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Sammanfattning  
 

Det finns en parkeringsproblematik i Skummeslövstrand. Den har uppkommit utifrån förbud 

till hänvisning till allmänna parkeringar på stranden. Historiskt har delar av stranden använts 

som parkering för strandbesökare i Skummeslövsstrand och denna form av parkering får inte 

uppmanas av kommunen, vilket innebär att strandbesökare behöver nya parkeringsmöjligheter 

utanför stranden.  

 

Bristen på parkeringar kommer få konsekvenser för Skummeslövstrand. Det är därför av 

allmänt intresse att säkerställa att det finns parkeringsplatser för besökare till stranden. 

Samtidigt har kustområdet ett behov av att hushålla med de resurser som finns kvar och 

grönytor bör inte överexploateras och framkomligheten på gator undermineras.  

 

Säkerställandet av nya parkeringsplatser, utan att ta grönytor i anspråk är möjligt genom att 

anlägga parkeringsplatser på platsen för Hedhusets gamla reningsverk. Där finns en 

strandnära yta som inte ingår i det omkringliggande naturreservatet och ägs av kommunen. 

Det innebär att kommunen har rådighet över marken och kan ansöka om 200 tillfälliga 

parkeringsplatser.  

 

Det behövs ytterligare allmänna parkeringsplatser för att uppfylla behovet i 

Skummeslövstrand. Det är viktigt att grönytorna som är parkeringsbara inte överexploateras, 

utan att endast den mängden parkeringsplatser som det finns ett behov av brukas som 

parkeringsplatser. Kusten är idag grön och lummig, vilket är en viktig del av Skummeslövs 

identitet, och behöver bevaras.  

 

Nya avtal med fastighetsägare behöver tas fram och bygglov behöver ansökas om på 

grönområden. Lokala trafikföreskrifter behöver ändras för att tillåta parkering längs med de 

lämpliga gatorna i Skummeslövstrand.   

 

 

Syfte 

Syftet med parkeringsutredningen är att presentera möjliga sätt att tillskapa parkering.  

Parkeringsutredningen ska fungera som ett underlag vid bygglovsprövning och andra beslut 

gällande parkering i kusten. Delar av parkeringsutredningen ska integreras i den fördjupade 

översiktsplanen för kusten. 
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Inledning 

 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018 att uppdra åt Planeringsenheten (dåvarande 

Planeringskontoret) att ta fram en parkeringsutredning för kusten där utbud och behov av 

allmänna parkeringar studeras.    

 
Avgränsning  
Uppdraget från 

Kommunstyrelsen gällde en 

parkeringsutredning för kusten. 

Kusten innefattar Mellbystrand, 

Skummeslövsstrand och 

Skottorp. Parkeringsutredningen 

avgränsas till att belysa 

parkeringssituationen i 

Skummeslövsstrand eftersom en 

inledande parkeringsutredning 

genomförts för Mellbystrand 

sedan tidigare och situationen 

med parkering i Skottorp inte 

bedöms som angelägen att 

undersöka.  

 

Skummesslövstrand är en 

avlång ort, vilket innebär stora 

avstånd. Det är cirka 4,5 km 

mellan Skummeslövs 

sanddynsreservat i norr och 

Allarpsområdet i söder.  

 

De flesta målpunkterna ligger i 

Skummeslövstrands centrum. 

Men eftersom stranden sträcker 

sig längs hela samhället är 

stranden som målpunkt väldigt 

utspriden.  

 

Utredningen är främst riktad till 

att möjliggöra parkeringsplatser 

för dagsbesökare då de boende 

ska kunna lösa parkering inom 

den egna fastigheten.  
 

 

 

UTEBAD 
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Kommunala beslut och underlag 

 

Parkeringsutredning Mellbystrand 
Som ett första steg i att lösa parkeringsproblematiken i kusten togs en parkeringsutredning 

fram för Mellbystrand. Parkeringsutredningen pekar på olika sätt att tillskapa 

parkeringsplatser som är anpassade till Mellbystrands centrums och strandens besökare. På 

kartorna nedan pekas parkeringsbara grönytor och gator.  

 

 

 

 

E6 
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Befintlig tillgänglighet  
 
Parkeringsmöjlighet idag 

I Skummeslövsstrand idag är det stor del av stranden som används som parkeringsyta. 

Befintliga parkeringar placerade innanför sanddynerna som består av gräs- och grusytor 

märkta med parkering finns vid:  

 

Allarpsvägen, 69 parkeringsplatser 

Sandbivägen, 40 parkeringsplatser  

Stora Strandvägen, 25 parkeringsplatser 

Stora Strandvägen (Torget), 12 parkeringsplatser 

Stora Strandvägen (Lekplatsen), 12 parkeringsplatser 

Stora Strandvägen (Sunnerbovägen), 26 parkeringsplatser 

Norra Kustvägen (Busshållplatsen), 14 parkeringsplatser 

 

I en 400 meters radie från 

Skummeslövstrands strandentrén vid 

Stora Strandvägen finns idag 89 

parkeringsplatser (Parkeringarna på 

Stora Strandvägen och Norra 

Kustvägen).    

 

Endast 100 meter från stranden ligger 

de cirka 40 parkeringsplatserna på 

Sanbivägen. Resterande 

parkeringsplatser i Skummeslövsstrand 

(längs Allarpsvägen) ligger mellan 

1200 och 1750 meter från stranden.  

 

Det innebär att av 198 

parkeringsplatser är det cirka 129 

parkeringsplatser som är passande för 

strandbesökare.  

 

Parkeringsförbud råder på flera av 

vägarna i kustområdet, då främst i 

anslutning till de identifierade större 

entréerna, men även i områden där 

gatorna är smala. Detta för att säkra 

framkomligheten för räddningstjänst 

och avfallsfordon. I övrigt är det i 

dagsläget tillåtet att parkera längs med 

gator upp till 24 h där det inte råder 

parkeringsförbud.  

 

I dagsläget finns en total kapacitet på 

198 parkeringsplatser i 

Skummeslövstrand.   
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Gång och cykel  
Gång- och cykelnätverket i kusten är idag till stor del utformat i blandtrafik. Kattegattleden, 

en nationell cykelled som går längs västkusten från Göteborg i norr till Helsingborg i söder 

går genom hela Skummeslövsstrand (Se rödmarkeringen i syd-nordlig riktning på kartan). 

Cykelleden som går längs med Kustvägen är separerad från trafiken genom heldragen linje 

samt pollare.  

 

Det finns idag inga utpekade cykelparkeringar i Skummeslövsstrand. Cykelparkering sker vid 

öppna grönytor i anslutning till stranden. Det framtida cykelnätet i Skummeslövsstrand 

föreslås i Kommunal Cykelplan 2015-2020 kompletteras med fler stråk i öst-västlig riktning 

för att binda ihop bebyggelsen mot havet och inlandet.  

 

Kollektivtrafik  
Idag trafikeras kusten av busslinje 225 som går sträckan Laholm bussterminal-Laholms 

järnvägsstation-Mellbystrand-Skummeslövsstrand-Båstad station och tillbaka. Turtätheten är 

16 avgångar per vardag åt respektive håll. Under helgen trafikeras endast turen 7-8 gånger på 

lördagar och 6-7 gånger på söndagar. Under helgen gäller dock att bussturen förbeställs senast 

60 minuter före avresa. 

Längs med kustvägen finns 

flertalet hållplatser på vägar 

som leder ner mot stranden.  

 

Busshållplatserna är 

lokaliserade nära stranden 

vilket gör det enkelt för de 

som åker kollektivt att ta sig 

vidare dit.  

 

För besökare som kommer 

med tåget finns möjlighet att 

både ta bussen och cykla till 

stranden, det krävs dock att 

tågtiderna i så fall passar 

med bussarna. Turerna på 

helgerna är mycket 

begränsade samt kräver 

förbeställning. 

 

Det finns en ambition hos 

Laholms kommun och 

Hallandstrafiken att öka 

turtätheten i 

Skummeslövstrand. Dialog 

förs mellan de två parterna 

då det framkommit att det 

finns underlag för 

utökningen.    
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Skummeslövsstrand som besöksmål   
 

Skummeslövsstrand marknadsför en huvudentré (Stora Strandvägen) ner till stranden för 

besökare. Denna entré är en viktig utgångspunkt i placeringen av nya parkeringsplatser 

eftersom den tillhandahåller service för strandbesökare. Strandentrén Stora Strandvägen är 

lokaliserad intill centrum, som också har viss dragningskraft för besökare. Ifall vi lokaliserar 

parkering på andra platser är det viktigt att tänka över service i form av exempelvis toaletter i 

anslutning till stranden.  

 
  

Stranden som besöksmål  
Skummeslövs strandområde är en del av Sveriges längsta sandstrand och stranden är ett av 

Laholms kommuns främsta besöksmål, men besökarantalet har varierat över tid. Mätningar av 

antal besökare längs hela strandremsan i Mellbystrand och Skummeslövsstrand har 

genomförts under flera somrar med hjälp av fotografering över stranden.  

 

 År  Antal bilar på stranden  Antal personer  

2014  600  3500  

2015  700  5000  

2016  400  2300  

2017  350  3000  

2020 1245 X (ej räknat) 

Tabell 1, Kommunala sommarmätningar av antal besökare till stranden  
 

 År 2020 Antal bilar på stranden  Antal bilar på p-platser  

Jul (17/7) 477 (60%) 320 (40%) 

Aug (6/8) 573 (52%) 517 (48%) 
Medel  271 (54%) 228 ( 46%) 

Median 148 (49%)  156 (51%) 

Tabell 2, Kommunala sommarmätning 2020 av antalet besökare till stranden 

Fördjupande studier genomfördes under sommaren 2020 för att undersöka antalet fordon som 

parkerar i Skummeslövsstrand och Mellbystrand under högsäsong. Undersökning gällde både 

parkering på stranden och parkering på befintliga parkeringsplatser i kusten.  

 

Flygfotografering av stranden har skett under en varm och solig lördag i augusti (2020-08-08) 

klockan 12.15-12.30. På flygfoton framgår det att bilar parkeras på stranden från 

Mellbyvägens nerfart ner till Fiskaregatans nedfart, en sträcka på ca 5,1 km. Sammanlagt 

fotograferades 1245 bilar på stranden. Av dessa bilar stod 651 parkerade i vad som räknas till 

Skummeslövstrand.  

 

Antal bilar på stranden har stadigt minskat sett till parkeringsräkningen under 2014 till 2017. 

2020 har antalet bilar ökat drastiskt. Bidragande faktorer kan vara den pågående Corona-

pandemin som har fått fler människor att semestra i Sverige. Borttagandet av avspärrningar på 

stranden kan vara ytterligare en faktor. Den tidigare minskningen av besökare kan främst 

relateras till samhällsförändringar i stort; förändrade semestervanor, minskat utbud av stugor 

och hus för uthyrning etc. Ägarna av fritidshusen har inte längre samma behov eller intresse 

av att hyra ut veckovis, utan de veckor som man inte själv nyttjar stugan eller huset står det 
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tomt. Årligen övergår även en viss andel av fritidshusbeståndet till att bli permanentbostäder. 

Flera besöksnäringsanläggningar har eller är på gång att omvandlas till bostäder eller annan 

service. Skummeslövsstrand profilerar sig idag mer och mer som boendeorter med stranden 

som ett attraktivt rekreationsområde. Det är inte endast under sommarens soligaste och 

varmaste dagar som stranden besöks, utan även året runt. Stranden är till för alla, precis som 

Stadsparken i Laholm eller Osbecks bokskogar vid Hallandsåsen. Stranden är dessutom en av 

kommunens finaste platser och bidrar till livskvalitén. Som en så viktig del av Laholms 

kommun bör den finnas tillgänglig för alla våra kommuninvånare.  

 

Parkeringsbehov   
För att kunna studera möjliga åtgärder för att tillskapa nya parkeringsplatser i 

Skummeslövsstrand krävs en utvärdering av parkeringsbehovet. Att ta fram ett 

parkeringsbehov är inte enkelt när besöken till orten inte är jämnt fördelad över hela året. 

Antalet besökare som överskrider antalet tillgängliga parkeringsplatser sker under en mycket 

begränsad period, mellan 4 - 5 dagar om året, när fint väder sammanfaller med en stor andel 

sommarlediga. Övriga delar av året är behovet av parkeringsplatser lägre. Utifrån 

beläggningsgrads-perspektiv är det viktigt att det inte står tomma parkeringsplatser större 

delen av året som skapar otrygghet och minskar de gröna miljöerna i Skummeslövsstrand.  

 

Från mätningarna 2020 framgår det att den dagen det var som mest bilar på stranden uppgick 

antalet bilar till 1245 stycken, medan medelantalet bilar i kusten (både stranden och 

parkeringsplatserna) under sommaren 2020 var 499. Av dessa 499 var 271 parkerade på 

stranden. Det innebär att ifall målet är att lösa medelantalet bilar som parkerar på stranden nu 

ska lösas på annan plats behöver 271 parkeringsplatser tas fram. Att ta fram 1245 fler 

parkeringsplatser (i hela kusten) innebär att maximala antalet parkeringsplatser ska tas fram. 

Det bedöms inte vara en hållbar utveckling och effektivt för markanvändningen i kusten.  

 

 

Parkeringsmöjligheter     
 

  
Parkering i gällande detaljplaner  
Markanvändning styrs av detaljplaner. Således ger detaljplanerna förutsättningar för 

parkering. I gällande detaljplaner i kusten finns det områden som tillåter parkering, vilka ej är 

utbyggda idag och kan innebära ett tillskott av parkeringsplatser. Dessa har en kort 

leveranstid, går snabbt att ta fram och kan tas i anspråk för parkering genom en 

bygglovsansökan. Bygglovsansökan kan då gälla permanent bygglov.   

 
Inventering  

I Skummeslövsstrand finns det detaljplanelagda parkeringsplatser som inte är utbyggda. De 

som finns att tillgå, som inte används redan idag är detaljplanelagda parkeringsplatser vid 

Skördevägen (19 platser), Signes väg (70 platser), och Rundan (13 platser).  

 

Dessa ger ett tillskott på cirka 102 parkeringsplatser. 

 

Parkeringsplatserna på Skördevägen, Signes väg och Rundan ligger ca 1 km från stranden. 

Vilket innebär att de blir otillgängliga för människor som har svårt att gå. Om en 

avlastningsplats möjliggörs närmre stranden kan dessa platser nyttjas för strandbesökare. Vid 

dagar med många strandgäster kan dessa bedömas möjliga att använda.   
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   Utdrag ur detaljplanen för Skummeslöv 1:93 och 27:1 m. fl.  

 

 
Parkering på före detta Hedhusets reningsverk  
Det finns även detaljplanelagda och strandnära 

parkeringsplatser vid före detta reningsverket Hedhuset som 

ej är utbyggda (140 platser). Parkeringsplatserna vid 

reningsverket ligger i direkt anslutning till stranden. Tyvärr 

så inkräktar de på sanddynorna, vilket gör att de inte är 

lämpliga att bygga ut.   

 

Det finns ett beviljat rivningslov för bebyggelse som tillhör 

Hedhusets reningsverk i södra Skummeslövstrand. Efter 

avslutad rivning ska staket tas bort och ny infart ska göras 

söder om pumpstationen och utjämningsbassängen kommer 

stängslas in. Den befintliga vägen ner till stranden kommer 

stängas av.  

Området är efter rivning passande att omvandla till 

parkeringsplatser. Platsen ligger endast 100 meter från 

stranden. Att öka servicen med exempelvis toaletter och 

husbilsparkeringar på detta område hade varit fördelaktigt 

för strandbesökare och näringslivet i Skummeslövstrand.  

Utdrag ur detaljplan för väg till Hedhuset 
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Eftersom kommunen äger marken och därav har rådighet över området är det bästa 

alternativet att ansöka om tillfälligt bygglov för parkeringsplatser på platsen för reningsverket 

och sedan ändra detaljplanen så att den reglerar markanvändningen till parkering och viss 

form av besöksverksamhet. Att upprätta en ny detaljplan skulle innebära att befintliga 

parkeringsplatser, lokaliserade i sanddynorna tas bort och ersätts av parkeringsplatser på ett 

område som redan är i anspråkstaget. Reningsverket var dessutom på plats innan område runt 

blev ett naturreservat.  

Fastigheten är 1,4 hektar och skulle kunna inrymma cirka 200 parkeringsplatser.  
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Parkering längs gator  
Detaljplaner reglerar markanvändningen gata, i vilken parkering ingår. För att kunna anlägga 

parkeringar på gata måste vägbredden säkerställas så att körfält blir tillräckligt breda för 

exempelvis bussar och utryckningsfordon.   

 

Gatustrukturen i kustområdet består till största del av lokalgator och kvartersgator med 

växlande vägbredder på 3 - 12 meter. En gata på 7,0 meter ger förutsättningar för parkering 

längs med en gata med blandtrafik och 9,0 meter ger förutsättningar för parkering på gata med 

gång- och cykelväg. Illustrationerna nedan visar typexempel med gatuparkering. 

Gatuparkeringen behöver vara 2,0 meter bred och 5 meter lång för att en bil ska få plats.    

 

 

 
 

Gatusektion bestående av dubbelriktat körfält samt parkering utmed ena körfältet.    

Gatusektion bestående av gång- och cykelbana, dubbelriktat körfält samt parkering utmed ena körfältet.  
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Inventering  

En inventering av gatumåtten (i gällande detaljplaner) väster om Norra Kustvägen har 

genomförts för att se om de lever upp till måtten för gatuparkering på blandtrafikgata (7,0 

meter) eller gata med gång- och cykelväg (9,0 meter). I verkligheten kan förhållanden i 

gaturummet skilja sig från vad som framgår i detaljplanen och på så sätt försvåra etableringen 

av gatuparkering.  

 

GATA 9  
- Norra Kustvägen, Sträckan Simvägen - Ejdervägen 

 

Bredd – 10-16 meter  

 

Ägandeskap - Privat  

 

Avstånd till närmsta entré – 300-2800 meter  

 

Avstånd till stranden – 300-400 meter  

 

Avstånd till centrum – 0-2800 meter  

 
 

BEDÖMNING  

Norra Kustvägen fungerar som en huvudled genom 

Skummeslövsstrand fram till centrum, där viker 

huvudvägen av österut mot väg E6 och Norra 

Kustvägen fortsätter i söder. Vägen kantas av en 

nationell cykelled, Kattegattleden.  

Norra Kustvägen har potential att tillskapa cirka 270 

nya parkeringsplatser till Skummeslövstrand. Yta för 

flest sammanhängande parkeringsplatser finns vid 

Skummeslövs sanddynsreservat. Det finns en del 

fastigheter längs med vägen som har utfarter mot Norra 

Kustvägen, vilket minskar antalet möjliga 

parkeringsplatser.  

 

Ytorna som i detaljplan är planlagda som gata består av 

gröna infiltrationsytor som i flera fall kan vara lämpliga 

att bevara. Det finns flertalet fastigheter som har sina 

häckar och staket placerade på gatumark, vilka vid 

utbyggnation av parkeringsplatser kommer behöva 

flyttas. Norra Kustvägen ägs och förvaltas av 

privatpersoner, företag och vägföreningar. Det innebär 

att kommunen behöver få rådighet över ytorna innan 

parkeringsplatser kan anläggas.  

 

 

PARKERINGSPLATSER 

270 
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GATA 10 
- Åsagatan, Stora Strandvägen – Eriks väg 

 

Bredd – 8,5-9 meter 

 

Ägandeskap – Kommunal & Privat  

 

Avstånd till närmsta entré – 200- 950 meter  

 

Avstånd till stranden – 180 meter  

 

Avstånd till centrum – 0- 900 meter  

 
 
BEDÖMNING 
Södra delarna av vägen ligger i anslutning till 

centrum och strandentrén. De första 250 meterna av 

vägen från Stora Strandvägen och norr ut är 

kommunens och är därför enklare att omvandla till 

parkeringsplatser. Cirka 85 parkeringsplatser går att 

tillskapa, varav ca 21 parkeringsplatser på 

kommunens gatumark.  

 

 

GATA 11  
- Skogspromenaden, Norra Kustvägen – Victors väg 

 

Bredd – 7,5 meter 

 

Ägandeskap – Privat 

 

Avstånd till närmsta entré – 560 meter  

 

Avstånd till stranden – 0-200 meter  

 

Avstånd till centrum – 580 meter  

 

 
BEDÖMNING 
Gatan ligger i anslutning till en väg ner på stranden 

och är tillräckligt bred för att ha gatuparkering.  

Cirka 15 parkeringsplatser går att tillskapa längs 

Skogspromenaden.   

 

  

 

PARKERINGSPLATSER 

85 
 

PARKERINGSPLATSER 

15 
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GATA 12 
- Dynvägen, Strandridarevägen – Norra 

Kustvägen 

 

Bredd – 11 meter 

 

Ägandeskap – Privat & Kommunal 

 

Avstånd till närmsta entré – 810 meter  

 

Avstånd till stranden – 0-270 meter  

 

Avstånd till centrum – 760 meter  
 
 
BEDÖMNING 
I detaljplanen är gatan 11 meter bred och har därför 

stor potential att nyttjas till gatuparkering. 

Kommunen äger vägbiten närmst stranden (ca 80 

meter) där får cirka 5 platser plats. Sammantaget går 

det att tillskapa cirka 19 parkeringsplatser längs 

vägen.  
 

 

GATA 13  
- Berndssons väg, Strandridarevägen – Norra 

Kustvägen 

 

Bredd – 7,5 meter 

 

Ägandeskap – Kommunal 

 

Avstånd till närmsta entré – 1050 meter  

 

Avstånd till stranden – 0-350 meter  

 

Avstånd till centrum – 1100 meter  

 
 
BEDÖMNING 
Berndssons väg har förutsättningar för 

gatuparkering. Det kommunala ägandet är en 

fördel och parkeringsplatser kan ansökas om via 

bygglov inom kort. Sammantaget går det att 

tillskapa cirka 24 parkeringsplatser.  

 

 

PARKERINGSPLATSER 

24 
 

PARKERINGSPLATSER 

19 
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GATA 14  
- Skogsviolvägen, Strandridarevägen – Norra 

Kustvägen 

 

Bredd - 9 meter 

 

Ägandeskap – Privat 

 

Avstånd till närmsta entré – 1050 meter  

 

Avstånd till stranden – 0–200 meter  

 

Avstånd till centrum – 2400 meter  
 
 
BEDÖMNING 
I detaljplanen är gatan 9 meter bred. Gatan bör 

fungera väl med blandtrafik. Gatan kantas av några 

utfarter som begränsar antalet möjliga 

parkeringsplatser. Cirka 11 parkeringsplatser går att 

tillskapa.  
 

 

 

GATA 15  
- Emil Pers väg , Strandridarevägen – Norra 

Kustvägen 

 

Bredd - 9 meter 

 

Ägandeskap – Privat 

 

Avstånd till närmsta entré – 850 meter  

 

Avstånd till stranden – 0–160 meter  

 

Avstånd till centrum – 2600 meter  
 
 
BEDÖMNING 
Vägen är kort, men har bredden för att tillskapa 

gatuparkering. Utfarter begränsar möjligheten för 

viss gatuparkering. Cirka 9 parkeringsplatser går att 

tillskapa.  

 

PARKERINGSPLATSER 

9 
 

PARKERINGSPLATSER 

11 
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GATA 16 
- Strandridarevägen, Emil Pers väg – 

Skogspromenaden 

 

Bredd – 9 meter 

 

Ägandeskap – Privat & Kommunal 

 

Avstånd till närmsta entré – 660—1800 meter  

 

Avstånd till stranden – 30 meter  

 

Avstånd till centrum – 700-2600 meter  

 
 
BEDÖMNING 
Strandridarevägen följer kusten med ett nära 

avstånd till stranden. Att parkera där är mycket 

fördelaktigt på grund av just närheten. Gatan 

kantas av utfarter som begränsar 

parkeringsmöjligheterna. Cirka 180 

parkeringsplatser går att tillskapa längs 

Strandridarevägen.  

 

330 meter av den 2200 meter långa vägen är 

kommunägd. Av alla parkeringar bedöms ca 40 

parkeringsplatser kunna tillskapas på kommunens 

mark.  

 
 
Analys av parkeringssituationen på gatorna  

Att anlägga parkeringsplatser längs med gatorna i Skummeslövsstrand kommer ändra 

karaktären av gaturummet och sänka hastigheterna hos fordon. Detta bedöms som positivt för 

orten.  

 

Majoriteten av gatorna i Skummeslövsstrand har enskilt huvudmannaskap. Det försvårar 

kommunens förutsättningar för att anlägga parkeringsplatser längs med vissa av gatorna i 

Skummeslövstrand.  

 

Enligt detaljplan finns det plats för flertalet gatuparkeringar längs med de utpekade gatorna. 

Problemet är att verkligheten kan variera från underlaget. En del fastighetsägare har utökat 

sina trädgårdar så att staket och häckar, det som ser ut att vara en fastighetsgräns inte 

stämmer. Det innebär att skulle dessa parkeringsplatser anläggas på dessa platser skulle det 

inkomma motstånd från fastighetsägare som blir av med staket och häck som är belägen 

utanför deras faktiska fastighet på gatumark.  

 

Sammanlagt kan cirka 613 gatuparkeringar tillskapas längs med gatorna i 

Skummeslövstrand, varav 104 parkeringsplatser på mark kommunen har rådighet över. På 

övriga gator, som inte omnämns ovan bör parkeringsförbud fortsatt råda för att säkerställa 

räddningstjänstens framkomlighet. 

PARKERINGSPLATSER 

180 
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GATUPARKERING 
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Parkering på grönområden  
Det går att anlägga ett mindre antal parkeringsplatser på områden som i detaljplan har 

användningen Natur eller Park. Det ingår i användningen. Dessa ska då fungera som 

besöksparkeringar för naturområdet/parken och kan endast uppföras om platsen medger det. 

Dessa parkeringsplatser har en kort leveranstid och kan generera ett litet antal nya 

parkeringsplatser. Permanent bygglov får även ges för en åtgärd som avviker från 

detaljplanen om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett gemensamt 

behov eller ett allmänt intresse.  

 

Uppfylls inte alla kraven vid bygglovet av parkeringsplatser på grönområden kan 

tidsbegränsat bygglov tillämpas. Ett tidsbegränsat bygglov kan ges i upp till högst 15 år, ett 

undantag är dock ifall parkeringarna är av säsongskaraktär då kan den sammanlagda tiden 

överstiga 15 år. Då måste finnas en plan som visar hur avvecklingen av parkeringen ska ske 

och hur marken ska återställas under den tid som parkeringarna inte nyttjas. I 

säsongsparkeringar ingår exempelvis tillfälliga parkeringsplatser för återkommande 

evenemang. Det innebär att leveranstiden på parkeringsplatserna är kort, gäller endast i 15 år 

för året runt-parkeringar, medan parkeringar under exempelvis sommartid sträcker sig över en 

längre tidsperiod. Majoriteten av grönområdena i kusten har enskilt huvudmannaskapet. Vid 

enskilt huvudmannaskap är någon annan än kommunen som äger och sköter underhållet av 

grönområdet. Det enskilda huvudmannaskapet innebär att kommunen inte har tillgång till 

ytorna och dessa kan inte iordningsställas som parkering utan avtal eller markförhandling. 

 

En parkeringsplats kan användas för 

infiltration och ansamlingsplats för vatten, 

det beror på hur den utformas. Räcker med 

att anvisa parkering med räcken. Fullt 

körbart med gräs under sommartid.    
 

Inventering  
2015 påbörjades en inventering av 

parkeringsbara grönytor i kusten som kan 

användas som tillfälliga parkeringsplatser. 

Dessa grönområden bedöms kunna ställas 

om utan att skada dess natur- och/eller 

rekreationsvärden. Med utgångspunkt i 

inventeringen har en fortsatt utredning av 

ytorna resulterat i följande avsnitt, där 

ytornas parkeringsmöjligheter värderas 

utifrån klassificeringar från kommunens 

grönområdesutredning från 2015 och 

möjliga säsongs- och 

evenemangsparkeringar presenteras.     

 

Det är av stor vikt att alla ytor inte tas i 

anspråk samtidigt. Dessa behövs för att 

bibehålla ett sammanhängande grönstråk  

och för en fortsatt fungerande ytavrinning. 

Samt bibehålla en karaktär av området som 

grönskande med rekreationsområden för de 

boende och besökande.  
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YTA 10 – lämplig 
 

Naturvärden - Klass 2   

Åker eller f.d. åker i östra del, talldunge i 

väster, utgör ett stråk i anslutning till 

strandheden. 

Ytavrinning – Klass 1  

Mycket viktig för dagvatten-hantering. 

Översvämnings-områden med vattendjup> 0,5 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 2  

Ytan hänger samman med större grönområden 

och kan fungera för rekreation, men inte på ett 

avkopplande sätt.   

  

Storlek – 1,1 hektar  

Ägandeskap - Privat   

Avstånd till närmsta entré - 750 meter  

Avstånd till stranden – 200 meter  

Avstånd till centrum – 2900 meter  

  

BEDÖMNING  

Grönyta 10, lokaliserad 200 meter från stranden, har stor potential att användas som en 

tillfällig parkeringsyta. Grönytan är placerad i nära anslutning till stranden. Ytan är dock 

mycket viktig för dagvattenhanteringen i kusten och delar av den behöver därför kunna 

användas till infiltration och ansamlingsplats för vatten vid skyfall. Ytan bedöms som lämplig 

att använda till parkering, men hänsyn måste tas eftersom ytan är 1-klassad. 

Ena delen av ytan är plan, täckt av gräs och bedöms vara relativt enkel att ställa om för att 

kunna nyttjas till parkering, den andra delen täcks av en talldunge och går inte att återställa.  

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 10 är 220 parkeringsplatser, vilket innebär att 40 % 

av hela grönytan beläggs med parkeringsplatser.  

 

 

 

SÄSONGS P 

220 
 

EVENEMANG P 

220 
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YTA 11 – lämplig 

 

Naturvärden - Klass 3   

Åker och f d åker som används som hästbete. 

Ytavrinning – Klass 1  

Mycket viktig för dagvatten-hantering. 

Översvämnings-områden med vattendjup> 0,5 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 3  

Används inte till rekreation. Kulturhistoriskt 

värde med spår av fossilåker, murar mm.    

  

Storlek – 1,5 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré - 1250 meter  

Avstånd till stranden – 215 meter  

Avstånd till centrum – 2050 meter  

  

BEDÖMNING  

Grönyta 11, lokaliserad 215 meter från stranden har potential att användas till nya 

parkeringar. Ytan är plan och används idag till hästebete. Ytan bedöms vara relativt enkel att 

ställa om för att användas under sommartid. För att kunna bibehålla användningen som 

hästebete kan endast en viss del av ytan användas till parkering.  

Ytan är dock mycket viktig för dagvattenhanteringen i kusten och delar av den behöver därför 

kunna användas till infiltration och ansamlingsplats för vatten vid skyfall. Ytan bedöms som 

lämplig att använda till parkering, men hänsyn måste tas eftersom ytan är 1-klassad. 

Beräknad kapacitet för grönyta 11 är cirka 150 parkeringar. Då grönytan fortsatt ska fungera 

för dagvattenhantering och hästbete bedöms 20 % av ytan kunna användas. Vid större 

evenemang den tid på året som hästarna inte är på bete kan större del av ytan användas till 

parkering. Används 60 % av ytan tillskapas då 450 parkeringsplatser.  
 

 

 

 

SÄSONGS P 

150 
 

EVENEMANG P 

450 
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YTA 12 – lämplig 

 

Naturvärden – Klass 3  

Åkermark som används som hästbete.    

Ytavrinning – Klass 1   

Mycket viktig för dagvatten-hantering. 

Översvämnings-områden med vattendjup> 0,5 

meter uppstår.    

Rekreationsvärden – Klass 3   

Används inte till rekreation. Kulturhistoriskt 

värde med spår av fossilåker.    

  

Storlek – 1,9 hektar  

Ägandeskap - Privat   

Avstånd till närmsta entré - 1480 meter  

Avstånd till stranden – 190 meter  

Avstånd till centrum – 1750 meter  

  

BEDÖMNING  

Grönyta 12, lokaliserad 190 meter från stranden, har potential att användas som 

parkeringsyta. Ytan är plan och används idag som hästbete. Ytan bedöms vara relativt enkel 

att ställa om för att användas under sommartid. För att kunna bibehålla användningen som 

hästebete kan endast en viss del av ytan användas till parkering.  

Ytan är dock mycket viktig för dagvattenhanteringen i kusten och delar av den behöver därför 

kunna användas till infiltration och ansamlingsplats för vatten vid skyfall. Ytan bedöms som 

lämplig att använda till parkering, men hänsyn måste tas eftersom ytan är 1-klassad. 

Beräknad kapacitet för grönyta 12 är cirka 190 parkeringar. Då grönytan fortsatt ska fungera 

för dagvattenhantering och hästbete bedöms 20 % av ytan kunna användas. Vid större 

evenemang den tid på året som hästarna inte är på bete kan större del av ytan användas till 

parkering. Används 60 % av ytan tillskapas då 570 parkeringsplatser.  

 

 

 

SÄSONGS P 

190 
 

EVENEMANG P 

570 
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YTA 13 – väldigt lämplig 

 

Naturvärden - Klass 3   

F.d. åkermark med trivial flora, en del fibblor i 

kanten. Elbod finns.  

 

Ytavrinning – Klass 2  

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med vattendjup> 0,2 

meter uppstår.   

Rekreationsvärden – Klass 3 

Kan fungera för rekreation, men inte på ett 

avkopplande sätt.   

  

Storlek – 1,2 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré - 1800 meter  

Avstånd till stranden – 110 meter  

Avstånd till centrum – 1650 meter  

  

BEDÖMNING:   

Grönyta 13 är belägen endast 110 meter från stranden. Ytan är plan och gräsbetäckt. Det gör 

ytan passande för parkeringar till strandgäster. På ytan står även en transformatorstation.  

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 13 är ca 450 parkeringsplatser. Eftersom ytan inte 

är 1-klassad går det att nytta större del av ytan till parkering utan att försvaga 

dagvattenhanteringen i kusten. Användningen parkering kan bedömas vara ett komplement 

till den primära markanvändningen natur och möjliggöra för ett tillfälligt bygglov för 

säsongsparkering. 

 

 

 

 

SÄSONGS P 

450 
 

EVENEMANG P 

450 
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YTA 14 – lämplig 

 

Naturvärden - Klass 2   

F.d. åker, idag ohävdad sandig gräsmark, i 

övre delen finns två mindre hästfållor, några 

vresrosruggar, går i ett stråk mot väster.   

Ytavrinning – Klass 1  

Mycket viktig för dagvatten-hantering. 

Översvämnings-områden med vattendjup> 0,5 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 2  

Området möjliggör rekreation i bilfri 

omgivning och hänger samman med större 

strövområden (stranden).    

  

Storlek – 2,1 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré -  1300 meter  

Avstånd till stranden –  120 meter  

Avstånd till centrum – 1200 meter  

  

BEDÖMNING:   

Grönyta 14, är lokaliserad 120 meter från stranden. Ytan är stor, plan, enkel att göra 

parkeringsbar. Avståndet och markens beskaffenhet gör ytan passande för parkeringar till 

strandgäster. 

Ytan är dock mycket viktig för dagvattenhanteringen i kusten och delar av den behöver därför 

kunna användas till infiltration och ansamlingsplats för vatten vid skyfall. Ytan bedöms som 

lämplig att använda till parkering, men hänsyn måste tas eftersom ytan är 1-klassad. 

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 14 är ca 630 parkeringsplatser vid enstaka 

evenemang, då 60% av ytan nyttjas till parkering. Ska grönytan fortsatt fungera för 

dagvattenhantering och vara mer permanent parkering bedöms 30 % av ytan kunna användas 

till parkering, vilket ger en parkeringskapacitet på ca 315 parkeringsplatser.  

 

 

SÄSONGS P 

315 
 

EVENEMANG P 

630 
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 YTA 15 – lämplig 

 

Naturvärden - Klass 2  

F d åker sandig gräsmark med markvägar. 

Ohävdsvegetation med lite vresros, mjölkört, 

bergrör m fl. En del fibblor i kanterna, torra 

delar med naturtyp.   

Ytavrinning – Klass 1  

Mycket viktig för dagvatten-hantering. 

Översvämnings-områden med vattendjup> 0,5 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 2 

Området möjliggör rekreation i bilfri 

omgivning och hänger samman med större 

strövområden (stranden).    

  

Storlek – 2,6 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré - 840 meter  

Avstånd till stranden –  150 meter  

Avstånd till centrum – 1000 meter  

  

BEDÖMNING:   

Grönyta 15 är lokaliserad 150 meter från stranden. Avståndet gör ytan lämplig för parkering 

till strandgäster. Ytan är dock mycket viktig för dagvattenhanteringen i kusten och delar av 

den behöver därför kunna användas till infiltration och ansamlingsplats för vatten vid 

skyfall. Ytan bedöms som lämplig att använda till parkering, men hänsyn måste tas eftersom 

ytan är 1-klassad. 

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 15 är ca 780 parkeringsplatser vid enstaka 

evenemang, då 60% av ytan nyttjas till parkering. Ska grönytan användas regelbundet under 

delar av året, exempelvis sommaren behöver delar av ytan fortsatt fungera för 

dagvattenhantering och rimligtvis kan 30 % av ytan användas till parkering, vilket ger en 

parkeringskapacitet på ca 390 parkeringsplatser. 

 

 

 

SÄSONGS P 

390 
 

EVENEMANG P 

780 
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YTA 16 – väldigt lämplig 

 

Naturvärden - Klass 3  

Området har låga naturvärden. Ytan är en 

"tom” tomt med enstaka hagtorn, sälg och 

björk.  
 

Ytavrinning – Klass 2  

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med vattendjup> 0,2 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 3  

Låga rekreationsvärden. 

  

Storlek – 0,6 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré -  425 meter  

Avstånd till stranden –  190 meter  

Avstånd till centrum – 430 meter  

  

BEDÖMNING:   

Grönyta 16, är lokaliserad 190 meter från stranden. Avståndet gör ytan passande för 

parkeringar till strandgäster. Ytan består av en stor andel buskar, sly och träd med lågt 

rekreationsvärde. En mindre del av ytan (ca 20%) är gräsbetäckt och går att göra 

parkeringsbar.  

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 16 är ca 50 parkeringsplatser. Användningen 

parkering kan då bedömas vara ett komplement till den primära markanvändningen natur och 

möjliggöra för ett permanent bygglov för parkeringarna. 

 

 

 

 

 

 

SÄSONGS P 

50 
 

EVENEMANG P 

50 
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YTA 17 – lämplig 

 

Naturvärden - Klass 2  

Öppen yta med dungar som växer igen. Fläckvis 

med ljung.  

  

Ytavrinning – Klass 1  

Mycket viktig för dagvatten-hantering. 

Översvämnings-områden med vattendjup> 0,5 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 2 

Ytan kan fungera för rekreation, men inte på ett 

avkopplande sätt.  

  

Storlek – 0,8 hektar  

Ägandeskap - Privat 

Avstånd till närmsta entré - 750 meter  

Avstånd till stranden –  200 meter  

Avstånd till centrum – 700 meter  

  

BEDÖMNING:   

Grönyta 17 är lokaliserad 200 meter från stranden. Avståndet gör ytan passande för 

parkeringar till strandgäster. Större delen av ytan består av träd och buskar och är inte 

parkeringsbar. Men ytan är till viss del gräsbetäckt, vilket kan fungera som underlag för 

parkering om det klipps ner mer.  

Ytan är dock mycket viktig för dagvattenhanteringen i kusten och delar av den behöver därför 

kunna användas till infiltration och ansamlingsplats för vatten vid skyfall. Ytan bedöms som 

lämplig att använda till parkering, men hänsyn måste tas eftersom ytan är 1-klassad. 

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 17 är 70 parkeringsplatser, vilket innebär att 20 % 

av hela grönytan beläggs med parkeringsplatser. Användningen parkering kan då bedömas 

vara ett komplement till den primära markanvändningen natur och möjliggöra för ett 

permanent bygglov för parkeringarna. 

 

 

SÄSONGS P 

70 
 

EVENEMANG P 

70 
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YTA 18 – lämplig 

 

Naturvärden - Klass 2  

Öppen gräsmattelik yta med glest ställda 

träd. Med förändrad skötselinriktning stor 

potential.  

  

Ytavrinning – Klass 1  

Mycket viktig för dagvatten-hantering. 

Översvämnings-områden med vattendjup> 0,5 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 2 

Ytan kan fungera för rekreation, men inte på ett 

avkopplande sätt. Finns en smal rågång mellan 

hus mot väster.  

  

Storlek – 1,2 hektar  

Ägandeskap - Kommunal 

Avstånd till närmsta entré - 2400 meter  

Avstånd till stranden –  1500 meter  

Avstånd till centrum – 1900 meter  

  

BEDÖMNING:   

Grönyta 18 är lokaliserad 1500 meter från stranden och har potential att användas som en 

tillfällig parkeringsyta. Eftersom grönytan är lokaliserad långt ifrån stranden bedöms den 

främst kunna användas vid större evenemang när stora parkeringsytor krävs eller tillsammans 

med en badbuss som kan transportera besökare närmre stranden.   

Ytan är dock mycket viktig för dagvattenhanteringen i kusten och delar av den behöver därför 

kunna användas till infiltration och ansamlingsplats för vatten vid skyfall. Ytan bedöms som 

lämplig att använda till parkering, men hänsyn måste tas eftersom ytan är 1-klassad. 

Ytan är den enda passande grönytan att nyttja till parkerings som kommunen i dagsläget äger, 

vilket innebär att nya avtal eller markinköp inte krävs för att tillskapa parkeringsplatser. Ytan 

är plan och relativt enkel att göra parkeringsbar. Hänsyn behöver dock tas till befintliga träd.  

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 18 är 60 parkeringsplatser, vilket innebär att cirka 

40 % av ytan beläggs med parkeringsplatser.  

 

SÄSONGS P 

60 
 

EVENEMANG P 

60 
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Sammanställning  

Sammanfattningsvis finns det flera lämpliga grönytor att använda till parkering. Men, alla ytor kan 

inte användas samtidigt som parkering och de är inte heller likvärdigt lämpliga att använda till 

parkering sett till dess natur-, rekreations- och ytavrinningsvärde.    

 

VÄLDIGT LÄMPLIGA YTOR 

Det finns 2 ytor som är väldigt lämpliga att 

nyttja till parkering. Dessa ska i första 

hand nyttjas till nya parkeringsplatser i 

Skummeslövstrand.  

- YTA 13 

- YTA 16 

 

 

 

 

LÄMPLIGA YTOR 

Det finns 7 ytor som är lämpliga att nyttja 

till parkering. Dessa bör nyttjas ifall de 

väldigt lämpliga ytorna inte är tillämpbara 

och/eller inte fyller parkeringsbehovet.   

- YTA 10 

- YTA 11 

- YTA 12 

- YTA 14 

- YTA 15 

- YTA 17 

- YTA 18 

 

Analys av parkeringssituationen på grönytor  

Samtliga grönytor som identifierats som potentiella parkeringsytor är i gällande detaljplaner 

planerade som natur och allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Kommunen äger endast 

en av de nio grönytorna, vilken är lämplig (Yta 18). För att kommunen ska kunna upplåta 

grönområdena för parkeringsändamål behöver kommunen först skaffa sig rådighet över 

marken där ägandeskapet är privat. Detta kan ske via upprättandet av nya detaljplaner där 

huvudmannaskapet ändras, vilket tar mellan 1,5 – 2 år. Kommunen kan även förvärva 

fastigheterna genom frivilliga överenskommelser med varje enskild fastighetsägare eller få 

nyttjanderätt genom civilrättsliga avtal. Nyttjanderätten gäller i maximalt 25 år inom 

detaljplanelagt område.  

Den ovanstående parkeringskapaciteten tar inte hänsyn till parkeringsplatser som kan 

bedömas som ett mindre antal parkeringsplatser och därav vara planenliga. Detta eftersom 

parkeringsplatserna inte kommer fungera som besöksparkering till det direkta grönområdet, 

utan till stranden. Men enligt PBL (Plan- och bygglagen) kan användningen parkering vara ett 

komplement till den primära markanvändningen natur och ifall parkeringarna bedöms vara av 

allmänt intresse. Det möjliggör ett permanent bygglov för parkeringarna. Annars kan 

kommunen ansöka om ett tidsbegränsat bygglov, efter det kommunen skaffat sig rådighet 

över ytorna. Ett tidsbegränsat bygglov kan ges en begränsad tid, vilket innebär att grönytorna 

behöver planläggas som parkering i ett längre perspektiv ifall målet är att säkerställa 

parkering för en längre tid framöver. Genom att ansöka om tidsbegränsat bygglov med 

säsongkaraktär (för parkering under sommaren) ges större möjligheter, vilket är rimligt utifrån 

perspektivet med strandbesökare. Marken kan då vara grön större delen av året när behovet av 

parkeringsplatser i kusten är lägre. På så sätt kommer de närboende få bibehålla sina gröna 

ytor under vinterhalvåret.  



1 
 

Marken för säsongsparkeringar måste kunna återställas till sitt ursprungliga skick och därför 

är det fördelaktigt att grönytorna som tas i anspråk för parkering idag är plana utan 

träd/buskar och inte behöver några större markarbeten för att kunna tas i bruk.  

Gräsparkering, Oxnö badvik (Källa: https://naturkartan.se/sv/stockholmslan/grasparkering-oxno-badvik)  

 

Det är viktigt att poängtera att Skummeslövstrands grönområden har många funktioner i 

dagsläget. De är en del av Skummeslövstrands identitet, tar hand om dagvatten, har rekreativa 

och biologiska värden och är därför viktiga att bevara. Flera av ytorna är 1-klassade för 

ytavrinning. Utredningen pekar endast på grönområden som är möjliga att parkera på och 

utesluter områden som är olämpliga. Trots detta är det viktigt att inte alla de presenterade 

grönområdena exploateras med parkeringsplatser direkt. Behovet av parkering måste styra hur 

många parkeringsplatser som ska tillskapas så att grönområden inte tas i anspråk i onödan.  

Det är av stor vikt att alla ytor inte tas i anspråk samtidigt. Dessa behövs för att bibehålla 

ett sammanhängande grönstråk och för en fortsatt fungerande ytavrinning. 
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SOMMARPARKERING   EVENEMANGSPARKERING 

 

  

 

 

Antal möjliga sommarparkeringsplatser.   Antal möjliga evenemangsparkeringsplatser 

 

Uppmärksamma att parkeringsplatserna inte kommer uppta hela de utpekade 

områdena, utan cirka 20-60 %.    
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Åtgärder 

 
  

Hedhusets reningsverk (+ 200 parkeringsplatser) 
Den första åtgärden bör vara att ansöka om tillfälligt bygglov för parkeringsplatser på 

området för det före detta reningsverket Hedhuset. Dessa ger ett tillskott på ca 200 

parkeringsplatser i nära anslutning till stranden. I anslutning till dessa bör ett mindre 

serviceområde upprättas med toaletter och annan service så att badgästerna kan få tillgång till 

viss service.  

 

Efter det tillfälliga bygglovet bör en ny detaljplan tas fram för området. Detaljplanen ska 

möjliggöra för parkeringsplatser, men också för visst rekreations och näringslivsutbyte. Ett 

område som redan är ianspråktaget har stora möjligheter att fortsatt användas.    

 

 

Ny gatuparkering (+ 104/613 parkeringsplatser) 
En form av yteffektivisering är att möjliggöra parkering längs vägarna i Skummeslövstrand. 

Ett första steg är att anordna gatuparkering på kommunens gator:  

 

Gata 10 – Åsgatan 

21 parkeringsplatser 

 

Gata 12 – Dynvägen 

19 parkeringsplatser 

 

Gata 13 – Berndssons väg 

24 parkeringsplatser 

 

Gata 16 – Strandridarevägen 

40 parkeringsplatser 

 

Parkering längs kommunens gator ger ett tillskott på ca 104 parkeringsplatser.  

 

 

I inventeringen framgår det att följande gator är möjliga att anlägga gatuparkering på: 

   

Gata 9 – Norra Kustvägen 

270 parkeringsplatser 

 

Gata 10 – Åsgatan 

85 parkeringsplatser 

 

Gata 11 – Skogspromenaden 

15 parkeringsplatser 

 

Gata 12 – Dynvägen 

19 parkeringsplatser 

 

Gata 13 – Berndssons väg 

24 parkeringsplatser 

  

Gata 14 - Skogsviolvägen 

11 parkeringsplatser 

 

Gata 15 – Emil Pers väg 

9 parkeringsplatser 

 

Gata 16 – Strandridarevägen 

180 parkeringsplatser

 

Sammanlagt resulterar parkering längs med gatorna ett tillskott på ca 613 parkeringsplatser 

inklusive parkering på kommunens gatumark.  
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Ny parkering på grönområden (+ behovsstyrda säsongsparkeringar / + 
behovsstyrda evenemangsparkeringar) 
Det finns två olika lämplighetsnivåer på att anlägga parkeringsplatser baserade på grönytornas 

betydelse för dagvattenhanteringen i kusten. Parkeringen kommer dessutom behöva vara 

genomsläpplig och inte påverka marken så att den inte går att återställa. Dessa åtgärder är 

kortsiktiga och i förlängningen krävs det för den största delen av ytorna att detaljplanen för 

den aktuella grönytan uppdateras för att tydliggöra användandet av området som en grön 

parkeringsyta.  

 

Alla de undersökta grönytorna går att använda till parkering. Beroende på parkeringsbehovet 

kan en eller flera av ytorna tas i anspråk. Det är viktigt att alla ytorna inte används samtidigt. 

Ytorna är presenterade utifrån den med mest potential (baserat på bland annat avstånd) och 

sedan i fallande ordning utifrån platsens lämplighet för parkering.  

 

Ta fram avtal för eller köpa in följande väldigt lämpliga ytor för att i förlängningen kunna 

ansöka om (tillfälligt) bygglov för parkering:  

 

Yta 13 

450 sommarparkeringsplatser eller 450 evenemangsparkeringsplatser 

 

Yta 16 

50 sommarparkeringsplatser eller 50 evenemangsparkeringsplatser.  

 

 

Sammanlagt möjliggörs 500 sommarparkeringsplatser eller 500 

evenemangsparkeringsplatser att välja mellan.  

 

  

Ta fram avtal för eller köpa in följande lämpliga ytor för att i förlängningen kunna ansöka om 

(tillfälligt) bygglov för parkering:  

 

Yta 11 

150 sommarparkeringsplatser / 450 evenemangsparkeringsplatser 

 

Yta 12 

190 sommarparkeringsplatser / 570 evenemangsparkeringsplatser 

 

Yta 14 

315 sommarparkeringsplatser / 630 evenemangsparkeringsplatser 

 

Yta 15 

390 sommarparkeringsplatser / 780 evenemangsparkeringsplatser 

 

Yta 17 

70 sommarparkeringsplatser / 70 evenemangsparkeringsplatser 

 

Yta 10 

220 sommarparkeringsplatser / 220 evenemangsparkeringsplatser 
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Sammanlagt möjliggörs 1335 sommarparkeringsplatser eller 2720 

evenemangsparkeringsplatser att välja mellan. Alla dessa behöver inte tillskapas samtidigt.  

 

 

Ansöka om (tillfälligt) bygglov för parkering på följande av kommunens grönytor: 

 

Yta 18 

60 sommarparkeringsplatser / 60 evenemangsparkeringsplatser 

 

Sammanlagt möjliggörs 60 parkeringsplatser på kommunens mark. Avståndet till 

kommunens egna parkeringsbara yta gör den minst attraktiv för att tillskapa nya 

parkeringsplatser för strandbesökarna.  

 
 
Parkeringssituationen   

  

 

Alternativ parkering till stranden  
Skulle antalet besökare till Skummeslövsstrand vara stadigt och strandparkering förbjuds, 

kommer det försvinna cirka 650 parkeringsplatser i Skummesslövstrand som behöver ersättas 

på annan plats. Parkering för strandbesökare kan ske längs med hela Skummeslövstrand. Det 

är dock fördelaktigt med parkering så nära stranden som möjligt och intill viss service (eller 

utveckla ett nytt serviceområde). Eftersom kommunen inte får hänvisa till parkering på 

stranden får det konsekvenser för parkeringsmöjligheterna i hela Skummeslövstrand. Denna 

problematik är akut och nya parkeringsplatser krävs inom en kort tid. Följande insatser 

bedöms som rimliga:   

 

- 200 parkeringsplatser på Hedhusets reningsverk 

 

- 104 gatuparkeringsplatser (Kommunens mark) 

 

- 500 sommarparkeringar på grönyta 13 & 16 

 

 

Eftersom ett första alternativ på cirka 804 parkeringsplatser kan tillskapas i 

Skummeslövsstrand bedöms parkeringsbehovet kunna täckas upp för strandbesökare 

Gatuparkeringen kräver en uppdatering av de lokala trafikföreskrifterna och i vissa fall 

ombyggnation av gata. Parkeringen på grönytor kräver bygglovsansökan och parkering på 

hedhusets gamla reningsverk kräver dialog med länsstyrelsen på grund av närheten till 

naturreservatet.   

 

Sammanlagt pekar underlaget på ett möjligt bestånd av cirka 2705 parkeringsplatser som 

kan tillskapas i Skummeslövsstrand på olika lokaliseringar. Alla dessa ska inte tillskapas 

samtidigt.  
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Tidplan  
Det finns i dagsläget ingen dom som gör att personer inte får parkera på stranden. Men 

kommunen får inte hänvisa till parkering där och därför behöver frågan om parkeringar 

adresseras snarast. Tidsbegränsade parkeringar kan underlätta situationen under maximalt 15 

år. Men det krävs beslut som säkerställer parkeringar även under en längre tidshorisont. 

 

Slutsats  
Möjligheten att etablera nya parkeringsbara ytor är begränsad på grund av bristen på 

tillgängliga markområden i kusten. Kommunen äger endast ett fåtal markområden och 

behöver därför ta fram avtal med privatpersoner för att kunna möjliggöra parkeringsplatser i 

Skummeslövstrand. Därför är det viktigt att Hedhusets gamla reningsverk omvandlas till 

parkeringsplatser och inte blir en del av naturreservatet.  

 

Det är viktigt att ha med sig att det inte säkert att det kommer vara möjligt att omvandla 

grönytor till tillfälliga parkeringsplatser innan det genomförts en detaljplan som säkerställer 

användningen. Genom att i den fördjupade översiktsplanen för kusten peka ut och etablera 

underlag för parkeringsfrågan kommer detta ge ett stöd i detaljplaneskedet.  

 

Gatuparkering ska prioriteras där kommunen har rådighet över gaturummet och avståndet till 

stranden bedöms som rimligt. De enligt analysen potentiella gröna parkeringsytor som finns 

att tillgå i framtiden är få och behovet av parkeringsplatser i relation till ny bebyggelse måste 

vägas in i samband med framtida planbesked.   
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