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Bakgrund och syfte 
Under de senaste åren har tillväxten i Viken varit mycket positiv och många förfrågningar 
om exploatering har framförts, inte minst av fastighetsägarna i södra Viken. Gällande 
fördjupad översiktsplan för Viken, antagen 2008-04-17 av kommunfullmäktige bedöms 
vara otillräcklig för vidare detaljplaneläggning och saknar huvudstrukturer samt en vision 
för södra Viken. För att kunna genomföra detaljplanering av planområdet krävs ett 
ramprogram. 
 
Tillsammans med gällande fördjupad översiktsplan ska ramprogrammet fungera som 
underlag för politiska beslut om Vikens utveckling. Ambitionen är även att samla 
intressenterna och andra aktörer kring en gemensam bild av södra Vikens framtid. 
 

Programarbetets gång 
Planförfarande och planprocess 
En arbetsgrupp sammansatt av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen har 
bildats. Delvis har även fastighetsförvaltningen och utbildningsförvaltningen medverkat. 
Arbetsgruppen har aktivt medverkat i arbete med ramprogrammets inventering, analys 
och föreslagen struktur. 
 
Ramprogrammet som varit på programsamråd kommer revideras för att sedan godkännas 
i kommunstyrelsen.  

 
Programsamråd 
Programsamråd genomfördes den 11 april till den 27 maj 2011. Underrättelse om samråd 
har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons, 
bilaga om ramprogrammet i ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad samt på 
kommunens hemsida den 8 november 2010. Ramprogrammet har även ställts ut på 
Vikens bibliotek och på samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs.  
 
Under samrådstiden har två stycken samrådsmöten hållits. Det första mötet hölls den 12 
april 2011 i sessionssalen, Höganäs. Då var fastighetsägare, med dess byggherrar och 
arkitekter inom södra Viken bjudna för att föra en dialog utan allmänhetens närvaro. 
Sammanlagt deltog cirka 30 stycken varav sju stycken var tjänstemän både från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.  
 
Vid mötet presenterades ramprogrammet och beslut angående ny planprioritering i 
Viken. Avslutningsvis diskuterades befolkningstillväxten, den allmänna servicen samt 
arbetsmetod för fortsatt arbete.  
 
Frågor och synpunkter under detta samrådsmöte handlade bland annat om: 
• Att kollektivtrafiken mellan Helsingborg och Domsten ska gå genom Viken, via 

Karlfältsvägen/väg 111. 
• Att satsa på handel. 
• Att satsa på trygghetsboende, äldreboende och mindre bostäder för äldre.  
• Vilka tidsperspektiv gäller för ramprogrammets etapper.  
• Vilka fastigheter som ligger lägre än +7,6 meter.  
• Fastighetsägarna vilja att ingå i en projektgrupp för fortsatt arbete med 

ramprogrammet/södra Viken. 
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• Att inte bygga fler villamattor utan att förtäta och förtäta estetiskt och att södra Viken 
inte blir som Vikens Ry.  
 

Det andra mötet hölls den 13 april 2011 på Vikens Hemgård, i Viken. Fastighetsägare 
inom södra Viken, sakägare, föreningar i Viken och allmänheten var bjudna. Sammanlagt 
deltog cirka 80 stycken varav 7 stycken var tjänstemän från 
samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, VA-avdelning och miljöavdelning.  
Vid mötet presenterades Vikens fördjupade översiktsplan, Vikens befolkningstillväxt samt 
ramprogrammet. Frågor och synpunkter under detta samrådsmöte handlade bland annat 
om: 
• Allmänt kring ramprogrammet: 

o Ramprogrammet anses bra och välgjort men pekar dock endast åt ett håll. 
o Samrådstiden anses för kort och bör förlängas. 
o Vad är störande och icke störande verksamheter. 
o Vad är tidsplanen för de olika etapperna. 
o Anmälningar till projektgrupp. 

• Bebyggelse, höjd och skala: 
o Presenterad maxhöjdskalan anses alltför hög. 
o Kommer skolan byggas ut innan allt annat byggs ut. 
o Statoil är viktig för orten och invånarna vill ha en ny placering för sådan. 
o Önskan om boende för äldre. 

• Trafik: 
o Hur sker transporter till verksamhetsområdena.  
o Korsningen Karlfältsvägen/väg 111 anses alltför osäker och det efterfrågas 

en bro alternativt en tunnel under vägen. 
o Vart dras Vikvallas nya infart. 
o Boende i Vikens Ry önskar en säker gång- och cykelväg mellan Vikens Ry 

och Vikvalla. 
o Önskan om att framtida kollektivtrafikslinjen 219 (Helsingborg-

Domsten)ska gå via Karlfältsvägen/väg 111 med en ny hållplats vid 
rondellen Karlfältsvägen/Stenåldersvägen. 

• Miljö och allmänna platser: 
o Parkmarken norr om bensinstationen i Vikens centrum inrymmer stora 

historiska och kulturhistoriska intressen, bland annat har platsen varit en 
gammal pestkyrkogård samt innehåller fornlämningar. Dessutom brukas 
parkmarken för Vikens årliga midsommarfirande.  

o Satsa på grönskan och naturen, gör lekplatser som är attraktiva samt behåll 
den befintliga naturen.  
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Inkomna skrivelser 
Under samrådstiden har 26 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då skrivelsen diarieförts i kommunen. I de fall yttranden 
innehåller synpunkter som berör planförslaget kommenteras detta med ställningstagande 
inför fortsatt planprocess. Övriga åsikter och kommentarer som inte ses som sakfrågor 
varken redovisas eller kommenteras. 
 
I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
Kontaktperson för fiskesällskapet ESOX LUCIUS (2011-04-16) anser att 
ramprogrammet saknar diskussion och målsättningar kring störningar från vägbuller samt 
en vindanalys med rekommendationer kring utformningen av bostads- och allmänna 
miljöer i ramprogrammet. Fiskesällskapet anser att detta bör ingå i denna övergripande 
nivån då utsattheten för buller och vind kommer att verka segregerande på sikt. 
 
Fiskesällskapet nämner att Niagarabäcken är en av få vattendrag i nordvästra Skåne som 
utgör en betydande reproduktionsmiljö för havsöringen. Det beskrivs hur öringens miljö 
bör se ut samt åtgärder som fiskesällskapet har gjort för att gynna öringens fortplantning 
vilka i Niagarabäcken.  
 
Fiskesällskapet ställer sig positiv till den miljöhänsyn som tas i planeringen för öppna 
dagvattenlopp och fördröjningsdammar. Det påpekas att där kulvetering är nödvändigt 
bör kulvertrören vara av sådan typ som underlättar passage för exempelvis grodor och 
landlevande smådjur. Även bör fallet på kulverten vara så flackt som möjligt då det annars 
kan bli svårt för vandringsfisk att passera.  
 
Vid planeringen kring Niagarabäcken rekommenderas en frizon kring bäcken som 
medger att bäckfåran kantas av buskar och gräs på bäckens södra/västra sida. Då skapas 
skugga och vattentemperaturen i det nedre uppväxtområdet i Viken därmed kan sänkas. 
Vegetationen kring bäcken medför även till en mer gynnsam biotop för öringens 
födoinsekter. En bra öringsbiotop är också attraktivt för fågellivet.  
 
Låt Niagarabäcken ingå i ett grönskande, sångfågeltätt promenadstråk genom området likt 
promenadstigen utmed den öringstäta Råån uppströms Raus kyrka.  
 
Vid en kommunal allmän översyn av bygdens vattendrag bör det även undersökas om 
mynningsområdet kan förbättra öringens vandring så den undviker den befintliga svåra 
terräng med sprängsten med vassa kanter.  
 

Kommentar: Vad gäller störningar från vägbuller samt vindanalys kommer sådana frågor att 
tas upp i detaljplaneskedet där  frågorna är aktuella.  
 
Ovanstående rekommenderade åtgärder för Niagarabäcken tas med i det pågående 
detaljplanearbetet för Vikvalla. 
 
Höganäs kommun bedriver ingen generell översyn av bygdens vattendrag. Miljöavdelningen tar 
prover i vattendrag då misstanke finns om förhöjda närsaltsvärden eller punktutsläpp. Om 
önskan finns av översyn och undersökning om mynningsområdets förbättring bör detta tas på 
eget initiativ. 

 



 

 5

Fastighetsägare till Viken 127:1 (bedömd sakägare) (2011-04-26) vill gärna ingå i en 
projektgrupp med berörda markägare och kommun för en bra lösning av planområdet.  
 
Sakägarna anser att deras fastighet är lämplig för handel och bostäder samt att den bör gå 
i övrig av Vikens centrum. Även anses att en öppen lösning mot gröningen där 
midsommarfirandet sker bör utformas så man kan använda tunneln när framtida 
kollektivtrafik med spårvagn blir aktuellt. 
 
Det föreslås att även centrumfunktioner med buss och spårvagnsknutpunkt för bland 
annat seniorboende och där tillhörande service bör ingå i området.  
   

Kommentar: Planavdelningen har noterat intresset för projektgrupp. Höganäs kommun 
återkommer mer om detaljer kring en framtida projektgrupp.  
 
Fastigheten kommer att ingå i detaljplaneringen av Vikens centrum. Vad gäller parkmark 
norr om Karlfältsvägen kommer ingå i detaljplaneläggningen av Vikens centrum. 
 
Ramprogrammet föreslår allmän service i Vikens centrum, där bland annat boende för äldre 
ingår. 
  

  
Fastighetsägare till Viken 125:13 (bedömd sakägare) (2011-05-03) anser att vid en 
sådan stor utbyggnad borde rimligtvis övrig struktur såsom skolor vara åtgärdade först. 
Sakägaren poängterar att Vikenskolan är redan idag för liten för kommande elever och 
undrar om meningen är att elever i en ekonomisk stark kommun ska ha sin undervisning i 
tillfälliga byggnader.  
 
Sakägaren undrar om planerna kring södra Viken stämmer överrens med att bevara och 
värna om åkermark samt är den stora nuvarande användningen i nuläget även ställs frågan 
varför hästgårdarna ska tvingas bort. 
 
Slutligen undrar Sakägaren vilken väg som planeras bli infartsväg. Det kommenteras att 
Karlfältsvägen har villor utmed vägen till skillnad mot Hälsingborgsvägen/Höganäsvägen.  
 

Kommentar: Höganäs kommun har utrett möjligheten till ny placering av grundskola inom 
planområdets markerade del centrumfunktioner som blev godkänd av kommunstyrelsen 
planutskott 2011-08-16. Skolplaceringen kommer redovisas i ramprogrammet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska i samråd med utbildningsförvaltningen arbeta vidare med 
den föreslagna lokaliseringen i detaljplanearbetet av Vikens centrum. 
 
Redan i Vikens fördjupade översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2008 utpekades 
planområdet som framtida utbyggnadsområde för både bostäder och verksamheter. 
Ramprogrammet föreslår lika användning men med en tätare exploateringsgrad vilket medför  
en god resurshushållning av marken och att inte mer än nödvändig mark förbrukas till 
bebyggelse. Kommunens intentioner är inte att tvinga bort befintliga verksamheter som 
exempelvis ridning och hästgårdar utan att utvecklingen ska vara hållbar för samhället och 
ske naturligt enligt föreslagna etapper. 
 
Både Hälsingborgsvägen/Höganäsvägen och Karlfältsvägen kommer att vara infartsleder till 
södra Viken.  

 
 
Skånetrafiken (2011-05-04) ser positivt på en fortsatt utbyggnad av bostäder och 
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verksamheter i Viken som utgör ett av Skånes starkaste kollektivtrafiksstråk. 
Skånetrafiken ser positivt till en koncentration av nybyggnaden till de mer 
kollektivtrafiksnära områdena.  
 
Skånetrafiken poängterar att det är viktigt med gena och attraktiva gång- och cykelvägar i 
området med förbindelser till Vikens centrum och övriga delar i Viken. Skånetrafiken 
poängterar även att det är viktigt att eventuella nybyggnader inte förhindrar eller försvårar 
en framtida utbyggnad av kollektivtrafikstråket för lätt spårtrafik.  
 

Kommentar: Ramprogrammets markanvändningskarta kommer kompletteras med ett 
förtydligat gång- och cykelstråk. Gång- och cykelstråkens dragning kommer att följa 
ovanstående riktlinjer. 
 
Ramprogrammet kommer även kompletteras med förtydligande att eventuella nybyggnationer 
inte förhindrar eller försvårar en framtida utbyggnad av kollektivtrafikstråket för lätt 
spårtrafik.  
 

 
Fastighetsägarna till Viken 125:12 (bedömda sakägare) (2011-05-04) ställer sig frågan 
dels hur man kan bygga mer då skolorna inte räcker till, dels hur man tänker när man 
bygger bort all åkermark. Det finns en stark frustration bland småbarnsföräldrar att inte få 
förskoleplats där man önskar samt att det är alldeles för många barn på de existerande 
förskolorna och för liten personalstyrka.  
 
Sakägarna ifrågasätter starkt varför Karlfältsvägen ska vara infartsväg till Viken då det bor 
i stort sätt bara barnfamiljer i Vikens Ry, och dessutom finns det mindre antal villor längs 
existerande infart Hälsingborgsvägen/Höganäsvägen.  
 

Kommentar: Redan i Vikens fördjupade översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2008 
utpekades planområdet som framtida utbyggnadsområde för både bostäder och verksamheter. 
Ramprogrammet föreslår lika användning men med en tätare exploateringsgrad vilket medför 
en god resurshushållning av marken och att inte mer än nödvändig mark förbrukas till 
bebyggelse. 
 
Höganäs kommun har utrett möjligheten till ny placering av grundskola inom planområdets 
markerade del centrumfunktioner som blev godkänd av kommunstyrelsen planutskott 2011-
08-16. Skolplaceringen kommer redovisas i ramprogrammet. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
ska i samråd med utbildningsförvaltningen arbeta vidare med den föreslagna lokaliseringen i 
detaljplanearbetet av Vikens centrum. 
 
Karlfältsvägen som är idag en av Vikens infartsleder ska även vara det i framtiden. Både 
Hälsingborgsvägen/Höganäsvägen och Karlfältsvägen är infarter och är utformade för att 
klara trafikflödet och anses inte utgöra någon risk för boende i närområdet.  

 
 
Fastighetsägare till Viken 125:13 (bedömd sakägare) (2011-05-04) påpekar att när de 
flyttade till Viken var det villaområde nära naturen utan höghus som lockade. Vidare har 
sakägaren att denne har inga invändningar mot ”villamattor”. Sakägaren kommenterar att 
valet av Viken var på grund av bra skola. Sakägaren beskriver sin egen skolgång i en 
barack och vill inte att sina barn ska gå i lika tillfälliga lösningar. Skolproblemet måste vara 
löst med en permanent lösning innan någon fortsatt utbyggnad av Viken påbörjas då 
Vikens skola redan har nått sin kapacitet. 
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Sakägaren ställer sig frågan varför all värdefull åkermark och hästnäring som är ett 
naturligt och trevligt inslag kring Karlfältsvägen tas bort. 
 
Förslaget att göra Karlfältsvägen till Vikens nya infart ”värd namnet”, som presenterades i 
en artikel i Helsingborg Dagblad den 14 februari 2011, anser sakägaren att boenden i 
Vikens Ry inte stödjer. Om infartstrafiken ska gå via Karlfältsvägen så krävs ännu en 
rondell utmed väg 111 för att förhindra en livsfarlig korsning. Dessutom önskar 
barnfamiljer boende på Vikens Ry enligt sakägaren inte ökad trafik på Karlfältsvägen. 
 
Sakägaren ställer sig frågan om ett nytt kommersiellt centrum utarmar den trevliga 
handeln som finns i Gamla Viken. Samt om kommunens intention är att förvandla Gamla 
Viken till ett sommarboende.  
 
Sakägaren ställer sig även frågan om det verkligen finns underlag för så pass stor 
expansion av Viken och vad som händer med fastighetspriser för de befintliga 
fastighetsägarna.  
 

Kommentar: Höganäs kommun har utrett möjligheten till ny placering av grundskola inom 
planområdets markerade del centrumfunktioner som blev godkänd av kommunstyrelsen 
planutskott 2011-08-16. Skolplaceringen kommer redovisas i ramprogrammet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska i samråd med utbildningsförvaltningen arbeta vidare med 
den föreslagna lokaliseringen i detaljplanearbetet av Vikens centrum. 
 
Redan i Vikens fördjupade översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2008 utpekades 
planområdet som framtida utbyggnadsområde för både bostäder och verksamheter. 
Ramprogrammet föreslår lika användning men med en tätare exploateringsgrad vilket medför 
en god resurshushållning av marken och att inte mer än nödvändig mark förbrukas till 
bebyggelse. 
 
Kommunens intentioner är inte att tvinga bort befintliga verksamheter som exempelvis ridning 
och hästgårdar utan utvecklingen ska vara hållbar för samhället och ske naturligt enligt 
föreslagna etapper. 
 
Karlfältsvägen som är idag en av Vikens infartsleder ska även vara det i framtiden. Både 
Hälsingborgsvägen/Höganäsvägen och Karlfältsvägen är infarter och är utformade för att 
klara trafikflödet och anses inte utgöra någon risk för boende i närområdet.  
 
Enligt delrapport av den kommunomfattande handelsutredningen så finns det relativt små 
förutsättningar att bedriva fullskalig handel i Viken. Teoretiskt finns det möjlighet att hela 
Viken innefattas av cirka 500 kvadratmeter dagligvaruhandel samt cirka 1100 
kvadratmeter sällanköpshandel vid full utbyggnad, vilket redan är bebyggt. En 
dagligvaruhandelsetablering i Vikens centrum kan troligtvis medföra en omstrukturering av 
befintlig dagligvaruhandel.  
 
Viken är en attraktiv boendeort och trycket är högt. Kommunen ser att det finns 
befolkningsunderlag för utbyggnad av södra Viken.  Hur fastighetsvärden påverkas av den 
tillkommande bebyggelsen är svårt att bedöma.  
 

 
Räddningstjänsten (2011-05-05) har inget att erinra under förutsättning att tillgänglighet 
av räddningstjänstens fordon beaktas samt att kontakt tas med räddningstjänsten vid en 
eventuell utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i 
området.  
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Kommentar: Tillgänglighet vad gäller räddningsfordon och placering av brandposter vid 
eventuell utbyggnad av vattenledningsnätet kommer att beaktas både i detaljplanearbetet samt 
i bygglovsskedet. 

 
 

Trafikverket (2011-05-05) ser positivt både ur miljö- och trafiksynpunkt på förtätning 
som sker i anslutning till befintlig bebyggelse och goda kollektivtrafikstråk.  
 
Ett övergripande gång- och cykelstråk bör redovisas i ramprogrammet då det är viktigt att 
man på ett säkert, tryggt och gent sätt kan ta sig både till fots och cykel till olika 
målpunkter inom Viken.  
 
Trafikverket förutsätter att exploateringar i närheten av väg- och gatunätet planeras och 
utformas så att det inte utsätts för buller som överskrider rekommenderade riktvärden.  
 

Kommentar: Ramprogrammets markanvändningskarta kommer kompletteras med ett 
förtydligat gång- och cykelstråk. Gång- och cykelstråkens dragning kommer att följa 
ovanstående riktlinjer. 
 
Ramprogrammet kommer att förtydligas med att exploatering i närheten av väg- och gatunätet 
ska planeras och utformas så att det inte utsätts för buller som överskrider rekommenderade 
riktvärden.  
 
 

Fastighetsägare till Viken 135:113 (ej bedömd sakägare) (2011-05-05) anser att 
ramprogrammet är väl genomarbetat och har fångat Vikens ”själ” på ett bra sätt och ger 
konkreta förslag på hur man kan bygga vidare på den befintliga bebyggelsen och 
gatustrukturen.  
 
Fastighetsägaren ställer sig frågande och undrar vad det politiska beslutet om att tillåta en 
byggnadshöjd på sex våningar, kommunstyrelsen 2011-03-01 grundar sig på. I och med 
att denna bestämmelse finns med förkastar man den kompetens och det material som 
samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram. I princip kan detta innebära byggnader på 
18-20 meter som helt avviker från övrig bebyggelse och överskuggar byns tidigare 
landmärken som kyrkan och Sophia möllan. Industribebyggelsen i nordvästra Viken, 
Välinge Invest med sina sex våningar anser fastighetsägaren verkligen vara en främmande 
fågel i det tänkta ”småskaliga” industriområdet.  
 
Skarne Groups arbetsskiss som presenteras i ramprogrammet visar en yttre ringmur med 
sex våningar och storskalig centrumbebyggelse anser fastighetsägaren inte vara rätt 
riktning för Vikens utbyggnad.    
 
Fastighetsägaren ser att man arbetar med utvecklingen av Viken efter den föreslagna 
måttliga höjdskalan på 1,5 till 3 våningar och att politikernas uttalande om att vi inte bara 
kan bygga ”villamattor” utan att vi också måste förtäta visar bara på deras okunnighet om 
vilka medel det finns för förtätning. I ramprogrammet hänvisar man till olika referenser 
och denna lista med bra exempel på förtätning med låg bebyggelse kan göras lång.  
 

Kommentar: Motivet till det politiska beslutet om att ändra byggnadshöjden och tillåta sex 
våningar har inte redovisats i kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2011-03-01. Frågan 
bör diskuteras med de förtroendevalda.  
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De presenterade skisserna i ramprogrammet är arbetsskisser. Förslaget kommer att arbetas om 
efter ramprogrammets föreslagna rekommendationer. 
 
I enlighet med kommunstyrelsen beslut 2011-03-01 kan en del av bebyggelse i Viken centrum 
uppföras till max sex våningar. 

 
 
Helsingborgs Stad (2011-05-06) anser att ramprogrammet är intressant och att det är en 
bra ram för kommande detaljplanearbete. Även nämns att den stora mängd nya bostäder 
och den starkt ökande befolkningen i Viken är positiv för hela nordvästra Skåne och för 
den planerade spårvagnsutbyggnaden.  
 
Dock anser Helsingborgs stad att kollektivtrafikstråket för spårväg mellan Höganäs och 
Helsingborg bör redovisas mer tydligt och ingående, vad gäller bland annat vilka 
förberedelser som görs för spårvägen, möjliga sträckningar, hållplatslägen samt anslutning 
i gränsen mot Helsingborgs kommun. Spårvägen är av stor vikt för att både Höganäs och 
Helsingborg ska kunna nå målen om ett hållbart samhälle. 
 

Kommentar: Övergripande redovisas kollektivtrafikstråket för spårvagn samt hållplatslägen i 
Vikens fördjupade översiktsplan vilka inte förändras i ramprogrammet för södra Viken. 
Dock kommer ramprogrammet att kompletteras med en övergripande studie av 
Hälsingborgsvägens/Höganäsvägens utformning. En mer detaljerad utformning kommer att 
studeras i respektive detaljplan samt i det framtida arbetet med spårvägsdragningen.  
 
Vad gäller förberedelser samt anslutning i gränsen mot Helsingborgs kommun kommer detta 
att utredas vid spårvägsdragningens förundersökning, något som inte påverkar planläggningen 
av södra Viken. 

 
 
Lantmäterimyndigheten i Skåne (2011-05-06) har ingen erinran. 
 
 
E.ON Gas Sverige AB (2011-05-06) meddelar att inom det planerade området har 
E.ON Gas en distributionsledning för natur- och biogas. Enligt Energigasnormens regler 
(EGN 2009) är minsta skyddsavståndet mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse 
samt närmast gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter 2 meter. Plantering 
av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. Vid eventuella arbeten med ledning 
kan rotskydd minska risken för skador på träden. 
 
Innan arbete påbörjas i närheten av ledningen bör kontakt tas med E.ON Gas för 
ledningsvisning. E.ON Gas ser gärna att kontakt tas redan i tidigt projekteringsskede.  
 
Förändringar i bebyggelse kan innebära att befintliga gasledningar måste flyttas eller att 
särskilda försiktighetsmått måste vidtas. E.ON Gas förutsätter att exploatören står för 
sådana kostnader. 
 
Närheten till vårt natur- och biogasnät innebär att gas kan vara ett mycket intressant 
energialternativ för den planerade bebyggelsen.  
 
E.ON Gas ber att få återkomma med mer information när mer detaljerade planprogram 
finns upprättade. 
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Kommentar: Ramprogrammet kommer att kompletteras med att inom planområdet finns 
distributions- och servisledningar för natur- och biogas och att närheten till natur- och 
biogasnät medför ett energialternativ för den planerade bebyggelsen.  
 
Övrig presenterad information angående skyddsavstånd, plantering av träd, att kontakt ska 
tas med E.ON Gas innan arbete intill ledning samt kostnader för flytt av ledningar redovisas 
i framtida detaljplaner då denna information bedöms vara för detaljerad för ramprogrammets 
syfte. 
 

 
Fastighetsägare till Kapellet 4 (bedömd sakägare) (2011-05-09) anser att många delar 
av ramprogrammet, bland annat inspirationsbilderna ser spännande ut.  
 
Dock invänder sig sakägaren mot visionen att förtäta bebyggelsen. Nuvarande 
småskalighet anses utgöra charmen i byn och är ett vinnande koncept med tanke på 
nuvarande attraktionskraft. I ramprogrammet har det satts upp ett mål om en tredjedel 
friliggande enbostadshus, en tredjedel hyresrätter samt en tredjedel bostadsrätter. Detta 
mål delar inte sakägaren och ställer sig frågan om någon av dagens Vikensbor som delar 
detta mål. Sakägaren drar paralleller till Oxie utanför Malmö som en liten mysig och 
attraktiv villaförort där liknande förändringar gjordes för cirka 35 år sedan. Det 
exploaterades och byggdes hyres- och bostadsrätter men inga fler villor. Byns karaktär 
förändrades och numera är Oxie ett mindre attraktivt område som har haft sociala 
problem. Sakägaren är rädd för liknande utveckling i Viken och förstår inte vitsen med 
ramprogrammets föreslagna bebyggelse.  
 
Även saknas en vision för Hälsingborgsvägen. Istället för dagens tråkiga 
landsvägskaraktär så önskas en trevlig bygatukaraktär. 
 

Kommentar: Ramprogrammet föreslår en tätare exploateringsgrad vilket medför till en god 
resurshushållning av marken och att inte mer än nödvändig mark förbrukar till bebyggelse. 
Samt kommenteras det i ramprogrammet att det är viktigt att exploateringsnivån och 
byggnadshöjderna överrensstämmer med övriga Viken så att inte Vikens småskalighet och 
intimitet går förlorad. Önskan kring framtida fördelning av blandade boendetyp av både 
friliggande enbostadshus, radhus, och flerbostadshus och upplåtelseform bygger dels på det 
intresset för flerbostadshus som finns idag presenterat i undersökningar som bland annat AB 
Höganäshem har gjort. Dels kan en blandning av bostadsformer och upplåtelseformer som 
passar alla skeden i livet och flera olika plånböcker medverkar till en hållbar 
samhällsplanering, en blandning som inte existerar i Viken idag.  
 
Förslag för Hälsingborgsvägen kompletteras i ramprogrammet.  

 
Vikens företagarförening (2011-05-13) anser att det är positivt för näringslivet att Viken 
byggs ut.  
 
Dock oroar sig en del av föreningens medlemmar. Vikens företagarförening är tveksam 
till ramprogrammets förslag på affärsverksamhet vid Karlfältsvägen och om det finns 
underlag för ytterligare en aktör i livsmedelsbranschen. Föreningen befarar att antingen 
måste någon av livsmedelsbutikerna läggas ner eller så utarmas alla tre. Även är 
föreningen orolig för Bygatan där det redan idag står många tomma butikslokaler. De 
önskar att Bygatan ska vara navet i byn tillsammans med hamnen.  
 

Kommentar: Enligt delrapport av den kommunomfattande handelsutredningen så finns det 
relativt små förutsättningar att bedriva fullskalig handel i Viken. Teoretiskt finns det 
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möjlighet att hela Viken innefattas av cirka 500 kvadratmeter dagligvaruhandel samt cirka 
1100 kvadratmeter sällanköpshandel vid full utbyggnad, vilket redan är bebyggt. En 
dagligvaruhandelsetablering i Vikens centrum kan troligtvis medföra en omstrukturering av 
befintlig dagligvaruhandel.  
 

 
Fastighetsägarna till Viken 16:12 (bedömda sakägare) (2011-05-17) beskriver att de 
inte upplever Vikvalla som störande och anser att Vikens IK är i behov av större 
parkering, bättre tillfart och fler träningsplaner. Samt bör Vikvalla planeras med marginal 
för att kunna rymma utökade aktiviteter på sikt med Vikens förtätning. För att undvika att 
parkeringsytor och framtida bostäder placeras alltför nära varandra anser sakägarna att 
framtida parkeringsytor i första hand bör planeras nord-nordost om nuvarande 
fotbollsplan, vilket underlättar etablerig av bostäder väster om nuvarande fotbollsplan.   
 

Kommentar: Detaljplanearbetet för Vikvalla är påbörjat och syftet är att expandera 
verksamheten. Framtida parkeringsytor för Vikvalla planeras nordväst av Vikvallas 
föreslagna planområde på grund av närheten till presenterad infartsled till Vikvalla från 
Hälsingborgsvägen. Höganäs kommun bedömer att föreslagen parkeringsplats inte kommer i 
konflikt med framtida bostadsbebyggelse. 

 
 
Fastighetsägarna till Viken 125:1 (bedömda sakägare) (2011-05-19) bedriver 
lantbruk, entreprenad och hästverksamhet intill planerad bebyggelse som har oavbrutet 
pågått inom familjen sedan 1900-talets början. Det finns inga planer på avveckling. Idag 
bedrivs verksamheter i god samexistens med närområdet och fungerar väl i mötet mellan 
det nya och det gamla. Sakägarna beskriver att de ofta får positiva återkopplingar och 
uppmuntran från befintligt boenden.  
 
Sakägarna tror på mångfald i området och att alla parter behövs för att skapa en attraktiv 
grund för utveckling, vilket sakägarna anser bidra. 
 
Sakägarna anser genom att värna om deras verksamhet och existens kan verksamheten 
komma till hela byns gagn. Sakägarna hoppas på att gå hand i hand med Vikens 
utveckling.  
 

Kommentar: Delar av sakägarens fastighet är markerad i Vikens fördjupad översiktsplan, 
antagen av kommunfullmäktige 2008 som planerade centrumfunktioner samt planerade 
bostäder. I ramprogrammet för södra Viken är en del av fastigheten markerat med planerade 
centrumfunktioner och en del planerade bostäder. Alltså har den föreslagna framtida 
markanvändningen inte förändrats.  
 
Kommunens intentioner är att utvecklingen ska vara hållbar för samhället och ske naturligt 
enligt etapper. 

 
 
Fastighetsägare till Viken 24:5, Viken 24:9, Viken 41:2 och Viken 42:2 (bedömd 
sakägare)(2011-05-24) anser att efterfrågan i Viken beror på dess viktiga värden som god 
boendemiljö, närhet till naturområden, Gamla Viken, hamnen och verksamheter som 
minskar intrycket av orten som sovstad. Sakägaren anser för en framgångsrik utbyggnad 
måste det säkerställas att tillgångarna förstärks och inte förstörs. Sakägaren anser även att 
man måste vara rädd om Vikens näringsliv, skönhetsvärden och rekreationsområden. Ett 
framtida större samhälle kommer att behöva mer av alla dessa värden.  
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Sakägaren anser att korsningen vid Karlfältsvägen/väg 111 är en märklig och farlig. 
Genom att planera Karlfältsvägen som en infart till Viken ger detta en ökad tillgänglighet 
som är viktigt för turister, näringsliv och nuvarande och framtida invånare. 
 
Sakägaren anser att det inte är så enkelt att tro att spårbunden trafik löser alla 
kommunikationer och miljöproblem i framtiden som ramprogrammet andas. Sakägaren 
poängterar att spårbunden trafik skapar påtagliga barriäreffekter och bör placeras utmed 
väg 111. Även poängteras att bilens utveckling har gjort den mer renare, tystare och 
effektivare än den spårbundna trafiken.   
 
Sakägaren anser att Vikvalla bör byggas ut med befintlig anläggning tillsammans med 
föreslaget området fram till väg 111. Det efterfrågas undersökning kring möjligheterna att 
Vikvalla får en anslutning för löpning/promenad/ridning till naturområdena mellan 
Viken och Gråläge samt en förbättrad kommunikation mellan Vikvalla och de norra 
delarna av Viken där många av idrottsanläggningens användare bor. 
 
Sakägaren kan inte acceptera det förslag där en väg har skissats över fastigheten. Detta 
hämmar Sakägarens användning av fastigheten. Lagstiftningen ger inte kommunen stöd 
för ett sådant intrång.  
 
Sakägaren kommenterar att det finns en uppenbar fara att Niagarabäckens kulvert under 
Hälsingborgsvägen blir en barriär som ökar nivån i bäcken vid höga flöden. Även anses 
att det finns risk att fastighetens avvattning påverkas negativt.  
 
I ramprogrammet talas det om en markhöjning vid nybyggnation. Konsekvenserna för 
befintlig bebyggelse av sådana eventuella åtgärder måste utredas.  
 
Sakägaren anser att det borde vara möjligt att titta på områdets struktur där befintliga 
vägar och ägogränser kan utgöra en bra grund för planeringsarbetet och att förstärka 
värden som finns i den. Viken får gärna växa och ge möjlighet åt fler att ta del av en bra 
miljö, så länge inte förändringarna förstör det som gör Viken till en attraktiv plats att bo 
och verka på.  
 

Kommentar: I kommunens kulturmiljöplan att byggnadsverksamhet i anslutning till de lokala 
bevarandeintressena såsom Gamla Viken bör utföras med stor hänsyn till kulturmiljövärdena 
och till byns helhetsbild. Det kommenteras även i ramprogrammet att det är viktigt att 
exploateringsnivån och byggnadshöjderna överrensstämmer med övriga Viken så att inte 
Vikens småskalighet och intimitet går förlorad. 
 
Ramprogrammet kommer att kompletteras med att korsningen väg 111 och Karlfältsvägen 
ska ändra utformning.  
 
Vad gäller specifik dragning av spårbunden trafik går det idag inte att svara på den exakta 
sträckningen. Dock föreslås det i Vikens fördjupade översiktsplan antagen 2008 att 
spårbunden kollektivtrafik ska gå i samma sträckning som dagens kollektivtrafik. 
Ramprogrammet har utgått från denna föreslagna dragning och kommer att kompletteras med 
detta. En placering av spårbunden trafik utmed väg 111 skulle medföra att 
upptagningsområdena når mindre antal resenärer än dagens hållplatslägen, vilket medför att 
kollektivtrafiken inte blir ett attraktivt val av färdmedel. Oavsett sträckning är intentionen att 
spårvägen ska utformas så att den inte utgör en barriär. 
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Detaljplanearbetet för Vikvalla är påbörjat och syftet är att expandera verksamheten vilket 
sker i nära samarbete med Vikens IK. Vikvallas storlek och exakta placering utifrån föreslet 
ramprogram utreds i detaljplanearbetet. 
 
Ramprogrammet redovisar möjlig placering av parkmark mellan Vikvalla till Gamla Vikens 
södra delar. Inom parkmark finns möjlighet att etablera ett stråk i väst-östlig riktning.  
 
Föreslagen vägdragning i markanvändningskartan kommer att ändra riktning och placeras i 
de aktuella fastigheternas östra del.  
 
Enligt den förstudie VA-Viken södra, 2010-12-17 ska ny bebyggelse inte placeras lägre än 
+ 7,6 meter då Niagarabäcken bedöms kunna stiga till denna nivå. I samband med vidare 
detaljplaneläggning kommer både Niagarabäcken och dagvattenhanteringen för respektive 
område ses över. 
 
Ramprogrammet kommer att kompletteras med höjdsättning av planområdet för att undvika 
vattenflöden. Vad gäller befintliga fastigheter kommer allmän platsmark att höjdsättas så att 
denna tar hand om befintliga fastigheters vattenflöden för att undvika översvämning.  
 
Utgångspunkten för den föreslagna strukturen har varit den befintliga strukturen vad gäller 
grönstråk, vägstruktur och fastighetsgränser för att bevara de historiska spåren.  
Det kommenteras i ramprogrammet att det är viktigt att exploateringsnivån och 
byggnadshöjderna överrensstämmer med övriga Viken så att inte Vikens småskalighet och 
intimitet går förlorad.  
 

 
Fastighetsägare till Viken 53:2 (bedömd sakägare) (2011-05-24) vill framföra att de är 
positiva till förslaget, dock upplevs oro att den nytillkomna befolkningen kommer att 
känna sig störda av fastighetens verksamhet.  Den aktuella verksamheten är i 
ramprogrammet rubricerad som icke störande verksamhet, en benämning som kan orsaka 
framtida irritation.  
 
Sakägaren poängterar att det är viktigt att verksamheten kan fortgå som tidigare och 
poängterar framtida investeringar som verksamheten kräver som exempelvis att installera 
belysning i växthusen. Kommande bostäder kan alltså inte förläggas omedelbart väster 
om Hjärtevägen som ramprogrammet visar, utan en skyddszon bör finnas med en 
eventuell kompletterande skyddsplantering. En skyddszon betyder dessutom att 
verksamheten inte skuggas av ”det täta samhället” enligt presenterat arbetskiss i 
ramprogrammet.  
 
Sakägaren nämner att den outnyttjade marken inom fastigheten är tänkt för framtida 
expansionsmöjligheter för verksamheten. 
 
Sakägaren påpekar att infarten till fastigheten sker via Vikvallavägen och inte som 
illustreras i ramprogrammet.  
 

Kommentar: Markanvändningen väster om fastigheten kommer att redigeras till parkmark 
och möjlig placering av allmän service. Detta kommer agera som skyddszon till 
bostadsbebyggelsen.  
 
Kommunens intentioner är att utvecklingen ska vara hållbar för samhället och ske naturligt 
enligt föreslagna etapper. Markanvändningen för hela fastigheten föreslås vara icke störande 
verksamhet, lika dagens användning.  
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Ramprogrammet kommer att revideras med att infarten till fastigheten sker via 
Vikvallavägen.   
 
 

Fastighetsägare till Viken 30:19 och 30:21 (bedömd sakägare) (2011-05-24) planerar 
att fortsätta att bedriva sin verksamhet även i framtiden.  
 
Dock kan sakägaren mycket väl tänka sig att stycka av marken och avyttra tomter.  
 
Sakägarens beskriver att planer på avstyckning för villabebyggelse. Sakägaren poängterar 
sitt intresse för påskyndad utbyggnad av vatten och avlopp. 
 
I övrigt har sakägaren inga invändningar mot ramprogrammet utan upplever det positivt 
att även södra Viken utvecklas. 
 

Kommentar: Föreslagen markanvändning för fastigheten är planerad bostadsbebyggelse. Dock 
finns det fortfarande möjlighet att bedriva den befintliga verksamheten. 
 
Vatten och avloppssystemet kommer att byggas ut under utbyggnaden av södra Viken. Dock 
finns det i nuläget ingen aktuell tidsplan för när detta sker för den aktuella fastigheten. 
 

 
Fastighetsägare till Viken 16:11 (bedömd sakägare) (2011-05-26) har avvaktat 
planläggning för fastigheten i drygt fyra år och önskemål därom har framförts vid ett 
flertal tillfällen. Sakägaren kommenterar att i ramprogrammet beskrivs att något beslut om 
prioritering för inkomna planuppdrag inte har gjorts. Sakägaren blev ombad av 
närvarande tjänstemän från planavdelningen vid samrådsmötet att inkomma med skriftlig 
synpunkt och förfrågan kring beslut. Till sin förvåning fick sakägaren ett skriftligt besked 
om inkomna, ej beslutade planuppdrag hade avslagits innan samrådsmötet och undrar 
varför denne inte blev informerad om avslaget innan samrådsmötet. 
 
Sakägaren kräver att fastigheten ska ingå i prioriterat planuppdrag, Vikvalla eftersom två 
direkt angränsande fastigheter ingår i planläggningen. Sakägaren vill även att avvägningen 
mellan idrottsplatsen och den kringliggande bostadsbebyggelsen ska ske i ett 
sammanhang, vilket påbörjad detaljplan erbjuder.  
 

Kommentar: Höganäs kommun ber om ursäkt om handläggningen kring beslutet av 
planprioritering inte har varit tillfreds.  
 
Planutskottet beslöt den 2011-04-05 att alla, både prioriterade och ej beslutade planuppdrag, 
utom Vikvalla och Vikens centrum, inte är prioriterade då nya förändringar som påverkar 
kommunens prioriteringsrutiner infördes i nya plan- och bygglagen som började gälla den 2 maj 
2011. Dessutom ansågs den allmänna servicen i Viken inte klarar ytterligare 
befolkningsökning, och att det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är utbyggt för att 
klara mer omfattande utbyggnad av bostadsbebyggelse. Presenterat avsnitt om prioriterade 
planområdet och planuppdrag samt planprioriteringar och inkomna planuppdrag i 
ramprogrammets programsamrådshandlning kommer att strykas då detta är inaktuellt. En ny 
prioritering av planuppdrag ska tas upp för beslut efter att ramprogrammet har blivit godkänt.  
 
Vad gäller det prioriterade planuppdraget Vikvalla ingår endast fastigheterna Viken 28:6 
och Viken 30:23 i planområdet för detaljplaneläggningen. Samtliga fastigheter planläggs för 
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allmänt ändamål, idrott. Vikvalla är i ett akut behov av utbyggnad och om bostadsbebyggelse 
skulle ingå i detaljplanen finns risk för en komplicerad detaljplan som tar lång tid att ta fram.  

 
 
Fastighetsägarna till Viken 125:1 (bedömda sakägare) (2011-05-27) anser att beslutet 
som togs 2008 att inte överstiga två våningar bör följas då det är viktigt att bykänslan 
behålls. 
 

Kommentar: Det kommenteras i ramprogrammet att det är viktigt att exploateringsnivån och 
byggnadshöjderna överrensstämmer med övriga Viken så att inte Vikens småskalighet och 
intimitet går förlorad. Enligt kommunstyrelsen beslut 2011-03-01 kan en mindre del Vikens 
centrum uppföras till max sex våningar. 
 

 
Vikens Kultur- och Byaförening, Vikens Hamnförening, Vikens företagarförening, 
Wikens Båtselskap (2011-05-27) påpekar att i Vikens fördjupade översiktsplan som 
förutsätts ligga till grund för södra Vikens ramprogram fastslås att Vikens by- och 
fiskelägeskänsla är viktig att behålla, önskan om att inte bygga högre hus än två våningar 
då orten får karaktären av ett förortssamhälle och förlorar sin attraktionskraft. Samtliga 
föreningar och sällskap vill framhålla att höghuskomplex förstör Vikens bykaraktär och 
ska vara förbehållet centralorten i Höganäs kommun.  
 
Föreningarna och sällskapet anser att ramprogrammet innehåller flertalet förslag som 
åsidosätter Vikens fördjupade översiktsplan och framhåller därför följande: 

• Mål för invånarantal bör vara max 5900 personer och att infrastruktur med vägar, 
skolor, barnomsorg och äldreboende anpassas efter detta.  

• Bostadsbebyggelsen bör inte vara högre än två våningar för att bevara Vikens 
bykaraktär. Samt bör utbudet vara varierat och inte som den senaste utvecklingen 
av Vikens Ry med en mängd likadana hus i en fyrkant. Gatunätet önskas vara 
oregelbundet.  

• Vid utbyggnad av Vikvalla ska hänsyn tas till ungdomarnas transportvägar dit och 
säkras med ljusreglerande övergångställen, likt de vid Vikenskolan. 

• Utbudet av butiker anpassas till behovet efter hand.  
• Bevara befintliga grönområden och anpassa nybyggnation till befintliga inslag i 

landskapet. 
• Hälsingborgsvägen/Höganäsvägen byggs om med två stycken rondeller och en 

säkrare cykelbana, möjligtvis en bro över väg 111 vid Karlfältsvägen.  
• Busstrafiken önskas bevaras istället för spårväg då detta är billigare samt att 

separata bussfiler kan byggas längs väg 111 där det befinnes påkallat för att 
minska transporttiden vid högtrafik.  

• Buss 219 leds vidare till rondellen vid Karlfältsvägen/Stenåldersvägen.  
• Mark för parkeringar bör reserveras i anslutning till centrumbildningen vid 

Karlfältsvägen.  
• Att det planeras in ny plats för bensinmack, eventuellt vid södra infarten.  

 
Kommentar: Det kommenteras i ramprogrammet att det är viktigt att exploateringsnivån och 
byggnadshöjderna överrensstämmer med övriga Viken så att inte Vikens småskalighet och 
intimitet går förlorad. 
 
I samband med arbetet med ramprogrammet gjordes en ny befolkningsprognos som visar att 
Viken kan vid full utbyggnad ha cirka 7000 invånare. Den befolkningsprognos som gjordes i 
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Vikens fördjupade översiktsplan är inaktuell då det har byggts tätare i befintliga områden än 
förväntat samt att i södra Viken föreslås en högre exploateringsnivå för att resurshushålla med 
marken.  
 
Föreslagen struktur i ramprogrammet uppmanar till varierade rumsligheter och siktlinjer, likt 
Gamla Vikens uppbyggnad samt att olika storlekar på fastigheter inom varje kvarter bör 
eftersträvas för att skapa variation. Endast en del av bebyggelse i Vikens centrum kan 
uppföras till max sex våningar. 
 
Ramprogrammet kommer att kompletteras med ett förtydligat gång- och cykelstråk på 
markanvändningskartan, bland annat mellan Vikens Ry och Vikvalla. Gällande mer 
detaljerade utformningskriterier kommer detta tas upp i detaljplaneskedet. 
 
Enligt delrapport av den kommunomfattande handelsutredningen så finns det relativt små 
förutsättningar att bedriva fullskalig handel i Viken. Teoretiskt finns det möjlighet att hela 
Viken innefattas av cirka 500 kvadratmeter dagligvaruhandel samt cirka 1100 
kvadratmeter sällanköpshandel vid full utbyggnad, vilket redan är bebyggt. En 
dagligvaruhandelsetablering i Vikens centrum kan troligtvis medföra en omstrukturering av 
befintlig dagligvaruhandel.  
 
Idag anses Vikvalla vara det enda allmänna grönområdet inom planområdet, och det kommer 
att bevaras och utökas. Föreslagen markanvändningskarta för södra Viken pekar ut flertalet 
möjliga områden för allmänna grönområden som hela Viken kan ta del av. 
 
Ramprogrammet kommer att kompletteras med en övergripande studie av 
Hälsingborgsvägens/Höganäsvägens utformning. En mer detaljerad utformning kommer att 
studeras i respektive detaljplaner. 
 
Angående kollektivtrafik är det omöjligt att svara om busstrafiken i framtiden kommer att 
vara kvar och vilken sträckning den framtida kollektivtrafiken får. Dock föreslås det i 
Vikens fördjupade översiktsplan antagen 2008 att spårbunden kollektivtrafik ska gå i 
samma sträckning som dagens kollektivtrafik. Ramprogrammet har utgått från denna 
föreslagna dragning och kommer att kompletteras med detta.  
 
Även är det omöjligt att svara på framtida sträckning av buss 219 då det är Skånetrafiken 
som beslutar om sådan önskad dragning.  
 
Parkering i anslutning till centrumbildningen kommer att planeras i samband med 
detaljplaneläggningen av Vikens centrum. 
 
Föreslagen markanvändningskarta medger bensinstation i södra Vikens östra del, intill väg 
111 där störande verksamheter kan placeras. 
 

Fastighetsägarna till fastigheten Viken 16:10 (bedömda sakägare) (2011-05-27) 
anser att främja en blandad bebyggelse enligt ramprogrammets intention är lovvärt. Detta 
får dock inte leda till att stora kulturvärden, estetiska värden och miljövärden påverkas 
negativt sakägaren nämner att bygga högre än befintlig bebyggelse på högsta höjd av 2 ½ 
våningar skulle få en mycket kraftig negativ påverkan. Viken måste få ha kvar karaktären 
av småskaligt samhälle med de dominerande blickfången kvarnen och kyrkan.  
 
Sakägaren anser att det är oklart hur vägnätet ska dras då ramprogrammet och förslaget 
från TraViken inte stämmer överens och måste utredas vidare. 
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Slutsatsen att ramprogrammets genomförande inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt Behovsbedömningen anses dels som egendomlig då en framtida 
befolkning på ca 3000 personer dels anses utredning som mycket rudimentär. 
 

Kommentar: Föreslagen struktur i ramprogrammet uppmanar till varierade rumsligheter och 
siktlinjer, likt Gamla Vikens uppbyggnad samt att olika storlekar på fastigheter inom varje 
kvarter bör eftersträvas för att skapa variation. Endast en del av bebyggelse i Vikens centrum 
kan uppföras till max sex våningar. 
 
 
TraVikens föreslagna vägstruktur för huvudnät gjord 2009-04-09 i samband med arbetet 
med Vikens fördjupade översiktsplan har utgjort en grund och utgångspunkt för 
ramprogrammet. Dock har vissa revideringar gjorts i samband med arbetet med 
ramprogrammet. Detta kommer att förtydligas i det fortsatta arbetet med ramprogrammet.  
 
Ramprogrammet kommer att kompletteras efter rekommendationer från Länsstyrelsen att en 
miljökonsekvensbeskrivning i syfte att integrera samtliga miljöaspekter i planen samt analysera 
förutsättningarna inför kommande detaljplanearbete. Denna kommer sedan ligga till grund för 
kommande planläggning. Upprättad Behovsbedömning 2011-02-01 utgår och ersätts av en 
miljökonsekvensbeskrivning.  
 

 
Fastighetsägare till Ry 1:21 (bedömd sakägare) (2011-05-30) anser att det är olämpligt 
med det föreslagna verksamhetsområdet i anslutning till deras fastighet som genererar 
ytterligare trafik då de redan idag störs av det ständiga bullret från väg 111. Sakägaren 
anser även att det är olämpligt på grund av beskaffenheten på korsningen 
Karlfältsvägen/väg 111 och hänvisar sådana verksamheter vid Prästavägen där det redan 
finns en planskiljd korsning. 
 
Även anses att park/plantering vore att föredra för att dämpa bullret eftersom den 
ljudvall som har uppförts inte har någon funktion då den är placerad för långt från vägen 
samt för låg. Vid flytt av Vikvalla hoppas sakägarna att det kommer att uppföras någon 
form av trädridå som kan dämpa bullret från den del av väg 111 som idag inte har någon 
bullervall.  
 

Kommentar: Ramprogrammet kommer att kompletteras med att korsningen väg 
111/Karlfältsvägen ska ändra utformning. 
 
Någon närmare detaljutformning av exempelvis föreslagen park/plantering som bullerdämpare 
preciseras i kommande detaljplanearbete. 

 
 
Länsstyrelsen (2011-06-10) anser att planprogrammet, vad gäller markanvändningen, 
enbart till en viss del avviker från Vikens fördjupade översiktsplan från 2008. 
 
Länsstyrelsen informerar om att den nya plan- och bygglagen (2010:900) inte innehåller 
något generellt krav på program. Syftet med denna förändring har varit att förenkla 
planprocessen så att programmet bli ett frivilligt steg i processen i det fall kommunen 
bedömer ett sådant behov inför planläggning av ett område.  
 
Eftersom programområdet omfattar flera etappområden anser Länsstyrelsen att det hade 
varit lämpligare om kommunen arbetade fram planprogram enbart för de områden som 
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saknar ett fullständigt stöd i Vikens fördjupade översiktsplan eller där kommunen anser 
att ett sådant behov finns i samband med att en detaljplaneläggning blir aktuell.  
 
Länsstyrelsen anser att planförslaget redovisar på ett bra sätt förutsättningarna för Vikens 
utveckling genom att identifiera karaktärsområde och genom att studera olika 
skalreferenser. Länsstyrelsen anser dock att planförslaget endast på ett schematiskt sätt 
redovisar områdets utveckling och saknar tydliga strukturer på en övergripande nivå för 
att det ska kunna utgöra en bra grund för ett fortsatt planeringsarbete. Därför 
rekommenderas att kommunen fortsätter arbeta med de övergripande markanvändnings- 
och infrastrukturfrågorna, i annat fall riskerar kommande detaljplaner enbart 
fragmentariskt lösa frågor.  
 
Länsstyrelsen saknar kommunens motivering till varför de föreslagna utbyggnaderna, 
särskilt vad gäller utbyggnaderna på den södra delen av planområdet anses vara möjligt 
inom riksintresset. Länsstyrelsen rekommenderar, enligt rapporten 2001:35 ”Skånes 
kustområden – ett nationallandskap” att inom riksintresset för kustzonen bör 
utvecklingen av befintliga tätorter ske i omedelbar anslutning till existerande tätort, 
tätortsutvecklingen bör styras bort från kusten, oexploaterade områden mellan tätorter 
längs kusten säkerställs samt alternativa lägen för utveckling eftersträvas.  
 
Länsstyrelsen förutsätter att byggnadsverksamhet i anslutning till riksintresset Gamla 
Viken planeras med hänsyn till de lokala kulturmiljövärdena. 
 
Då delar av planområdet berörs av buller främst från trafik på väg 111 samt från 
befintliga verksamheter måste en bullerutredning genomföras och kartläggas inför 
kommande planarbetena.  
 
Länsstyrelsen anser att eventuellt bör befintliga verksamheter såsom äldre 
handelsträdgårdar att utredas med anledning på föroreningar. Därför rekommenderas en 
översiktlig undersökning i det fall en inventering visar att den kan förekomma mark- och 
grundvattenföroreningar. 
 
I den fortsatta planeringen bör det utredas vilka störningar och risker som uppkommer 
från respektive verksamhet, aktuella skyddsavstånd och hur dessa påverkas den befintliga 
och den planerade bebyggelsen. I de fall bebyggelsen planeras inom rekommenderade 
skyddsavstånd bör fortsatt planering föregås av en tidig dialog med berörda 
verksamhetsutövare. 
 
Effekterna av framtida klimatförändringar ska redovisas i ett 100-års perspektiv. Havs- 
och grundvattenhöjningar (såväl medelvattennivåer som högvattennivåer) ska beaktas så 
att grundläggning och kommunalteknisk försörjning säkerställs. Det är lämpligt att 
eventuella behov av skyddsåtgärder som kan behöva vidtas inom planområdet i 
framtiden.  
 
I kommande detaljplaner måste miljökvalitetsnormerna beaktas samt redovisas om planen 
kan antas bidra till att en miljökvalitetsnorm inte uppnås eller att tillståndet i en 
vattenförekomst försämras. 
 
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen samråder med grannkommunerna i aktuell 
plan med anledning av planens innehåll och dess inverkan på bland annat 
rekommenderad led för farligt gods. 
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Länsstyrelsen anser sig inte kunna bedöma om planprogrammet kan innebära betydande 
miljöpåverkan enligt 5 kap. Plan- och bygglagen och 6 kap. Miljöbalken eller inte. Det 
rekommenderas att med hänsyn till planens geografiska omfattning samt dess inverkan på 
riksintressena och landskapsbilden inleda arbetet med miljökonsekvensbeskrivning i syfte 
att integrera samtliga miljöaspekter samt analysera förutsättningarna inför kommande 
detaljplanearbete. Upprättad miljökonsekvensbeskrivning kan sedan användas som 
underlag inför kommande planläggning. 
 
Länsstyrelsen poängterar att sannolikt kommer de ställa krav på att arkeologiska 
utredningar genomförs inför fortsatt detaljplanering av området. 
 
Länsstyrelsen ser positivt på att småbiotoper inom planområdet planeras att tas tillvara 
som strukturbärande element och redovisar vad som innefattar en biotop. Det poängteras 
att biotoperna inte får skadas eller tas bort utan dispens från Länsstyrelsen och 
rekommenderar att alla skyddade biotoper inventeras och markeras på en karta. På så sätt 
tydliggörs förutsättningarna för den kommande detaljplaneringen.  
 
Länsstyrelsen kräver att även en utredning kring den fridlysta större vattensalamandern 
existens inom planområdet inför kommabnde exploatering. 
 
Länsstyrelsen hänvisar i övrigt till deras PM om biotopskydd och artskydd. 
 
Ur trafiksynpunkt anses förtätningen i anslutning till befintlig bebyggelse och goda 
kollektivtrafikstråk positiv. Länsstyrelsen poängterar att det är viktigt i den fortsatta 
planeringen att arbeta med att skapa gena och trygga gång- och cykelvägar till Vikens 
centrum, busshållsplatser, skolor etc. Ett övergripande bil-, gång- och cykelvägnät bör 
analyseras och redovisas i ett kommande planarbete.  
 

Kommentar: Höganäs kommun har valt att göra planprogram för hela planområdet södra 
Viken då Vikens fördjupade översiktsplan anses redovisa en otillräcklig struktur att 
detaljplanelägga utifrån. Dessutom anses den vara inaktuell då flera verksamhetsutövare har 
och planerar att avvecklat sina verksamheter. Även anses att hela planområdet, inklusive de 
delområden som har fullt stöd i den fördjupade översiktsplanen måste studeras samlat för att ge 
ett helhetsgrepp för en långsiktlig hållbar planering. 
 
Planområdets södra del är idag exploaterad med bostadsbebyggelse och verksamheter. En 
fortsatt utveckling av den södra delen anses inte främmande. Förslaget bedöms inte innebära 
väsentlig skada för kustzonen i Skåne.  
 
Ramprogrammet poängterar att det är viktigt att exploateringsnivån och byggnadshöjderna 
överrensstämmer med övriga Viken så att inte Vikens småskalighet och intimitet går förlorad. 
Samt poängteras det enligt kulturmiljöplanen att byggnadsverksamhet i anslutning till dessa 
bör utföras med stor hänsyn till kulturmiljövärdena och till byns helhetsbild.  
 
Både bullerutredning, en inventering av förekommande mark- och grundvattenföroreningar 
samt aktuella skyddsavstånd och hur dess påverkan på befintliga och kommande bebyggelse 
behandlas i detaljplaneskedet. Även kommer miljökvalitetsnormer redovisas och beaktas i 
kommande detaljplanearbete. 
 
Ramprogrammet kommer att kompletteras med de eventuella effekterna av framtida 
klimatförändringar i ett 100-års perspektiv inom planområdet.  
 
Höganäs kommun har samrått med Helsingborgs stad i aktuell plan. 
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Höganäs kommun kommer att påbörja arbete med rekommenderad 
miljökonsekvensbeskrivning som ska utgöra underlag för fortsatt detaljplanearbete. Upprättad 
Behovsbedömning 2011-02-01 utgår och ersätts av en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Höganäs kommun kommer enligt Länsstyrelsen rekommendationer och krav genomföra 
arkeologiska utredningar inom planområdet under detaljplanearbetet. 
 
Ramprogrammet kommer att kompletteras med att biotoper inte får skadas eller tas bort utan 
dispens från länsstyrelsen samt komplettering av inventerade och skyddade biotoper inom 
planområdet.  
 
Frågan kring förekomst av större vattensalamandrar inom planområdet har utretts av 
miljöavdelningen. Det finns ingen sådan förekomst.  
 
Ramprogrammet kommer att kompletteras med en mer detaljerad studie kring struktur samt 
infrastruktur inom planområdet. 
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Sammanfattning och fortsatt arbete 
Sammanlagt har 25 skrivelser inkommit, där synpunkter rörande Vikens befintliga värden, 
befintliga och framtida kollektivtrafik, Karlfältsvägens och korsningspunkten 
Karlfältsvägen/väg 111s utformning samt föreslagen bebyggelsehöjd har varit mest 
återkommande.  
 
Skrivelser från samtliga, utom Lantmäteriet innehåller synpunkter på förslaget. Dessa 
synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från sakägare till fastigheten 
Viken 125:13 , Skånetrafiken, sakägarna till fastigheten Viken 125:12, sakägare till 
fastigheten Viken 125:13, trafikverket, Helsingborgs Stad, E.ON Gas Sverige AB, Vikens 
företagarförening, sakägare till fastigheterna Viken 24:5, Viken 24:9, Viken 41:2 och 
Viken 42:2, sakägare till fastigheten Viken 53:2, sakägare till fastigheten Viken 16:11, 
Vikens Kultur- och Byaförening, Vikens Hamnförening, Vikens företagarförening, 
Wikens Båtselskap, sakägarna till fastigheten Viken 16:10, sakägarna till fastigheten Ry 
1:21 och Länsstyrelsen, har föranlett en omarbetning och förtydligande av ramförslaget 
som sedan ska ligga till grund för detaljplaner.  
 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
 

• Revidering av felaktiga meningsbyggnader samt förtydligande av enstaka beskrivningar som inte 
påverkar ramprogrammets innehåll, syfte och vision. 

 
Struktur, infrastruktur: 

• Förändring av markanvändningskarta vad gäller placering av allmänna platser och 
vägdragning. 

• Ramprogrammet kommer att kompletteras med en mer detaljerad studie kring struktur samt 
infrastruktur inom planområdet. 

• Komplettera med ett förtydligat gång- och cykelstråk på markanvändningskartan samt att 
gång- och cykelstråkens dragning kommer att följa Skånetrafikens, Trafikverkets samt 
Länsstyrelsens rekommenderade riktlinjer. 

• Övergripande redovisning av kollektivtrafikstråket med spårvagn och hållplatslägen, enligt 
Vikens fördjupade översiktsplan samt studie av Hälsingborgsvägens/Höganäsvägens 
utformning.  

• Förtydliga att eventuella nybyggnationer inte ska förhindra eller försvåra en framtida utbyggnad 
av kollektivtrafikstråket för lätt spårtrafik.  

• Spårbunden kollektivtrafik ska utformas så att den inte utgör en barriär. 
• Förtydliga att exploatering i närheten av väg- och gatunätet ska planeras och utformas så att 
det inte utsätts för buller som överskrider rekommenderade riktvärden.  

• Komplettering med att korsningen väg 111/ Karlfältsvägen ska ändra utformning. 
 

Grönstruktur: 
• Förtydligande att biotoper inte får skadas eller tas bort utan dispens från Länsstyrelsen samt 
komplettering av inventerade och skyddade biotoper inom planområdet.  

• Kompletterande utredning kring större vattensalamandrars förekomst inom planområdet. 
 

Allmän service: 
• Redovisning kring lokaliseringsutredning kring en ny skolenhet i Viken, godkänd av 
kommunstyrelsen planutskott 2011-08-16.  

• Redovisning kring handelsutredning. 
 

Teknisk försörjning: 
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• Komplettering att inom planområdet finns distributions- och servisledningar för natur- och 
biogas samt att närheten till natur- och biogasnät medför ett energialternativ för den planerade 
bebyggelsen. 

• Komplettering av höjdsättning av planområdet.  
 
Behovsbedömning: 

• Upprättad Behovsbedömning 2011-02-01 utgår och ersätts av en miljökonsekvensbeskrivning. 
• Påbörja arbete efter rekommendationer från Länsstyrelsen med en miljökonsekvensbeskrivning i 
syfte att integrera samtliga miljöaspekter i planen samt analysera förutsättningarna inför 
kommande detaljplanearbete. Denna kommer sedan ligga till grund för kommande 
planläggning. Ramprogrammet godkänns i samband med miljökonsekvensbeskrivningens 
godkännande. 

• Förtydliga eventuella effekter av framtida klimatförändringar i ett 100-års perspektiv. 
 
Planuppdrag och planprioriteringar: 

• Borttagande av avsnittet om prioriterade planområdet och planuppdrag samt planprioriteringar 
och inkomna planuppdrag i ramprogrammets programsamrådshandling. 
 
 

Kvarstående erinringar 
Inför godkännande och fortsatt planarbete finns det 6 stycken bedömda sakägare med 
kvarstående synpunkter. 
 
Fastighetsägare till Viken 125:13 (bedömd sakägare) har fått delvis sina synpunkter 
tillgodosedda. 

Ej tillgodosedda synpunkter: 
• Önskan att trafikflödet inte ökar på Karlfältsvägen. 
• Vad som kommer att ske med befintliga södra Vikens omkringliggande 

fastighetspriser. 
 

Fastighetsägare till Viken 135:113 (ej bedömd sakägare) har ej fått sina synpunkter 
tillgodosedda. 

Ej tillgodosedda synpunkter: 
• Att samhällsbyggnadsförvaltningens rekommenderade byggnadshöjder ska gälla.  

 
Fastighetsägarna till Viken 16:12 (bedömda sakägare) har ej fått sina synpunkter 
tillgodosedda. 

Ej tillgodosedda synpunkter: 
• Att parkering till Vikvalla ska placeras i nord-nordost om Vikvalla. 

 
Fastighetsägare till Viken 24:5, Viken 24:9, Viken 41:2 och Viken 42:2 (bedömd 
sakägare) har fått delvis sina synpunkter tillgodosedda. 

Ej tillgodosedda synpunkter: 
• Att föreslagen spårvägsdragning bör förläggas längs väg 111. 

 
Fastighetsägare till Viken 16:11 (bedömd sakägare) har ej fått sina synpunkter 
tillgodosedda. 

Ej tillgodosedda synpunkter: 
• Att den aktuella fastigheten ska ingå i Vikvallas detaljplanearbete. 
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Fastighetsägarna till Viken 125:1 (bedömda sakägare) har ej fått sina synpunkter 
tillgodosedda. 

Ej tillgodosedda synpunkter: 
• Att presenterad och antagen byggnadshöjd i Vikens fördjupade översiktsplan från 

2008 ska gälla.  
 
Vikens Kultur- och Byaförening, Vikens Hamnförening, Vikens företagarförening, 
Wikens Båtselskap har fått delvis sina synpunkter tillgodosedda. 

Ej tillgodosedda synpunkter: 
• Att presenterad och antagen byggnadshöjd i Vikens fördjupade översiktsplan från 

2008 ska gälla.  
• Att Viken inte bör växa till mer än 5900 invånare. 
• Att busstrafiken bevaras. 

 
Fastighetsägarna till Viken 16:10 (bedömda sakägare) har fått delvis sina synpunkter 
tillgodosedda. 

Ej tillgodosedda synpunkter: 
• Att inte bebygga högre än befintlig bostadsbebyggelse på en högsta höjd av 2½ 

våningar. 
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