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Remiss av natur- och kulturmiljöprogram –  inbjudan till yttrande   

Dnr 523/2015 
 
Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad beslutade den 21 maj 2015 att 
skicka Helsingborgs natur- och kulturmiljöprogram på remiss. Era eventuella 
synpunkter ska vara inkomna senast den 1 september till  
stadsbyggandsnamnden@helsingborg.se eller Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 
Helsingborg. Märk gärna yttrandet med diarienummer 523/2015. 
 
Remissen omfattar ett introduktionskapitel och beskrivningar av 13 delområden på 
landsbygden som finns att läsa på www.helsingborg.se/naturochkultur. Delom-
rådet Helsingborgs centralort/ Raus skickas på remiss vid senare tillfälle. Informat-
ionsmöten ska genomföras den 2, 3 och 10 juni på tre platser på landsbygden. 
Handlingarna finns utställda under 1 juni - 1 september på följande platser; 
Stadsbyggnadshuset på Järnvägsgatan 22, Kulturmagasinet på Fredriksdal samt 
Helsingborg kontaktcenter på Stortorget 17. Syftet med remissen är att få syn-
punkter från förvaltningar och nämnder samt ge invånarna möjlighet att kom-
plettera med kunskap om lokala värden. Efter remissen kommer vi att justera 
underlaget och färdigställa inför antagande i Kommunfullmäktige som ett pla-
neringsunderlag för Helsingborgs utveckling.   

Bakgrund  

Helsingborgs natur- och kulturmiljöprogram har tagits fram som ett flerårigt 
samverkansprojekt mellan Stadsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden. Syftet 
har varit att få ett kunskapsunderlag som integrerar stadens natur- och kultur-
värden i ett dokument som ersätter nuvarande Naturvårdsplan (1992) och Kul-
turminnesvårdsprogram (1991). Ursprunget till uppdraget finns bland annat i 
Helsingborgs Miljöprogram (2006) samt Helsingborgs Översiktsplan, ÖP2010.   
 
Genom natur- och kulturmiljöprogrammet får tjänstepersoner vid stadens för-
valtningar ett uppdaterat och tillgängligt planeringsunderlag. Invånarna får 
kunskap som stärker delområdenas identitet, och som kan användas för lands-
bygdsutveckling, rekreation och friluftsliv, undervisning med mera.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ann-Marie Cvitan Trellman, projektledare och samhällsplanerare 
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Sändlista  

Remiss med begäran om yttrande  
Nämnder inom Helsingborgs stad 

⋅ Barn- och utbildningsnämnden 

⋅ Idrotts- och fritidsnämnden 

⋅ Vård- och omsorgsnämnden 

⋅ Socialnämnden  

⋅ Arbetsmarknadsnämnden 

⋅ Miljönämnden 

⋅ Fastighetsnämnden 

 

Remiss med inbjudan till yttrande 

Myndigheter 

⋅ Länsstyrelsen i Skåne län  

⋅ Region Skåne  

⋅ Boverket 

⋅ Naturvårdsverket 

⋅ Jordbruksverket 

Kommunala bolag 

⋅ AB Helsingborgshem 

⋅ NSVA AB 

⋅ NSR AB 

⋅ Öresundskraft AB 

Organisationer 

⋅ LRF Skåne  

⋅ Naturskyddsföreningen i Skåne 

⋅ Föreningen Helsingborgstraktens 

natur 

⋅ Friluftsfrämjandet i Helsingborg-

Kullabygden 

⋅ Kullabygdens ornitologiska före-

ning 

⋅ Lunds botaniska förening 

⋅ Rååns vattendragsförbund 

⋅ Vegeåns vattendragsförbund 

Byalag eller motsvarande 

⋅ Allerum-Hjälmshults byaförening 

⋅ Byabetan Hasslarp-Kattarp 

⋅ Bårslövs byalag 

⋅ Domstens byförening 

⋅ Fleninge släkt- och bygdeförening 

⋅ Föreningen Råås framtid 

⋅ Föreningen Ödåkra Regionens 

framtid 

⋅ Gantofta byalag 

⋅ Hittarps byaförening 

⋅ Hässlunda byaförening 

⋅ Kullens hembygdsförening 

⋅ Laröds byalag 

⋅ Rydebäcks byalag  

⋅ Södra Luggude härads hembygds-

förening 

⋅ Tegelbyarnas byaråd 

⋅ Vallåkra intresseförening  

⋅ Wällufsbygdens hembygdsför-

ening 

 

Handlingar för kännedom 

Stadsledningsförvaltningen 

⋅ Administration 

⋅ Näringsliv och destinationsutv. 

⋅ Avdelningen för strategisk sam-

hällsutveckling 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

⋅ Administrativa avdelningen 

⋅ Bygglovsavdelningen 

⋅ Detaljplaneavdelningen 

⋅ Lantmäteri och geografisk  

information 

⋅ Stadsmiljöavdelningen  

⋅ Drift och underhållsavdelningen 

Övriga 

⋅ Beredskapsmuséet 

⋅ Brandkårsmuséet 

⋅ Folkrörelsearkivet  

Föreningen Idrottsarkivet 

⋅ Gillet Gamla Helsingborg 

⋅ Grafiska museet 

⋅ Helsingborgs Museiförening 

⋅ Helsingborgstrafikens Museiför-

ening 

⋅ Helsingborgs skolmuseum 

⋅ Medicinhistoriska museet 

⋅ Möllevångsgillet 

⋅ Nv Skånes Scoutmuseiförening 

⋅ Regionmuséet Kristianstad 

⋅ Rydebäcks minimuseum 

⋅ Råå museum för fiske och sjöfart 

⋅ Skånes Näringslivsarkiv 

⋅ Starke Tuves stuga 

⋅ Stiftelsen Jöns Jons-gården 

⋅ Vägsamfällighetsföreningar  


