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Detaljplan för Stora Harrie 5:22 m.fl.
i Kävlinge, Kävlinge kommun
Samrådshandling 2022-10-14

Planbeskrivning
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OM DETALJPLANEPROCESSEN
Initiativet till att starta en detaljplan kan komma
från exempelvis en exploatör, mark- och fastighetsägare eller kommunen själv. Planutskottet ger uppdrag till strategiska enheten att ta fram ett förslag
till detaljplan.
Ett första planförslag arbetas fram och ett samråd
hålls med olika intressenter för att garantera insyn
och möjlighet att påverka. Samrådets syfte är att
förbättra beslutsunderlaget genom att samla in
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt planförslag. Under samrådet kan samrådsmöten förekomma. Inkomna synpunkter blir en del av den fortsatta
processen då dessa sammanställs och bemöts i en
samrådsredogörelse.
Utifrån inkomna synpunkter görs eventuella ändringar i planförslaget och skickas därefter ut för
granskning. Granskningen innebär att kommunen
ger berörda sakägare och myndigheter möjlighet att
lämna synpunkter på planförslaget en sista gång.
Inkomna synpunkter blir en del av den fortsatta
processen då dessa sammanställs och bemöts i ett
granskningsutlåtande.

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan talar om hur och till vad mark- och
vatten får användas inom ett visst område. Med
detaljplaner går det att reglera hur den fysiska
miljön ska förändras eller bevaras. Exempelvis så
går det att bestämma vad marken ska användas
till, bebyggelsens utformning och användning eller
ett visst bevarandevärde. Kommunen väger olika
intressen mot varandra under planprocessen för att
det slutgiltiga planförslaget ska bli så bra som möjligt. Hänsyn ska tas både till allmänna och enskilda
intressen.
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt
bindande samt en planbeskrivning som inte har
någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva mark- och vattenanvändningen medan
planbeskrivningen ska underlätta förståelsen för
dess innebörd och konsekvenser.

Denna detaljplan handläggs med ett standardörfarande, se illustration nedan.

POLITISKA BESLUT
Start av plan: ............................................................................................................................... 2018-08-29
Samrådsbeslut: ........................................................................................................................ 2022-10-24
Granskningsbeslut: .................................................................................................................. 20xx-xx-xx
Godkännande planutskott: ................................................................................................... 20xx-xx-xx
Godkännande KS: ..................................................................................................................... 20xx-xx-xx
Antagande KF: ............................................................................................................................ 20xx-xx-xx
Lagakraft: ................................................................................................................................... 20xx-xx-xx
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HÄR ÄR VI NU!
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INLEDNING

AKTUELLT PLANOMRÅDE

DETALJPLANENS SYFTE

LÄGE OCH AREAL

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten
för bostäder och verksamheter samt möjliggöra
område för natur- och gatumark. Förslagets intention är att skapa ett grönt stråk för rekreation och
dagvatten som sträcker sig genom området samt
möjliggör en rekreativ sammankoppling av Kävlingeån och naturreservatet Stora Harrie mosse.

Planområdet är beläget öster om Rinnbo-området,
söder om Örtoftavägen (väg 104) och norr om Harrievägen och dess lokalisering i kommunen framgår
av översiktskartan på sida två.

HANDLINGAR
Till detaljplanen finns följande handlingar:
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000

•

Planbeskrivning (denna handling) med
illustrationer

•

Fastighetsförteckning (ej bilagd)

•

Illustrationsplan

PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING
Planområdet omfattas idag av åkermark och öppen
mark med vegetation. Angränsande planområdet
finns idag sju bostadsfastigheter längs Harrievägen.

Övriga handlingar/utredningar:

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

•

Dagvattenutredning (Ekologigruppen 2020-0203)

•

VA-utredning (Afry 2022-03-31)

Fastigheten Stora Harrie 22:25, 5:23 och 5:13 är
privatägd. Fastigheten Stora Harrie 28:25, 28:3, 28:4,
5:9 och 5:22 är kommunägd.

•

Projekterings PM geoteknik (ÅF 2015-05-08)

•

Markteknisk undersökning (ÅF 2015-05-08)

PLATSENS HISTORIK

•

Vägutredning Stora Harrie 5:22 m.fl. (Kreera
2021-03-30)

•

Uppdaterade bedömningsgrunder (ÅF 2019-0313)

•

Bullerutredning (Ramboll 2022-05-11)

I takt med att järnvägssamhället Kävlinge kraftigt
expanderade under industrialiseringen växte även
bostadsbebyggelse upp österut utanför samhällets
gränser i Rinnebäck utmed Harrievägen. Sedan
1970-talet har närområdet i olika etapper bebyggts
med i huvudsak småhus. Större delen av området
har under en lång tid brukats som jordbruksmark
och gör så än idag.

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900) med standard planförfarande. Detaljplanen har utformats enligt Boverkets
allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan
(2020:10).
Planförslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i översiktsplanen och antas inte medföra
betydande miljöpåverkan.

6

Planområdet omfattar fastigheterna Stora Harrie
5:9, 5:21, 5:22 samt del av Stora Harrie 28:3, 28:4,
28:3 28:25, 5:23, 5:13. Planområdet avgränsas av
Harrievägen i väst och söder, Örtoftavägen i norr
och Rinnebo-området i öst. Planområdets storlek är
cirka 17,5 hektar stort.
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FÖRHÅLLANDE TILL
ANNAN PLANERING OCH
LAGSTIFTNING
PLANER
Översiktsplan ÖP 2010
Området redovisas i gällande översiktsplan ÖP 2010
som utredningsområde för bostäder. Aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med intentionerna
med gällande översiktsplan.

Förslag till ny översiktsplan 2040
Kävlinge kommun har antagit en ny översiktsplan
där aktuellt område finns utpekat.
Östra Rinnebäck (K12): Pågående detaljplanearbete
för att möjliggöra nytt verksamhetsområde om cirka
5 hektar utmed väg 104, dock ej detaljhandel. Infart
planeras från kommunal gata. Inom ramen för
detaljplanearbetet ska dagvattenhantering, dikning,
teknisk försörjning och grönstruktur som en del i
utbyggnaden av Kävlinges gröna ring studeras

Utsnitt från markanvändningskartan i gällande översiktsplan. Rödstreckad linje visar aktuellt område.

Östra Rinnebäck (K4): Pågående detaljplanearbete
för cirka 50 bostäder i småhus. Inom ramen för
detaljplanearbetet ska dagvattenhantering, dikning,
vattenreservoar och grönstruktur som en del i utbyggnaden av Kävlinges gröna ring studeras.
Aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med den
nya översiktsplanen.

RIKSINTRESSEN
N52 Stora Harrie mosse
Planområdet gränsar i norr till Riksintresse naturvård, N52 Stora Harrie mosse, som även innehåller
natura 2000-område (art- och habitatdirektivet)
samt naturreservat.
Stora Harrie mosse är ett litet topotgent kärr kring
ett kalkhaltigt källflöde. Kalkkärr och kalkfuktäng-

Utsnitt från markanvändningskartan i samrådsförslag
till ny översiktsplan. Rödstreckad linje visar aktuellt
område.
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ar är naturtyper, som idag förekommer mycket
sällsynt i det skånska landskapet. De är geografiskt
begränsade till kalkpåverkade områden och inom
dessa till arealmässigt mycket små enheter. Vegetationstyperna tillhör några av vårt lands mest hotade
och skyddsvärda biotoper. Kalkkärren och kalkfuktängarna innehåller ett stort antal sällsynta, fridlysta
och utrotningshotade växtarter. De har ett högt
naturvetenskapligt värde samtidigt som de utgör
oersättliga natur- och kulturklenoder.
Stora Harrie mosse är en rest av ett tidigare mer
vidsträckt rikkärrsområde. Genom dikning har
huvuddelen av området överförts till åker. Mossen
är till största delen betad, men har aldrig blivit helt
uppodlad, varför många arter från den ursprungliga rikkärrsfloran finns kvar. Området hyser bl.a.
hänsynskrävande arter som näbbstarr, loppstarr,
källgräs, tätört, sumpgentiana, vaxnycklar, Jungfru
Marie nycklar, kärrknipprot, gulyxne, majviva, källfräne och axag.
För att möjliggöra en gång- och cykeltunnel över
väg 104 berör en mindre del av planområdet i norr
Riksintresse naturvård, N52 Stora Harrie mosse.
Konsekvenser av tunnelns påverkan på riksintresset
behöver utredas vidare.
FM 09 Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred

Karta alla riksintressen som berör eller angränsar
planområdet
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Ca 250 meter söder om planområdet återfinns Riksintresse för friluftsliv FM09 Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred ligger i Kävlinges södra gräns.
Kävlingeån, som byter namn till Lödde å närmast
utloppet, är en av de stora åarna i Skåne och rinner
genom flera kommuner innan den mynnar ut i Öresund. Ån passerar via flera tätorter, vilket gör den
särskilt viktig för närrekreation. Kävlingeån används
som kanotled och här kan man paddla en sträcka
på fem mil från Vombsjön till Öresund om man
är villig att göra de sex lyft förbi hinder som krävs
Fisket i Kävlingeån/Lödde å är internationellt känt
och lockar turistande sportfiskare från hela Europa.
Planförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på riksintresset
Nya stambanor
Ny stambana planeras mellan Stockholm och Malmö. Sträckan Hässleholm-Lund är den första sydliga
delen och ger snabbare resor samt ska bidra till att
avlasta Södra stambanan.
Större delen av planområdet ingår i utredningsområdet för nya stambanor. Kävlinge kommuns ställningstagande är att det inte är lämpligt att förlägga
en ny stambana i nära anslutning till Kävlinge tätort.
Det kan påverka ortens utvecklingsmöjligheter
negativt.
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SKYDDAD NATUR
Naturreservat
Cirka 100 meter nordväst om planområdet ligger
naturreservatet Stora Harrie mosse som är ett
av Kävlinge kommuns värdefullaste områden för
biologisk mångfald. Stora Harrie mosse ligger inom
Kävlinge gröna ring och genom riktad tillgänglighet
kan mossen tåla ett ökat besöksantal och restaureringsåtgärder inkorporeras i arbetet med att utveckla den gröna ringen.
Planförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på naturreservatet. Förslagets intention är
att skapa grönt rekreativt stråk som möjliggör en
sammankoppling av Kävlingeån och naturreservatet
Stora Harrie mosse.

Natura 2000
Stora Harrie mosse är utpekat enligt art- och habitatdirektivet (SCI). De prioriterade bevarandevärdena i området är naturtyperna rikkärr och fuktäng
och de våtmarksberoende och hävdbetingade växter och djur som finns på dessa. Store Harrie mosse
är en rikkärrsrest med sidvallsäng i ett annars uppodlat landskap. Området har en rik flora och fauna
med flera sällsynta arter. Stora Harrie mosse är
delvis ett axagkärr, en typ av rikkärr, som är mycket
ovanlig i Skåne idag. I rikkärret växer svarttåg som
endast förekommer på tre lokaler i hela landet. På
grund av det tätortsnära läget har området också
stor betydelse som studieobjekt i undervisning.

delning mellan olika aktörer. Planförslaget gör det
möjligt att följa dagvattenpolicyn.
För detaljplaneprocessen beskrivs det som viktigt
att ta hänsyn till:
•

Hur området grovt ska höjdsättas.

•

Hur avrinningen ska anordnas.

•

Vilka krav ska ställas på fördröjning.

•

Var fördröjning ska lokaliseras.

•

Vilka ytor krävs för fördröjning.

•

Vem som ansvarar för fördröjningen.

•

Hur recipienten kommer att påverkas.

•

Vilka krav ska ställas på rening av dagvatten.

För mer information angående dagvatten i aktuellt
planförslag, läs mer under kapitlet ”Teknisk försörjning”.

Förtätningsstrategi
Kävlinge kommun har tagit en förtätningsstrategi som beskriver hur kommunen ska förtätas till
2035. Förtätningsstrategin behandlar tätorterna
Kävlinge-Furulund, Löddeköpinge, Hofterup och
Dösjebro. Inriktningen är att förtäta för mervärden i
stadsmiljön och utgår från fem mervärden:
•

Levande stadskärna

•

Sammanhängande tätort

•

Hållbara transporter

Biotopskyddade områden

•

Attraktiv stadsmiljö

Befintligt dike omfattas av generellt biotopskydd
och dispens behöver sökas för att flytta detta.

•

Rekreativ boendemiljö

Planförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på områdets värden. Förslagets intention är
att s förbättra spridningssambanden mellan Stora
Harrie mosse och vidare mot Kävlingeån.

Strategin är vidare uppdelad i fyra delstrategier:

KOMMUNALA PLANER OCH PROGRAM
Dagvattenpolicy
Kävlinge kommuns dagvattenpolicy beslutades av
kommunfullmäktige 2016-09-12. Policyn syftar till
att utgöra ett konkret underlag för hur dagvattenfrågorna ska hanteras i kommunen och ansvarsför-
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Utveckla stadskärnan
•

Bygg Å-nära stad

•

Bygg central småstad

•

Bygg kollektivtrafiknära villastad
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Planförslaget angränsar till strategin ” Bygg kollektivtrafiknära villastad” och bedöms till viss stödja
strategin.

Parkeringstal
För bedömning av parkeringsbehov för bostäder
och verksamheter i Kävlinge kommun tillämpas riktlinjer i P-tal för bil och cykel i Kävlinge kommun från
2014. Riktlinjerna anger en indelning av kommunen
i fyra zoner med varierande behov. Aktuellt planområde är beläget i Zon B med ett parkeringsbehov på
10 platser per 1000 kvm för flerbostadshus och 1,4
per bostad för småhus. För cyklar är motsvarande
siffror 24 platser per 1000 kvm BTA för flerbostadshus och för småhus anges inget tal för cykel.

Naturvårdsprogram
Stora Harrie mosse ingår i kommunens naturvårdsprogram. En förutsättning för områdets bevarande
är en fortsatt beteshävd utan negativ påverkan på
hydrologin eller vattenkvalitén. Återkommande
röjningar av sly och buskage för att hindra igenväxning.

Kulturmiljöprogram

Utvecklingsstrategi
Visionen är att Kävlinge kommun ska bli Skånes
bästa boendekommun. Kommunen ska växa till 35
000 invånare år 2025. För att nå detta mål finns fyra
övergripande strategier:
•

Nytänkande stadsutveckling

•

Välkomnande entreprenörskap

•

Tillsammans för en bra livsmiljö

•

Välfärdstjänster i framkant

I huvudsak berörs planen av strategin Tillsammans
för en bra livsmiljö men även av Välkomnande entreprenörskap.

Bostadsstrategi
Kommunen har under 2017 tagit fram en Bostadsstrategi (antagen 2017-09-11) som anger riktlinjer
för bostadsförsörjningen i kommunen under år
2017-2025. Kommunen pekar ut bra bostäder och
boendemiljöer som viktiga för kommunens tillväxt
och välfärd. I Kävlinge finns ungefär lika många bo-

Planområdet är en del av det som i kulturmiljöprogrammet beskrivs som Rinnebäcksområdet. Detta
område utgörs av två tydligt avgränsade områden.
Det äldre Rinnebäck ligger utmed Harrievägen
och ett större område som byggdes ut i slutet av
1980-talet norr om Harrievägen och begränsas
idag av väg 108 i väster och väg 104 i norr. Söder
om Rinnebäck flyter Kävlingeån och norr om väg
104 finns utskiftade gårdar vid Stenkullavägen. Vid
Rinnebäcks mölla och längs gatan ner till möllan har
det funnits verksamheter sedan åtminstone tidigt
1900-tal vilket benämningen Fabriksgatan minner
om.
De kulturhistoriska värdena för området är huvudsakligen koncentrerade till bebyggelsen utmed
Harrievägen i sydvästlig riktning från planområdet
som har kvar sin grundform från tiden de byggdes i
början av 1900-talet. Bebyggelsen ligger nära vägen
med trappor direkt ut på trottoaren och har en
stadslik karaktär vilket är typisk för samhällen som
växer upp längs utfarter.
Gatuhus Längs Harrievägen från tidigt 1900-tal med
frontespiser eller takfönster och entréer med trappor
vända direkt mot gatan.
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städer i småhus som i flerbostadshus. Fördelningen
mellan upplåtelseformer för ortens bostäder är också relativt jämn men hyresrätterna är något fler. Att
skapa variation i bostadsutbudet pekas i Bostadsstrategin ut som viktigt för att göra det möjligt att
hitta en lämplig bostad och för en ökad rörlighet på
bostadsmarknaden. En utbyggnad av planområdet
svarar mot den inriktning som anges i strategin.

Trafikstrategi
Trafikstrategin beskriver Kävlinge kommuns inriktning i arbetet med trafikfrågor. Den innehåller en
långsiktig målsättning för 2035 och konkreta målområden för att uppnå densamma. Trafikstrategin
slår därmed fast viktiga strategier och inriktningar
som ska gälla i den framtida planeringen av transportsystemet. Målsättningen som trafikstrategin för
Kävlinge kommun adresserar för år 2035 är:
•

Kävlinge ger goda förutsättningar för ett
hållbart resande, med effektiva, bekväma och
varierade transporter i och mellan kommunens
orter, inland och kust.

•

Kävlingeborna har nära till allt de behöver och
attraktiva transportalternativ till både lokala och
regionala målpunkter. Barn och ungas behov
prioriteras, liksom transportmöjligheter för
pendling.

•

Säkra, trygga, vackra och välkomnande miljöer skapar tillsammans med fossilbränslefria
fordon och morgondagens hållbara transportsystem.

•

Kävlinge välkomnar till 100 % framtidens nya
och innovativa transportlösningar.

Denna målsättning ska uppfyllas genom arbete med
följande sju målområden (utan inbördes rangordning):
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•

Dialog och beteendeförändring med mobility
management.

•

Bättre cykelmöjligheter.

•

Effektiva och hållbara regionala förbindelser.

•

Vackra, säkra, trygga och välkomnande miljöer.

•

Fossilbränslefria transportsystem och motorfordon i Kävlinge kommuns verksamheter.

•

Hållbara transportlösningar i stadsbyggnadsprojekt.

•

Utveckla stationsnära lägen.

Planförslaget innebär en utveckling av ett stationsnära läge. Planområdet ligger i utkanten av
Kävlinge, ca 2 km från Kävlinge station. Området
föreslås också få en utformning som inbjuder till
lokala resor med cykel eller till fots. Förutsättningar
finns också att arbeta med mobility management
(genom mobilitetslösningar) och hållbara transportlösningar.
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AKTUELLT PLANFÖRSLAG
Den övergripande idén med föreslagen placering
av ny bebyggelse är att koppla ihop utbyggnadsområdet med befintliga delar av Rinnebäck och Rinnebo. Förslaget syftar till att låta landskapet växa in
genom gröna kilar mellan bebyggelsegrupperna och
skapa ett sammanhängande generöst grönt stråk
genom området. En betydande del av den befintliga
jordbruks- och naturmarken planläggs som naturmark för dagvattenhantering, rekreation och lek.
Föreslagen bebyggelse fördelas inom fyra delområden och de övergripande gestaltningsprinciperna
för byggnader och mark inom respektive område
beskrivs på kommande sidor.

Huvudsakligen föreslås friliggande villor, rad- och
kedjehus i 1 till 2,5 plan. Utöver bostadsbebyggelsen föreslås även ett verksamhetsområde utmed väg
104 (Örtoftavägen).
Ambitionen för den föreslagna bebyggelsen är att
det både ska finnas gemensamma arkitektoniska
drag som håller samman de olika delområdena
samt utrymme för en viss variation.
Ett kvalitetsprogram har tagit fram, vilket redogörs
för på kommande sidor och ska bidra till att skapa
en generell helhetsbild av området och därigenom
inspirera till önskad kvalitet och karaktär.
Bostadsbebyggelsen avses knyta an till befintlig
bebyggelse i omgivningen genom skala och materialval och utgöra en naturlig utveckling av Rinnebäck.
Verksamhetsområdet har ett strategiskt och exponerat läge vid infarten till Kävlinge och behöver
utformas med hänsyn till detta.

Illustrationsplan
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Flygvy mot väst över planområdet och närområdet.
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GRUPPHUSBEBYGGELSE
Struktur och volymer
Norr om bebyggelsen utmed Harrievägen i
planområdets västra del föreslås radhus, kedjehus
och parhus, 43 totalt. Bebyggelsen har en högsta
nockhöjd om 10,5 meter över medelmarknivå mot
intilliggande gata. Bebyggelsen grupperas kring
två gemensamma gröningar/ mindre torgplatser.
Den smala bostadsgatan knäcker för att hålla nere
hastigheten och skapa variationsrikedom med
korta siktlinjer och gavlar som sticker fram. Husen
i upp till 2,5 vån orienteras med entréerna mot
gröningarna och bostadsgatorna.
Material
Huvudbyggnader utformas med fasader i tegel eller
puts i röd, brun eller gul kulör. Takmaterial och
kulör på tak kan med fördel vara enhetligt för hela
området för att skapa en sammanhållen upplevelse
av området på håll.

Kvartersmark

Kvartersmark

Grön inramning
Tomterna omgärdar av häckar mot gata och
omgivande natur. Ett förplanterat fruktträd per
tomt, gärna på förgårdsmark, bidrar till att skapa
grön karkatär mot gaturum.

kvartersgata
4

Trädrad

31,5 m

3

Gemensam grönyta på kvartersmark 31,5 m

Kvartersmark

Kvartersmark

Sektion A-A

14

Gemensam grönyta på kvartersmark

Körbana

Gång

5.5

2

10.5 m
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Exempel på radhus med sadeltak eller pulpettak och fasader i tegel eller puts.

Vy 1 och 2 visar hur husen orienterar sig längs gaturummet och grupperas kring den gemensamma gröningen.

15
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VILLOR
Struktur och volymer
I den östra delen av planområdet samt längs Harrievägens norra sida möjliggörs friliggande villor, 27
totalt. Villorna har en högsta nockhöjd om 8 meter
över medelmarknivå mot intilliggande gata.
De nya villor längs Harrievägen avses knyta an
till befintlig bebyggelse genom skala, takform
och materialval. Byggnaderna orienteras mot
gaturummet och har tydliga entréer. Minsta
takvinkel för huvudbyggnad är 35 grader och husen
ska utföras i 1,5 plan. För de friliggande villor som
inte är orienterade direkt mot Harrievägen medges
större variation när det gäller färg och materialval.

Material
Fasader mot Harrievägen utförs med tegel eller
puts i röd, brun eller gul kulör.
Grön inramning
Huvudbyggnaderna ska inte placeras för nära
naturområdet. Häckar planteras mot naturområde
och gator. Ett vårdträd kan med fördel förplanteras
per tomt för att få upp en grön volym.

kvartersgata

Gemensam grönyta på kvartersmark
31,5 m

4

Gemensam grönyta på kvartersmark 31,5 m

Kvartersmark

Kvartersmark

Sektion A-A

Gång
2

Körbana
5.5

Trädrad
3

10.5 m

Kvartersmark

Sektion B-B

Gång

Sektion C-C

16

2,5

Kö
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Exempel på Friliggande villor med sadeltak i tegel eller puts med dämpade jordiga kulörer.

Vyn visar hur lucktomter längs Harrievägen kompletteras med nya villor och ny grupp med villor i förgrunden.

17
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VERKSAMHETSOMÅRDE
Struktur och volymer
I planområdets norra del utmed väg 104 (Örtoftavägen) planeras ett nytt verksamhetsområde. Verksamheterna är exponerade mot en av Kävlinges
viktiga infartsvägar och bidrar till att forma stadens
entré från öster. Här möjliggörs för 12 tomter på ca
2500 m2 med verksamhetsbyggnader med begränsad omgivningspåverkan. Områdets struktur har
tagits fram med inspiration från skånska gårdar och
ges en grön karaktär. Volymerna delas därför upp
i flera byggnadskroppar med sadeltak och samlas
runt gemensamma ytor. Entréerna riktas mot de
inre gårdsmiljöerna, och inlast sker på baksidan.

ordnade på detta sätt utgör klassiska läplanteringar
som ofta syns i det skånska landskapet.
Parkeringsytor och ytor för upplag inramas med
häckar.
Miljöstation
Ramas in med häckar och träd.
Skyltning
Medvetet och sammanhållet skyltprogram ut mot
Örtoftavägen. Ej höga master.

Material
Området ska uppföras med fasadmaterial och
färg som anknyter till traditionella gårdar. De inre
gårdsrummen/entrésidorna har ett genomsläppligt
material, gärna med gräsarmering. Taken är gröna
och vissa är även försedda med solceller.
Grön inramning
Verksamhetsbyggnader föreslås ramas in med
träd och vegetation samt uppföras med gröna tak
för att smälta in i landskapet. De tre grupperna
av bebyggelse ramas in av stadiga trädrader t ex
pelarpoppel som ger en tydlig struktur och bidrar
till upplevelsen av entrén till Kävlinge. Däremellan
kompletteras området med pilerader. Trädrader
Verksamheterna grupperas kring gårdsmiljöer med
tydliga entrésidor och med avskärmade inlast-sidor.

18
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Exempel på byggnader med gröna tak.

Exempel på nybyggnad som i volym och material hämtat inpiration från den skånska gården.

Exempel på handelsverksamhet med tydliga och välkomnande entréer.

Exempel på verksamhetsbyggnader i exponerat läge, grupperade i gårdsformation med gavlar mot väg.

19
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GEMENSAMMA YTOR INOM
BEBYGGELSEOMÅRDEN
Gröningar
Varje grupp av småhus får sin egen gröning centralt
placerad bland husen. Denna plats innebär en
trygg miljö med närlek för mindre barn och några
sittplatser. Här kan grannskapet samlas för en
gemensam kräftskiva, loppis eller liknande. Denna
gröning är att likna med en inre gårdsmiljö i en
klassisk kringbyggd Skåne-gård eller ett klassiskt
trädgårdsstadsmotiv.
Gröningen omgärdas av halvstora träd som bidrar
till dess rumslighet. Träden får gärna vara typiskt
skånska; tex oxel och/eller fruktträd av äpple.
Gräs och buskar bör också finnas. Varken miljöhus
eller markparkering får uppföras på gröningen,
dessa funktioner hänvisas till de gemensamma
parkeringsytorna.
Parkering
Mindre parkeringsytor finns vid varje småhusgrupp
där både parkering och miljöhus möjliggörs, fyra
stycken totalt. Sammanlagt möjliggörs för 13 p
varav 1 hpk i den södra delen och 21 p varav 1 hpk i
den norra.
Liksom de häckomgärdade småhustomterna
avgränsas parkeringsytan med häck vilket dämpar
dess intryck och bidrar till en grönare karaktär i
området. Ytskiktet bör vara av dränerande slag,
gärna grus eller gräsarmering. Miljöhus som
uppförs i anslutning till parkeringen bör vara
spaljerad med klätterväxter för att bidra till den
gröna inramningen och en mjuk övergång mot
naturområdet.

Husen grupperas kring två gemensamma gröningar/
mindre torgplatser. Parkering delas upp i mindre enheter omgärdade av häckar.

20
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Exempel som visar de gemensamma ytornas gröna karaktär; smitvägar, gröningar och närlek.

Exempel som visar betydelsen av häck som inramning av tomter och mindre parkeringsgårdar.

21
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GATOR
Bostadsgator
Bostadsgatorna är relativt smala för att indikera låg
fart genom området. Mycket liten eller ingen visning
på kantstöd för att separera olika zoner skapar
en känsla av shared space vilket också bidrar till
minskade hastigheter i området.

Villagatan i sydost avslutas med en rundkörsel
runt en mindre grön yta- dock ej främst ämnad
för vistelse. På denna grönyta planteras ett
vårdträd- också ett typiskt skånskt grepp i en sluten
gårdsmiljö och gärna i form av ett karaktärsfullt träd
som valnöt.

Gemensam grönyta på kvartersmark

Trädrad

4

31,5 m

3

2

Körbana
5.5

Trädrad
3

10.5 m

Bostadsgata, trädkantad.

5.5

2

Kvartersmark

Gemensam grönyta på kvartersmark

Trädrad

Körbana

Gång

31,5 m

3

5.5

2

Gemensam grönyta på kvartersmark 31,5 m

10.5 m

Bostadsgata, trädkantad och gröning till vänster.
Kvartersmark

Kvartersmark

Gång

Kvartersmark

Kvartersmark
4

Körbana

10.5 m

Kvartersmark

Gemensam grönyta på kvartersmark 31,5 m

kvartersgata
Gång
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Exempel på småskaliga gaturum med träd och
materialbearbetning.

kvartersgata

n A-A

n B-B

Kvartersmark

En trädrad längs ena sidan gatan ansluter
till de små gröningar som ligger inne bland
småhusbebyggelsen. Val av träd längs gatan
knyter an till träden på gröningarna och kan med
fördel varieras något utmed sträckan för att göra
bestånden motståndkraftiga vid sjukdomar.

Kvartersmark

Körbanan för bil kan vara betongmarksten eller
asfalt. Inga separata cykelstråk finns här utan
cyklar samsas med bilister i gatan. Bostadsgatorna
knäcker för att indikera låg fart genom området.
Gångytorna skall vara i ett fint och dränerande
grusmaterial som är tillgänglighetsanpassat- dvs
tillräckligt hårt.
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Gata i verksamhetsområdet

Kvartersmark

Träd finns ej utmed gatan utan istället skär
trädrader genom verksamhetsområdet i nord-sydlig
riktig. Detta ger området en tydlig och inramad
struktur som uppfattas på håll.

Kvartersmark

Genom verksamhetsområdet är körbanan
asfalterad. Gångbanor utmed körbanans sidor är
av betongmarksten eller asfalt. Gatan avslutas i en
vändzon som dimensioneras för en 12m lastbil.

kvartersgata

Gemensam grönyta på kvartersmark

Trädrad

31,5 m

3

4

Gemensam grönyta på kvartersmark 31,5 m

Gång

5.5

2

10.5 m

Kvartersmark

Kvartersmark

Sektion A-A

Körbana

BebyggelsenGångramas
av stadiga trädrader som ger en tydlig struktur och bidrar till upplevelsen av entrén till
Körbana in Trädrad
Kävlinge. De 2höga 5.5träden
kompletteras med låga träd, som t.ex. pilerader.
3
10.5 m

Kvartersmark

Kvartersmark

Sektion B-B

Gång

Sektion C-C

2,5

Körbana
5.5
10.5 m

Gata genom verksamhetsområde.
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Gång
2,5
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NATUROMRÅDE
Träd
Befintliga träddungar i sydväst och centralt i
området har identifierats som speciellt intressanta.
Här finns en stor biologisk diversitet och denna
miljö är hemvist för småfåglar och insekter. Det
är också en vacker och intressant miljö att röra
sig genom. Markhöjder och träd ska i högsta
mån bevaras inom detta område och den nya
grönstrukturen byggs upp kring dessa befintliga
dungar.

om hand stora mängder dagvatten vid skyfall.
Ett dike i naturområdets norra del har i syfte
att fördröja och delvis infiltrera dagvatten. Mot
verksamhetsområdet har diket brantare slänter.
Mot naturområdet i söder och väster skålas ytan
mjukare Den befintliga och centralt belägna större
träddungen ska skyddas från extrem översvämning
då det kan förstöra de naturliga biotoper som finns
där idag.
Naturområdet utformas som en extensivt skött
ängsyta och planteras med nya träd och buskar.
Dungar av större solitärträd på södra ”stranden”
såsom hängpilar och dungar samt mindre buskträd
på norra ”stranden” såsom slån, hagtorn.

Dagvatten och skyfall
Ett område för fördröjning av dagvatten kommer
att skapas inom Natur-området. Den befintliga
träddungen kommer i framtiden bli en del av
ett betydligt större område som ska klara att ta

Rörelsestråk
Ett centralt rörelsestråk igenom grönområdet
planeras för att koppla ihop befintliga gång och
cykelstråk i närområdet. Det huvudsakliga gång
och cykelstråket ska vara lättillgängligt för alla
och från detta kan mindre smitvägar kopplas på
för att nå de olika bostadsgrupperna. Gång- och
cykelstråket utformas med dränerande grus och
inte för brett för att smälta in. Stigarna ges en tydlig
naturkaraktär.
Mötesplatser

Utvald del av sektion D-D som visar lågstråksdelens
möte med föreslagen cykelbana och naturlekplats.

24

Inom området planeras några enkla vistelseplatser
med naturkaraktär, här kan t.ex. finnas sittplatser
och grillmöjligheter och enkel naturlek.
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Exempel på enkla vistelseplatser, naturlika lekredskap.

25

Exempel på naturområden med dagvatten- och
skyfallshantering
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MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERING
För att underlätta förståelsen för planförslaget listas
nedan en sammanfattande beskrivning av vad som
avses med användnings- och egenskapsbestämmelserna och hur de ska tolkas. För en mer utförlig
juridisk redovisning hänvisas till Boverkets hemsida
om planbestämmelser för detaljplan. Motiv för de
olika bestämmelserna i denna detaljplan redovisas
under respektive ämnesrubriker

Användning av mark och vatten
Allmän plats
GATA - Gata
Gata för gång-, cykel- och motortrafik.

GCVÄG - Gång- och cykelväg
Bestämmelsen syftar till att planlägga den befintliga gång- och cykelvägen i planområdets östra
del. Utöver detta syftar bestämmelsen även till att
säkerställa att en gång- och cykeltunnel under väg
104 möjliggörs.
NATUR - Natur
Friväxande grönområden som inte är anlagda och
inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom
viss städning. De delar av planområdet som har
planlagts som naturmark säkerställer tillgång till
rekreations- och lekytor och tillräckligt stora ytor för
dagvattenhantering inom området.

Fördröjning1 - fördröjning av dag- och skyfallsvatten
med en volym om 31 500 m3 ska finnas
Bestämmelsen säkerställer att erforderlig fördröjning av dag och skyfallsvatten uppförs inom naturområdet.

gc-väg1 - Gång- och cykelväg
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att en gångoch cykelväg anläggs inom naturområdet. Cykelvägen föreslås kopplas på bostadsområdet i den
sydvästra delen av planområdet.

plantering1 - Plantering av trädrad ska finnas utmed
Harrievägen
Bestämmelsen säkerställer att trädrad planteras
utmed Harrievägen vid återvinningsstationen och
bidrar till en grön inramning av gatan.

plantering2 - Plantering av trädrad ska finnas
Bestämmelsen syftar till att säkerställa en grön inramning av det planerade verksamhetsområdet. Bestämmelsen säkerställer även att trädrader utmed
föreslagna lokalgator i bostadsområdena uppförs.

plantering3 - Plantering av träd ska finnas
Bestämmelsen syftar till att säkerställa en grön
platsbildning med träd vid det sydvästra bostadsområdets vändplats.

ÅTERVINNING1 - Återvinningsstation

tunnel1 - Gång- och cykeltunnel

Användningen återvinning innefattar en allmän
plats för återvinningsstation för lokala behov.

Bestämmelsen syftar till att möjliggöra en gång- och
cykeltunnel under väg 104.

Användning av mark och vatten

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Kvartersmark
B - Bostäder
Yta för olika former av boende av varaktig karaktär.

E- Tekniska anläggningar

Marken får inte förses med byggnad
Bestämmelsen syftar till att begränsa ytan för bebyggelsen och styra dess placering.

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Yta avsedd för transformatorstation.

Bestämmelsen reglerar att mindre komplementbyggnader kan uppföras.

Z- Verksamheter

d1 - Minsta fastighetsstorlek är 750 m²

Yta för olika former av verksamheter.

26

Egenskapsbestämmelser för allmän plats
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Bestämmelsen syftar till att styra exploateringsgraden inom området. Bestämmelsen säkerställer
fastighetsstorleken i området utan att reglera fastighetsindelningen i detalj.

n4 - Plantering av träd ska finnas

d2 - Minsta fastighetsstorlek är 650 m²

g1 - Markreservat för gemensamhetsanläggning.

Bestämmelsen syftar till att styra exploateringsgraden inom området. Bestämmelsen säkerställer
fastighetsstorleken i området utan att reglera fastighetsindelningen i detalj.

Bestämmelsen säkerställer att yta avsedd gemensam parkering, kvartersgata samt gårdsyta för
verksamhetsbyggnaderna uppförs som gemensamhetsanläggning.

h1 - Högsta nockhöjd är 10.5 meter

o1 - Minsta takvinkel för huvudbyggnad är 35 grader

Bestämmelsen säkerställer att högsta nockhöjden
för planerade rad- och kedjehus.

Intentionen med bestämmelsen är att möjliggöra byggnadsvolymer med brant taklutning, vilket
bedöms mest lämpligt för att anpassa till omkringliggande landskap och bebyggelse. Bestämmelsen
säkerställer att inte alltför stora byggnadsvolymer
uppförs inom området.

h2 - Högsta nockhöjd är 8 meter
Bestämmelsen säkerställer att högsta nockhöjden
för planerade en- och tvåbostadshus.

h3 - Högsta nockhöjd är 10 meter därutöver får
uppskjutande byggnadsdelar såsom skorsten eller
ventilationsanordningar anordnas.
Bestämmelsen säkerställer att högsta nockhöjden
för planerade verksamhetsbyggnader och möjliggör
för viss flexibilitet gällande uppskjutande byggnadsdelar men begränsar samtidigt att själva byggnaden
inte blir allt för hög i förhållande till befintlig och
planerad ny bebyggelse.

n1 - Marken ska ramas in med häck och får inte
hårdgöras
Bestämmelsen säkerställer att yta avsedd för
gemensam parkering får en grön inramning. Ytan
ska inte hårdgöras och anläggs förslagsvis med
grus eller likvärdigt material som har en högre grad
genomsläpplighet.

n2 - Marken får inte användas för parkering
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Bestämmelsen säkerställer att yta avsedd för gemensam grönyta planteras med träd.

f1 - Endast radhus/kedjehus
f2 - Endast friliggande en- och tvåbostadshus
Bestämmelser syftar till att skapa en variation i bostadsutbudet samt anpassa föreslagen bebyggelse
till området.

f3 - Byggnader ska anläggas med vegetationsklädda
tak
Bestämmelsen säkerställer att verksamhetsbyggnader uppförs med vegetationsklädda tak. Intentionen
med bestämmelen är att bidra till att verksamhetsbyggnaderna smälter in i landskapet.

f4 - Takkupor får uppta max en tredjedel av takets
längd
f5 - Tak ska utformas med sadeltak

Bestämmelsen säkerställer att yta avsedd för gemensam grönyta inte används för parkering.

Tydliga sadeltak är en kvalitet för området och
bestämmelserna gällande begränsning av takkupor
och utformning av sadeltak säkerställer att byggnadsvolymer inte blir allt för stora.

n3 - Marken får inte hårdgöras

b1 - Minst 70 % av marken ska vara genomsläpplig.

Bestämmelsen säkerställer att yta avsedd för kvartersgata inte hårdgörs och anläggs förslagsvis med
grus eller likvärdigt material som har en högre grad
gensomsläpplighet.

Bestämmelsen säkerställer att yta avsedd för
gemensam grönyta huvudsakligen anläggs med en
grön karaktär med genomsläppliga material såsom
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vegetation eller grus. En viss flexibilitet medges då
en mindre del av ytan kan behöva hårdgöras för att
möjliggöra exempelvis lekplats, cykelparkering eller
liknande.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

b2 - Fasader ska utföras med tegel eller puts i röd,
brun eller gul kulör

NATUR OCH VATTEN

Bestämmelsen säkerställer att föreslagen bebyggelse uppförs i material som knyter an till den befintliga bebyggelsekaraktären i Kävlinge och området
runt Harrievägen i synnerhet.

Området varierar kraftigt och utgörs av två distinkta partier. Det ena partiet ligger i anslutning mot
Harrievägen. Detta område ligger i jämnhöjd med
vägen och nivån varierar mellan +17,6 och +18,3 m.
Norr om detta parti finns ett flackare område som
varierar mellan +15,2 och +14,0.

b3 - Entréer ska vändas mot gemensamhetsanläggning.
Intentionen med bestämmelsen är att bidra till att
den huvudsakliga vistelseytan och flödet av besökare koncentreras till verksamhetsbyggnadernas
gemensamma gårdsyta. Inlastning av varor och
liknande behov förläggs med fördel på motsatt sida
av byggnaden.

e1 - Största byggnadsarea är 100 m² per bostad
e2 - Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean
e3 - Största byggnadsarea är 130 m² per fastighet
Bestämmelserna om utnyttjandegrad syftar till att
reglera den sammanlagda byggnadsarean inom
varje bostadsfastighet. Bestämmelsen e2 möjliggör
verksamhetsbyggnader med en byggnadsarea som
motsvarar det som visas i illustrationsplanen (ca
500m2 inom respektive fastighet).

a1 Marklov krävs även för hårdgörande av mark .
Bestämmelsen är kopplad till gemensamhetsanläggningarna inom bostadsområdena där hårdgjord
mark inte får uppföras (n1 n3 ) eller delvis uppföras
( b1 ) .
Egenskapsbestämmelser för all kvartersmark
Utförande
Lägsta nivå för färdigt golv ska vara minst +14.92
meter över nollplanet
Bestämmelsen säkerställer att det inte finns någon
risk för skador på byggnader i samband med översvämning.
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Topografi

Övergripande princip för områdets framtida höjdsättning är att anpassning efter befintliga höjder
sker i så stor utsträckning som möjligt. Bostadsenheterna är lagda på olika höjder för att naturligt
docka an till angränsande natur och gc-väg samt för
att klara skyfallssituationer. Den befintliga höjdplatån mot Harrievägen ligger kvar men delar av
slänten förskjuts något bakåt för att möjliggöra en
koppling mellan de två befintliga träddungarna i
området samt undvika för kraftig höjdskillnad mot
ny bebyggelse. Verksamhetsområdet placeras på en
höjd så att marken inte ligger högre än intilliggande
väg 104.

Natur, park och vegetation
Området består av ett brutet åkerlandskap med
större delen dominerad av besådd åkermark. I sydvästra delen finns ett tätare parti med sly, lågvuxna
träd och buskar. Detta mer bevuxna parti omringar
de fastigheter som ansluter mot detaljplaneområdet.
Naturmark utgör idag omkring en tredjedel av
planområdet. Väster om den nord-sydliga GC-vägen
karaktäriseras marken av näringsrik igenväxningsvegetation på delvis schaktad matjord. Öster om
GC-vägen utgörs naturen av igenväxningsmark på
äldre betesmark som också använts som sandtäkt.
Även här är fältskiktet igenväxande med näringsgynnade arter. Områdets biologiska värden är
relaterade till buskskiktet med bryn och täta snår
av många olika trädslag, ett tuvigt fältskikt och dess
avskildhet. Allt bidrar till att miljön kan utnyttjas av
många arter fåglar, insekter och däggdjur.
Planförslaget utgår ifrån att bevara och skydda
den centrala dungen av små träd och rikt busk-
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och markskikt strax norr om bostadsbebyggelsen
utmed Harrievägen. Denna dunge kommer i
framtiden att omgärdas av ny bebyggelse men även
av en större grön/blå struktur vilket kommer gynna
den biologiska mångfalden och lokalklimatet.
Här skapas förutsättningar för rekreations- och
naturvärden kopplat till hanteringen av dagvatten
och skyfall inom planområdet och ger förutsättningar för:
• Framtida övergripande grönstråk och koppling
mellan Stora Harrie mosse och Kävlingeåns rekreationsstråk
• Rekreativa kvaliteter och naturmiljöer som stärker
kommunens övergripande grönstråk
• Attraktiv boendemiljö för befintlig och planerad
bebyggelse i området

Vid utbyggnad av större bostadsområden kan en
intressekonflikt uppstå mellan kommunens ansvar
för bostadsförsörjning och ansvaret att bevara
värdefull jordbruksmark. Kommunens ställningstagande till att ianspråkta jordbruksmark beslutas
i översiktsplanen, i den förespråkas förtätning
framför att bebygga jordbruksmark. Dock räcker
inte redan ianspråktagen mark till för all bostadsutbyggnad som krävs för att möta den befolkningstillväxt som prognostiserats. Kommunen har beslutat
att detaljplanelägga området med utgångspunkt i
att området ska planläggas med en, i förhållande
till vad som är lämpligt med hänsyn till områdets
karaktär, hög täthet i bebyggelsen.

• Bevarande och utveckling av delar av befintliga
naturvärden

BEBYGGELSE

• Förutsättningar för nya naturvärden kopplat till
föreslaget dagvattenstråk.

Sydväst om planområdet utmed Harrievägen
karaktäriseras av bebyggelse som tillkommit under
den första delen av 1900-talet. Här har byggnaderna placerats nära vägen med trappor direkt ut på
trottoaren och bidrar till en mer stadslik karaktär,
vilket är typisk för samhällen som växer upp längs
infarter. Byggnader som tillkom under den här tiden
kan med sin röda tegelarkitektur och höga takresning knytas till stationssamhället som växte fram
här. Husen har, liksom ån och de verksamheter som
förlagts hit, ett miljöskapande värde.

Placering och utformning av ytor för dagvatten påverkar framtida möjligheter för rekreativa kvaliteter
och naturvärden inom planområdet. För att kunna skapa en god boendemiljö och mervärden för
grönstrukturen i ett större sammanhang behövs ett
helhetsgrepp där lösningar för dagvattenhanteringen inom planområdet är en viktig del. Naturytorna
dimesnioneras och ytorna för dagvattenhantering
föreslås placeras och utformas så att befintliga kvaliteter bevaras och förbättras och framtida rekreationsmöjligheter gynnas. Genom att se dagvattnet
som en resurs ges större möjlighet till mervärden
inom planområdet.

Jordbruksmark
En konsekvens av planförslaget är att ett område
högklassig jordbruksmark tas i anspråk. Totalt tas
ca 10 ha i anspråk, varav 5,5 ha för bebyggelsseområden och 4,5 ha för natur. Enligt lag har kommuner
ett ansvar för bostadsförsörjning, vilket betyder att
Kävlinge kommun har en skyldighet att tillgodose
behovet av bostäder i kommunen. I översiktsplanen
tas ställning till var kommunen bedömer det lämpligt att bygga. För att möjliggöra ny bostadsbebyggelse som tillmötesgår behovet och efterfrågan av
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bostäder behöver kommunen ta fram detaljplaner
som medger fler bostäder. Kommunen behöver tillskapa nya områden för verksamheter och detta bedöms som ett effektivt och lämpligt läge för detta.

Befintlig bebyggelse

Husen söder om Harrievägen är från 1900-talets
första hälft med typisk egnahemskaraktär. De från
1930-talet är i rött tegel med hög takresning och
litet utsprång och de senare med lägre sadeltak,
skärmtak över ytterdörren, betongtrappor med
järnräcken.
1960-talsbebyggelsen utgör en fortsättning på det
tidiga 1900-talets bebyggelse och markerar den
expansion av enbostadshus som Kävlinge genomgick under den här tiden. Både typhusen och de
andra husen är anpassade till de övriga genom sin
småskalighet, enkelhet och fasader av rött och gult
tegel.
Det nya stora bostadsområdet norr om Harrievägen
och väster om planområdet uppförs mellan 1988
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och 1990. Husen består av traditionella kedje- och
radhus i rött och gult tegel samt panel och ligger
samlade kring en central plats med fyra femvåningshus, en stor gröning och en gemensamhetslokal.

Samhällsservice
Planområdet ligger inom Kävlinge tätort. Inom drygt
två kilometer nås stora delar av Kävlinge centrum
med ett stort utbud av offentlig service och butiker.
I Kävlinge finns all typ av kommunal service som
skolor, bibliotek, kommande badhus med mera.

Tillgänglighet
Planområdet ska utformas på ett sådant sätt att
det blir tillgängligt även för personer med nedsatt
rörelseförmåga.

Lek och rekreation
I planområdet närmiljö finns idag ett flertal ytor för
lek och rekreation. I kvarteret söder om Harrievägen samt vid gröningen vid Rinnebo i väster finns
lekmöjligheter. I övrigt finns goda förutsättningar
för rekreation i omkringliggande område runt
Kävlingeån i söder, här finns även Kävlinge scoutkår
beläget. Öster om planområdet ligger Kävlinge golf-
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klubb. Utöver befintliga ytor för lek och rekreation
planeras för ett större sammanhängande naturområde med rekreations- och lekmöjligheter I planområdets inre del.

STADS- OCH LANDSKAPSBILD
Planområdets norra delar utgörs av öppen jordbruksmark med långa siktlinjer och i söder av
öppen mark med viss vegetation och träd. När
området bebyggs försvinner delar av det öppna
landskapet och den bebyggda gränsen för Kävlinge
flyttas något österut.

GATOR OCH TRAFIK
Gång- och cykeltrafik
I planområdets inre del möjliggörs en ny gång- och
cykelväg i öst-västlig riktning och planförslaget
kopplas samman med det lokala cykelvägnät som
ger anslutning till de primära målpunkterna däribland stationen, centrum (inkluderar vårdcentral,
bibliotek, kommunhus, handel etc.) skola samt
Högalids idrottsplats. I den nordvästra delen av
planområdet planeras en gång- och cykeltunnel
under väg 104 vilket möjliggör en mer trygg passage
under motorvägen till skillnad från dagsläget.

1960-talsbebyggelse utgörs av flera olika typer av enkla
småhus med fina proportioner.

I Rinnbo tillkommer på 1980-talet med postmodernistisk arkitektur på både flerbostadshus och småhus.

Bebyggelsen längs Harrievägens östra del, tegelhus lite
indragna från gatan med grön inramning.

Gatuhus Längs Harrievägens västra del från tidigt
1900-tal med frontespiser eller takfönster och entréer
med trappor vända direkt mot gatan.
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Översiktlig analys av befintliga kvaliteter, karaktärer och viktiga kopplingar.

Bilder från planområdet
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Kollektivtrafik
Drygt 2km från planområdet finns Kävlinge station
som trafikeras med både Pågatåg och Öresundståg
mot Malmö och Helsingborg. Totalt avgår cirka 60
tåg i varje riktning under ett vardagsdygn. Vid Kävlinge station avgår också buss 122 mot Barsebäckshamn (via Löddeköpinge) med cirka 10-20 avgångar
ett vardagsdygn.

Biltrafik och gatunät
Längst i norr planeras det för verksamheter , här föreslås en lokalgata från Harrievägen. Gatan avslutas
i en vändzon som dimensioneras för en LBn (12m
lastbil).
För de nya bostadsområdena föreslås väganslutningar från Harrievägen srax söder om infarten
från Kävlinge golfklubb och mellan Fabriksgatan
och Östra infartsgatan. Korsningspunkterna blir nya
trevägskorsningar, där Harrievägen blir huvudled.
En rad med småhusbebyggelse möjliggörs även
längs med Harrievägen väster om den föreslagna

infarten till rad-och kedjehusområdet. Huvuddelen
av dessa får infart direkt från Harrievägen. Någon
av fastigheterna kan samordnas med infart för ny
bostadsgata och några ev samordnas med befintliga infarter.
Samtliga nya lokalgator har en sektionsbredd på
10,5 meter. I denna sektion ryms en 5,5 meter bred
körbana med 2,5 meter utrymme på vardera sida.
Gatan ska på ena sidan ramas in med trädrad och
på andra sidan skapas möjlighet för trottoar. Med
de här sektionsmåtten inryms möjlighet för avrinning i ränndal.

Bilparkering
För bedömning av parkeringsbehov för bostäder
och verksamheter i Kävlinge kommun tillämpas riktlinjer i P-tal för bil och cykel i Kävlinge kommun från
2014. Riktlinjerna anger en indelning av kommunen
i fyra zoner med varierande behov. Aktuellt planområde är beläget i Zon B med ett parkeringsbehov om
två platser per boendeenhet i område med småhus
eller 1,4 för småhus med gemensam parkering.

Flygvy mot väst över planområdet med befintlig markanvändning. Planområdesgräns i vit linje.
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Parkering för de boende i en-och tvåbostadshusen
anordnas på egen tomt. För kedjehusen anordnas
parkering med möjlighet för eget garage samt för
ytterligare en P-plats på uppfarten på egen tomt.
Parkering för radhus anordnas genom gemensam
parkering. Planen möjliggör för 4 stycken gemensamma parkeringar med sammanlagt 34 p-platser
varav 2 hkp.

massor av varierat slag. Under fyllnadsmassorna
påträffas lerig sandig morän/sandmorän. Det andra
delområdet i den norra delen utgörs av ett flackare
stråk dominerat av ett tunt skikt sandig mulljord
som överlagrar grusig sand alternativt siltig finsand.
Därunder finns lerig sandig morän/sandmorän.
Grundläggningsförhållandena inom området är
övervägande goda i det norra delområdet då undergrunden består av sand på morän. Dock i det
södra delområdet förekommer en relativ mäktig
lager av fyllning som innehålla en varierande grad
av mulljord (organisk jord) vilket är ogynnsamt ur
grundläggningssynpunkt.
Dränerings- och dagvattenledningar skall skyddas
från igenslamning genom fiberduk då siltig jord är
mycket erosionskänslig.

Befintlig trafiksituation för gång- och cykeltrafik över
väg 104 mellan planområdet och bebyggelse i norr.

Kompletterande geotekniska undersökningar
rekommenderas i detaljprojekteringsskede för
kartläggning av följande: Jordens egenskaper vid
husens aktuella läge för optimering av de angivna
geotekniska dimensioneringsparametrarna.

KULTURMILJÖ
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Drygt 10 meter nordväst om föreslagen gångoch cykeltunnel norr om väg 104 finns en kulturhistorisk lämning (RAÄ Stora Harrie 24:1). Påträffas
fornlämningar i samband med markarbeten skall
dessa, i enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härdrester, stenpackningar
eller mörka färgningar i jorden.

Geoteknik
Enligt SGU:s Jordartskartaskarta utgörs jorden i området av isälvssediment och postglacial sand med
förekommande lager av gyttjelera som underlagras
av lerig sandig morän Markförorening. En översiktlig
geoteknisk undersökning har genomförts av ÅF-Infrastructure AB (ÅF, 2014). I rapporten framgår det
att området kan delas upp i två distinkta delområden. Ett delområde finns i den södra delen och markeras av en stor höjdskillnad. Höjdskillnaden beror
till stor del av att området är utfyllt med fyllnings-
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Föreslagen trafik med nya gator, gång- och cykelvägar
samt gångbanor.
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Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
En bullerutredning har gjorts för planområdet
(Ramboll 2022), där det utvärderade bebyggelseförslaget bedöms uppfylla kraven i trafikbullerföordningen om buller utomhus vid ny bostadsbebyggelse. Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad
beräknas inte överskridas vid någon bostadsbyggnad och därmed behöver ingen byggnad anpassas
med genomgående planlösningar på grund av
buller utomhus.
Vid samtliga byggnader bedöms också uteplatser
kunna placeras i anslutning till byggnaderna i lägen
där riktvärde för uteplats innehålls, i några få fall genom avsteg från riktvärde för maximal ljudnivå på
grund av få passager av tung trafik per timme.

Befintliga fornlämningar i närområdet

Markföroreningar
Inför framtagandet av detaljplanen har en översiktlig miljöteknisk markundersökning tagits fram (ÅF
2015). De miljötekniska markundersökningarna har
utförts i april och oktober år 2014 samt i mars år
2015.
Resultatet från de miljötekniska markundersökningarna visar att det förekommer barium, kadmium,
PAH-M och PAH-M i halter över Naturvårdsverkets
riktvärden för jord. PAH-M och PAH-H överskridande riktvärden för KM (känslig markanvändning,
exempelvis bostäder) förekommer i ett begränsat
område invid Harrievägen i det södra utfyllnadsområdet, cirka 720 m2. Föroreningen tycks främst ligga
under 0,5-1 m djup men i vissa punkter förekommer den ytligare, cirka 0,0-0,5m. Föroreningen tycks
vara väl avgränsad i plan då flera punkter omkring
innehåller PAH under riktvärdet för KM. PAH-halterna varierar inom området och ligger i huvudsak
cirka 2-4 gånger över KM. I två punkter ligger dock
halten 17 gånger över KM. På grund av uppdaterade bedömningsgrunder för markföroreningar sedan
uppmätningarna gjordes har en översyn gjorts (PM
Uppdaterade bedömningsgrunder 2019, ÅF). Som
en följd av denna har det med kadmium förorenade
området minskat något. I övrigt är tidigare riskbedömning aktuell.
Frågan om markföroreningar utreds vidare under
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Jordartskartan visandes jordarter i området. Röd
markering indikerar ungefärligt undersökningsområde.
(Kartmaterial SGU jordartskarta)
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det fortsatta planarbetet.

Sol och skugga
Solstudien nedan visar planförslagets ungefärliga
skuggning under Vårdagjämning (den 20 mars) och
Höstdagjämning (den 23 september) på klockslagen 15:00 och 17:00. Observera att denna studie
visar ett ungefärligt resultat. Solstudien visar på att
skuggning från föreslagen bebyggelse inte påverkar
omkringliggande befintlig bebyggelse.

med hänsyn till radon utföras med grundläggning i
enlighet med Boverkets byggregler. Ansvaret för att
bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger
den som ska bygga.
Mätvärden från markgeoteknisk utredning (ÅF 2015)
tyder på markradonhalter inom normalriskintervallet. Det innebär att nya byggnader behöver radonskyddas.

Utryckningsfordon

Mikroklimat
Föreslagen struktur bedöms ge goda förutsättningar till ett bra mikroklimat. Med föreslaget natur- och
dagvattenstråk finns utrymme att med hjälp av
befintlig samt planerad ny vegetation skapa förutsättningar för en god balans mellan skugga och sol.

Markradon
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i
byggnader utförs vid projektering av nybyggnation.
Byggnader där människor stadigvarande vistas ska

Samtliga uttryckningsfordon bedöms kunna angöra
planområdet och största avstånd mellan uppställningsplats och byggnader kan uppfyllas.

Byggnadsfritt avstånd
Utmed Trafikverkets väg Örtoftavägen (104) ska
säkerställas ett 30 meter byggnadsfritt område där
inga byggnader eller andra fasta föremål får placeras som kan inverka på trafiksäkerheten. Oeftergivliga föremål får inte finnas närmre beläggningskant
än 8 meter.

Bullerutredning östra Rinnebäck

Bilaga 1

Planförslag, vägtrafik 2040
Ljudutbredning 2 meter ovan mark och frifältsvärden vid fasad - Ekvivalent ljudnivå

Teckenförklaring
Fasadpunkt
3 59 52
2 58 51
1 57 50

Frifältsvärde
Vån/Leq
Befintliga bostäder

2 53
1 49

2 54
1 50

2 55
1 52

Nya bostäder

2 57
1 54

Verksamhet

2 50
1 48

Kompleterande byggnader

2 54
1 51

2 44
1 40

2 46
1 40

Ekvivalent ljudnivå
Leq, 24 h

2 49
1 49

2 49
1 48

2 49
1 49
2 48
1 46

50 <
55 <
60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

2 50
1 48

2 51
1 51
2 51
1 51

2 53
1 52

2 52
1 52

2 52
1 51

2 52
1 51

<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80

Projektnummer:
Resultatfil: 6

2 51
1 51
Skala A4 1:2500
0

10 20 30 40

m

Ramböll Sverige AB
Lokgatan 5, Malmö
010-615 60 00
Datum: 2022-05-11
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
I samband med framtagandet av denna detaljplan
har flera VA-utredning tagits fram för att utreda
förutsättningarna för platsen..
Planerat området ska ingå i verksamhetsområde
för VA. Till planområdet distribueras dricksvatten
från väster och söder. Västerifrån via en ledning
från området vid Rinnbovägen och österifrån via en
ledning från bostadsområdet söder om Harrievägen. Genom området ligger en ledning som förser
fastigheterna nordost om utredningsområdet med
dricksvatten. Inom planområdet finns även två
brandposter.
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kommer den lokala försörjningen kunna tillgodoses
med nya ledningar.
Spillvattnet från planområdet och området uppströms avleds idag via en spillvattenledning som har
en lutning på 3,2 promille med en flödeskapacitet
på ca 30 l/s. Beskriven ledning mynnar i väst. En del
av nuvarande belastning kommer från 107 fastigheter vilka har en total dricksvattenförbrukning på 13
912 m³/år (2021-02) vilket med 2,7 pe/ bostadsenhet blir en medelförbrukning på ca 132 l/pe*dygn
vilket kan vara rimligt.
Föreslagen avledning av spillvatten från planområdet och befintliga fastigheter ska ske med självfall
västerut till området vid Rinnbovägen.

Det planerade verksamhetsområdet samt radhusen i norr föreslås försörjas med en ny förbindelse
mellan Rinnbo och Harrievägen, som kommer behöva dimensioneras för brandvattenuttag. I övrigt

Dagvatten och skyfall

Höstdagjämning 15:00

Höstdagjämning 17:00

Vårdagjämning 15:00

Vårdagjämning 17:00

Norr om Örtoftavägen utgörs avrinningsområdet
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mestadels av jordbruksmark. Öster om Harrievägen
ligger Kävlinge golfklubb och några hundra meter
söderut rinner Kävlingeån i västlig riktning. Idag rör
sig vatten främst in i området genom en trumma
under Örtoftavägen (A i figur till höger) och leds
vidare västerut i ett dike ut från utredningsområdet
(B). Det kan även röra sig vatten in österifrån från
golfbanan i vissa fall. Detta vatten kommer in på
golfbanan via en annan trumma under Örtoftavägen (C ) och sedan in via en ledning under Harrievägen (D). Ledningen under Harrievägen lutar dock
österut, så i första hand rinner vattnet söderut mot
Kävlingeån. Det dike som korsar utredningsområdet
(från D till B ) är mer eller mindre flackt, men lutar
svagt västerut. I dagsläget rör sig alltså vatten från
utredningsområdet övervägande västerut (Afry
2022).
Principen för framtida avvattning bygger på ett
lågstråk med ett svackdike i mitten av planområdet,
vilket är områdets nuvarande naturliga avrinningsstråk. Det befintliga diket planeras att flyttas mer
centralt i området och göras större för att kunna
hantera dagvatten och skyfall.
I dagvattenutredningen framgår det att planerad utformning kan hantera det vatten som uppkommer
inom utredningsområdet vid ett 100-årsregn. För att
hantera eventuellt vatten som kan rinna in i området norrifrån ska färdigt golv sätts till minst +14,92,
vilket regleras i planen. Om det skulle råda kapacitetsbrist i ledningen som går ner till Kävlingeån så
ligger föreslaget dike inom utredningsområdet lägre
än golfbanan varför utredningsområdet inte bör
påverka golfbanan negativt. I ett sådant scenario är
det mer troligt att vatten från golfbanan rör sig in i
utredningsområdet. Vid ett värsta-scenario ställer
sig 31 400 m³ inom utredningsområdet Om halva
kapaciteten i ledningen finns tillgänglig tar det ca 37
timmar för det vattnet att rinna undan via ledningen. Vidare så ligger botten på det föreslagna diket
högre än Kävlingeån varför det inte bör vara någon
risk för att högt vattenstånd i ån orsakar problem
med uppdämning.
Dikningsföretag
Området omfattas av dikningsföretag som behöver
utredas vidare under planprocessens gång.

Avfall
Sysav sköter sophanteringen och återvinningen i
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Figuren visar översiktlig avrinning och befintliga ledningar inom och i anslutning till utredningsområdet.
Kävlinge kommun. Utrymme för miljöhus för boende i rad-och kedjehusen möjliggörs på de gemensamma parkeringsplatserna.
I anslutning till infarten vid det föreslagna verksamhetsområdet möjliggörs för en återvinningstation
för denna del av Kävlinge. Återvinningsstationen
ska anpassas till platsen och planeras med trädrad
utmed Harrievägen.

Ledningsomläggning
För att inte få för höga vattenhastigheter föreslås
en omläggning av befintlig PVC 110 ledning mellan
Rinnbovägen och Harrievägen eftersom nya ledningssystem bör dimensioneras för en högsta vattenhastighet på ca 1 m/s. Detta bidrar även till att
upprätthålla trycket vid kritiska driftförhållanden.

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)
Idag finns fyra förordningar om miljökvalitetsnormer, en för föroreningar i utomhusluft, en för
vattenförekomst, en för olika parametrar i fisk- och
musselvatten och en för omgivningsbuller.

Luftkvalitet
MKN för utomhusluft enligt 5 kap. MB gäller för svaveldioxid, bly, kvävdioxid, kolmonoxid och partiklar
(PM10). Kontroll av luftkvaliteten för bland annat
Kävlinge kommun har genomförts inom ramen för
samverkansprojektet Kontroll av luftkvalitet inom
samverkansområdet Skåne, (Årsrapport, Malmö
stad, Kävlinge kommun, Luftvårdsförbundet, 2018).
I rapporten redovisas att halterna i bland annat
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Rinnebäck ligger långt under miljökvalitetsnormen.

biologiska mångfalden och lokalklimatet.

Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär, bedöms inte förändra nivåerna för
befintlig bebyggelse.

För att möjliggöra en gång- och cykeltunnel över väg
104 berör en mindre del av planområdet i norr Riksintresse naturvård, N52 Stora Harrie mosse. Detta
behöver utredas vidare under planarbetet.

Vattenkvalitet
Vattenförekomster inom planområdet utgörs av
grundvattenförekomst SE618925-133477. Gällande
statusklassning är att grundvattenförekomsten har
god kemisk och kvantitativ status.
Planförslagets genomförande bedöms inte medföra
sådan påverkan på grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra
etappmål. Det miljökvalitetsmål som främst berörs av planförslaget är är god bebyggd miljö. Vår
bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en
hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar
miljön på många sätt, exempelvis när vi värmer våra
bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller
sorterar vårt avfall.
Planförslaget uppfyller målet genom att tillföra fler
bostäder i direkt anslutning till befintlig tätort. Inom
överskådlig tid förväntas utbyggnadsförslaget leda
till att fler bilresor kommer att göras från och till
Rinnebäck. Detta avser både arbetspendlingsresor till närbelägna städer och övriga resor som till
närmaste dagligvaruhandel, skolor och fritidsaktiviteter. Samtidigt finns i närområdet goda förutsättningar för cykelresor till fritids- och rekreationsmiljöer i och runt Kävlinge samt goda cykelkopplingar
till station, centrum och skola.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Planförslaget utgår ifrån att bevara och skydda
befintliga dungar av små träd och rikt busk- och
markskikt. Dessa kommer i framtiden att omgärdas
av ny bebyggelse, vilket kan innebära en negativ
påverkan på växter och djur då den mänskliga
närvaron ökar. Men planförslaget innebär också att
stora ytor grön-blå struktur tillförs och kopplas ihop
med omgivningen vilket kan leda till förbättrade
spridningssamband. Detta kan även gynna den
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SOCIALA KONSEKVENSER
Planförslaget möjliggör bostäder för unga och unga
familjer där nya småhus som äganderätt eller bostadsrätt i området förväntas bidra till en blandad
befolkningssammansättning i Kävlinge och kommunen.
Detaljplanens genomförande skapar bättre miljöer
för barn och unga i området jämfört med dagsläget.
De planerade gröna kilarna som omger bebyggelsen skapar goda förutsättningar för barn och unga
att röra sig fritt samtidigt som fler platser för spontanlek och rekreation anordnas. Den föreslagna
gång- och cykeltunneln möjliggör en mer trafiksäker
passage under väg 104.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Fler bostäder ger ökat underlag för service, kollektivtrafik och andra etableringar inom exempelvis
fritid och rekreation.

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Kommunen bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen att planförslaget inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i miljöbalken samt plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet
av detaljplanen belyses därför inte i en strategisk
miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

UNDERSÖKNING
Graden av miljöpåverkan som genomförandet av
en detaljplan kan komma att medföra ska alltid
bedömas. Vid behov ska nödvändiga utredningar
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samt konsekvens- och åtgärdsanalyser göras. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan
såsom avses i 6 kap. 11 § MB.
Undersökningen är den process som kommer fram
till om ett förslag till en detaljplans genomförande
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. De miljöaspekter med förväntad och möjlig
miljöpåverkan beskrivs sammanfattningsvis enligt
följande i undersökningen:
Kulturvärden
Planförslaget bedöms inte påverka några kulturvärden. Den kulturhistoriska värdefulla miljö i området
är huvudsakligen kopplad till bebyggelsen från tidigt
1900-tal utmed Harrievägen väster om planområdet.
Naturvärden
Planområdet omfattas idag av åkermark samt öppen gräsmark och buskmark av naturvärdesklass 3
(påtagligt naturvärde) och 4 (visst naturvärde) enligt
kommunens naturvårdsinventering. Stora delar av
den befintliga naturmarken och åkermarken bevaras, planläggs som naturmark och de gröna och blå
värdena utvecklas vilket kan bidra till förbättrade
spridningssamband och ökad biologisk mångfald.
Befintligt dike föreslås flyttas något och kompletteras med en flackare del med vegetation. Detta
bedöms som positivt för områdets naturvärden. Diket omfattas av generellt biotopskydd och dispens
behöver sökas för flytt av detta.
För att möjliggöra en gång- och cykeltunnel under
väg 104 berör en mindre del av planområdet i norr
Riksintresse naturvård, N52 Stora Harrie mosse.
Konsekvenser av tunnelns påverkan på riksintresset
behöver utredas vidare.
Sociala värden
Detaljplanens genomförande skapar förbättrade
miljöer för rekreation och lek i området då stora delar av den befintliga marken (åkermark och öppen
mark) som idag är relativt otillgänglig omvandlas
till naturmark. Inne i bebyggelsen skapas gröna
bostadsnära platser för närlek och det är lätt att
röra sig till fots och med cykel vilket underlättar för
barn att röra sig själva i området och är positivt för
folkhälsan.
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Materiella värden
Planförslaget bedöms inte påverka några materiella
värden.
Risker för människors hälsa eller för miljön
Utbyggnaden bedöms inte ha någon betydande
negativ påverkan på människors hälsa. Bostäderna
placeras så de inte utsätts för bullernivåer negativa för hälsan. Fler bostäder i området kommer att
genera mer trafikrörelser och buller, men inte av
någon väsentlig omfattning. Planen möjliggör dock
för goda gång- och cykelförbindelser till Kävlinge
station ca 2 km i östlig riktning från planområdet.
Delar av marken i området är förorenad vilket hänsyn behöver tas till. Vid skyfall kan mycket vatten
tillfälligt komma att stå i området. Genom planerad
höjdsättning bedöms det inte utgöra någon risk.

GENOMFÖRANDE AV
DETALJPLANEN
Genomförandefrågorna redovisar de administrativa, organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som krävs för ett samordnat genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna är
vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från
det datum den vinner laga kraft. Denna tidsperiod
bedöms vara en skälig tid för utbyggnad av planområdet. Fastighetsägaren har inom genomförandetiden rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i
enlighet med planen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras
eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit
genom planen beaktas (4 kap. 40 § PBL).

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen förväntas kunna antas av Kommunstyrelsen 2 kvartalet 2024. Tidplanen är preliminär och
kan förändras under arbetets gång.
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Huvudmannaskap
Kävlinge kommun ska vara huvudman för allmän
platsmark (exempelvis NATUR och GATA) inom
planområdet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildningsåtgärder
Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanens intentioner. Angivna ytor är preliminära och
fastställs först vid lagakraftvunnen lantmäteriförrättning.

•

Bekostnad av fastighetsbildning hos
Lantmäteriet.

•

Bekostnad av flytt av ledningar.

Utbyggnad av allmänna anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
•

utbyggnad av gata.

•

utbyggnad av återvinningsstation.

•

utbyggnad/ombyggnad av VA-nät.

•

utbyggnad av energiförsörjningsledningar/
nätstationer, tele och bredbandskablar.

Fastighetskonsekvenser

•

Berörda fastigheter inom planområdet är Stora
Harrie 5:9, 5:21, 5:22 samt del av Stora Harrie 28:3,
28:4, 28:25, 5:23, 5:13.

utbyggnad/ombyggnad av naturmark samt
dagvattenanläggningar.

Inlösen, ersättning

Nedan redovisas vilka konsekvenser detaljplanen
får för enskilda fastighetsägare.

Dessa fastigheter kommer att behöva ombildas
genom avstyckning och fastighetsreglering med nya
gränser och ytor.
De konsekvenser som detaljplanen har för respektive fastighet inom planområdet framgår av tabell på
föregående sida.

Rättigheter

Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för
eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas.
En del av befintlig privatägd kvartersmark föreslås
bli allmän plats. Kommunen har rätt att lösa in
denna mark enligt PBL 6:13. Om denna rätt används
ska ersättning betalas till fastighetsägaren. Kommunen har även en skyldighet att lösa in marken om
berörd fastighetsägare begär detta.

Inom planområdet finns servitut för brunn, avlopp
och väg. Dessa antas inte påverkas av planen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

EKONOMISKA FRÅGOR

Planhandlingarna har tagits fram av FOJAB genom
Emma Pihl.

Ansvarsfördelning och kostnader

Övriga medverkande:

Ansvaret och kostnaderna för genomförande av
detta planförslag fördelas enligt följande:

Planarkitekt: Emelie Alsén

Kävlinge kommun
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Exploatör / fastighetsägare
•
Alla åtgärder och genomförandet inom
(nuvarande) fastighet Beteckning XX:XX.

•

Framtagandet av detaljplan med tillhörande
planhandlingar och utredningar.

•

Utbyggnad, iordningsställande och förvaltare av
allmän platsmark inom planområdet.

•

Ansöker om eventuell fastighetsbildning hos
Lantmäteriet.
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Fastighet

Konsekvenser

Fastighetsbildning

Berörd yta i m2 (ca)

Stora Harrie 28:3

Kvartersmark: Bostad
Allmänplatsmark: Gata /
GC-väg
Allmänplatsmark: Natur

20 940 m2
4150 m2

Stora Harrie 28:4

Allmänplatsmark: Natur

95 m2

Stora Harrie 5:9

Kvartersmark: E
Kvartersmark: Verksamheter
Allmänplatsmark: Natur
Allmänplatsmark: Gata

95 m2
6115 m2
25 025 m2
1125 m2

Stora Harrie 28:25

Kvartersmark: Bostad
Allmänplatsmark: Natur

800 m2
4250 m2

Stora Harrie 5:23
Privat fastighet

Del av fastigheten övergår
till Allmänplatsmark: Natur

1365 m2

Stora Harrie 5:13
Privat fastighet

Del av fastigheten övergår
till Allmänplatsmark: Natur

1455 m2

Stora Harrie 5:21

Kvartersmark: Bostad

4200 m2

40 890 m2
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