsvillor 
ligger inbäddade. Allt utgör en charmerande 
och värdefull fasad mot de öppna fälten och 
Pålsjö Gård i söder. Denna landskapsfasad av 
fd Maria sjukhus har också ett betydande kul-
turvärde. Härtill kommer att upplevelsen när 
man färdas längs Senderödsvägen, som ingår 
i rekreationsstråken kring Pålsjö Skog med 
parken på ena sidan och fälten med betande 
djur på andra, är av stort värde. En bebyggelse 
längs Senderödsvägen enligt förslaget skulle 
spoliera de värden, som beskrivs ovan. Ett 
frågetecken för närheten mellan en ny bebyg-
gelse här och djuren på fälten kan också resas. 
Inskränks betesmöjligheterna här med t ex en 
100 m bred zon inskränks också fritidsaktivi-
teterna för ridverksamheten och trevnaden av 
kontakt med djur på promenaden.

Slutsats: Bygg inte här, men skydda från ingrepp 
med reservat eller del i nationalpark.

område 8
Detta område är rimligt att bebygga. Det ligger 
nära Pålsjö Skogs rekreationsområde och för-
sörjning med kollektivtrafik. Området uppfattas 
troligen av de flesta som beläget utanför Pålsjö 
Skogs rekreationsområde.

Slutsats: Detta område bör kunna bebyggas.

slutligen
I förslagen till alternativ redovisas hur många 
lägenheter, som kan tänkas rymmas med olika 
boendeformer. Detta bör väl tolkas som räk-
neexempel. Att bygga huvudsakligen villor 
här skulle ju ytterligare bidra till en segregerad 
stad.

Låt inte kortsiktiga ekonomiska intressen leda 
till exploatering av Pålsjöområdet eller delar 
därav. För Helsingborg och dess invånare är 
området ovärderligt och i sig unikt i de högex-
ploaterade delarna av Skåne. Även för stadens 
framtida utveckling utgör Pålsjöområdet en 
viktig faktor för stadens attraktionskraft inte 
minst på lång sikt, när fler människor bor i Hel-
singborg.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder har utgått. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013.  

boende paviljonggången 
Synpunkter på förslag till ändring av Helsing-
borgs översiktsplan, Pålsjö.

erfarenheter av pålsjö
Boende i Maria Park sedan 2000. Dagliga pro-
menader I området 1-1.5 timmar per dag året 
om. 

värde i området
Helsingborgs mest varierande promenad-
stråk utan konkurrens med övriga stadsdelar. 
Närhet till bad, city och tennisbanor. Behov 
av bil begränsat till inköpsresor och fjärrmål. 
Under 13 år har vi upplevt en älg i Sofierosko-
gen, 2 grävlingar i samma skog. Rådjur 1-14 st 
varannan kväll.

Synpunkt A: Det finns tillräckligt med ridan-
läggningar.
Synpunkt B: Utbyggnadsområde 8 kan 
genomföras. Förslag enbart höghus med pool 
och tennisplaner. Ingen villamatta utan högre 
exploatering.

Synpunkt C: Område 1 kan genomföras med 
villor.

Synpunkt D: Område 3 kan genomföras men 
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värde begränsat och politiskt störande för Hel-
singborgaren i gemen. Slopande har ett gott 
symbolvärde.

Synpunkt E: Övriga utbyggnadsområde slopas. 
Om det politiskt genomdrivs bör höghus väljas 
i första han

Synpunkt F: Ev. spårvagn följer väg 111.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog. Utredningsområde 
8 kvarstår medan övriga föreslagna utred-
ningsområden respektive ridanläggning har 
utgått ur planförslaget.  

boende planområdet 
Samrådssynpunkter från boende arkitekter 
inom planområdet. Med vår detaljkännedom 
av området och mot bakgrund av att det i 
kommunens översiktsplan 2010 och Helsing-
borgs Grönplan gäller miljöer som är klassade 
som riksintressen enligt natur- och kulturhis-
torisk miljölagstiftning vill vi understryka att 
flera av de utredningsområden som berörs är 
synnerligen värdefulla och egentligen strider 
mot kommunens egen översiktliga planering.

Slottsparken vid Pålsjö slott med anor från 1700 
talet och gränsande mot sundet och kontinen-
ten, och Sjukhusområdet Sankta Maria med 
sitt enastående exempel på helhetsamverkan 
mellan planupplägg ,byggnader, park, utfört av 
en Sveriges på 1900 talets början främsta arki-
tekter Carl Westman, är båda unika och kräver 
just genom sitt riksintresse att all påverkan 
av ny bebyggelse vägs noga. Vi vill bidra med 
våra samrådssynpunkter för att belysa denna 
synnerligen viktiga avvägning, som berör Hel-
singborgarna och några av de för staden i sin 
helhetsverkan mest särpräglade och bevarade 
natur - och kulturmiljöerna.

Slottsparken vid Pålsjö anlades på 1760-talet 
och delades in i kvarter omgivna av olika frukt-
bärande häckar, formklippta häckar och rosor. 
De vegetationsridåer som idag inramar och 
avgränsar slottsparken så tydligt mot omgiv-

ningen, har sitt ursprung och sin ide med 
urskiljbara gröna rum från denna tid. Park-
landskapet kring slottet utgör en riksintressant 
kulturmiljö med stora skönhetsvärden, kanske 
rent av den vackraste inom Pålsjö.

Intrång i Slottsparken vid Pålsjö. 

I det gröna rum som gränsar till Magnus Paulins 
gata utgör Lilla Pålsjö, med sin magnifika natur-
stensfasad tillsammans med huvudbyggnaden 
Pålsjö slott en storslagen fond i öster. Lilla Pålsjö 
med den stiliga trappstegsgaveln, sitt vackra 
tegeltak och de imponerande stenladorna är en 
del av slottsmiljön och måste kunna upplevas 
som en viktig del av helheten och får inte skym-

mas av en tillkommande bebyggelse. Se bild l
Bild 1

På färden från havet längs Dag Hammarskjölds 
väg genom Pålsjö skog öppnar sig slottsparken i 
det gröna kvarteret direkt norr om vegetations-
ridån vid Magnus Paulins gata, med den tillräck-
liga distans till slottet och den vackra parken 
som krävs för upplevelsen. Lilla Pålsjö bildar en 
naturlig sida i öster i detta gröna parkrum. Se 
bild 2
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Bild 2
I motsatt riktning på sträckan mot havet krävs 
tillsvarande storlek på ängen mot vegetations-
ridån som vackert avskärmar biltrafiken och 
befintlig bebyggelse längs Magnus Paulins gata 
från parklandskapet. Den vackra och allmänt 
uppskattade gång-, cykel- och bilvägen genom 
Pålsjö skog får här en enastående vy mot ängen, 
sundet, kontinenten, ljuset i väst, en vy varie-
rande genom årstiderna. En bebyggelsegrupp 
skulle till stor del omintetgöra denna land-
skapsbild av riksintresse och påverka naturupp-
levelsen av den uppskattade vägsträckningen. 
Se bild 3

Bild 3
På samma sätt krävs också en distans till bebyg-
gelsen från slottet för att de besökande i slotts-
parken skall uppfatta den storslagna miljön till 
fullo. Se bild 4

Bild 4

"Kinesiska muren" är en naturlig avgränsning 
av villabebyggelsen och landborgspromenaden 

får därefter en klar fortsättning längs slottspar-
kens planteringar. Denna avgränsning av stads-
bebyggelsen är naturlig och avklarad. Se bild.
Nyttan av tillskapandet av ett fåtal villatomter, 
främst pga. av att avlopps- och vägfrågan för 
dessa är löst, synes ringa i förhållande till de 
skadliga konsekvenser för upplevelsen av slotts-
parken de tillfogar.

Det allmänna intresset av att medge exploate-
ring för några villatomter anser vi väga mycket 
lättare än de skönhets- och kulturvärden som 
går förlorade. En exploatering med tomtav-
gränsningar och byggnader skulle omintetgöra 
det medvetet gestaltade och avklarade park-
rummet och till stor del ödelägga en helhets-
miljö som älskas av Helsingborgarna och utgör 
en unik väl utnyttjad rekreationsmöjlighet med 
sin närhet till sundet och kontinenten.

håll jordbruksängarna söder om 
sankta Maria fria. 
Föreslagen exploatering söder om gamla sjukhu-
set Sankta Maria synes olämplig mot bakgrund 
av att Sankta Maria-parken i översiktsplanen är 
klassad som kulturmiljö av riksintresse enl. Mil-
jöbalken kap 3 §6.

Den vackra avslutningen av sjukhusområdet 
med sin gröna vegetationsridå och med sin 
magnifika entré ut mot omgivande åkerland-
skap i söder är avklarad på ett mycket värdigt 
sätt av arkitekten Carl Westman. Westman var 
ett av de stora arkitektnamnen under 1900-
talets första decennier, upphovsman till Stock-
holms Rådhus och Röhsska museet i Göteborg 
och inte minst den unikt sammanhållna bebyg-
gelsen och planen för Sankta Maria.

Parken, läkarvillorna och portvaktstugoma 
är Q- märkta och detta naturliga avslut och 
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stora gröna rum mot söder liksom den öppna 
jordbruksmarken kring Pålsjö gård borde vara 
ett riksintresse att bevara orört utan tillkom-
mande alltför närliggande bebyggelse. Se bild.
Område öster om Romares väg är däremot 
mera lämpligt för bebyggelse. En exploatering 
som knyter an till koloniområdet i norr och, 
kyrkogården i öster och söder, med bra gång-
avstånd till bussförbindelser, samtidigt som 
det ramar in och avslutar landskapsrummet 
runt Pålsjö Gård.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog. Utredningsområde 
8 öster om Romares väg kvarstår medan 
övriga föreslagna utredningsområden för 
bostäder har utgått ur planförslaget.

boende slottsvägen 
Pålsjö skog- och Sofieroskogområdena är mycket 
viktiga för friluftsliv och rekreation. Vi är många 
motionärer som nyttjar skogen. Det är en stor 

tillgång för staden med detta naturområde, dess-
utom relativt centrumnära. Området saknar idag 
skydd och bör uppgraderas till naturreservat. 
Från skogen i norr vid Sofiero och söderut.

Jag förordar ett modifierat scenario A. Möjli-
gen scenario B. Ett frilufts- och motionscen-
trum i norr gör området mer attraktivt. Fler 
kan upptäcka vilket fint rekreationsområde vi 
har. Både Helsingborgare och besökare utifrån. 
Detta kommer också att gynna Sofiero. Jämför 
Skryllegården i lund. Det bör vara möjligt att 
samordna aktiviteter på Sofiero och detta fri-
lufts- och motionscentrum. Det är tveksamt 
med en hästgård norr om Sofieroskogen. I 
Laröd finns idag ridanläggningar, alltså de är 
nära till Sofiero och Pålsjö. En ridanläggning 
berör endast de aktiva inom stallet. En s.k. 
Skryllegård vänder sig till allmänheten.

Scenario C och D innebär åtskilliga negativa 
konsekvenser för skogen. Områdets unika 
karaktär förstörs för all framtid. Dessutom 
kommer det att påverka besöksnäringen på 
Sofiero. Stadens attraktionskraft minskar helt 
enkelt. Förslagen strider mot riksintressena.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder samt ridanläggning har utgått. Två 
alternativa platser för framtida friluftsan-
läggning ingår i utställningsförslaget.

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013.  

boende tågaborg 
Till er som vill bestämma: Rör inte Pålsjö 
Skog! låt skogen i stället bli en nationalpark! 
Tänk efter, innan det är för sent!

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog och omfattar  skydd 
av området i form av naturreservat. 
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Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013.  

boende Wejlandersgatan  
Efter att vi deltagit i samrådsmötet på Villa 
Thalassa den 4/6,samt att vi senare närmare 
studerat häftet "20 1 3-04-05 Samrådshand-
ling", vill vi härmed framföra våra synpunkter 
på här föreslagna ändringar av gällande över-
siktsplan för området.

Då vi uppfattat att andra redan framfört syn-
punkter på ridanläggningar, parkeringar vid 
Sofieroområdet m.m. vill vi koncentrera oss 
på två punkter:

1. Föreslagen byggnation på området 
norr om Magnus Paulinsgatan kallat 1. i scena-
rio B,C, och D sid 45,47,49.

2. Följdverkningarna av befintlig och 
tilltänkt utbyggnad av verksamheten i Thalas-
saområdet.

Utredningsområde 1
På sid 34 beskrivs att man tänker sig nybygg-
nation norr om Magnus Paulinsgatan med 
villor, gruppbebyggelse samt med flerbostad-
hus omfattande från 10 till 30 bostäder. Här 
framförs även motiveringar av områdets lämp-
lighet och kapacitet, som vi upplever som 
anmärkningsvärda och avsiktligt missledande 
i "förskönande" syfte. Man gör gällande några 
synpunkter vi måste opponera mot.

Området har inte, som hävdas, bra anslutning 
till gatu- och cykelvägsnätet. Verkligheten är 
den motsatta. Tillgänglighet med biltrafik kan 
endast ske via den smala Magnus Paulins gatan 
från och ut på den i dag hårt trafikbelastade 
Dag Hammarskjölds väg. Här i en delvis dold 
kurva mitt emot "Lilla Pålsjö" med gatorna 
omgivna av kraftig skrymmande vegetation 
åt alla håll. Här sker ofta tillbud redan i dag. 
Hävdad anslutning till cykelvägsnätet sker 
endast åt ett håll - norrut - till en befintlig smal 
gång-och cykelbana, som dessutom slutar redan 

innan den nått fram till krematoriet.

Stadsbussanknytning till området föreligger 
inte. Närmaste tillgänglighet hänvisar man 
till Drottninggatan och då på åtskilliga 100 
meters avstånd och med en kraftig lutning 
att ta sig upp eller nerför. Detta kan verkligen 
inte benämnas lättillgängligt, speciellt inte vid 
mörker och dålig väderlek.

Man hävdar även att anslutning till befintliga 
tekniska anläggningar kan betraktas möjligt. 
Det förefaller dock troligt, att så kan ske endast 
efter det ganska omfattande schaktningar och 
anläggningsarbete utförts p.g.a. gatubredd och 
nivåskillnader till omgivningen. Det verkliga 
resultatet av tilltänkt byggnation blir därför, 
att man kommer att tvingas att ta minst halva 
fältet framför slottet i anspråk. Här blir det 
alltså en påtagligt dramatisk påverkan på hela 
på hela området Slottet. Lilla Pålsjö och Land-
borgskanten. Ända från Landborgspromena-
den fram till Dag Hammarskjölds väg. Detta 
skall alltså ske i ett område av Helsingborg, 
som man i flera andra sammanhang brukar 
framhålla som särdeles skyddsvärt. Många 
helsingborgare delar säkert denna uppfattning 
om skyddsvärdet.

Vi är medvetna om att det sedan länge före-
ligger intresse från olika exploatörer och 
boendeintresserade för just detta område. 
I diskussioner nämns t.o.m på olika håll, att 
man i vissa kretsar redan betraktar byggna-
tionsfrågan, som redan beslutad. Om så skulle 
vara fallet kommer det följaktligen att i en 
nära framtid framgå vilka som exploaterat och 
vilka, som kommer att bebo.

2. thalassaområdet
Här vill man skapa ökad möjlighet för verk-
samheter som hotell, konferenser eller rekre-
ationer. Förutom befintliga anläggningar 
tillskapas nybyggnadsrätt på en c:a 1500 m2. 
Man kommer alltså sammantaget att dispo-
nera en byggnadsyta på över 3000 m2. Hur 
denna kommer att tillvaratagas, vet nog ingen 
ännu.
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Förväntat antal besökare kan därför inte beräk-
nas i dag. En direkt miljöpåverkan i just detta 
område behöver förhoppningsvis inte bli alltför 
stor i sig. Av mycket stort intresse är dock, hur 
man från berörda myndigheter tänker sig att 
lösa en förväntad kraftigt ökad billtrafik på de 
smala och krokiga vägarna i området. Skall även 
denna komma att ledas genom Pålsjö skog?

Kommentar: Tillfarten till Thalassa kommer 
även fortsättningsvis att ske via Dag Ham-
marskjölds väg.

sammanfattning
I det hittills presenterade materialet från Stads-
byggnadsnämnden beskriver man i lyriska 
ordalag den fina, skyddsvärda miljön i pålsjö-
området. - Hur betydelsefull man anser att den 
är för naturupplevelser, djurliv, rekreation, pro-
menader och lek. Trots detta framlägger man 
nu alternativa planer för hur man skall kunna 
komma åt att bebygga centralt beläget område 
(1) i skogen. Miljön vid Slottet, Lilla Pålsjö, 
anknytningen mot landborgskanten och Öre-
sund blir naturligtvis helt förändrad om ängs-
marken här fylls upp med ännu ospecificerad 
bebyggelse. Det som vi uppfattar som vackert 
i dag förblir ju inte vacker efter en hårdhänt 
exploatering.

Talesättet: Man kan inte äta upp kakan och 
sedan tro att man har den kvar - synes vara 
tänkvärt i denna planering.

Området från Slottet med bäckravinen och 
sedan en smal, kurvig väg längs bäcken neråt 
Sundet, kantad av höga bokstammar, myn-
nande vid den helt unika miljön med den 
vackra dammen och den gamla vattenmöllan 
är riksbekant för sin helt egna genom årsti-
derna växlande skönhet.

Vi helsingborgare är stolta över detta och vill 
gärna ha det kvar!

Trafikintensiteten här genom Skogen är i dag 
tyvärr inte vad Stadsplanekontoret tycks före-
ställa sig. Bebyggelsen i och kring Maria Park 
har på senare tid medfört att många trafikan-
ter bl.a härifrån väljer att ta vägen genom 

Pålsjö skog för att slippa köa vid busshållplat-
serna längs Romares väg. Under större delen 
av dygnet är därför trafiken genom skogen 
numera avsevärt förtätad och tyvärr mycket 
snabb. Gående, cyklande och andra oskyddade 
trafikanter utsättes därför ständigt för allvar-
lig fara från vårdslösa bil-och mc. förare, som 
ej visar hänsyn utan bara tutar och tränger sig 
fram... Incidenter förkommer dagligen. Till 
detta kommer riskerna av att utsättas för skad-
liga avgaser, som ej ventileras bort under den 
täta vegetationen.

Innan ytterligare bebyggelse och verksamheter 
i Pålsjöområdet kommer till stånd är det nöd-
vändigt, att ansvariga tjänstemän och politiker 
inser det allvarliga i situationen, som den är 
nu. Man måste tänka igenom vilka lösningar 
man avser för framtiden och framlägga en 
redogörelse för dessa. Vill man tex. gräva ur 
ravinens branta kanter för att kunna bredda 
vägen, eller vill man skapa utrymmet genom 
att lägga Pålsjöbäck i en kulvert? Hur långt kan 
våra stadsplanerare och beslutande politiker 
tänkas vilja sträcka sig för att kunna förverk-
liga sina byggplaner?

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder har utgått. 

Hastigheten har sänkts till 40 km/h på 
sträckan genom Pålsjö skog och fler farthin-
der planeras att uppföras. Synpunkterna 
överlämnas även till de personer som ansva-
rar för trafikfrågor. 

boende örtagårdsgatan 
Vi har tagit del av översiktsplanen/samråds-
handlingen, och här är våra synpunkter.

Vi bor på Örtagårdsgatan, granne med Maria 
Park. Vi flyttade hit för ca nio år sedan från 
centrala Malmö, och valde denna plats i prin-
cip helt och hållet tack vare närheten till 
skogen, fälten och det obrutna naturområdet 
hela vägen ner till havet. Värdet på denna 
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naturupplevelse nästan mitt i Helsingborg är 
omöjlig att sätta ett pris på - för oss är den 
ovärderlig.

När vi läser om de olika scenarios som föreslås så 
ser vi endast en möjlig väg: Scenario A.

Fokusera på att utveckla de naturvärden som 
redan finns - de kommer att bli ännu mer vär-
defulla och göra Helsingborg ännu mer attrak-
tivt ju mer staden växer.

Vad gäller förslagen till bostadsexploateringen, 
så skulle det vara förödande för naturvärdet 
och naturupplevelsen om utredningsområde 
2, 4 och 7 realiserades.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder har utgått. 

Mål om naturreservat Pålsjö finns i Miljö-
program 2011-2015.  Beslut om att påbörja 
arbete med naturreservat Pålsjö togs av 
stadsbyggnadsnämnden den 19 november 
2013.  

privatperson   
Jag har varit på utställningen i villa Thalassa, 
läst Samrådshandling 2013-04-05 och tagit 
upprepade cykelturer och promenader i det 
aktuella området. Senast idag den 28/6 har 
min fru och jag promenerat med vår hund 
väster om Thalassa och det blommande tul-
panträdet. Några hundra meter därifrån fanns 
ett vackert och friskt rådjur, som vi kunde 
betrakta där det betade under flera minuter. 
Vi mötte joggare, cyklister, stavgångare, fla-
nörer och efter att ha kommit ut ur skogen 
gick vi den asfalterade vägen genom fälten 
och med blå himmel och skogen på avstånd. 
Fåglar sjöng, trafikljuden var borta och istäl-
let uppfattade vi det milda bruset från havet 
och allt detta underströk friden och tystna-
den. Vi hade själva hittat kantareller och såg 
att någon hade skördat blommande fläder på 
en del buskar, men en rikedom av blomning 

fanns kvar på många, många buskar. Vägen till-
baka gick genom skogen öster om de öppna 
fälten. Vi mötte hundägare som slutat prome-
nera i Pålsjö skog, sedan de stympade träden 
utmed järnvägen liksom det kvarlämnade 
riset minskat friden och de estetiska värdena. 
Jag är medveten om att detta är nödvändigt 
för järnvägens säkerhet och att rishögarna är 
bra för mångfalden av insekter och andra djur 
och för lavar och svampar. Pålsjö skog är gläd-
jande nog mycket mer nyttjat nu än för 10 år 
sedan, men detta innebär ju också ett slitage. 
Tillgänglig mark har ju också minskat genom 
tennisbanorna, som i det fördolda har brett 
ut sig och annekterat skogsmark. Den tystnad 
och frid som vi fann när vi gick mot norr finns 
inte alls i kvar i Pålsjö skog som för några år 
sedan. Tystnad, växelspel mellan fält och skog, 
mellan ljus och dunkel, havsnärheten är omist-
liga värden för människor, liksom kontakt med 
djur och växter. 

Som jag ser det är det dessa värden som står 
på spel och det är egendomligt att det utan 
någon argumentation i alla fyra förslagen finns 
en större hästanläggning. Ridstigar och pro-
menadstråk kommer att vara i konflikt med 
varandra liksom en säkerligen omfattande 
biltrafik till och från anläggningen. Redan nu 
finns ridanläggning i Laröd och kring Pålsjö 
gård, där ju också ett mycket stort ridhus har 
uppförts för några år sedan. ”Området mellan 
kusten, landborgen, Pålsjö skog och Sofiero 
är ett av Helsingborgs vackraste landskap ... ” 
Det är viktigt och nödvändigt att behålla det 
vackert för lugn, skönhet och rekreation i har-
moni med naturen och för oss och våra efter-
kommande bevara dess upplevelser. Scenario 
A innebär att kyrkans tidigare mark bebygges 
öster om Romares väg. Det är en logisk utveck-
ling av Mariastaden med tillgång till buss och 
tåg på nära håll. Jag är starkt negativ till ridan-
läggning över huvud taget och för mig är en 
sådan lika störande som en bostadsbebyggelse. 
Jag är medveten om behovet av bostadsmark 
och varför kan man då inte använda området 
för den föreslagna ridanläggningen nordost om 
cykelbanan Maria Park - Laröd till bostäder i 
stället? Kommunikationerna är ju bra med 
buss inom Mariastaden, matarbuss till Maria 
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station, och om nu en spårväg blir verklighet 
kommer ju den öka attraktiviteten. Områ-
det med fält och skog kommer då omges av 
bebyggelse åt norr, öster och söder och av 
kusten och landborgen åt väster. På så sätt fort-
sätter Helsingborg att vara en attraktiv stad. 
Jag tänker på Central Park i New York där det 
finns stora och varierade rekreationsytor mitt i 
storstädernas storstad med skogspartier, ängar, 
dammar och slingrande promenader med 
lugn och estetiska värden. Varför skall då inte 
Helsingborg med uttalade mål om kultur och 
natur kunna bevara området så lite förstört 
som möjligt? Vi måste behålla den fria ytan i 
Pålsjöområdet mellan Laröd, Maria Park och 
Staden. 

I min kommentar förlägger jag bostadsbyg-
gandet öster och norrut och föreslår också 
att man bygger högt, dels för att behålla 
marken så oskadad som möjligt och dels för 
att många människor skall kunna bo i närhet 
av ett bevarat, underbart landskap. Man skulle 
kunna tänka sig ett högt hus som pendang till 
huset under uppförande på Närlunda och de 
högklassiga husen på Elineberg och liksom 
de senare föremål för arkitekttävling. Kanske 
kan det bli lika intressant som Turning Torso 
i Malmö. 

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
ridanläggning samt flera föreslagna utred-
ningsområden för bostäder har utgått.

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013.  

privatperson (2)  
Som medborgare och högskattebetalare i 
Helsingborg anser jag att NOLLALTERNA-
TIVET är det ENDA RÄTTA. Gör Pålsjö till 
ett naturreservat! Det är det enda område som 
ännu är någorlunda orört, och i enlighet med 
den biologiska meningen i naturen. NEJ till 
SAMTLIGA BYGG och FÖRÄNDRINGS-
PLANER som stör naturen och den ”lunga” 

Helsingborg ännu har i Pålsjöområdet. Vi har 
ridanläggningar så det räcker, och det finns 
ingen anledning att bygga fler i stadsbebyggda 
områden. Vi hästägare/ryttare vill rida i natu-
ren inte i bebyggda områden.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
ridanläggning samt flera föreslagna utred-
ningsområden för bostäder har utgått.

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013.  

privatperson (3) 
Som ni själv skriver på hemsidan är Pålsjö ett 
av Helsingborgs mest populära och välbesökta 
naturområden. Låt det förbli det! Kan för en 
gångs skull något i den här staden få vara till 
för alla och inte reserveras för resursstarka 
människor och andra kapitalintressen?

Låt Pålsjö få vara den underbara, tysta (rela-
tivt) men i högsta grad levande oas området är 
idag. I en stad som redan har jämförelsevis lite 
naturområden är det extra viktigt att i möjli-
gaste mån vara rädd om det lilla som finns.

Vi anser att Scenario A med Fokus natur- och 
rekreationsutveckling (alternativt Nollaterna-
tivet) är det enda acceptabla av förslagen. Helt 
förkastliga är Scenario C och D med alltför stora 
ingrepp i det som är Helsingborgs viktigaste 
”lunga”. Hur ni alls kan lägga fram något så van-
vettigt som Scenario D går inte att förstå! Menar 
ni på fullt allvar att det ens är något ni överväger?

Är det något Pålsjö absolut inte behöver är det 
stora villaområden på fälten som utgör utbred-
ningsområdena 2-4. Låt i stället det påbör-
jade projektet med ekologiskt odling fortsätta 
i någon form. Att kunna blicka ut över dessa 
åkrar är en väsentlig del av upplevelsen av Pålsjö. 
Utöver att denna kvalitet skulle försvinna skulle 
all biltrafik med åtföljande buller och avgaspro-
blematik totalt förstöra området. Kort sagt är 
framför allt Scenario D inget annat än en föro-
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lämpning mot invånarna i Helsingborg!

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder har utgått. 

De fyra scenarierna A - D syftade till att 
tidigt i processen pröva flera olika alterna-
tiv inklusive dess konsekvenser för områ-
dets utveckling. Ett nytt förslag har nu 
tagits fram med utgångspunkt i de fyra sce-
narierna. 

privatperson (4)  
Jag motsätter mig en ny ridanläggning! Det 
finns redan alltför många hästar i området. 
Man rider på gångstigar, cykel- och bilvägar 
och överallt ser man hästavföring. Det är inte 
så roligt att gående möta en stor häst på någon 
meters håll. INTE EN HÄST TILL I OMRÅ-
DET!! De kan hålla till på landet. Jag motsät-
ter mig även bostadsbyggande och ser enbart 
satsning på friluftsliv och miljö utan hästar, 
kanske nollvisionen passar bäst eftersom rid-
anläggning verkar ingå i alla alternativ!

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
ridanläggning samt flera föreslagna utred-
ningsområden för bostäder har utgått

privatperson (5)  
Här kommer mina synpunkter gällande över-
siktsplanen för Pålsjö. Jag tycker att det ska 
vara Fokus maximal bostads utbyggnad med 
Scenario D, men att man ska ta bort förslaget 
på ridhusanläggning. Finns redan tillräckligt 
många. Man kan även bygga ut med mer skog 
vid åkern som en förlängning på befintlig skog. 
Inga höghus skall bebyggas på denna mark. 
Det förstör hela området. Endast fribyggar-
villor som inte är allt för höga bör byggas på 
denna del, Som mest 2 plan.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 

efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog. Utredningsområde 8 
vid Romares väg kvarstår medan övriga före-
slagna utredningsområden för bostäder samt 
ridanläggning har utgått.

privatperson (6)  
Jag ber er! Bygg inga hus vid Pålsjö Slott! 
Något i Helsingborg måste kännas igen sen 
förr! Hitta på någon åtgärd för Slottet istäl-
let. Nog måste väl ni slå era kloka huvuden 
ihop och hitta på något åt Slottet! Eller låt det 
bara va!! Det är så djuvligt där nu! Villor Gud 
Bevare mig Det räckte med att ni slaktade 
St:a Marias omgivningar och sjukhus! En som 
föddes i Helsingborg för 60 år sedan.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog, varefter bland 
annat utredningsområde 1 vid Pålsjö slott 
har utgått.

privatperson (7)  
Att Pålsjöområdet är ett av de viktigaste fri-
tids-och rekreationsområdena i Helsingborg 
behöver knappast understrykas. Det är en 
lunga för staden och dess bevaring är av största 
nödvändighet. Pålsjöområdets attraktion ligger 
i dess centrala läge, tillgänglighet, och att fäl-
tens öppenhet tillsammans med skogen skapar 
en känsla av distans från staden.

Närheten till naturen och landet används som 
säljpunkter för de nya bostadsområdena, men 
är just det som hotas med ny byggnation. Tra-
fikbullermätningen i översiktsplanen visar tyd-
ligt hur sällsynta ”tysta” zoner är i dagens läge. 
Det arbetas hårt på att dra ner ljudnivån och 
trafikmängden i stora delen av staden. Inkräkta 
inte på ett av de härligt bullerfria områdena!

Trots planer för kollektivtrafik i området 
kommer självklart även mängden privata bilar 
och den totala trafikmängden öka. Även nollal-
ternativet innehåller fler bostäder. Att det bara 
kommer att byggas på en del av fälten (utred-
ningsområde 7 och 8) mellan krematoriet och 
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Maria park är orealistiskt. Hur garanteras det 
att även detta förslag inte blir en hal nedförs-
backe till ökad byggnation?

Ett nytt ridhus av de proportioner som före-
slås kommer att överskugga resten av området. 
I Larödsområdet finns det tydliga exempel på 
hur ridhus hamnar i konflikt med både natur 
och tät bebyggelse. Ökad trafikmängd, för att 
inte nämna det stora område som tas i anspråk 
för betesmark och byggnation, är bara några av 
dessa konflikter. Ett scenario med ett centralt 
placerat ridhus i Pålsjöområdet skulle endast 
förvärra problemen.

Vilken bild vill vi ge av Helsingborg? Kommu-
nen som är bäst på återvinning i landet och 
behåller naturen i åtanke, eller den som har 
byggt in sig i ett hörn när en viktig del av det 
som drar folk till staden inte finns kvar?

Vi tog del av översiktsplanen först efter pla-
nerna uppmärksammats i Helsingborgs 
Dagblad och vi sedan grävt på kommunens 
hemsida för att hitta dokumentet. Att det är 
så svårt att hitta planerna och information, kan 
knappast räknas som öppen beslutsfattning.

Hoppas att framtida beslut i frågan är mer till-
gängliga och uppmärksammade så allmänheten 
kan dela med sig av sina synpunkter.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder samt ridanläggning har utgått.

Helsingborg kommer att under perioden 
2011 - 2015 ha tagit fram i genomsnitt ett 
naturreservat om året i enlighet med Hel-
singborgs miljöprogram. Politiskt beslut om 
att påbörja arbete med naturreservat Pålsjö 
väntas under 2013.

Samråd, liksom utställningsskede, har infor-
merats via annonser och artiklar i dagspress 
samt på www.helsingborg.se/oversiktsplaner. 
Handlingar har även i regelrätt ordning varit 

tillgängliga för alla att ta del av i stadsbygg-
nadshuset på Järnvägsgatan 22. Vår avsikt 
är givetvis att alltid erbjuda lättillgänglig 
information. Vi beklagar om det har uppfat-
tats på annat sätt. Intresserade invånare kan 
även framöver ta del av kontinuerlig och upp-
daterad information på helsingborg.se.

privatperson (8) 
Pålsjö är viktigt för Helsingborgs invånare.

Ingen bebyggelse som eventuellt tillkommer 
får göras till privat mark/område. Tvärtom kan 
eventuellt tillkommande bebyggelse innebära 
att man kan passera områden som tidigare 
varit åkermark (område 2 och 4 till exempel).

Det skriande behovet av ungdoms- och stu-
dentbostäder skulle kunna avhjälpas med de 
hundratals lägenheter som i några av förslagen 
specificeras.

Med detta sagt: det får inte under några som 
helst möjligheter byggas fler villor eller bostads-
rättsfastigheter! Enkom hyreslägenheter (even-
tuellt i radhusform). Detta anser jag vara viktigt 
för att inte cementera de redan hävdvunna 
segregationslogiker som präglar vår stad. Inget 
köpe!!!

Låt de vildvuxna stigarna i landborgens slänt 
vara intakta! Dessa erbjuder äventyrliga platser 
som är ovanliga i urbana miljöer.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för bostä-
der har utgått. Utredningsområde 8 vid 
Romares väg kvarstår. Ambitionen från sta-
dens sida är blandade upplåtelseformer och 
tät bebyggelse samt att förstärka koppling-
arna mellan Mariastaden och Pålsjö skog.  

Förslag angående stigar och äventyrliga 
platser översänds till kommande arbete 
med naturreservat Pålsjö. 
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privatperson (9) 
Stadens lunga, Pålsjö skog, måste även fram-
gent få vara till för helsingborgarnas rekreation. 
Området tål inte mer urban belastning. Ytter-
ligare bebyggelse och mer biltrafik är därför 
uteslutet. Byggandet av ridhus är av samma 
anledning ytterst olämpligt.

Låt Pålsjö skog fortsätta att vara det öppna, 
tysta och fria andrum helsingborgarna behö-
ver!

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder har utgått. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013.  

privatperson (10) 
Pålsjö skog är oerhört värdefullt för mig och 
många andra helsingborgare. Området är litet 
3500x1700 meter enligt förslaget, mer en 
park än en skog. Grönområde som ligger nära 
städer och dit man kan ta sig per cykel och fot 
är en stor kvalitet. Var rädda om Pålsjö skog!!

Plantera mer skog och sammanbind de skogs-
partier som inte hänger ihop. Anlägg gärna en 
våtmark och förslaget att göra dagvattenled-
ning till bäck är bra.

Jag är för kollektivtrafik och cyklar och åker tåg 
till jobbet varje dag, men en spårvagn genom 
Pålsjöskog är INTE bra. Det delar området och 
försämrar djurlivet. Lägg den eventuella spår-
vagnen i utkanten av skogen.

En cykelväg i backen på Dag Hammarskölds 
väg är bra om man kan göra den på vägbanan. 
Jag gillar hästar och ridning men tycker en rid-
anläggning i Pålsjö skog tar alltför mycket mark 
i anspråk och delar upp området för mycket. 
Bygg inte bostäder i Pålsjöskog och nagga inte 
heller dess kanter och fina utblickar med nya 
bostäder. (Bygg istället på ställen som exem-

plet längs Kullavägen, mark som var avsatt till 
väg, blir istället plats för bostäder och smalare 
väg.)

Tystnad är en stor bristvara och inte heller i 
Pålsjöskog är det fritt från trafikljud. Skapa fler 
tysta områden. Dela området så lite som möj-
ligt med nya vägar.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder liksom ridanläggning har utgått. 
Under 2013 har bäcken mellan Maria 
Park och Naturpunkt betesmarken åter-
skapats.    

Ytor för plantering av skog ingår i planför-
slaget som kompensation för den trädfäll-
ning som skedde i samband med 
trädsäkring av järnvägen. Utökning av 
skogsarealer kan bli aktuellt som en följd 
av kommande arbete med naturreservat 
Pålsjö.  

Hastigheten har sänkts till 40 km/h på 
sträckan genom Pålsjö skog och fler farthin-
der planeras att uppföras för att skapa en 
säkrare, tystare och mindre belastad miljö. 
Synpunkterna överlämnas även till de per-
soner som ansvarar för trafikfrågor. 

Två utredningsområden för spårväg kvar-
står i planförslaget i avvaktan på pågående 
utredning kring spårvägar.

privatperson (11)  
Jag har önskemål om att det ska bli fokus max-
imal bostadsutbyggnad dvs säga scenario D. 
Jag skulle även vilja att man planera lite mer 
skog på den ena åkern.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder har utgått. 
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Ytor för plantering av skog ingår i planför-
slaget som kompensation för den trädfäll-
ning som skedde i samband med trädsäkring 
av järnvägen. Utökning av skogsarealer kan 
bli aktuellt som en följd av kommande 
arbete med naturreservat Pålsjö. 

privatperson (12) 
Tycker inte att det ska byggas i Pålsjö skog. Vill 
inte heller att det byggs på den goda jorden 
som man t.ex. gjort i Rydebäck.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder har utgått. 

privatperson (13) 

överväganden i öp 2010
I ÖP 2010 finns ett antal övervägande gjorda 
av principiell betydelse, som i rubricerat för-
slag till ändring av översiktsplan, upplevs vara 
uppe till omprövning. ”Analyser för vilka 
områden som bäst lämpar sig för förtätningar 
ur ett miljömässigt, ekonomisk och socialt 
perspektiv och vilka som har sämre förutsätt-
ningar ska göras då frågan aktualiseras inom 
ett område”.

• Redovisat förslag bedöms ligga i linje med 
intentionerna i ÖP 2010.

”Helsingborgs stad ska hushålla med mark och 
i första hand förtäta inom redan byggda områ-
den.”

”Vid nyexploatering ska balanseringsprincipen 
tillämpas det innebär att vi först och främst 
ska undvika att förstöra eller skada naturvär-
den eller ekologiska värden. Om det visar sig 
inte vara möjligt ska intrånget minimeras och 
värdena ersättas med likvärdig funktion och 
omfattning så nära källan som möjligt”.

• Områden där påverkan på miljö skulle bli 
stor har i utställningsförslaget utgått. Vilket 
är det första steget i balanseringsprincipen, 
att undvika. Övriga delar av balanserings-
principen hanteras vanligen i detaljplane-
processen.

”Helsingborgs gröna miljöer utgör stor kvali-
tet och tillgång för både människor, djur och 
växter. Dessa är viktiga för Helsingborgs att-
raktivitet, folkhälsan och för att stärka den 
biologiska mångfalden. Dessa miljöer är ofta 
välbesökta och kan utvecklas till turistmål och 
viktiga målpunkter i större nätverk. Besöks-
magneterna Pålsjö skog och Örby ängar har 
stora värden för rekreation och friluftsliv och 
bör utvecklas för dessa ändamål”

• Förslaget har tagit hänsyn till dessa delar 
av ÖP 2010.

Landborgen- ” Möjlig lokalisering av bebyg-
gelse som varken hindrar rekreationsmöjlig-
het eller syftet med riksintresset för natur ska 
studeras” 

• Redovisat förslag har identifierat ett 
område som bedöms kunna bebyggas med 
bostäder utan att rekreations- eller natur-
värden skadas.

generella synpunkter på redovisade 
scenarion i samrådshandlingen
Inget av redovisade scenarion eller ens Nol-
laternativet innehåller någon utveckling av 
Pålsjömrådet med ett renodlat alternativ med 
focus på utveckling av folkhälsovärden och de 
samhällsekonomiska vinsterna av detta. Detta 
med en koppling till starkare skydd av området 
som Naturreservat enligt Miljöbalken 7 kap§4 
är ett scenario som saknas. Samrådshandling-
enS redovisar tydligt att utan detta skydd har 
området längs Landborgen succesivt sedan 
1960-talet fått ny bebyggelse som begränsar 
rekreationsmöjligheter och inkräktar på riks-
intresset för natur.

I samtliga alternativ finns två reservat för 
spårtrafik alternativet som skär rakt genom 
området skulle innebära stort intrång på möj-
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ligheterna till rekreation och friluftsliv om det 
ska utformas på ett säkert sätt för människor 
och djur(avskärmning med staket)

Det är viktigt att Påisjö skog inte blir ett reser-
vat för att bevara arter i flora o fauna utan att 
naturområdet bevaras för att möjliggöra rör-
ligt friluftsliv och motions och tävlingsverk-
samhet. Området är idag väldigt välbesökt av 
motionslöpare, promenerande flanörer, hund-
ägare och cyklister. Idag är det inga stora kon-
flikter mellan grupperna, det faktum att det är 
väldigt mycket folk på löpspåren upplevs även 
som en trygghetsfaktor.

Möjligheter som saknas
• Pålsjö skogs skötsel idag med en öppen 

äldre skog med god sikt, bra belysning 
kvällstid under vinterhalvåret är också en 
viktig trygghetsfaktor. Elbelysning längs 
8 km slingan på sikt, börja med en belyst 
slinga vid Sofiero med anslutning från 
Laröd, komplettera med ytterligare en 
slinga i Bäckaskogen med anslutning från 
Maria Park knyt sedan samman de tre.

• Området kan vidareutvecklas med fler 
”tematiska spår” riktade mot olika intres-
sentgrupper. Löpare, cyklister, ridande, inli-
neåkare, hundpromenerare mfl.

• Skogsområdena skulle kunna utökas och 
knytas samman ända från Sofiero via 
Maria Staden till Pålsjö. Öppna områden 
bör kunna kompletteras med skogsdungar, 
hagmark, små våtmarker och bullerskyd-
dande kupering (av schakt- och över-
skottsmassor) utmed Larödsvägen. Inom 
anlagda höjdpartier kan både mountain-
bikecykling, ridning, hundsport och flera 
olika vintersporter utvecklas.

• Biltrafiken stoppas med att Sofierovägen 
stängs för genomfartstrafik mellan Får-
hagsvägen och Dag Hammarsköld väg. 
Detta sker med fysiskt hinder som endas 
möjliggör busstrafik.

• Biltrafiken stoppas med att Christer Boijes 
väg stängs för genomfartstrafik mellan Mat-
thias Gülichs gata och Krematoriet. Detta 
sker med fysiskt hinder.

Mina förslag till nämndens ställnings-
taganden
Samrådshandlingen återremitteras till stads-
byggnadsförvaltningen för omarbetning, med 
nedanstående inriktning.

• Scenario 1-4 utgår och ersätts med ett för-
slag med inriktning på att Pålsjöområdet 
utvecklas mot ett renodlat rekreations och 
friluftsområde, som inrättas som naturre-
servat.

• Samtliga utredningsområden för bebyg-
gelse (1-8) plockas bort ut förlaget. Område 
1+3+5+7-8 redovisas i nollalternativet.(Tro-
liga på sikt om inte områdets skydd stärks).

• Reservatet för spårtrafik läggs endast i det 
nordliga alternativet längs väg 111, alterna-
tivet som skär rakt genom området tas bort.

• Inget arbete med nya/ändrade detaljplaner 
inom området genomförs innan nytt förslag 
till planbeskrivning föreligger.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera föreslagna utredningsområden för 
bostäder har utgått. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. Genom att 
inrätta ett naturreservat kan vi värna och 
utveckla såväl flora som fauna samt under-
lätta och säkerställa möjligheten till rekrea-
tion för dess besökare. Synpunkter angående 
utveckling av rekreation, trygghet, utökning 
av skogsområden överlämnas till kommande 
arbete med naturreservat Pålsjö. 

Två utredningsområden för spårväg kvar-
står i avvaktan på pågående utredning 
kring spårvägar. 

Hastigheten har sänkts till 40 km/h på 
sträckan genom Pålsjö skog och fler farthin-
der planeras att uppföras för att skapa en 
säkrare och mindre belastad miljö. Syn-
punkterna överlämnas även till de personer 
som ansvarar för trafikfrågor.  
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privatperson (14) 
Jag tycker att det ska bli ett, Scenario D - 
Fokus maximal bostadsutbyggnad översikts-
planen för Pålsjö.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog. Utredningsområde 8 
vid Romares väg kvarstår medan övriga före-
slagna utredningsområden för bostäder har 
utgått. 

tre familjer från helsingborg  
Vi är tre familjer som valt att bosätta oss i 
Helsingborg tills vidare, även om några av oss 
pendlar. Här kommer våra synpunkter:

eventuella bostäder
Om det nödvändigtvis måste byggas i detta 
område så koncentrera bostäderna till Laröd 
och bygg med hög exploatering så att natur-
marken och åkrar sparas. Utredningsområde 5 
tycker vi i så fall är den lämpligaste placeringen. 
Absolut ingen bostadsexploatering i de mitter-
sta delarna!

Utökad möjlighet till motion
En markerad löpslinga och enklare motionsan-
läggning i Kungshultskogen vore ett välkom-
met tillskott och gynnar betydligt fler än en 
ridanläggning. Löpslinga kan knytas ihop med 
Sofieroskogen med mera. Allt fler löptränar 
och allt fler bor på Maria Park. Orienterings-
klubbens verksamhet påverkar också trycket 
på naturen. Konflikter uppstår mellan de som 
löptränar och andra som promenerar. löparna 
tar över och de som promenerar på slingorna i 
Pålsjö skog får hålla sig undan. Detta är några 
argument till varför en frilufts- och motions-
centrum i norr skulle vara värdefullt och är 
naturligtvis betydligt viktigare än ännu en 
hästanläggning.

Hästanläggningen verkar vara en beställning i 
planen. Allt annat verkar lösligt men hästan-
läggningen återkommer, som om den vore 
given. Varför? Vem är beredd att sälja helsing-
borgarnas mest attraktiva mark till en häst-
gård, för det är väl helsingborgarna som äger 

marken. Tänk på framtida generationer! Efter-
som helsingborgarna väntas bli fler, så är det 
desto viktigare att vi behåller en så stor del av 
detta område som möjligt som naturmark och 
för rekreation inom gångavstånd från staden. 
Ryttare, cyklister, hundar med förare, barnfa-
miljer, löpare och andra som promenerar och 
njuter av naturen måste ta hänsyn till varandra, 
men blir det för många aven sort vinner den 
starkaste och olyckor riskeras. Man kan helt 
enkelt inte gå undan på hela sin promenad för 
då upphör rekreationsvärdet. Om en ridanlägg-
ning tvunget ska in i området så hyr ut mark till 
en sådan vid 111-an. Absolut ingen hästanlägg-
ning i områdets centrala del.

Sammanfattningsvis anser vi att fokus måste 
vara att planera för natur- och rekreationsut-
veckling men utan ridanläggning. Ett så stort 
naturreservat som möjligt är en investering för 
framtiden och ökar definitivt intresset för att 
bo kvar i Helsingborg!

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
föreslagen ridanläggning liksom flera utred-
ningsområden för bostäder har utgått. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. Genom att 
inrätta ett naturreservat kan vi värna och 
utveckla naturen samtidigt som vi underlät-
tar och säkerställer möjligheten till rekrea-
tion. Synpunkter angående utveckling av 
löparslingor överlämnas till kommande 
arbete med naturreservat Pålsjö. 

Översiktsplanen föreslår alternativa ytor 
för en eventuell framtida friluftsanläggning. 
Vad en sådan anläggning kan innehålla 
får utvisas av framtida utredningar.

ägare pålsjö gård  
Först vill vi uttrycka vår tillfredsställelse över att 
ett dokument utarbetas för områdets långsik-
tiga utveckling. Undertecknad äger Pålsjö Gård 
och har brukningscentrum på Pilshults gård. Vi 
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har ca 600 ha mark under plog och driver häst-
gård med 67 boxplatser. Vi är således en viktig 
samrådspart för Er och förslaget har stora kon-
sekvenser för vår verksamhet och dess utveck-
lingsmöjligheter.

Inledningsvis vill vi tillstyrka att naturreservat 
bildas som skyddar skogsmark och åkermark 
för framtida generationer. Det är t ex inte önsk-
värt att jordbruksmarken vid Tinkarpsgården 
och nordost om Sofiero bebyggs.

Nedan redovisar vi synpunkter som har direkt 
påverkan på vår verksamhet:

Det föreslås en ny hästgård inom planområdet. 
Några olika placeringar skisseras. Vi menar att 
behovet av fler boxplatser inte finns. Vi har 
idag 15 tomma boxar och tillstånd för ytter-
ligare 75 nya boxplatser inom och i anslut-
ning till planområdet är redan beviljade, (20 st 
Pålsjö Gård, 15 st Stall Jarl och 40 st i Laröd). 
På Kungshult finns 30 boxar. På Gustavslund 
finns idag 25 boxar lediga. Vår bedömning är 
att rid intresset är dalande i Helsingborgsom-
rådet, och för övrigt i hela landet. (Jmf med 
golfens utveckling). Det är inte rimligt att ta 
ca 20 ha produktiv jordbruksmark i anspråk 
för en verksamhet som det inte finns behov 
för. Det krävs också elstängsel som stänger ute 
människor och djur vilket försämrar rekrea-
tionsvärdet för människor och livsmiljön för 
vilda djur.

Det föreslås en bebyggelsezon söder om 
Senderödsvägen. Detta förslag anser vi vara 
mycket olämpligt. För det första så är gamla 
sjukhusparken mycket fint avslutad mot land-
skapsrummet som omger Pålsjö Gård, för det 
andra så skulle bostäder i detta läge allvarligt 
äventyra hästhållningen på Pålsjö Gård.

Föreslagen bebyggelse öster om Romares väg, 
intill kyrkogården, anser vi vara lämplig och 
utgöra ett väl avvägt slutprojekt när det gäller 
bebyggelse inom planområdet och mellan 
Mariastaden och Helsingborg.

Ett öppet vattendrag föreslås på Pålsjö 1: 1 från 
dagvatten magasinet och genom våra hästha-

gar söderut. Under våra 30 år på platsen har vi 
aldrig sett något vatten i dagvattenmagasinet 
och att då föreslå ett öppet vattendrag som det 
inte finns behov för kan vi inte tillstyrka. Det 
s.k. vattendraget skulle skära rakt igenom våra 
hästhagar och allvarligt begränsa användningen 
av dessa. Massorna från schakten, inkl. alven, 
föreslås deponeras och utjämnas i hästhagarna. 
Det skulle ödelägga den mycket fina "mulmar-
ken" med unik flora och utgöra ett främmande 
inslag i landskapsbilden.

Bebyggelseraden utmed Magnus Paulins gata 
inkräktar på jordbruksmarken och den pasto-
rala landskapsbilden runt Pålsjö slott och Lilla 
Pålsjö Gård. Denna miljö bör vi lämna orörd 
då den är "färdig". Samtidigt ger inte en så 
liten exploatering så mycket "klirr i kassan" så 
att det uppväger skadan vi åstadkommer för 
all framtid.

Avslutningsvis vill vi understryka vikten av att 
vår verksamhet medges utvecklingsmöjlighe-
ter. (Vi planerar bl a på fler personalbostäder 
och hunddagis). Det är delvis vårt enskilda 
intresse men vi menar att det också är ett 
stort allmänintresse att hästar medges och att 
gården har tillräckligt med jordbruksmark för 
att utgöra en bärkraftig enhet som brukar och 
vårdar det öppna landskapet. Således bör före-
liggande planärende ej försämra våra beting-
elser, och nya hästgårdar och jordbruksmark 
som tas i anspråk för bebyggelse bör undvikas.

Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
föreslagen ridanläggning liksom flera utred-
ningsområden för bostäder har utgått. Utred-
ningsområde 8 för bostäder vid Romares väg 
kvarstår. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013.  

Staden har under 2013 öppnat upp kulver-
ten mellan Maria Park och Naturpunkt 
betesmarken (Pålsjö 1:1) för att återskapa en 
bäck på platsen. Den nya bäckfåran kommer 
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att ha en renande funktion, fördröja dagvatt-
net och gynna såväl växt- och djurliv som 
friluftsliv samtidigt som den förhöjer platsens 
skönhet. Resterande frågor i yttrandet som 
gäller vattendraget har klarats ut under pro-
cessen med skapandet av bäcken.  

ägare sofiero gård  
Hur ser framtidsplanerna ut för Sofiero i Pålsjö 
översiktsplan? Finns det någon överhuvudta-
get?

Om man ska anta scenario C eller D är detta 
en direkt avveckling av parken. Att inte i något 
förslag ha med utvecklingsplaner är mycket 
oroande. I scenario D är 70% av befintliga par-
keringsplatser borttagna. 

Parkeringssituationen har ofta varit ett logis-
tiskt kaos vid större evenemang. Dålig sikt, 
enfilig grusväg omvandlas till tvåfilig, ibland 
med total oframkomlighet och igenproppade 
brandposter. Ett viktigt pussel för staden att 
ta hand om. 

 Att se förslag på förslag där det inte finns 
tillstymmelse till utveckling av ett av Helsing-
borgs största turistmål känns mycket ogenom-
tänkt.

Om förslagsområdet ska utvecklas borde 
Sofiero och dess framtid vara den viktigaste 
planen för området!

Jag blev tilldelad anbudet på Sofiero gård för 
2 år sedan på grund av min verksamhetsbe-
skrivning. Den lade stor vikt på att jag skulle 
värna om och utveckla den unika miljö som 
finns runt Sofiero, Pålsjö skog och Landborgen 
tillsammans med Helsingborgs stad och verk-
samheter som finns i närheten. Min avsikt att 
öppna Sofiero gård för allmänheten och göra 
den tillgänglig samt att göra ladugården och 
omgivningen till en samlingspunkt. Att knyta 
ihop Landborgen med Sofiero och samarbeta 
med kommunen och aktörer i området för 
att lyfta fram den fina naturen och göra att-
raktionskraften och tillgängligheten större för 
kommuninvånare och turism.

Om det ska byggas 410-1330 nya bostäder i 
skogsbrynet och ett ridhus i landskapsrummet 
öster om ladugården är förutsättningarna för 
min verksamhet helt förändrad. jag får tänka 
om helt och ändra mina intentioner eftersom 
den verksamhetsbeskrivning som jag gjorde 
och som kommunen klubbade och tyckte var 
lämplig, kan jag till stora delar glömma, om 
dessa scenarier sätts i verket. Förutsättning-
arna finns då inte på samma sätt längre. Jag 
förnekar inte att det känns som om jag får 
kniven i ryggen!

Att först godkänna och genomföra köpet av 
ladugården med stora krav på restaurering och 
kulturmagasinets upprustningskrav där varje 
spade som sätts i jorden ska följas aven anti-
kvariskt sakkunnig och där inte en kvist får 
brytas för att miljön är så unik är både löjlig 
och orättvis och helt meningslös om scenario 
D sätts i verket.

1. Ska Sofieroparken avvecklas?
2. Ska Pålsjö skog och Sofiero skogen beva-

ras eller göras till refug mellan spårvägar, 
ridhus och bostäder?

3. Ska det uppmätt tystaste området i kommu-
nen, som just finns i Pålsjö skog, försvinna?

4. Ska landskapsrummen tas bort och priva-
tiseras?

5. Ska viltstråken elimineras i norra Pålsjö 
och Sofieros skogsområde?

6. Ska den nyligen uppbyggda ekologiska 
jordbrukssatsningen försvinna?

7. Ska de 2 riksintressena för naturvården 
och kustzonen i området köras över?

8. Kan Länsstyrelsen ge klartecken till planer 
som scenario B,C och D?

År 2007 tyckte Länsstyrelsen, stadsantikvarien 
och miljökontoret så här när frågan kom upp 
om att bygga fem bostäder vid Tinkarpsbacken: 
"Länsstyrelsen befarar att fortsatt planläggning 
enligt det förslag kommunen vill genomföra 
kan komma att innebära påtaglig skada på de 
två riksintressena varför man hotar att ingripa.
Länsmyndigheten anser också att förslaget 
strider mot de riktlinjer och visioner som fast-
slagits i den stora översiktsplanen för Helsing-
borg. Området är där utpekat som opåverkat 
av exploatering och som ekologiskt särskilt 
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känsligt och är även en del av ett övergri-
pande grönstråk "där ekologiska och rekreativa 
värden ska prioriteras".

Stadsantikvarie Karin Gustavsson vill slå vakt 
om hela naturområdet ovanför Tinkarps-
backen. Hon anser att "det vore ett verkligt 
fattigdomsbevis om inte Helsingborgs stad har 
råd att låta detta markområde förbli obebyggt, 
till kommande generationers glädje".

Mot bakgrund av de stora värdena i området 
vill inte heller miljökontoret att det ska bebyg-
gas." Hur ställer sig länsstyrelsen då till att 
plussa på de fem bostäderna med ytterligare 
410-1330 st?

Vad är det som ändrats på denna plats sedan 
2007 som gör att dessa förslagen ser ut som de 
gör? Vi har bott här i 20 år och det som föränd-
rats i området är att åkrarna har lagts om till 
ekologiskt jordbruk, en omfattande renovering 
av Tinkarpsgården med eko dagis verksamhet, 
samt att Sofiero ladugård inte är en förfallen 
lada längre. 

9.   Åkrarna söder om Sofiero gård är rik på    
      fornlämningar, ska det tas bort?

Pålsjö området har de senaste 15 åren genom-
gått en stor förändring vad gäller utnyttjan-
degrad för rekreation. Utbyggnaden av Maria 
Park, Laröd och Ringstorp har gjort att skogen 
används och utnyttjas kontinuerligt av betydligt 
fler. Vår lunga behövs!

Förslagen innebär byggnation på en plats som 
har föreslagits till nationalpark! Byggnatio-
nerna samt anläggandet aven ridanläggning 
med tunga transporter genom skogen kommer 
att slita ner och förstöra ett av de tystaste 
och finaste skogsområdena vi har. Trafiken 
som planeras kommer att gå rakt igenom två 
gång- och löpstigar samt en ridväg. För att det 
inte ska ske olyckor måste man ta bort skog. 
Viltstråken som finns idag på vägen och över 
åkrarna direkt söder om Sofiero gård, kommer 
att försvinna. Trafiken som blir till följd av 
att 410-1330 nya bostäder byggs i området 
kommer att öka belastningen och proppa igen 

Sofiero ännu mer och begrava möjligheten till 
att utvecklas.

I Pålsjö skog har stora investeringar lagts ner på 
allt från Naturpunkt betesmarken, inhägnader 
med grisar som bökar ner bokollon, nordsven-
ska hästar som arbetat i skogen med att dra fram 
träd (för att inte göra åverkan på skogen), hund-
rastgårdar och ekologiskt jordbruk som staden 
bedriver.

Värdet i Sofiero området ligger i just miljön. 
Parken, skogen, landborgspromenaden, ladu-
gården och åkrarna i anslutning. De fina land-
skapsrummen med åkrar omringade av skog.

Förstör nu inte detta! Generationer framöver 
kommer att vara er evigt tacksamma om ni 
tar ett beslut där inte med bebyggelse förstör 
det lilla skogsområde och åkermark som ännu 
finns kvar. Vad tycker våra barn och ungdomar 
om förslaget?

Helsingborgs invånare har ovanligt lite grön-
område per person. 

Ladugården är ett unikt landmärke ritad 
aven arkitekt, som hade stor betydelse för 
utvecklingen av lantbruksbyggnader i Sve-
rige. En unik ladugård med en unik historia 
och beställd aven gammal kung. Att bygga in 
Sofiero gård i ett bostadsområde är en sorglig 
historia.

Lägg fokus på att vända den nedåtgående spi-
ralen för Sofieroparken och fortsätt utveckla 
denna unika plats till ett uppskattat rekrea-
tionsområde för alla och se värdet i miljön som 
finns - i stället för att avveckla den.

Att få motionera, se vilda djur, få uppleva tyst-
nad, se havet, djur som betar på ängar och få 
en stund för sig själv i naturen. De värdena är 
inte mätbara i pengar.

Vår 10 årige son vill också tillägga att bokträ-
den som Pålsjö skog till största delen består av, 
är fredade i hela Skåne -det har han precis lärt 
sig i skolan.
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Kommentar: Planförslaget har bearbetats 
efter avslutad samrådsperiod med tillhö-
rande medborgardialog varefter exempelvis 
flera utredningsområden för bostäder liksom 
föreslagen ridanläggning har utgått. 

Beslut om att påbörja arbete med naturre-
servat Pålsjö togs av stadsbyggnadsnämn-
den den 19 november 2013. Genom att 
inrätta ett naturreservat kan vi värna och 
utveckla såväl flora och fauna som under-
lätta och säkerställa möjligheten till rekrea-
tion för dess besökare. 

Planförslagets möjligheter för utvecklingen 
av Sofiero slott och slottsträdgård har disku-
terats med ansvariga för verksamheten. I de 
samtalen diskuterades bland annat parke-
ringsfrågan, möjligheter till långsiktig utveck-
ling av Sofieros framtida evenemang med 
mera.
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StadSbyggnadSförvaltningen
avdelningen för StrategiSk planering 

Stadsbyggnadshuset · Järnvägsgatan 22 · postadress Se-251 89  Helsingborg

Helsingborg kontaktcenter 042-10 50 00 · helsingborg.se

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 

november 2013 att ställa ut  Pålsjö, ändring av 

Helsingborgs översiktsplan. 

Utställningsskedet pågår under perioden 2 

december 2013  till 31 januari 2014. Synpunk-

ter ska vara stadsbyggnadsnämnden skriftligen 

tillhanda senast den 31 januari 2014. 

Öppet hus med medborgardialog kommer att 

hållas den 5 december. 

Frågor?

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens avdelning 

för strategisk planering genom att ringa till Hel-

singborgs stads kontaktcenter på telefon 042-10 

50 00. 

Mer information finns på 

www.helsingborg.se/oversiktsplaner

 


