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Vi utvecklar Skånes
bästa boendekommun!
Kävlinge växer. Nya kävlingebor föds och växer upp, och andra flyttar hit för att jobba och
leva i vår kommun. Det är ett kvitto på Kävlinges livskraft och attraktivitet.
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och den ger vägledning för all kommande fysisk planering genom att ange hur vi ska utvecklas och använda
våra mark- och vattenområden. Översiktsplanen är paraplyet för allt planarbete i kommunen. Den ska vägleda goda initiativ i samverkan med marknadens aktörer, och samtidigt ge
tydliga ställningstaganden för att driva på en hållbar utveckling.
Att Kävlinge kommun växer är utgångspunkten för det här förslaget till översiktsplan, den
pekar ut huvudriktningen för kommunens utveckling på lång sikt. Den ska ge vägledning
för bostadsbyggande, stadsutveckling, handel, företag, parker, naturområden och mycket
mer. När kommunen växer med nya invånare, företag och besökare är det viktigt att ha en
ledstjärna som hjälper oss att utvecklas på ett sätt som gynnar både dagens och framtidens generationer. En god balans mellan människor, natur och ekonomi samt mellan
dagens och morgondagens invånare skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Översiktsplanen är ett verktyg i vår strävan att nå dit.
Översiktsplanen ska fungera som en plattform för alla som är med och utvecklar Kävlinge
kommun. Med en utblick på ungefär 20 år framåt har översiktsplanen ett långsiktigt perspektiv. Kommunen är en drivande kraft tillsammans med fastighetsägare, byggare, stora
och små företag samt enskilda initiativtagare. Att alla har en gemensam bild av framtidens
Kävlinge är en nyckel till en hållbar samhällsutveckling.
Vi ska stärka den levande staden, bidra till ett varierat bostadsutbud, binda samman kommunen genom bra stråk och skapa förutsättningar för fler hållbara resor. Med Kävlingeån
som livsnerv, närheten till naturen och kusten har vi en enorm potential att ta tillvara.
I mer än tre år har vi lyssnat och samlat in tankar från invånare, företagare, föreningar,
organisationer och myndigheter kring framtida Kävlinge. Med en politiskt antagen ÖP 2040
har arbetet knutits samman i en samlad framtidsbild för Kävlinge kommun.
Vi vill mycket - och har fantastiska möjligheter! Där vi alla behöver vara med att bidra på
olika sätt för att skapa Skånes bästa boendekommun. Tillsammans fortsätter vi nu arbetet
med att skapa en hållbar tillväxt, god livskvalitet och stärkt konkurrenskraft.

Kävlinge september 2022

Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande
Anette Bååth, kommunstyrelsens 1 vice ordförande
Stina Larsson, kommunstyrelsens 2 vice ordförande
Catrin Tufvesson, kommunstyrelsens 3 vice ordförande
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Översiktsplanens upplägg
Planförslaget har arbetats fram enligt Boverkets ÖP-modell
och består av tre delar; Planförslaget, Planförutsättningar samt
Konsekvensbeskrivning med miljöbedömning. Allt material finns på
www.kavlinge.se/oversiktsplan2040.

DEL 1 - PLANFÖRSLAGET
Inledning beskriver arbetet med översiktsplanen och kommunens utgångspunkter i form
av vision och mål.
Planeringsstrategi Kävlinge ÖP 2040 redogör för de politiska ställningstaganden som ligger
till grund för den fortsatta planeringen fram till år 2040. Det redovisas i en strategikarta
som med breda penseldrag beskriver hur kommunen ser ut år 2040. Planeringsprinciperna består av ställningstaganden som ska vara vägledande i planeringsprocesserna för att
uppnå visionen om Skånes bästa boendekommun.
Behovsanalysen redovisar de kommunövergripande behov som finns kopplat till kommunens utveckling i ett 2040-perspektiv.
Mark- och vattenanvändning ÖP 2040 beskriver den föreslagna mark- och vattenanvändningen fram till år 2040. Här beskrivs utvecklingen av respektive ort och landsbygden,
vatten- och naturområden samt de mellankommunala frågorna. Till varje avsnitt hör ett
hänsynskapitel där kommunen beskriver de konsekvenser som den föreslagna mark- och
vattenanvändningen kan ge och vad som behöver tas hänsyn till i det fortsatta planeringsarbetet, exempelvis riksintressen, vattenfrågor och frågor kopplat till risk- och säkerhet.

DEL 2 - PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Utgångspunkter beskriver kommunens nuläge och den omvärld som kommunen behöver
förhålla sig till. Avsnittet redovisar även de nationella och regionala mål, planer och program som kommunen förhåller sig till i den översiktliga planeringen.
Allmänna intressen och riksintressen redovisar de förutsättningar som kommunen måste ta
hänsyn till i sin planering. Det rör sig om natur- och kulturvärden, risker för hälsa, miljö och
säkerhet, friluftsliv, råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter. Hur kommunen tar
hänsyn till dessa förutsättningar beskrivs under Mark- och vattenanvändning ÖP 2040 i del 1.

DEL 3 – KONSEKVENSBESKRIVNING MED MILJÖBEDÖMNING
Denna del innehåller den miljökonsekvensbeskrivning som kommunen är skyldig att ta
fram enligt plan- och bygglagen och miljöbedömningsförordningen. En ny kommunomfattande översiktsplan kan i princip alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därmed ska en strategisk miljöbedömning inklusive en miljökonsekvensbeskrivning göras när
en översiktsplan upprättas eller ändras. Det är en process som sker löpande med översiktsplanearbetet. Ett avgränsningssamråd har skett med Länsstyrelsen och i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs och värderas olika alternativ inklusive noll-alternativ.
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Välkommen till Kävlinge 2040!
Tåget är på väg till Kävlinge – Skånes bästa boendekommun. Utanför fönstret
susar öppna, gröna vyer förbi. När tåget närmar sig stationen skapar det vida
åkerlandskapet en mjuk övergång till Kävlingeåns gröna stråk, staden och den
omgivande miljön.
Du kliver av i staden Kävlinge och möts av
Stationsstaden – en plats med liv, rörelse och
energi. Med placeringen av såväl medborgarhus,
bibliotek och badhus har stadsdelen blivit en
naturlig mötesplats. Med Södra Stationsstaden
har de östra delarna av centrum utvecklats med
en sammanhängande bebyggelse av bostäder
service och grönområden. På tak och fasader
sitter solpaneler diskret integrerade.
På västra sidan av stationen möter du Mårtensstaden. Känslan är urban. Längs centrumgatorna
kilar människor in och ut ur butiker, caféer och
affärslokaler. Nya, arkitektoniskt välplanerade
hus smälter samman med äldre, anrika byggnader. Men det skär sig inte, tvärtom skapar de
nybyggda husen en vördnad för det gamla. För
det ursprungliga. Någon har berättat hur en helt
ny stadssiluett vuxit fram i den gamla bruksorten.
Gatan övergår i en härlig park som du sneddar
genom, mot Åstaden och Furulund. Stadsdelarna möter sömlöst varandra. Bebyggelsen är
välplanerad och blandad – flerfamiljshus, villor,
radhus – och samsas med natur, skolor, service
och andra verksamheter. När du passerar genom
Åstaden noterar du att det är mycket människor
i rörelse; i parker, på torg och på fotbollsplaner.
Du tar dig över en av de många passager som
med vördnad tillförts för att passera Kävlinge ån
mot Furulund. När du rör dig längs ån möter du
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Furulund centrum, även här har någon berättat
om en helt ny stadssiluett. Utvecklingen av området kring stationen är en fullträff, ortens centrum
är idag en plats med rörelse, service och mötesplatser. Du ser ett Pågatåg rulla in på stationen,
av stiger en stor del av furulundsborna på väg
hem från skola och arbete.
De Kävlingebor du träffat har alla varit stolta över
sin kommun. De har berättat om förändringen av
Löddeköpinge centrum, som förtätats med bostäder, handel och service, och hur Lödde Folkets
park har utvecklats till ett arkitektoniskt tillskott
i orten och har en betydelsefull roll som mötesplats. I såväl utbyggnaden av Löddeköpinge öster
som omvandlingen av Östra skolan och Lödde
kors har nybyggda stråk, torg och parker tillkommit där människor numera möts och trivs.
Du har fått höra om en levande landsbygd med
tillgång till både service och kommunikation. Om
mindre samhällen som fått växa och utvecklas
precis som staden Kävlinge. Om Dösjebro som
sedan några år har en arkitektonisk pärla till skola,
integrerad med idrotts- och fotbollsplanerna för
Dösjebro IF. Om fantastiska småhusområden med
hög karaktär av grönt som utvecklats i Hofterup/
Ålstorp. I varje ort finns hållbart byggda, trevliga
bostadskvarter uppförda för att skapa mångfald
och trygghet. Precis som i staden har varje upp-

förande skett varsamt, med hänsyn till varje plats
unika kvaliteter och karaktärsdrag. Faktum är att
hela kommunen omfattats av den utvecklingsresa som Kävlinge gjort.
När Kävlingebor berättar om utvecklingen framgår det varför kommunen är så populär. Många
tilltalas av möjligheten att leva småstadsliv, med
naturen inpå knuten, och det har lockat många
pendlare. De flesta nyttjar kollektivtrafiken, som
tack vare goda infrastruktursatsningar erbjuder
hållbart resande från dörr till dörr. I Kävlinge
kommun har man planerat för hela resan och ett
välutvecklat cykelvägsnät gör det lätt att ta sig
mellan hem och arbete, skola, fritidsaktivitet eller
service. För att öka säkerheten ytterligare har
kommunen infört cykelfartsgator, sänkta hastigheter och andra förebyggande åtgärder. Landsbygden är sammankopplad och tillgänglig och
både unga och äldre tar sig snabbt och bekvämt
mellan orter och byar med kollektivtrafik, cykel
eller till fots. Samspelet med omkringliggande
kommuner möjliggör en komplettering av det
utbud som saknas. Handel, rekreation, kultur
och utbildning – allt är lätt att nå tack vare goda
kommunikationer.
En annan förklaring till kommunens popularitet och goda tillväxt är föreningslivets samverkan med privata och offentliga krafter. Särskilt
i utvecklingen av det nära och aktiva vardagslivet. Kävlinge är den naturnära kommunen och
har arbetat aktivt för att öka andelen skyddad
natur. De gröna och blå tillgångarna i form av
mångfunktionella grönytor, åar och rekreativa
grönområden skapar förutsättningarna för en
hälsosam livsstil i vardagen. Till och med tätorterna har små pocket-parks där det går att ladda
batterierna och hämta kraft.

Kävlinge kommun har utvecklats enligt hållbara
principer. En medveten och hållbar linje i den
fysiska planeringen har lagt grunden för ett långsiktigt bidrag till de regionala och nationella klimatmålen. Nybyggnation har främst skett genom
förtätning och strategisk utveckling i kollektivtrafiknära lägen vilket har lett till minskad klimatpåverkan. Att utvecklingen skett i samspel med
de närliggande större städerna har gett Kävlinge
möjlighet att dra nytta av den utvecklingskraft
som präglat västra Skåne. Kävlinge kommun
anses sedan flera år vara ett utvecklingsnav som
genererar både tillväxt och utbyggnad för regionen. Det är ingen slump att Kävlinge kommun
är populär hos både privatpersoner och företag.
Den goda tillväxten och strategin att erbjuda
lägen som gynnar hållbara transporter har varit
lyckad. Med åren har allt fler företag förstått
värdet av Kävlinges strategiska läge. En kommun
som satsat långsiktigt och målmedvetet.
Kävlinge har expanderat, renoverat och byggt för
att ge invånare, näringsliv och besökare bästa
möjliga förutsättningar att leva, arbeta, resa och
uppleva. Utvecklingen har skett på ett hållbart
sätt för både människa, djur och miljö. Resultatet
är invånare som trivs, ett näringsliv som blomstrar och en levande natur.
Det gör Kävlinge kommun till en plats med
möjligheter att förverkliga sina drömmar.
Husdrömmar, företagsdrömmar, rekreationsdrömmar och mycket mer. I Kävlinge kommun
värnar vi om äganderätten i utvecklingen av
samhället. Året är 2040 och Kävlinge är Skånes
bästa boendekommun.
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1.Inledning
Avsnittet redogör för processen med översiktsplan 2040
och relationen till andra kommunala styrdokument.

8

Vad är en översiktsplan?
Den svenska plan- och bygglagen (PBL) anger att
alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den ska ge
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt för hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

så som ett kommunikationsverktyg gentemot
invånare, exploatörer och markägare, då den
ger en uppfattning om var ny bebyggelse kan
vara lämplig och hur kommunen kan komma att
utvecklas framöver. Översiktsplanen utgör ett
underlag vid kommunens beslut om investeringar
i teknisk infrastruktur, skolor, blågrön infrastruktur,
rekreationsområden med mera.

Översiktsplanen redovisar politiska ställningstaganden för hur kommunens mark- och vattenanvändning ska utvecklas fram till år 2040. I
översiktsplanen ingår även rådande förutsättningar och flertalet utredningar, inventeringar
och karteringar ligger till grund för den föreslagna
markanvändningen. Konsekvenser av den föreslagna markanvändningen redovisas också.
Enligt PBL ska översiktsplanen även redovisa
hur kommunen:

ÖVERSIKTSPLANENS UPPLÄGG

•

avser att tillgodose riksintressen och gällande
miljökvalitetsnormer

•

hur kommunen i den fysiska planeringen avser
att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen
med relevanta nationella och regionala mål,
planer och program av betydelse för en hållbar
utveckling inom kommunen

Inledning beskriver arbetet med översiktsplanen
och kommunens utgångspunkter i form av vision
och mål.

•

kommunens syn på risken för skador på den
byggda miljön som kan följa av översvämning,
ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller
upphöra

•

mellankommunala frågor

Översiktsplanen ska forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt och i ett
helhetsperspektiv och fungerar både som en
vägledning för kommunens arbete och som ett
kommunikationsverktyg med externa aktörer.
Översiktsplanen spelar en viktig roll för att
underlätta och påskynda detaljplanering och
bygglovsprövning, då kommunen i översiktsplanen har gjort en första översiktlig bedömning
av lämpligheten utifrån avvägningar mellan
allmänna intressen. Översiktsplanen är en överenskommelse mellan kommunen och staten om
hur statliga intressen kan beaktas och tas tillvara
i kommunernas planering. Länsstyrelsens
granskningsyttrande ska biläggas den antagna
översiktsplanen. Översiktsplanen fungerar ock-

Planförslaget har arbetats fram enligt Boverkets
ÖP-modell och består av en strategikarta med
tillhörande planeringsprinciper, en mark- och
vattenanvändningskarta med tillhörande beskrivning samt redovisar underlag som planen
behöver ta hänsyn till i form av allmänna intressen och riksintressen.

Del 1 - Planförslaget

Planeringsstrategi Kävlinge ÖP 2040 redogör
för de politiska ställningstaganden som ligger
till grund för den fortsatta planeringen fram till
år 2040. Det redovisas i en strategikarta som
med breda penseldrag beskriver hur kommunen
ser ut år 2040. Planeringsprinciperna består av
ställningstaganden som ska vara vägledande i
planeringsprocesserna för att uppnå visionen
om Skånes bästa boendekommun.
Behovsanalysen redovisar de kommunövergripande behov som finns kopplat till kommunens
utveckling i ett 2040 perspektiv.
Mark- och vattenanvändning ÖP 2040 beskriver den föreslagna mark- och vattenanvändningen fram till år 2040. Här beskrivs utvecklingen av respektive ort och landsbygden,
vatten- och naturområden samt de mellankommunala frågorna. Till varje avsnitt hör ett
hänsynskapitel där kommunen beskriver de
konsekvenser som den föreslagna mark- och
vattenanvändningen kan ge och vad som behöver tas hänsyn till i det fortsatta planeringsarbetet, exempelvis riksintressen, vattenfrågor och
frågor kopplat till risk- och säkerhet.
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Del 2 - Planförutsättningar
Utgångspunkter beskriver kommunens nuläge
och den omvärld som kommunen behöver förhålla sig till. Avsnittet redovisar även de nationella och regionala mål, planer och program som
kommunen förhåller sig till i den översiktliga

planeringen.
Allmänna intressen och riksintressen redovisar de förutsättningar som kommunen måste
ta hänsyn till i sin planering. Det rör sig om natur- och kulturvärden, risker för hälsa, miljö och
säkerhet, friluftsliv, råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter. Hur kommunen tar
hänsyn till dessa förutsättningar beskrivs under
Mark- och vattenanvändning ÖP 2040 i del 1.

BESLUT OM NY
ÖVERSIKTSPLAN

SAMRÅD
MAJ – AUGUSTI 2021

PROCESS FÖR FRAMTAGANDE
AV ÖVERSIKTSPLAN
Kommunfullmäktige ska enligt PBL varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är
aktuell. 2017-09-11 tog kommunfullmäktige beslut om att ÖP 2010 endast delvis var aktuell och
gav i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram
ett program för en ny översiktsplan. Programmet
sammanställdes år 2018 och ledde fram till ett
beslut om att ta fram en ny översiktsplan i januari
2019. Under 2019 och 2020 har kommunen tagit
fram en rad underlag och utredningar som ligger
till grund för översiktsplanen samt arbetat fram
själva planförslaget. Det har skett stora förändringar i omvärlden sedan 2010 och kommunen
har haft en hög befolknings- och bebyggelseutveckling. Flera strategier och styrdokument
har tillkommit sedan 2010, vilka till stor del har
arbetats in i det nya planförslaget. PBL har även
förändrats, vilket innebär att fler krav ställs på
översiktsplaneringen gällande strategiskt arbete
och miljö- och klimataspekter. Detta har sammantaget inneburit att Översiktsplan 2040 har
haft många nya förhållanden att ta ställning till
jämfört med ÖP 2010.
Översiktsplanen har varit ute på samråd under
2021 och på granskning under 2022. Vid dessa
tillfällen hade invånare, myndigheter och andra
aktörer möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Dessa synpunkter har legat till grund
för revideringar av översiktsplanen, innan kommunfullmäktige antog planen i september 2022.
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Del 3 – Konsekvensbeskrivning med
miljöbedömning
Denna del innehåller den miljökonsekvensbeskrivning som kommunen är skyldig att ta fram
enligt plan- och bygglagen och miljöbedömningsförordningen. En ny kommunomfattande översiktsplan kan i princip alltid antas medföra
en betydande miljöpåverkan. Därmed ska en
strategisk miljöbedömning inklusive en miljökonsekvensbeskrivning göras när en översiktsplan
upprättas eller ändras. Det är en process som
sker löpande med översiktsplanearbetet. Ett
avgränsningssamråd har skett med Länsstyrelsen
och i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs och
värderas olika alternativ inklusive noll-alternativ.

GRANSKNING
FEBRUARI – APRIL 2022

ANTAGANDE
SEPTEMBER 2022

Hur de inkomna synpunkterna har hanterats går
att läsa i bilagan Granskningsutlåtande respektive
Samrådsredogörelse.

Ny lagstiftning 1 april 2020
Syftet med den ändring som gjordes i PBL 1 april
2020 är att översiktsplaneringen ska bedrivas
kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell – vilket kan benämnas rul
lande översiktsplanering. Ett nytt krav på planeringsstrategi har tillkommit, vilket ska vara det centrala
verktyget för den rullande översiktsplaneringen.
Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader
efter ordinarie val. Antar kommunen inte en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan senast 11
september 2024 anses översiktsplanen vara inaktuell. Detta får konsekvenser för senare prövningar,
till exempel vid framtagande av detaljplan.
Beslutet om Kävlinge ÖP 2040 är taget före
1 april 2020 och äldre bestämmelser gäller i
processen för framtagande av kommunens nya
översiktsplan. Hänsyn har dock tagits till den nya
lagstiftningen och kommunens intention är att
underlätta för den fortsatta rullande planeringen
och framtagande av planeringsstrategi innan 11
september 2024. Det innebär bland annat att
kommunen redovisar grunddragen i översiktsplanen på en karta för hela kommunen, att planens
väsentliga konsekvenser redovisas och att planen
kommer hållas tillgänglig på kommunens hemsida
i både skrift och som en digital karta.

Kommunala styrdokument
Kävlinge kommun har en rad kommunala styrdokument och strategier som har bäring på den
fysiska planeringen. Nedan redovisas vilka dokument som har arbetats in i översiktsplanen och
därmed utgår då översiktsplanen antas samt vilka
dokument som är underlag för översiktsplanen och
fortsatt kommer att finnas som fördjupningar för
vissa intresseområden. Nedan listas också en rad
utredningar som ligger till grund för översiktsplanens ställningstaganden.
ÖP 2040 ersätter följande antagna
styrdokument:
•

Kävlinge översiktsplan ÖP 2010,
antagen 2010-02-11

Utredningar och underlag som ligger till
grund för ÖP 2040:
•

Avloppsutredning inför ÖP 2040 2020

•

Befolkningsprognos 2040 2020

•

Bullerkartläggning för Kävlinge kommun 2021

•

Ekosystemtjänster i Kävlinge kommun 2017

•

Framtidens näringsliv i Kävlinge 2020

•

Förtätning i Kävlinge stadskärna

•

Grön infrastruktur i Kävlinge kommun 2017

•

•

Kapacitetsutredning Kävlinge kommuns
dricksvattenanläggning inför översiktsplan
2040 2020
Kollektivtrafikutredning Kävlinge kommun
2020

•

Fördjupad översiktsplan Hofterup-Ålstorp 2009

•

Tematisk översiktsplan för vindkraft 2012

•

Landskaps- och kulturmiljöanalys 2020

•

Naturvårdsprogram 2002

•

Ortsanalys Dösjebro 2018

Riktlinjer för placering av
mobilradiostationer 2002

•

Skyfallskartering 2020

•

•
•

•

Etablering av hästgårdar – riktlinjer 2006
Bebyggelse på landet – råd och
rekommendationer 2011

•
•

Trafikanalys översiktsplan Kävlinge kommun
2021
Underlag till FÖP kustzonen 2013
Utkast till Natur- och grönstrukturprogram
2020

•

Skogspolicy 2011

•

Utvecklingsstrategi 2011

•

Utredning tryckavlopp inför ÖP 2040 2020

•

Energi- och klimatpolicy 2012

•

Utvecklingsplan Kävlinge och Furulund

•

Energieffektiviseringsstrategi 2013

•

Värmekartering 2020

•

Miljömålsstrategi 2015

•

•

Bredbandsstrategi 2016

•

Dagvattenpolicy 2016

•

Cykelvägsplan 2017

•

Hållbart resande 2017

•

Trafikstrategi 2017

•

Trafiksäkerhetsprogram 2017

•

•

•

Övergripande ortsanalys Hofterup/Ålstorp
2020
Övergripande ortsanalys Lackalänka by
2021
Övergripande ortsanalys Sandskogen/
Lyckehusen 2021
Övergripande ortsanalys Västra Karaby 2021

•
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Antagna underlag som översiktsplanen
ej ersätter:
•
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Bostadsstrategi, riktlinjer
bostadsförsörjning 2017

•

Förtätningsstrategi 2017

•

Kretsloppsplan 2021–2030

•

Näringslivstrategi 2017

FORTSATT ARBETE
Översiktsplanen ska ligga till grund för de ställningstaganden som görs inom kommunens
mark- och vattenanvändning, men den kan inte
redovisa alla förutsättningar på en alltför detaljerad nivå. Som ett led i den rullande planeringen
finns det därför ett behov av att ta fram fördjupande underlag framöver, där ÖP 2040 är den
övergripande plattformen som de grundar sig
på. Exempel på områden där det finns behov av
fördjupande underlag inom en nära framtid är:
•

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

•

Fördjupade riktlinjer för bygglov

•

Miljö och klimat

•

Natur- och grönstruktur

•

Riktlinjer för bostadsförsörjning (uppdatering)

•

Trafik och mobilitet

•

Utbyggnadsprioritering

Kommunens vision och riktning
VISION FÖR KÄVLINGE KOMMUN:
SKÅNES BÄSTA BOENDEKOMMUN
Kävlinges vision är en gemensam och långsiktig
ambition om att bli Skånes bästa boendekommun. Vi ligger bäst till i Skåne eftersom vi har
nära till allt – de större städernas utbud, småstadens trygghet och en vacker natur runt knuten.
Här har alla människor en enkel tillvaro med
tillgång till goda och variationsrika livsmiljöer.
Vi har en välfärd i världsklass som är till för alla
och vi prioriterar hållbarhet genom att hushålla
med både platsens och kommunens resurser. I
Kävlinge känner sig dagens och framtidens kommuninvånare 100% välkomna – vi är en plats för
en skönare vardag.

TRE STRATEGISKA OMRÅDEN
FÖR KÄVLINGE KOMMUN
100 % välkommen
Alla kävlingebor får den hjälp de har rätt till.
Var och en blir vänligt bemött, har möjlighet att
påverka och känner sig välkommen. Det är enkelt
att etablera kontakter och bli en del av den lokala
gemenskapen. Här känner sig företagare lika välkomna som nyinflyttade. Kävlinge är en kommun
där man trivs och känner sig 100% välkommen.

Välfärdstjänster av högsta kvalitet
Barnen i Kävlinge kommun erbjuds en förskola
och skola som hela tiden strävar efter att bli bäst
i klassen. Omsorgstagare kan förvänta sig en
omsorg som kontinuerligt arbetar för att bli ännu
bättre. Medborgarna känner sig trygga med att vi
har den bästa kvaliteten på kommunens service
och att vi har kompetent och välutbildad personal.

Goda livsmiljöer
Medborgaren har ett rikt och fungerande vardagsliv och en meningsfull fritid med ett varierat
föreningsliv. Det är nära till de större städernas
utbud samtidigt som det finns vacker natur och
ett tryggt småstadsliv runt knuten. Kommunens
boendemiljöer är hållbara och bidrar till att invånarna trivs, mår bra och känner sig trygga. Det
finns goda förutsättningar att etablera och driva
företag. Kävlinge kommun ligger bäst till.

KÄVLINGE KOMMUNS
PLATSVARUMÄRKE
Kävlinge kommun LIGGER BRA TILL. Vi ligger i
hjärtat av Skåne med närhet till ett rikt naturliv
och till storstäder. Här har man nära till allt och
saknar ingenting.
Kävlinge kommun har identifierat fyra värden
som definierar kommunens styrkor att bygga vidare på och utveckla, de ger en riktning framåt.
Å, hav och öppna landskap: En nästan oexploaterad kust ger många vackra promenadstråk
och möjlighet till bad och havssport. De öppna
landskapen möts av Saxån och Kävlingeån som
erbjuder rekreation och möjligheter till fiske
och kanotpaddling. De många värdefulla naturområdena ska även i framtiden känneteckna
livet i Kävlinge kommun genom att bevaras och
förbättras.
Entreprenörskap och drivkraft: Närheten till vatten och kommunikationsleder gjorde Kävlinge till
en välkänd handelsplats redan på vikingatiden.
En stolt tradition som förs vidare av Handelsplats Center Syd och Kävlinges småstadskärna.
Kävlinge är en av Skånes mest företagsvänliga
kommuner. Kävlinge kommun ska samspela med
den storstadsregion vi finns och verkar i för att
utveckla handels- och besöksnäringarna.
En rik fritid: Från Barsebäck med golf, bad och
segling via Kävlingeån med ett av Europas bästa
gäddvatten, till fotboll, ridsport och handboll – i
kommunen finns möjligheter till en rik fritid för
alla åldrar. Möjligheten att ta del av kvaliteter i
närliggande storstadsområden så som kultur,
restauranger och nöjen i andra kommuner ska
stärkas.
Varierande boendemiljöer och tryggt: Kävlinge
kommun erbjuder stora möjligheter till varierande och trygga boendemiljöer i den attraktiva
Öresundsregionen. Med hållbarhet i fokus ska
vi förstärka och utveckla våra unika fördelar för
att skapa en attraktiv kommun för kommande
generationer.
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2. Planeringsstrategi
Kävlinge ÖP 2040
Avsnittet redogör för kommunens långsiktiga intentioner för hur
Kävlinge ska utvecklas. De övergripande prioriterade områdena
ramar in översiktsplanens huvudsakliga strategier och illustreras
i en strategikarta. Avsnittet innehåller även planeringsprinciper
som vägleder planeringen med ställningstaganden.
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Prioriterade områden för
Kävlinge ÖP 2040
För att nå visionen Skånes bästa boendekommun, de tre målområdena
och framförallt målet om Goda livsmiljöer, så har fyra prioriteringar
för ÖP 2040 valts som fokus. ÖP 2040 har som uppgift att arbeta
med den fysiska planeringen som verktyg för att stärka Kävlinge som
boendekommun.
Översiktsplanens fyra prioriterade områden beskriver vilka frågor som
står i fokus i planeringen. De prioriterade områdena ligger till grund
för planeringsprinciper och ställningstaganden i ÖP 2040. Genom att
prioritera vissa frågor tydliggörs den översiktliga planeringens strategiska
vägval, och i förlängningen hur planeringen kan bidra till en långsiktigt
hållbar utveckling i Kävlinge. De fyra prioriterade områdena är kärnan i
vad Kävlinge kommun med ÖP 2040 behöver lägga kraft på och stärka
för att uppnå visionen och målområdena.
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Ett tryggt och nära vardagsliv
Det viktigaste för Kävlinge kommun är hur
invånarna trivs i och upplever sin närmiljö. Här
ska varje individ kunna leva hela livet utifrån
sina förutsättningar och sin vilja. Var och en ska
känna sig trygg oavsett ålder, kön, fysiska förutsättningar eller resursförmåga. Invånarna ska
uppleva att Kävlinge är den nära kommunen, där
det är enkelt och säkert att ta sig fram till fots och
med cykel. Möjligheten att på ett säkert sätt röra
sig mellan skola, arbete, service och aktiviteter
är utgångspunkt i stadsplaneringen. Men rätt
planering av den fysiska miljön ger också förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen. Det bidrar även till mångfald och
social sammanhållning. Det handlar om att arbeta med kommunens kvaliteter och styrkor, så att
de bibehålls och utvecklas.
I Kävlinge kommun ska avstånden kortas och
miljön upplevas trygg. Då kan alla, från barn till
äldre, leva ett mer självständigt liv som stärker
självkänsla och ansvar. Trygghet kan dock upplevas olika beroende på ålder och kön. Därför ska
planering och utformning av den fysiska miljön
belysas ur olika människors behov och erfarenheter. Bostäder, gång- och cykelbanor samt
kollektivtrafik ska samordnas med service för att
skapa god tillgänglighet.
Kävlinge kommun ska säkerställa en variation
av bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer som skapar valfrihet och underlättar för
människor med olika behov. Vid bostadsplanering ska en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och ägande eftersträvas. Med flera olika
sorters bostäder inom ett område ska Kävlinge
kommun möjliggöra att bo kvar under livets olika
skeden.
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Bostäder ska planeras så att människors hälsa
inte påverkas negativt av till exempel klimatförändringar och buller. Närheten till parker och
grönområden ska lyftas. Detta främjar fysisk
aktivitet och minskar risken för livsstilsrelaterade
sjukdomar, vilket även ökar det psykiska välbefinnandet.
Tillgång till service är en viktig del av vardagslivet.
Skolor, bibliotek, affärer, aktivitetsytor och annat
ska finnas i nära anslutning till människors
boendemiljöer. I Kävlinge kommun ska det vara
möjligt att leva ett enkelt vardagsliv och uträtta
ärenden på rimliga avstånd. För att göra handeln
mer lokalt tillgänglig ska ny handel stärka den
blandade stadsmiljön genom att koncentreras
inom befintlig stadsstruktur, nära stationer och
knutpunkter, torg eller centrumbildningar. Den
byggda miljön ska vara tillgänglig för alla, oavsett
bakgrund, ålder, kön eller funktionsnedsättning.

Å, hav och natur är nära
När Kävlinge kommun växer med fler invånare
räcker det inte att planera för fler bostäder och
verksamheter. Det ställer även krav på en naturmiljö för människors välbefinnande. Kävlinge
kommun är uppskattat för sin närhet till skog
och naturområden, sina åar och sin kust. Det
är centrala anledningar till att människor väljer
att flytta hit och en stor del av Kävlinges attraktivitet och styrka. Dessa värden är viktiga att
bibehålla, utveckla och stärka när befolkningen
växer. En stärkt blågrön struktur främjar även
en aktiv livsstil, vilket är positivt för hälsa och
välbefinnande. Klimatförändringar pågår och
grönt tänkande i planeringen är nödvändigt för
en uthållig och motståndskraftig kommun.
Kävlinge kommun erbjuder ett liv vid natur och
hav, men ändå nära storstaden. Naturen är
en tillgång för Kävlinge kommun och den ska
få prägla både bostads-, fritids- och skolområden. Tillgång till vatten och grönska av god
kvalitet nära bostaden bidrar till ökad fysisk
aktivitet, förbättrad hälsa och ökad livskvalitet.
Särskilt för barn, äldre, funktionsnedsatta och
socioekonomiskt svaga hushåll ger den ökade
tillgången stor effekt för mer jämlik hälsa. Därför
ska bostadsnära naturområden och utemiljöer
utvecklas för rekreation, trivsel och vardaglig fysisk aktivitet i nya bostadsområden och stärkas i
befintliga områden.

Livet i Kävlinge kommun ska kännetecknas av de
många värdefulla och variationsrika naturområdena. De ska utvecklas och tillgängliggöras för
fler invånare och besökare. Områdenas värden
ska stärkas, djur- och växtarter ska skyddas och
vårdas. Det gröna, havs- och ånära värdet ska
vara framträdande i samhällsplaneringen, både
ur ett biologiskt och ekonomiskt perspektiv.
Kävlinge kommun ska stärka arbetet med
ekosystemtjänster som bidrar till samhällets
välstånd och människans välbefinnande. Mer
blommor, skog och lokal matproduktion är steg
på vägen. För samhällets motståndskraft mot
klimatförändringar, havsnivåhöjning, skyfall och
värmeböljor har grönstrukturen ett avgörande
värde som behöver säkerställas.
Det öppna landskapet är ett av Kävlinge kommuns kvaliteter och jordbruket en av de största
näringarna. För att bibehålla den biologiska
mångfalden långsiktigt ska Kävlinge kommun
bevara det öppna, variationsrika landskapet och
dess särart. Kävlinge kommun ska värna det
som utgör landsbygdens värden, så som jordoch skogsbruk, kulturmiljöer, öppna landskap
och biologiska värdeöar.
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Växa i hållbara lägen
Kävlinge kommun ska växa och utvecklas enligt
hållbara principer, såväl ekonomiskt och socialt
som miljömässigt. En kommun med höga mål
avseende tillväxt behöver ta ansvar för hur
utvecklingen sker långsiktigt. Det handlar om att
som kommun kunna göra avvägningar mellan
olika intressen, förstå resursbehovet och konsekvenser samt säkerställa att alla delar finns med.
Flertalet resurser som grönstruktur, jordbruksmark, kulturvärden med mera är inte oändliga.
Hur vi planerar idag får konsekvenser för framtida generationer.
Dagens samhällsplanering handlar om att ta
ansvar för morgondagens samhälle. Kävlinge
kommun ska därför i huvudsak växa genom
förtätning, eftersom en sammanhållen bebyggelse minimerar energiförbrukning, utsläpp och
infrastrukturinvesteringar. Att samla människor
skapar tryggare miljöer och en ökad närhet till
service. Samtidigt kan fler kävlingebor välja hållbara trafikslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik – särskilt om förtätningen koncentreras
till de större tätorterna, med utvecklad och väl
fungerande kollektivtrafik. Kävlinge kommun ska
värna jordbruksmarken, arbeta för en omvandling av redan ianspråktagen mark samt utbyggnad med tätare bebyggelse som är kollektivtrafiknära.
I Kävlinge kommun ska marken nyttjas väl utifrån sina förutsättningar vid byggnation. Förtätning ska vara i fokus vid utbyggnad i Kävlinge,
Furulund och Löddeköpinge. En mer tät och
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sammanhållen bebyggelse bidrar till en resurseffektiv markanvändning. Tätortsnära grönområden ska värnas och utvecklas, och obebyggd
mark sparas. Kävlinge kommun strävar efter
en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser för att skapa hållbara och
attraktiva miljöer.
I Kävlinge kommun ska näringslivet ha möjlighet
att växa i symbios med kommunens och miljöns
hållbara utveckling. Företag ska erbjudas att etablera sig i lägen som gynnar hållbara transporter. Det ska finnas kontor och lokaler i centrala
lägen för att underlätta hållbar pendling och för
att berika den blandade stadsmiljön.
Att bygga en tätare stad och blanda bostäder,
service och arbetsplatser främjar trygghet
samtidigt som det går hand i hand med Kävlinge
kommuns strävan efter hållbarhet. Vid nybyggnation ska marken nyttjas väl utifrån dess
förutsättningar. Jordbruksmark ska värnas och
planering av naturen ska ske på samma villkor
som vid utbyggnad av bostäder, infrastruktur
och verksamhetsområden. Den tekniska infrastrukturen som vatten, avlopp och el är viktiga
aspekter att beakta vid lokalisering. Det handlar
om att bygga vidare på det som finns och där en
tillväxt kan ske resurseffektivt.

Samspel i en expansiv storstadsregion
När människor reser allt mer mellan bostad, arbete, skola och nöje blir kommungränser mindre
viktiga. För Kävlinge kommun är det avgörande
att vardagslivet fungerar gränslöst och smidigt
för både människor och företag. Framtidens
samhällsplanering handlar om att samverka
strategiskt på olika arenor, både geografiskt
och sektoriellt. Att delta i och utveckla samverkansplattformar utifrån Kävlingebornas bästa.
Att kunna erbjuda invånarna större utbud och
uppkoppling än vad den egna kommunen kan
ge. Framtidens utmaningar kan ingen kommun
lösa själv.
Utvecklingskraften i västra Skåne ger Kävlinge
möjlighet att vara ett utvecklingsnav som
genererar tillväxt och utbyggnad för regionen
som helhet. Kävlinge kommun har ett utmärkt
geografiskt läge mitt i det tillväxtstarka västra
Skåne, som en del av Greater Copenhagen,
MalmöLundregionen och Samverkan Sydväst.
Kävlinge kommuns strategiska läge, mitt emellan
Malmö/Lund och Helsingborg/Landskrona, är en
kraft och potential som Kävlinge kommun ska
dra större nytta av.

kollektivtrafik och ett hållbart resande är nyckeln för en tillväxtkommun med stort bostadsutbud och växande näringsliv. Kävlinge kommun
ska erbjuda både näringsliv och invånare ett
attraktivt alternativ till storstaden genom korta
pendlingsavstånd.
Människor och företag attraheras av att det
finns mycket att välja på. Uppkopplingen till urbana kvaliteter så som kultur, restauranger och
nöjen i andra kommuner ska stärkas. Kävlinge
kommun ska erbjuda urbana kvaliteter med närhet. Samspelet med grannkommuner avseende
utbildning, vård, kulturscener, handel, rekreation
och offentlig service ska stärkas. Även avseende
den tekniska försörjningen som dricksvatten,
avlopp, avfall och el, ska Kävlinge kommun vara
en aktiv part av större geografiska samarbeten.
För att skapa fler målpunkter och anledningar till
besök i kommunen ska handels- och besöksnäringen stärkas, till exempel genom förtätning,
förstärkta stråk och kopplingar, i synnerhet med
gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Handelsplats
Center Syd är en regional mötesplats att utveckla.

Kävlinge kommun ska utvecklas jämsides med
de närliggande större städerna, som är viktiga
noder för både företag och boende. Den regionala tillgängligheten är en förutsättning för att
Kävlinge ska bli ännu mer attraktivt för boende
och arbete. Snabba, effektiva och klimatanpassade regionala kommunikationer behöver
utvecklas som stärker den gemensamma arbetsmarknadsregionen i västra Skåne. Utvecklad
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Strategikarta
– framtiden med bred pensel
Strategikartan illustrerar kommunens intentioner geografiskt långsiktigt
mot 2040 och därefter. Strategikartan är översiktlig och visar övergripande
prioriteringar för lokalisering av bebyggelse, grönområden och transporter.
Strategikartan med inriktningar ska blicka långsiktigt. I mark- och vattenanvändningskapitlet konkretiseras sedan strategikartan som vägen dit.

KÄVLINGE/FURULUND EN GEMENSAM CENTRALORT
Kävlinge/Furulund är en gemensam stad och
kommunens tydliga centralort. Centralorten driver utvecklingen i hela kommunen. I centralorten
finns ett samlat levande centrum, mötesplatser,
gröna stråk och nätverk, funktionsblandning och
ett småskaligt näringsliv. Staden erbjuder ett varierat bostadsutbud vad gäller upplåtelseformer
och storlek.

vad gäller upplåtelseformer och storlek. Handelsoch verksamhetsområdet vid Center Syd är ett
regionalt besöksmål med en hållbar profil.
Inriktning för ett stärkt kommundelscentrum:

•

Ett tydligt samlat kommundelscentrum med
blandad bebyggelsemiljö som är mer stadsmässig med ett varierat utbud av bostäder,
arbetsplatser, handel, kultur och service.

•

Bostadsutveckling med fokus på förtätning,
komplettering och omvandling av befintlig
bebyggelse. Ett mer varierat bostadsutbud ska
eftersträvas.

•

En utbyggd välfärdsservice i takt med befolkningsutvecklingen så som förskolor och skolor,
bibliotek, äldreomsorg, LSS, trygghetsboende
med mera.

•

Ny bebyggelse kraftsamlas i stråk, i utpekade
utbyggnadsområden och kollektivtrafiknära.

•

Förtätning och utvecklat hållbart resande till
handels- och verksamhetsområdet vid Center
Syd prioriteras.

Inriktning för en levande centralort och stad:

•

En tätare och mer blandad bebyggelsemiljö
som är mer stadsmässig med ett större utbud
av bostäder, arbetsplatser, kontor, studier,
handel, kultur, fritid och nöjen.

•

Ett tydligt samlat centrum med fler mötesplatser,
restauranger, arbetsplatser och attraktioner.

•

Bostadsutveckling med fokus på förtätning,
komplettering och omvandling av befintlig bebyggelse. I orternas centrum är exploateringsgraden högre med ett blandat bostadsutbud.

•

En utbyggd välfärdsservice i takt med befolkningsutvecklingen så som förskolor och skolor,
bibliotek, bad, äldreomsorg, LSS, trygghetsboende med mera.

•

Ny bebyggelse kraftsamlas i stråk, utpekade
utbyggnadsområden och kollektivtrafiknära.

LÖDDEKÖPINGE – ETT STÄRKT
KOMMUNDELSCENTRUM
Löddeköpinge är ett tydligt kommundelscentrum
som kompletterar Kävlinge/Furulund avseende
boende, arbete, handel, fritid och infrastruktur.
Löddeköpinge har ett centrum med stadsmässig, tät och blandad bebyggelsemiljö. Kommundelscentrum erbjuder ett varierat bostadsutbud
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DÖSJEBRO OCH HOFTERUP/
ÅLSTORP – VÅRA SERVICEORTER
Dösjebro och Hofterup/Ålstorp är serviceorter
för ett omland av mindre orter och landsbygd.
De erbjuder samlingspunkter för service och
kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser.
Här finns förskola, skola och handel, funktioner
som möjliggör ett nära vardagsliv med korta
avstånd till natur och landsbygd. Serviceorterna
erbjuder framförallt ett bostadsutbud i småhus.
Inriktning för serviceorterna:

•

Service som kompletterar de större tätorterna
med en nära vardagsservice.

•

Bostadsutveckling med fokus på komplettering
och förtätning som stärker befolkningsunderlaget för service och kollektivtrafik.

•

Kollektivtrafiknära lägen prioriteras avseende
utbyggnadsområden.

•

•

Inriktning för Barsebäck Sjöstad:

•

Ny bebyggelse beaktar behovet av kompletteringar i orternas bostadsutbud avseende
storlek och upplåtelseform. Det ger möjlighet
till kvarboende i livets olika faser.

Området är lämpligt för innovation och utveckling av nya energislag för att säkra Skånes
elförsörjning

•

Orternas specifika karaktärer bevaras och utvecklas. Småskalighet och bykänsla är i fokus.

Samverkan med berörda myndigheter, markägare och företag för en gemensam syn på
områdets utveckling.

•

BARSEBÄCKS BY, BARSEBÄCKSHAMN, HÖG, JÄRAVALLEN, LILLA
HARRIE, STORA HARRIE, STÄVIE,
SÖDERVIDINGE, VIKHÖG, VIRKE,
VÄSTRA KARABY OCH ÅLSTORP 5 –
BYAR
Byarna är framför allt äldre samhällen med bevarandevärda strukturer och bebyggelse. Byarna
är komplement till de större orterna avseende
boende på landsbygd. Byarna har stor lokal betydelse, de utvecklas genom kvarboende och en
hållbar inflyttning.
Inriktning för byarna:

•

och gestaltning. Den nuvarande hamnen omvandlas till småbåtshamn.

Bostadsutveckling som stärker byns karaktär
och bebyggelsestruktur, komplettering ska
upplevas som tillskott av värden.

•

Lokala initiativ och närservice utvecklar byarnas funktioner och mötesplatser för den närmaste landsbygden. De fungerar som identitetsbärare för civilsamhället och den närmaste
landsbygden.

•

Utpekade utbyggnadsområden i Barsebäcks
by, Barsebäckshamn och Hög.

BARSEBÄCK SJÖSTAD
Visionen för Barsebäcks Sjöstad sträcker sig
efter 2040 för att på sikt utveckla ett attraktivt
kustnära utvecklingsområde. Här ska skapas en
mötesplats för innovation och samverkan inom
forskning och utveckling av bland annat fossilfri energiproduktion för en hållbar utveckling.
Målbilden är att skapa ett attraktivt besöksmål
avseende campus, offentliga platser, serviceverksamheter, restauranger, bostäder med mera
med utgångspunkt i det havsnära läget och de
höga naturvärdena. Bebyggelsen i området ska
kännetecknas av högt ställda krav på hållbarhet

TRANSPORTSAMBAND
Genom Kävlinge löper ett antal vägar och järnvägar som är viktiga för arbetspendling och
näringslivstransporter. Järnvägen med regional
tågtrafik möjliggör för snabba, effektiva och
miljövänliga resor för regional arbetspendling.
Bland vägarna utgörs de viktigaste sambanden
av vägarna E6, 108, 104 och 1137. Dessa vägar är
viktiga för regional arbetspendling och godstrafik
och ska hålla hög standard.
Inriktning för transportsamband:

•

Utökat utbud av Pågatågstrafik på Lommabanan, Söderåsbanan och Västkustbanan.

•

Säkerställa att framtida snabba regionala tåg
stannar med hög turtäthet i Kävlinge centralort.

•

Utbyggd stambana Lund-Hässleholm med
hänsyn till Kävlinges öppna landskap och små
byar. Ökad kapacitet på detta stråk ger möjligheter för Kävlinges arbetspendling och nationell fjärrtrafik. Centralt stationsläge i Lund gör
det lätt för Kävlinges invånare att resa.

•

Utbyggnad av Västkustbanan med 4-spår på
längre sikt.

•

Utbyggnad av E6 till 6 filer.

•

Stärkt busstrafik för arbets- och fritidspendling
inom kommunen och med omkringliggande
kommuner.

•

Ett sammanhållet nätverk av cykelvägar.

•

Tågstationerna i Kävlinge, Furulund och
Dösjebro samt hållplatserna Löddeköpinge
Vikhögsvägen, Center Syd och Hänkelstorp är
kvalitativa knutpunkter för kollektivtrafik med
koppling till bra gång- och cykelnätverk.

•

Det är enkelt att byta mellan olika transportslag, hållbart resande underlättas.
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BLÅGRÖNA SAMBAND

Inriktning för blågröna samband:

•

De blågröna sambanden utgörs av kommunens
värdekärnor för biologisk mångfald samt de viktigaste natur- och rekreationsområdena. Kävlinges
blågröna struktur binds samman, i form av rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer.
Befintliga landskapselement som vattendrag,
odlingsgränser, vägrenar med flera utvecklas.
De gröna värdena i och omkring orterna utgör
viktiga komplement till de blågröna sambanden.
Närheten till natur- och rekreationsområden och
vattendrag är god.

En övergripande grön infrastruktur säkerställs
genom att viktiga områden och samband
bevaras och/eller utvecklas i takt med bebyggelseutveckling.

•
•

Blågröna samband värnas från åtgärder som
påverkar naturvärden och rekreationsmöjligheter negativt.

•

Kustområdets natur- och rekreationsvärden
säkerställs.

•

Passager över Kävlingeån, Saxån och E6:an
etableras för att tillgängliggöra de blågröna
värdena.
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Våra planeringsprinciper
för ÖP 2040
Planeringsprinciperna är en konkretisering av de prioriterade områdena och
genom tydliga ställningstaganden underlättas den kommande handläggningen av detaljplaner, bygglov, förhandsbesked och andra ärenden som har
koppling till kommunens fysiska utveckling. Det är principer och ställningstaganden som mer ingående beskriver vad som ska uppnås och hur vi ska gå
tillväga vilket underlättar kommunens arbete med att uppnå prioriteringar,
mål och den övergripande visionen om att bli Skånes bästa boendekommun.
Planeringsprinciperna är motiven till de avvägningar som görs i mark- och
vattenanvändningen.

Utveckla en levande stadskärna
Kopplar till prioriterat område: Ett tryggt och nära vardagsliv.

För att kunna erbjuda ett tryggt och nära vardagsliv behöver centralorten Kävlinge/Furulund och
kommundelscentrum Löddeköpinge utvecklas
till levande och trivsamma småstäder med ett
gott serviceutbud. Stadskärnorna, vilket motsvarar blandad bebyggelse i markanvändningskartan, måste stärkas för att kunna realisera idén
om levande småstäder, vilket ger förutsättningar
för tillväxt och välfärd. Mångfald, hållbarhet
och trygghet ska vara byggstenar för att skapa
detta. Kommunen ska verka för att centrumverksamheter koncentreras till strategiska lägen
för att få till stånd en tillräcklig kritisk massa av
service, bostäder, kultur med mera som skapar
en attraktiv stadsmiljö. Mer levande stadskärnor
i Kävlinge/Furulund och Löddeköpinge stärker
attraktionskraften och ger mervärden för hela
kommunen. Nya byggnader ska utformas hållbart utifrån aspekter som energiförbrukning,
materialval och utformning för att ge byggnader
för framtiden i stadskärnorna.
Förtätningspotentialen i Kävlinge/Furulund och
Löddeköpinge är stor och en omvandling av
stadskärnorna kan leda till mer levande miljöer
om det görs med kvalitet och med ett helhetsperspektiv. Det kräver en genomtänkt strategi
kring täthet, skala och utformning som ser till
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helheten och skapar mervärde för attraktiva
stadsmiljöer. Fler bostäder på mindre yta blandat med offentliga och privata verksamheter
skapar mer rörelse och folkliv. När skolor, handel
och annan service finns nära hemmet förenklas
vardagslivet. Det krävs även ett strategiskt arbete för att samla verksamheter och aktiviteter
som kan skapa närhet och folkliv. Kulturaktiviteter som får ut människor på gatorna är särskilt värdefulla och kulturpubliken gynnar även
handeln och restaurangnäringen.
Attraktiva offentliga miljöer leder till att fler använder sig av utemiljöerna och det är människor
som ger staden liv. Utformningen av de offentliga miljöerna ska vara genomtänkt och kunna
bidra till ett aktivt liv för samtliga invånare.
Trygghet, tillgänglighet och social gemenskap är
ledord i denna utveckling. Lekfulla inslag som
inbjuder till spontana stopp i stadskärnorna kan
stärka användningen av dem och om de utformas som multifunktionella ytor kan människor
med olika förutsättningar utnyttja dem. Vatten
och vegetation i stadsmiljön är en tillgång som
ökar attraktiviteten och rekreationsmöjligheterna,
skapar boplatser för växter och djur samt verkar
temperatursänkande.

Ställningstaganden:

•

Förtätning i stadskärnorna ska ske enligt förtätningsstrategins principer i form av täthet,
skala, utformning och lokaler i bottenvåning.

•

Förtätningen av stadskärnorna ska prioriteras för att skapa attraktiva centrum som ger
mervärde för hela kommunen.

•

•

Kommunen ska aktivt verka för att stärka
stadskärnorna avseende service, mötesplatser, företagande, civilsamhälle, kultur,
liv och rörelse.
Möjliggöra för fler tillfälliga aktiviteter,

händelser och målpunkter under en längre
stadsomvandlingsprocess.

•

Kommunen ska aktivt driva centrumutvecklingen genom placering av verksamheter
som skolor, kulturlokaler, bibliotek med
mera i stadskärnorna.

•
•

Trygghetsboende/seniorboende och bostäder för unga bör placeras i stadskärnorna.

•

Öka andelen gröna (träd och vegetation) och
blå (vatten) inslag i den urbana miljön.

Utveckla den hållbara småhusstaden
Kopplar till prioriterat område: Ett tryggt och nära vardagsliv;
Växa i hållbara lägen
Kävlinge kommun ska verka för ett långsiktigt
hållbart samhälle. I småhusstaden, som motsvaras av sammanhängande bostadsbebyggelse i
markanvändningskartan, är bebyggelsens karaktär tät och varierad. Där kan bostäder erbjudas i
olika former för alla åldrar och behov. Planeringen håller en skala med låga till medelhöga hus
i finmaskiga strukturer; täta kvarter där fokus
ligger på bostäder men skapar förutsättningar
för verksamheter i strategiska lägen. Stadsradhus och småhus utformade för en urban kontext
är en boendeform som tilltalar många då de
kombinerar egen entré och trädgård med en
täthet som ger vissa urbana kvaliteter. Denna
karaktär ska genomsyra både förtätnings- och
utbyggnadsprojekt. Utformning och skala behöver anpassas till läget, där mer centrala och
kollektivtrafiknära lägen får en tätare bebyggelse medan den i mindre centrala lägen bör vara
mer småskalig men relativt tät. Utformningen
bör ta stor hänsyn till orternas lokala karaktär.
Byggnaderna måste också utformas hållbart
utifrån aspekter som energiförbrukning, materialval och utformning. Gröna väggar eller tak
kan med fördel studeras som alternativ. Klimatanpassningsåtgärder behöver finnas med tidigt
i processen vid både förtätning och utbyggnad,

exempelvis öppna dagvattenlösningar, grönska
och träd vilket även kan bidra till en attraktiv
miljö. Dagvattenavrinning ska alltid hanteras vid
både exploatering av ny mark och vid ändring av
befintlig bebyggelse och helhetslösningar för dagvattensystem ger oftast en bättre funktion och
kan utformas så de berikar bebyggelsemiljön.
Till Kävlinge flyttar man för den mindre stadens
och samhällets goda kvaliteter. Den mänskliga
skalan är viktig, avstånden mellan målpunkter
och möten mellan människor är värden att utgå
ifrån. Gångavstånd till vardagsmålspunkter som
lokal handel, kollektivtrafik och grönstruktur
värderas högt. De små avstånden skapar en
trygghet och tillgänglighet som bidrar till en
enkel vardag för olika målgrupper. Den tätare
småhusstaden ger också förutsättningar för ett
förändrat köp- och resebeteende med minskade
utsläpp av växthusgaser som följd. I den hållbara
småhusstaden behöver även energianvändningen minska, exempelvis genom energieffektivisering av byggnader och transporter.
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En tätare småhusstad innebär även att samhällets resurser kan utnyttjas mer effektivt vid
investeringar i gatu- och ledningsnät eller skolor,
vård och omsorg. Planeringen bör beakta att
offentliga lokaler i högre grad ska ha multifunktionella funktioner i både inom- och utomhusmiljöer så att föreningslivet och civilsamhället
kan samutnyttja dem. Även lokaler för idrottsföreningar och samlingslokaler som kan samutnyttjas för exempelvis föreläsningar, teater och
konserter behöver utvecklas. Lokaler och ytor
som kan användas under en större del av dygnet
ger en tryggare upplevelse i jämförelse med en
folktom plats.

Ställningstaganden:

•

•

I planeringen ska stor hänsyn tas till respektive orts befintliga struktur och karaktär.

•

Kävlinge ska verka för en mångsidig bostadsmarknad för alla och ha planberedskap
som motsvarar efterfrågan. Planeringen av
bostäder ska bidra till komplettering, med
varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer.

•

•

26

Kommunen ska utveckla framtidens attraktiva småhusstad med en tydlig inriktning på
småhus och flerbostadshus med en tydlig
urban karaktär och gatustrukturer.

Småhusstaden ska förtätas enligt förtätningsstrategins principer i form av täthet,
skala, utformning och lokaler i strategiska
lägen.

I den hållbara småhusstaden är en god blandning av åldersgrupper viktigt. Det möjliggör för
åldersöverskridande möten och leder till att
människor rör sig i de offentliga miljöerna jämnt
fördelat över dagen. Det är viktigt att säkerställa
att alla invånare kan välja att bo kvar i sin bostad
eller flytta till en annan i livets olika skeden. Då
krävs bostadsområden och bostäder med god
tillgänglighet och ett diversifierat bostadsutbud.
Vid förtätning av den hållbara småhusstaden
krävs medvetna val och ett strategiskt perspektiv för att viktiga funktioner inte ska byggas
bort. Värden som särskilt behöver värnas är de
gröna miljöerna och barns miljöer i det offentliga
rummet.

•

Barnvänliga miljöer med närhet till lekplatser, naturområden och parker ska finnas i
småhusstaden. Barn ska göras delaktiga i
kommunens planering.

•

Platser för möten, idrott och kulturella aktiviteter utvecklas så att många kan nå dem.

•

Kommunen ska verka för att offentliga lokaler i högre grad kan samutnyttjas av föreningsliv och civilsamhälle, för att säkerställa
god tillgång till lokaler för arrangemang och
aktiviteter i flertalet av kommunens orter.

•
•

Dagvattensystem ska utformas med hänsyn
till platsens lokala förutsättningar, bidra till
kvaliteter i stadsmiljön samt omhändertas
lokalt (LOD) när så är möjligt.

•

Kävlinge kommun ska bidra till Skånes
gemensamma klimatmål genom att minska
utsläppen av växthusgaser och energianvändning.

•

För ny bebyggelse inom kustområdet ska en
nivå på 3 meter över havsnivån för färdigt
golv vara en utgångspunkt.

Utveckla en välgestaltad livsmiljö
Kopplar till prioriterat område: Ett tryggt och nära vardagsliv

Arkitektur, form och design är centralt i samhällsutvecklingen i Kävlinge kommun. Det handlar inte bara om estetiska värden, utan spelar
roll för hur en plats uppfattas, hur möten sker
i offentliga och privata rum och hur människor
förflyttar sig. Dessa aspekter kan beskrivas som
frågan om gestaltad livsmiljö. Arkitektur, form,
design, offentlig konst och kulturarv ryms inom
begreppet; de kan alla bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Kävlinge
kommun ska värna dessa gestaltningskvaliteter
för att minska buller och utsläpp, öka integrationen och få människor att mötas på helt nya sätt.

från den specifika platsen. En hög arkitektonisk
kvalitet på ny bebyggelse är en självklarhet och
förslag som är hållbara ur både ekonomisk, ekologisk och social synvinkel ska prioriteras. Utöver
de arkitektoniska aspekterna behöver även hänsyn tas till hur bebyggelsen samspelar med andra
byggnader och förhållandena på platsen.
Kulturen behöver avspeglas i den byggda miljön
och ges plats i det offentliga rummet, både i
form av föremål och aktiviteter. Kultur som finns
i närmiljön är tillgänglig för fler. Offentliga platser, torg, parker och grönområden är viktiga för
rekreation, lek och socialt samspel. Multifunktionella ytor ska i högre grad prägla de offentliga
miljöerna, människor med olika förutsättningar kan då mötas på offentliga platser. För att
det ska lyckas är utformningen av högsta vikt.
Särskild vikt bör läggas på tillgängliga och trygga
miljöer för människor oavsett ålder, kön och
funktionsvariation.

Människor trivs i byggnader med hög arkitektonisk kvalitet och när en byggnad värderas högt
så är det mer troligt att den får ett nytt användningsområde, även när ursprungsfunktionen är
borta. När Kävlinge kommun utvecklas ska de
befintliga arkitektoniska kvaliteterna i respektive
ort därför tas tillvara för att skapa attraktivitet.
Det bidrar till en historisk förankring som präglar
platsens identitet och som går att bygga vidare
på i utvecklingen. Detta gäller både i kommunens
orter och på landsbygden, värdena varierar uti-

Ställningstaganden:

•

Arkitektonisk kvalitet med god förankring i
befintlig omgivning ska beaktas.

•

Gestaltning och utformning av det offentliga rummet inklusive gatumiljöer ska vara
prioriterat i Kävlinge kommun, där mötesplatser och trygghet är i fokus.

•

Kulturen bör ha en självklar plats i det offentliga rummet.

•

Mötet med orterna och dess entréer
ska vara välkomnande och attraktivt
utformade.

•

Hur ny bebyggelse samspelar med andra
byggnader och befintliga förhållanden på
platsen är viktiga utgångspunkter för planeringen.

•

Befintlig bebyggelse ska ses som en resurs
och en förutsättning för ny bebyggelse.

•

Offentliga lokaler ska hålla hög kvalitet
avseende arkitektur och utemiljöer.
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Utveckla i starka kollektivtrafikstråk
Kopplar till prioriterat område: Växa i hållbara lägen;
Samspel i en expansiv storstadsregion
Kävlinge kommuns placering i en storstadsregion
innebär goda kollektivtrafikkopplingar och en
stor del av invånarna pendlar utanför kommungränsen. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för
människor att resa till och från arbete, utbildning,
fritidsaktiviteter och service på ett hållbart sätt.
En väl utbyggd kollektivtrafik leder till vidgade
arbetsmarknadsregioner och minskade klimatutsläpp. För att invånarna i Kävlinge kommun
ska få tillgång till en attraktiv kollektivtrafik krävs
det att många reser med kollektivtrafiken och att
planeringen av bebyggelse och kollektivtrafik sker
i samverkan. Det underlättar för kollektivtrafiken
att vara ett attraktivt alternativ i vardagen.

tivtrafikens andel av motoriserade transporter
har ökat markant i kommunen under 2010-talet
och kommunen ska verka för att denna utveckling fortskrider. Kommunen kan bidra till Region
Skånes mål om färdmedelsfördelning, där 30
% av resorna sker med gång och cykel, 28 %
kollektivtrafik och 42 % bil år 2030. År 2050 ska
fördelningen vara utjämnad till en tredjedel var
för dessa trafikslag i Skåne. Utöver att bejaka
kommande satsningar på järnvägen behöver
Kävlinge kommun agera för en utveckling av en
attraktiv busstrafik i kommunens västra delar.
Kommunen ska också verka för att nya tekniska lösningar inom kollektivtrafiken kommer till
stånd, exempelvis automatiserad trafik och nya
lösningar för anropsstyrd trafik, vilket kan kräva
satsningar på infrastruktur som stödjer dessa
nya lösningar.

Ny bebyggelse ska prioriteras i anslutning till
kollektivtrafik och särskilt de utpekade kollektivtrafiknoderna. En koncentration av människor
vid dessa noder ger bättre förutsättningar för
en attraktiv turtäthet samt handel- och näringslivsutveckling. Verksamheter och funktioner
som genererar ett flöde av människor bidrar
till levande, tillgängliga och attraktiva miljöer.
Kollektivtrafiken tar mindre plats i anspråk i det
offentliga rummet, färre bilar skapar ett tryggare gaturum. För barn och unga samt andra som
inte har tillgång till bil ger kollektivtrafiken möjlighet att självständigt resa, arbeta och bosätta
sig där man önskar.

För att kollektivtrafiken ska vara ett rimligt
alternativ krävs ett hela resan-perspektiv i den
fysiska planeringen. Det innebär att det är enkelt
att ta sig från bostaden till målet, oavsett om det
är till arbete, daglig verksamhet eller simhallen.
Kollektivtrafiken är då enbart en pusselbit i
hela resan. På de viktiga kollektivtrafiknoderna
uppstår möten mellan olika sätt att transportera sig och samspelet med bil och cykel behöver
framhållas. Kävlinge kommun ska därför skapa
attraktiva bytespunkter vid kollektivtrafiknoderna. Det innebär goda möjligheter att ta sig till
hållplatserna, att noderna har god beredskap
för cykel- och bilparkering samt att miljöerna är
tillgänglighetsanpassade, säkra och trygga.

Viktiga faktorer för att öka kollektivtrafikens
attraktivitet jämfört med bilen är bland annat att
det ska kännas enkelt att resa, att turtätheten är
hög, att linjedragningar upplevs som gena och
att det fungerar smidigt att göra byten. Kollek-

•

Utbyggnad och förtätning av nya bostäder
och verksamheter ska framför allt ske i
kollektivtrafiknära lägen.

Behov och förutsättningar för pendlarparkeringar vid kollektivtrafiknoderna ska
kontinuerligt ses över.

•

Kollektivtrafiknoderna ska prioriteras i den
fysiska planeringen för att utvecklas till attraktiva bytespunkter. Samspelet med cykel
och bil ska framhållas och noderna ska vara
tillgänglighetsanpassade, säkra och trygga.

Kävlinge kommun ska bidra till Skånes
mål om att öka andelen kollektivtrafik och
gång- och cykel. Nya tekniska lösningar ska
bejakas för att bidra till detta mål.

•

Verka för utbyggnad av E6 för att underlätta
för utvecklingen av vägburen kollektivtrafik.

Ställningstaganden:

•
•

•
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Välfärdsservice, kommersiell service och
verksamheter som genererar ett regelbundet flöde av människor ska utvecklas i
centrala och kollektivtrafiknära lägen.

Utveckla en hållbar infrastruktur
som binder samman
Kopplar till prioriterat område: Ett tryggt och nära vardagsliv;
Samspel i en expansiv storstadsregion

När Kävlinge kommun utvecklas och växer är det
viktigt att fortsätta erbjuda en god infrastruktur.
Satsningar för en utvecklad infrastruktur som
stärker kollektivtrafiken, ökar gång- och cykelresandet, skapar en god trafiksäkerhet och en
modern IT-infrastruktur är viktigt. Den tekniska
utvecklingen sker snabbt och kommunen ska
verka för att nya lösningar integreras i den fysiska planeringen, både vad gäller trafiksäkerhet,
energieffektivitet och nya typer av fordon för
kollektivtrafik och personbruk.
När befolkningen växer kommer vägtrafiken
att öka och satsningar för att utveckla väginfrastrukturen måste därför göras. Kommunen
behöver säkerställa framkomlighet, förbättrad
trafiksäkerhet, avlasta stadskärnorna och möjliggöra en hållbar stadsutveckling med utrymme
för mer gång, cykel och kollektivtrafik. Satsningar på infrastruktur för förbättrad framkomlighet
för kollektivtrafiken behöver också säkerställas,
särskilt i kommunens västra delar där buss är
det huvudsakliga alternativet för kollektivtrafikresenärer.
Arbetet med trafiksäkerhet ska ske i nollvisionens anda. Det innebär att vägar, gator och
fordon i högre grad ska anpassas till oskyddade
trafikanters förutsättningar. Trafiksäkerheten
ska beaktas i den fysiska planeringen vid planärenden, nyetableringar och bygglovsärenden
och ska alltid finnas med som en aspekt i dessa
processer. Barn, äldre och funktionsnedsattas
behov bör prioriteras i arbetet. Åtgärder i trafikmiljön som främjar barns säkerhet, främjar alla
människors säkerhet. Det är framför allt korsningspunkter mellan biltrafik och gång-/cykeltrafik som bör ägnas särskild omsorg.
Många resor inom kommunen görs med bil. Flera
av dessa skulle kunna bytas ut mot resor på cykel, då de övergripande förutsättningarna för att
cykla är goda. Vinsterna av att investera i insatser
för ökad och säker cykling är bland annat förbättrad folkhälsa, attraktivare livsmiljöer och ett ökat
kollektivtrafikresande. För att vara ett attraktivt
alternativ till bilen krävs en fortsatt utbyggnad av
gena och sammanhängande stråk av cykelvägar

både inom och mellan kommunens orter. Elcyklar, cykelkärror och andra typer av nya lösningar
blir allt vanligare på cykelvägar. Detta ger andra
förutsättningar för planeringen av gång- och
cykelvägnätet då hastigheterna är högre, cyklarna
kan vara bredare och fler samsas om utrymmet.
Anpassning av cykelvägarna till landskapet ger
mervärden i form av bevarad natur, upplevelse och minskad vindpåverkan. Vinsterna av att
investera i insatser för ökad och säker cykling är
bland annat förbättrad folkhälsa, attraktivare
livsmiljöer och ett ökat kollektivtrafikresande.
Gång- och cykelvägnätets utformning och funktion bör anpassas för barn, äldre och för individer
med funktionsvariation. Prioritet bör ligga på
stråk som är av betydelse för att barn och unga
ska kunna röra sig självständigt inom och mellan
kommunens orter.
För den regionala arbetspendlingen är resor med
tåg det effektivaste och miljövänligaste alternativet.
Utveckling av Västkustbanan, Lommabanan och
Söderåsbanan är därför centrala infrastruktursatsningar för kommunen. Anläggning av fyrspår
längs med Västkustbanan är en viktig fråga.
Lommabanan och Söderåsbanan ingår i det så
kallade godsstråket genom Skåne, här är det
viktigt att persontrafik och godstrafik utvecklas
i samspel. Kommunen bör verka för att fler
transporter förs över från väg till järnväg för att
främja en hållbar utveckling.
När fler bostäder byggs ska fler samsas om
de ytor och tätortsmiljöer som finns att röra
sig i. Frågan om bilparkering blir då central
och alternativa lösningar bör alltid vara första
prioritet. Planering av nya områden bör leda till
god tillgänglighet för kollektivtrafik och cykel,
och därmed minskad efterfrågan på parkeringar. Alternativa lösningar kan vara cykelgarage,
säkra cykelställ, bilpooler, parkeringsgarage och
parkeringshus framför markparkering. Särskilt
fokus på dessa frågor ska läggas i större nybyggnadsprojekt samt i stadskärnorna.
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En hållbar infrastruktur handlar inte enbart
om fysisk förflyttning – det handlar också om
förutsättningar för digitala lösningar och ITinfrastruktur. De kan tillgängliggöra kommunens
service, minska de fysiska avstånden och skapa
möjligheter att kombinera ett liv på mer rofyllda platser med storstadens fördelar i digital

Ställningstaganden:

•

•

•

Trafiksäkerhetsarbetet ska genom fysiska
och beteendepåverkande åtgärder ske löpande och vara en integrerad del i all fysisk
planering. Särskilt fokus läggs på barns, äldre och personer med funktionsvariationers
möjligheter att röra sig fritt i kommunen.
Tillämpa en helhetssyn på cykelvägnätet
genom sammanhängande stråk och länka
ihop befintligt cykelvägnät där det idag saknas kopplingar. Säkerställ att det finns bra
kopplingar till kommunens viktiga målpunkter framförallt säkra och gena gång- och
cykelvägar till skolor.
Arbeta för att kollektivtrafiken stärks och
ges företräde genom fysiska åtgärder i
vägnätet.

form genom exempelvis distansarbete. Kävlinge
kommun bygger inte själv ut bredbandsnätet
men ska verka för att all utbyggnad sker genom
öppna och konkurrensneutrala nät. Alla kommunala verksamheter ska ha tillgång till svartfiber
med 100 Mbit/s.

•

I centrala lägen och vid större nybyggnadsprojekt ska särskild vikt läggas på hållbara
mobilitetslösningar. Kombinerade resor
med gång/cykel och kollektivtrafik ska underlättas.

•

Vid nybyggnation ska kommunen säkra
parkeringslösningar som möjliggör ett hållbart bilåkande.

•

Kommunen ska verka för att nya tekniska
lösningar inom infrastruktur och mobilitet
kan användas i kommunen.

•

Verka för en god tillgång till digital infrastruktur och stabila mobila tjänster av god
kvalitet i hela kommunen, både tätort och
på landsbygd.

Utveckla en mångfunktionell
blågrön infrastruktur
Kopplar till prioriterat område: Å, hav och natur är nära; Växa i hållbara lägen
I Kävlinge kommun finns det flertalet unika områden med både skog, kust och å-nära natur. Det
är en tillgång som behöver säkerställas, vårdas
och utvecklas för att stärka de värden naturen
skapar. Naturen erbjuder goda möjligheter till
rekreation och återhämtning och har positiva
effekter på såväl kropp som sinne. Det kan vara
i form av en promenad i något av kommunens
skogsområden likväl som en kanottur på Kävlingeån. Naturen är också en plats för att lära sig
om växter, djur och naturens många kretslopp
samt är en källa till kreativitet inte minst för
barn. Tillgängligheten till kommunens gröna och
blå naturområden ska vara god, alla ska kunna
ta sig dit oavsett kön, ålder eller fysisk förmå-
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ga. De blåa miljöerna behöver särskilt värnas
mot utsläpp när kommunens befolkning växer.
Anläggandet av våtmarker och restaurering av
vattendrag och diken kan återställa landskapets
vattenhushållande förmåga och skapa motståndskraft mot framtida klimatutmaningar och
samtidigt fungera som närrekreation.
I Kävlinge kommun finns möjlighet att utveckla
bostäder i relativt ostörda och skyddade miljöer
med naturen som närmsta granne. Multifunktionella grönområden växer fram sida vid sida med
ny bebyggelse. En sammanhängande blågrön
infrastruktur ska säkerställas vid planering av
bebyggelse och infrastruktur. I de större tätorterna ska ett större utbud av parker och grön-

områden av olika storlek och kvalité utvecklas.
Tillgången till sådana områden får inte påverkas
negativt vid ny bebyggelse. Parker, naturområden och träd ska finnas i tillräcklig omfattning för
att ge en effektiv klimatreglering och skapa ett
behagligt lokalklimat. Ekosystemtjänster ska tas
i beaktande i den fysiska planeringen.

Den kommunägda skogen ska ha höga och
långsiktigt hållbara ekologiska, sociala och
ekonomiska värden. En hög naturvårdshänsyn
ska gälla och skötseln ska ske på sådant sätt
att de arter och naturtyper som finns bevaras
och utvecklas. Naturtyper av särskilt värde,
som nyckelbiotoper, ska bevaras och utvecklas.
Naturvårdande insatser som ökar den biologiska
mångfalden ska genomföras där det är möjligt
och lämpligt och andelen lövträd och död ved
ska öka. Skogen ska skötas så att goda förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv skapas
och kommunen ska verka för ökad tillgänglighet
till skogen. Kommunen bör verka för att invånarnas kunskap om skogen och dess värden ökas.
För att skapa trygga och säkra miljöer i närheten
av bebyggelse, friluftsanläggningar och gångoch cykelvägar ska god genomsikt eftersträvas
på dessa platser.

De större naturområdena måste vårdas så att de
kan ta emot en ökad besöksmängd när befolkningen växer och fler besöker dem. Att fokusera
på att bevara naturen är minst lika viktigt som
att utveckla den. Naturområdena behöver skötas för att den biologiska mångfalden inte ska
försämras, vilket kan negativt påverka ekosystemens viktiga funktioner, som vatten- och luftrening eller pollinering av grödor eller möjligheten
att tillhandahålla rekreationsmiljöer för oss
människor. Ekosystemtjänsternas funktioner är
viktiga för alla levande varelser. Naturen spelar
också en avgörande roll för samhällets möjligheter att hantera effekter från klimatförändringarna, vilka kommer att bli mer påtagliga i
framtiden.

•

Kommunens naturområden ska vara tillgängliga med inbjudande entréer och kunna
nås av kommunens invånare genom olika
färdsätt. God tillgång till grönområden nära
bostaden, skolan och arbetsplatsen ska
tillgodoses.

Värdefulla kommunala naturområden ska
ges långsiktiga fastställda planer för utveckling och skötsel för att säkerställa dess höga
rekreations- och naturvärden.

•

Kommunala gräsytor i tätorterna kan utvecklas
för att skapa variation och mervärden i form
av natur- och rekreationsvärden.

Främja möjligheten att röra sig utmed
Kävlingeån/Saxån genom att offentliga platser och stråk samt gröna ytor säkerställs,
i samklang med växt- och djurlivets behov
och människors upplevda trygghet.

•

Arealen kommunägd skogsmark ska inte
minska i förhållande till situationen år 2020.
Skogsbruket ska bevara och stärka naturoch rekreationsvärden.

•

Kommunen ska arbeta aktivt med förebyggande klimatanpassningsåtgärder i
planeringen. Framtida klimatförändringars
påverkan ska hanteras i minst ett 100-årsperspektiv.

•

Exploatering inom område med naturvärdeklassificering 1 ska ej tillåtas. Exploatering
inom område med naturvärdeklassificering
2 bör ej ske. Exploatering inom områden
med klassificering 3–4 bör ske restriktivt.

Ställningstaganden:

•

•
•

Multifunktionella grönytor skapas i samband
med att ny bebyggelse tillkommer vilka
fungerar som både rekreationsområden
och för klimatanpassning.

•

Genom den fysiska planeringen ta till vara
på befintlig grönstruktur och utforma bebyggelsen utifrån rådande förhållanden.

•

Områden, ägda av kommunen, med höga
naturvärden ska bevaras och få möjlighet
att utvecklas, exempelvis våtmarker, ängsoch betesmarker, ådalar och småbiotoper.
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Utveckla det öppna småskaliga
landskapet och byarna
Kopplar till prioriterat område: Å, hav och natur är nära;
Växa i hållbara lägen

Kävlinge kommuns landsbygd är präglad av ett
storskaligt jordbrukslandskap med långa siktlinjer och mindre samhällen. Landskapet består
till stor del av en högklassig jordbruksmark som
är unik för sydvästra Skåne. En hållbar utveckling av landsbygden behöver utgå från platsers
specifika karaktär. Bebyggelseutvecklingen ska
stödja den befintliga karaktären i landskapet
med skilda byar respektive ensamgårdar jämnt
utspridda. Höga krav på ny- och ombyggnader
bör ställas i fråga om förankring i det lokala
byggnadssättet och ha en karaktär som inte
stör öppna landskapsstråk. Ny bebyggelse på
landsbygden bör inte skapa nya lucktomter eller
öppna upp för en fortsatt förtätning av området.
Om ett större område bedöms påverkas av åtgärden bör detta prövas i detaljplan. Detaljplan
kan krävas för ny bebyggelse inom ett område
med högt bebyggelsetryck, till exempel om
bebyggelsen medför gemensamma anordningar, som gator och avlopp, eller om flera frågor
behöver lösas i ett sammanhang.
Kävlinges landsbygd har många natur- och
kulturvärden, långa siktlinjer och livsmiljöer för
människor och natur som behöver beaktas vid
nyetablering av energiproduktion och annan
storskalig infrastruktur. Kävlinge kommun är
restriktiv till etablering av nya vindkraftverk
och annan ny storskalig infrastruktur. Vissa av
områdena med storskaliga jordbrukslandskap är
dock mindre känsliga för placering av energiproduktion.
Några av Kävlinges viktigaste naturresurser
är den högvärdiga jordbruksmarken och den
tätortsnära naturen. Genom att undvika exploatering på dessa värdefulla ytor kan stora ekonomiska, sociala och ekologiska värden bevaras
och utvecklas. De är av vikt för livsmedelsproduktion, rekreation och diverse ekosystemtjänster. Dessutom finns det ofta natur- och kultur-
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miljöer i anslutning till dessa områden som
kan bidra till upplevelsevärden för bland annat
besöksnäring och goda livsmiljöer. Med utgångspunkt i dessa resurser och värden kan samhällslösningar som är både innovativa och hållbara
för landskapet utvecklas. Byarna ska erbjuda en
möjlighet att bo nära dessa värden eftersom det
bidrar till en högre livskvalitet.
Kustområdet omfattar Lommabuktens nordligaste del, Salviken samt Lundåkrabuktens södra
del. Strandlinjen karakteriseras av två uddar ut
mot Öresund. Barsebäcks hamn och Vikhög är
äldre kustsamhällen belägna ytterst på de två
uddarna ut mot Öresund. Befintliga natur- och
kulturvärden ska skyddas och tillgängligheten till
kusten bör öka. Utvecklingsinsatser ska fokusera på förbättrade möjligheter för rekreation för
invånare och besökare längs med kuststräckan.
I landsbygdsområde 4 eller där det annars
finns sandiga marker finns det ett intresse av
hästgårdar. Med hästgård syftar kommunen på
bostäder där det möjliggörs att hålla sig med
ett mindre antal hästar för privat bruk. Det är
vanligt att hästgårdarna ligger tätortsnära och
det finns risk att det kan uppstå konflikter med
andra boende i omgivningen. Kävlinge kommun
vill verka för en godtagbar samexistens mellan
djurhållning och bebyggda miljöer. Exempelvis
ska det i områden med en mer lantlig karaktär
finnas större acceptans för hästhållning. Hänsyn
ska tas till den lokala situationen och bedömningar görs i det enskilda fallet om en ny hästgård kan anses leda till olägenhet för omgivande
bebyggelse.

•

Öppna landskapsstråk av betydelse för
upplevelsen av landskapet ska bevaras och
hållas fria från bebyggelse. Enskilda avstyckningar utan koppling till befintliga vägoch bebyggelsestrukturer bör undvikas.

Ny bebyggelse ska utgå från platsens förutsättningar avseende topografin och ska
i skala, volym, material, färgsättning och
detaljering anpassas till omgivningen.

•

Den spridda gårdsbebyggelsen på landsbygden är bevarandevärd, ensamgårdarna
ska respekteras och bör behålla sin solitära
placering i landskapet.

Ny bebyggelse om fler än 2 bostäder ska
prövas i detaljplan. Enstaka bostadshus
utan betydande inverkan på omgivningen
kan prövas genom förhandsbesked.

•

Nya hästgårdar bör främst lokaliseras i
landsbygdsområde 4.

•

Kävlinge kommun är restriktiva till etablering av nya vindkraftverk i kommunen .

•

Lokalisering av ny infrastruktur avseende
mobiltelefoni ska i första hand samordnas
med befintlig.

•

Kustområdets natur- och kulturvärden ska
värnas, insatser för att utveckla rekreationsmöjligheterna längs med kusten ska
möjliggöras.

•

Jordbruket ska ha förutsättningar att kunna
utvecklas och ny bebyggelse får inte försvåra
för rationellt brukande av jordbruksmark.

•

Ett jordbrukslandskap som gynnar biologisk
mångfald ska eftersträvas genom att värna
småbiotoper som ger goda spridningsförutsättningar i landskapet.

Ställningstaganden:

•

•

•

•

I byarna ska tillägg till befintlig bebyggelse
kunna göras varsamt inom befintlig ortsgräns. Större utbyggnader/exploateringsområden utpekas restriktivt. Orter ska ej
tillåtas att växa ihop. Tydliga bebyggelsegränser mot omgivande odlingslandskap
och naturområden ska bevaras.
Ny bebyggelse på landsbygden ska
generellt placeras i anslutning till befintlig
bebyggelse, lucktomter längs med vägarna
och på ett sätt som ansluter till det historiska
bebyggelsemönstret. Hänsyn ska tas till
naturvärden, areella näringar och landskapsbild. Pärlbandsbyggande mellan orterna bör
undvikas.
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Utveckla förutsättningarna för
ett mångfacetterat näringsliv
Kopplar till prioriterat område: Växa i hållbara lägen; Samspel i en expansiv storstadsregion
Det ska vara attraktivt och enkelt att starta, driva och utveckla små och stora företag i Kävlinge
kommun. Genom en förutseende fysisk planering, som bidrar till ett attraktivt helhetserbjudande med bra bostäder, goda livsmiljöer, ett
varierat serviceutbud och en effektiv infrastruktur, kan kommunen verka för denna företagsutveckling. Kävlinge har ett växande näringsliv tack
vare en stark befolkningsökning och köpkraft i
kommunen och regionen.
Välfärdssektorn i form av förskola, skola, vård,
omsorg och särskilt boende kommer se en ökad
efterfrågan i takt med att befolkningen växer.
Kommunen ska i sin fysiska planering verka för
att både privata och offentliga alternativ finns
tillgängliga i den tätare staden och orterna.
Symbiosen mellan välfärdstjänster och kommersiell service behöver tas tillvara för att skapa ett
tillräckligt underlag för attraktiva centrum och
servicepunkter av varierande storlek.
Det bosättningsrelaterade företagandet har en
stark plats i kommunens näringsliv. Det gäller
mindre byggföretag, små företag som erbjuder
företagstjänster, jordbruket med mera. För större företag ska det finnas alternativ att etablera
sig eller utvecklas inom kommunens verksamhetsområden. Till dessa verksamhetsområden
söker sig också partihandel, service och handel
av motorfordon samt logistikföretag, vilka alla
ser goda kopplingar till det regionala vägnätet som en förutsättning för verksamheterna.
Kommunen ska vara restriktiv i att tillhandahålla
mark för ytkrävande verksamheter. De ger inte
upphov till särskilt många nya arbetstillfällen i
kommunen och kan innebära en störning som
står i konflikt med kommunens attraktivitet för
boende. Exploateringsgraden är idag låg i befintliga verksamhetsområden, och i samverkan
med markägare ska kommunen verka för att öka
exploateringsgraden i befintliga områden samt
utöka ytan av befintliga verksamhetsområden
då de ligger i goda kommunikationslägen.
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I centrala Kävlinge krävs en fokusering av
insatserna för att få till stånd nya handels- och
serviceetableringar och utveckla befintliga verksamheter. Här finns även potential för flexibla
kontorsverksamheter som komplement till
många av de en- eller fåmansföretag som idag
verkar med hemmet som bas. Det ska finnas
fungerande mötesplatser där näringsliv, kommun, myndigheter och utbildningssamordnare
kan mötas. Kulturella och kreativa näringar kan
med fördel utvecklas i centrala Kävlinge. Närheten och de goda kopplingarna till regionens
storstäder skapar förutsättningar för innovationskraft och spridning av kunskap.
Handelsområde Center Syd i Löddeköpinge ligger i fokus för handelns utveckling i kommunen
och behöver ges förutsättningar att fortsätta
expandera. Det finns goda möjligheter för Center Syd att interagera med verksamheter inom
industri och logistik, vilka ha en tydlig dragning
mot E6 och betjänas av centrets utbud.
Besöksnäringen är sysselsättningsintensiv och
en framgångsrik destination leder till ökad lokal
ekonomisk utveckling. Det gynnar hela det
lokala näringslivet genom ökade kommersiella
möjligheter. Redan idag har Kävlinge kommun
ett stort antal besökare varje år. Besöksmålen
är vitt skilda och erbjuder allt från natur- och
kulturupplevelser, rekreation och idrottsevenemang till shopping. Det gäller Barsebäck resort
och Kävlinge GK, Vikingatider, Kävlingeån, handelsplats Center Syd och Kävlinge centrum samt
mindre och större event som sätter Kävlinge på
kartan. Kommunens goda kommunikationsleder
gör det lätt att besöka olika upplevelser i kommunen. Detta är kvaliteter kommunen ska bygga
vidare på i den fysiska planeringen.

Ställningstaganden:

•

Välfärdssektorns utveckling ska beaktas i
detaljplanearbetet.

•

Satsningar på Kävlinge centrum för fler
företag och entreprenörer. Även verka för
flexibla kontorslösningar i högre grad.

•

Säkerställ mark i strategiska lägen för fler
företagsetableringar i kommunen.

•

Utveckla lokaler i bottenvåning på hus i
stadskärnorna.

•

Befintliga verksamhetsområden i Kävlinge
och Löddeköpinge ska förtätas och utvecklas.

•

Transportintensiva verksamheter lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön, nära
stora trafikleder.

•

Kommunen ska vara restriktiv avseende
etablering av ytkrävande verksamheter.

•

Personal- och besöksintensiva verksamheter samt handel och service lokaliseras i
centrala lägen.

•

Besöksnäringen ska ges förutsättningar att
utvecklas och samtidigt förstärka de lokala
värdena.
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3. Behovsanalys
Avsnittet ger en övergripande beskrivning kring vilka
långsiktiga behov som behöver tas i beaktande
vid planeringen av Kävlinge kommun i ett
2040-perspektiv.
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Behovsanalys

BEFOLKNINGSUTVECKLING
TILL 2040
Kävlinge kommun har ökat sin befolkning med
drygt 7000 personer de senaste 20 åren, vilket
motsvarar en årlig befolkningstillväxt på cirka
1,35 %. Med utgångspunkt i det planerar kommunen för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt
på 1,5–1,7 % fram till 2040. Utifrån den prognosen kommer Kävlinge kommun att öka med cirka
13 000 invånare och ha 45 000 invånare år 2040.
Det är en årlig befolkningstillväxt på cirka 600
personer.
Under prognosperioden förväntas genomsnittsåldern i kommunen att öka från dryga

4 000

3 000

2 000

1 000

40 år till 41 år. År 2019 var genomsnittsåldern i
kommunen ett år lägre än i riket. Vid prognosperiodens slut förväntas snittåldern i kommunen
vara två år lägre än riksgenomsnittet. Befolkningsstrukturen år 2040 kommer vara likartad
dagens åldersstruktur. En tydlig skillnad, som
kan utläsas i tabell 1, är dock att de yngsta och
äldsta åldersgrupperna kommer att öka kraftigt.
Gruppen 0–5 år kommer enligt prognosen att
vara den största åldersgruppen i kommunen år
2040 och gruppen 80+ år kommer att vara betydligt större än i dagsläget. Dessutom kommer
gruppen unga vuxna, 19–24 år, att vara större än
år 2020.
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Tabell 1  Befolkningspyramid Kävlinge kommun år 2020 och år 2040
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Ålderskategori

Barn

Ungdomar
Vuxna
Äldre

Åldersgrupp

Total ökning (%) 2020–2030

Total ökning (%) 2020–2040

0–5 år

35 %

47 %

6–9 år

20 %

40 %

10–12 år

13 %

39 %

13–15 år
16–18 år

11 %

35 %

19 %

41 %

19–24 år

49 %

61 %

25–44 år

27 %

40 %

45–64 år

21 %

36 %

65–79 år

-1,60 %

33 %

70 %

75%

80–100 år

Tabell 2  Befolkningsökning uppdelat på åldersgrupp
Den procentuella ökningen av olika åldersgrupper till år 2030 respektive år 2040 redovisas i
tabell 2. Den största procentuella ökningen år
2040 förväntas ske i åldersgrupperna 80–100 år,
19–24 år och 16–18 år.

BOSTADSBEHOV TILL 2040
I Kävlinge kommun finns det cirka 13 000 bostäder, varav nästan 60 % är småhus, knappt 30
% hyresrätter och resterande bostadsrätter. År
2019 var majoriteten av hushållen sammanboende (59,1 %). Fyrapersonshushåll var vanligast
bland de sammanboende och därefter tvåpersonshushåll. 63 % av de som flyttade till en
nyproducerad bostad i Kävlinge bodde redan i
kommunen, medan 37 % flyttade från en annan
kommun. I kommunen är successionshyran (för
hyresrätter i det befintliga beståndet) på relativt
låga nivåer ur ett skånskt perspektiv, medan det i
nybyggnation innebär relativt höga nivåer. Marknadsvärdet på både bostadsrätter och småhus är
bland de högre i regionen.
Den prognostiserade befolkningstillväxten ger
ett behov på cirka 6 500 nya bostäder fram till år
2040, vilket motsvarar ett årligt bostadsbehov på
cirka 325 bostäder. År 2014–2020 låg det årliga
bostadsbyggandet på under 200 bostäder per
år. Det innebär att antalet färdigställda bostäder
behöver öka för att motsvara befolkningsmålet.
Då det finns ett stort antal klara byggrätter i kommunen, framför allt i centralorten Kävlinge, samt
ett stort antal byggrätter under planläggning så
bör antalet färdigställda bostäder kunna öka
den kommande tioårsperioden. Under perioden
januari – augusti 2021 har 191 bostäder fått slutbesked, vilket tyder på att antalet färdigställda
bostäder ökar något. Det beror främst på utbyggnaden av Stationsstaden i centrala Kävlinge.
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Enligt de regionala prognoserna är det så kalllade marknadsdjupet i Kävlinge kommun 130
bostäder år 2020. Med marknadsdjup avses hur
många nya bostäder som kan och vill efterfrågas
i kommunen under ett enskilt år. Samtidigt visar
Region Skånes framräknade bostadsbehov på att
kommunen behöver cirka 150 bostäder per år
den närmaste tioårsperioden.
Bostadsefterfrågan är ett annat sätt att beräkna
hur mycket bostäder som behöver tillkomma i en
kommun eller region. Beräkningarna görs utifrån
gällande marknadspriser och hyresnivåer i nyproduktion för att beräkna hur många bostäder som
kan efterfrågas utifrån gällande marknadspriser
och hyresnivåer. När bostadsefterfrågan studerats i Kävlinge kommun har det konstaterats
att det finns ungefär lika stort behov av småhus,
hyresrätter och bostadsrätter i kommunen. De
fyller olika funktion för olika grupper i samhället,
framför allt med koppling till inkomstnivå och ålder. I kommuner med ett stort utbud av småhus
så är det oftast det som efterfrågas. Det innebär
att småhusen även framöver har en viktig roll i
nyproduktionen av bostäder i kommunen. För
att säkerställa god markanvändning krävs dock
en tätare struktur än vad som tidigare har varit
normen. Hyresrätten spelar en viktig roll för unga
som ska etablera sig på bostadsmarknaden medan bostadsrätter utgör ett bra komplement för
framför allt äldre som vill sälja sitt småhus och
flytta till ett mer centralt läge.
Sveriges kommuner har ett ansvar för bostadsförsörjning där syftet är att skapa förutsättningar
för alla i kommunen att leva i goda bostäder.
Vissa grupper har svårare att etablera sig på
bostadsmarknaden. Det gäller dels unga personer som är nya på bostadsmarknaden och därför
inte har ett tillräckligt kapital eller tillräckligt lång

kötid för att kunna flytta till ett eget boende, dels
hushåll med låga inkomster. Det leder både till
att unga har svårare att flytta till en egen bostad
och till ökad trångboddhet i samhället. I Skåne
har rörligheten på bostadsmarknaden försämrats de senaste åren. Flyttfrekvensen bland unga
har fallit, vilket förmodligen beror på att det blivit
svårare att etablera sig på marknaden. Samtidigt
tycks rörligheten för 26–35-åringar inte gynnats
lika tydligt av en förbättrad konjunktur och
arbetsmarknad sedan år 2015, jämfört med tidigare högkonjunkturer. Detta sammanfaller med
stigande bostadspriser och nya kreditrestriktioner. Det är i stället hushåll mellan 46–65 år med
större inkomster och tillgångar som ökat sin
rörlighet mest när konjunkturen förbättrats och
nyproduktionen av bostäder ökat. Det är därför
viktigt för kommunen att verka för att det finns ett
diversifierat bostadsutbud med olika upplåtelseformer och storlekar på bostäder. Ökad nyproduktion tycks dock inte direkt påverka trångboddas
möjligheter att efterfråga större bostäder, då nya
bostäder ger alltför höga boendeutgifter. Stöd till
nyproduktionen kan i stället motiveras med eventuella effekter på flyttkedjor, vilket kan underlätta
för de grupper som har svårare att etablera sig
på bostadsmarknaden.

NÄRINGSLIVSUTVECKLING
TILL 2040
Med utgångspunkt i befolkningsprognosen
tillsammans med prognoser för olika näringslivsbranscher, förväntas den samlade sysselsättningsökningen i Kävlinge fram till 2040 uppgå till cirka
+3 100 nya sysselsättningstillfällen. Det motsvarar
en ökning med 40 % jämfört med år 2020. Fram
till år 2030 ökar sysselsättningen med cirka 20 %,
motsvarande omkring 1 800 jobb. Merparten av
tillväxten förväntas ske inom de offentligt finansierade tjänsterna såsom vård, omsorg och skola.
Det är en följd av att befolkningen förväntas öka
under prognosperioden. Potential för sysselsättningstillväxt finns också inom branscher
såsom bygg, handel och företagstjänster.
Merparten av den prognosticerade tillväxten, omkring 2 000 arbetstillfällen, återfinns inom handel
och service. Av dessa relaterar huvuddelen, 1 500
arbetstillfällen, till en expansion av välfärdstjänsterna (vård och omsorg, utbildning) samt resterande 500 till kommersiell service och handel
(exklusive partihandel). Det ger ett markbehov på
cirka 100 000 kvadratmeter beroende på exploateringsgraden.

Kävlinge kommun har ingen stark kontorsmarknad och mycket lite talar för en ändring av det
i perspektivet år 2040. I den mån kontorsverksamheter växer är det framför allt inom en-/
fåmansbolag som ofta har hemmet som utgångspunkt och regionen som marknad. Därtill sker en
expansion inom offentlig administration. Totalt
beräknas omkring 350 jobb inom kontorsverksamheter tillkomma år 2020–2040, varav drygt
200 inom privat verksamhet. Det motsvarar ett
markbehov om cirka 5000 kvadratmeter.
Drygt 750 jobb inom industri och partihandel/
logistik beräknas tillkomma, varav 450 inom
bygg/hantverk. Det ger ett schablonberäknat
markbehov om cirka 60 000 kvadratmeter i perspektivet år 2040, och utgår från att kommunen
fortsättningsvis är restriktiv i att tillhandahålla
mark för ytkrävande verksamhet.

SKOLA, OMSORG OCH FRITID
TILL 2040
Ett ökat bostadsbyggande i Kävlinge kommun
medför ett behov av nya förskolor, skolor, äldreboende, trygghetsboende, LSS-boende, idrottshallar med mera. Dessa kan utvecklas i kommunal eller privat regi och i nedan avsnitt redogörs
för behovet fram till år 2040.

Förskola och skola
Befolkningsprognosen för Kävlinge kommun
visar på en ökning av barn i förskoleåldern
(1–5 år). I princip finns det ett behov av att
planera in nya förskolor vid samtliga större
utbyggnadsområden. Nya förskolor planeras i
dagsläget i utbyggnadsområdet Almelund samt
i pågående detaljplaner för Löddeköpinge öster
och Kävlinge norra. Förskolan i Almelund planeras
för att kunna ta emot 200 barn, vilket innebär
en behovstäckning av förskoleplatser fram till
dess att Åstaden är etablerad i centrala Kävlinge.
Möjligheten att bygga nya förskolor behöver
hanteras inom ramen för fortsatt detaljplanering
av Åstaden, Häradsvägen och Löddeköpinge
väster. Frågan behöver även lyftas i utvecklingen
av Dösjebro och Hofterup/Ålstorp. Vid förtätning i
Kävlinge och Löddeköpinge centrum bör behovet
av förskolor studeras.
Befolkningsprognosen visar en ökning av barn
i åldern 6–15 år, vilket innebär ett behov av fler
platser i grundskola. Det gäller främst en ny skola
årskurs F-6 i Kävlinge. Ett inriktningsbeslut har
tagits avseende utbyggnad i Gryet på befintlig
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detaljplan för skola inklusive idrottshall. Det finns
även ett kortsiktigt behov av ny skola för årskurs
7–9 i Kävlinge tätort. Utredning behöver ske i
närtid avseende dess placering, helst i närheten
av planerad skola i Gryet för årskurs F-6. Utöver
nybyggnation finns det ett behov att förändra
Olympiaskolans utformning och samtidigt stärka
kapaciteten för antalet elever. I Furulund behöver
Ljungenskolans kapacitet ses över inom en femårsperiod; här finns möjlighet till utbyggnad inom
gällande detaljplan. På sikt finns det behov av
ytterligare skolkapacitet i Kävlinge och Furulund.
Vid fortsatt planering av Åstaden och Häradsvägen, två stora utbyggnadsområden, bör ytterligare skolor planeras in.
I Löddeköpinge sker dels en ombyggnad/
nybyggnad av Söderparkskolan (årskurs F–6) och
Tolvåkerskolan (årskurs 7–9). Det planeras en
ny skola för årskurs F–9 inom ramen för pågående detaljplanearbete för Löddeköpinge Öster.
Det finns även initiativ kring ytterligare en skola
årskurs 7–9. Därav bedöms behovet av skolor i
Löddeköpinge täckas under planperioden.
I Hofterup/Ålstorp pågår utbyggnad av förskola
och skola inom befintlig detaljplan. Bedömningen
är att Skönadalskolan täcker behovet för kommande elevunderlag fram till år 2030. Behov av
ytterligare en skola i Hofterup/Ålstorp behöver
beaktas när det blir aktuellt med detaljplanering
av de större utbyggnadsområdena.
Det finns redan idag ett behov av en ny skola och
förskola samt idrottshall i Dösjebro då den nuvarande skolan är ålderstigen. Då planförslaget lyfter en relativt stor utbyggnad i Dösjebro behöver
det tas i beaktande vid planering av ny förskola
och skola. Det innebär att det finns ett behov av
en övergripande strukturplanering för att se på
placering av skola/förskola, idrott, bostäder och
annan service i samband med fortsatt planering.
Under hela planperioden visar prognosen en
ökning av elever i åldrarna 16–19 år. Kommunen
har ingen egen gymnasieskola. Elever i gymnasieåldern går främst i skola i Lund eller Malmö.

Omsorg
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) har
kommunen ansvar för verksamheter och boende
för personer med funktionshinder, äldre personer samt personer som av andra anledningar är i
behov av stöd eller boende genom socialtjänsten.
Befolkningsprognosen visar att stora ökningar är
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att vänta i de äldre befolkningsgrupperna. Enligt
tidigare utredningar har kommunen beräknat
behovet av särskilt boende (SÄBO) till 10,5 % av
befolkningen över 80 år. Enligt denna beräkning
skulle kommunens behov av SÄBO-platser öka
från dagens cirka 150 till drygt 270 platser år
2040. Den största ökningen beräknas ske under
åren 2020 till 2030 (cirka 265 platser år 2030).
Denna beräkning bygger dock på historiska data
kring vårdbehov. En ökad andel demensproblematik i de yngre åldersgrupperna kan innebära
ett större behov av platser inom SÄBO. Med dagens kända byggnationer och förändringar skulle
en brist uppstå redan under år 2025. Bedömningen är att det framför allt är i Kävlinge tätort,
Furulund och Löddeköpinge som behoven finns
framöver. I detaljplaneringen av Kävlinge Norra,
Åstaden och Häradsvägen behöver behovet av
äldreboende och trygghetsboende fortsatt lyftas.
Det pågår en byggnation av nytt äldreboende i
Löddeköpinge Öster. Inom ramen för detaljplanering av Löddeköpinge centrum möjliggörs äldreboende/trygghetsboende i någon form. Huruvida
en utbyggnad ska ske i Dösjebro eller Hofterup/
Ålstorp får studeras vidare. Behovet av trygghetsboende i dessa orter kommer troligen att öka.
Ovanstående beräkningar tar ingen hänsyn till
det förändrade och moderniserade bostadsbeståndet. Nya lägenheter skulle kunna minska behovet av andelen servicelägenheter i förhållande
till befolkningen (då de har större dörrar, hissar
etcetera). Nybyggnation på till exempel Kullagården, som idag är ett särskilt boende, kan innebära en möjlighet till kvarboende. Nya initiativ
kring tekniklösningar, demensbyar med mera bör
utvärderas och genomlysas, särskilt för den äldre
målgruppen. Hänsyn kommer även att behöva
tas till huruvida kommunen behöver förnya fastighetsbeståndet, med nya moderna lokallösningar och boendeformer utan att antalet särskilda
boenden ökar. Det kan bli aktuellt att avveckla
äldre fastigheter för att skapa nya lösningar.
Enligt kommunens bedömning är dagens behov
av LSS-boende cirka 65 lägenheter för personer
i åldern 20–65. Det skulle innebära ett behov
inom kommunen på 85 lägenheter till år 2040.
Detta är dock lågt räknat och behovet kan visa sig
vara större, då andelen personer med behov av
LSS-åtgärder inte korrelerar med befolkningsökningen. De senaste fem åren har det rört sig
om en utökning med cirka 2 lägenheter per år.
Bedömningen i nuläget är att det finns ett behov
av ett nytt boende vart tredje år. Behovet av
LSS-boende är framför allt knutet till de större orterna. Ingången är att möjliggöra LSS i de större

kommande detaljplanerna efter behov. En stor
del av beståndet inom LSS kan placeras i den täta
bebyggelsen för att möjliggöra närhet till kollektivtrafik och serviceutbud. Vissa grupper har dock
ett behov av mer ostörda miljöer och det kan då
vara aktuellt med LSS-boenden i kommunens
mindre orter eller på landsbygden.

Fritid
Föreningslivets behov av goda faciliteter ökar när
kommunens befolkning växer och är en viktig
faktor för att kunna bidra till en meningsfull fritid
åt alla. Kommunen är möjliggörare och stöttar
gärna ideella initiativ från kommuninvånare. Vi
ser positivt på byggnationer från föreningar och
på medborgarinitiativ. Det innebär exempelvis
planering av idrottshallar, idrottsplatser och andra mötesplatser samt kultur- och föreningslokaler. Exempelvis kommer kommunens bibliotek att
få ny lokaler och Lallerstedtska huset kan bli nytt
kulturhus. När nya skolor byggs ska det finnas
idrottshallar i full storlek och fortsatt anläggning
av multiarenor/aktivitetsparker kan främja spontana rörelseaktiviteter. Inriktningen bör vara att
verka för samutnyttjande mellan skola på dagtid
och föreningar och kommuninvånare på kvällstid
och helger. Vid nybyggnation av skolor kan föreningars behov tillgodoses genom att lokalerna
får en flexibel och mobil utformning, exempelvis
skolbibliotek, mediatek eller matsal. Bostadsnära
samlingslokaler kan agera som mindre ”kulturhus” vilka kan användas som lokaler för repetitioner, möten och andra mindre evenemang.
Fritidsbegreppet utvecklas och då även behovet
av ett bredare grepp kring området. E-sport, programmering och LAN är några exempel på vad
som också behövs tas med i utvecklingen.
Konstnärlig gestaltning på skolor, förskolor,
idrottshallar, idrottsplatser och äldreboenden bidrar till att skapa identitet och trygga miljöer som
kommuninvånarna värnar om. I planering och gestaltning av dessa kan invånare i bostadsområdet
eller från de kommunala verksamheterna delta.
Barn och ungas rättigheter till att påverka i frågor
som berör dem är en viktig aspekt att beakta.

TRANSPORTINFRASTRUKTUR
TILL 2040
Resandet på järnväg utvecklas starkt, både för
person- och godstransporter. Det beror på ökat
resbehov, gjorda infrastruktursatsningar, en
god trafikering och ett ökat behov av hållbara
godstransporter. På längre sikt finns det troligen

ett behov av fyra spår på västkustbanan genom
Kävlinge kommun. Trafikverket utreder även en
ny dubbelspårig stambana för höghastighetståg
mellan Malmö och Stockholm. Det görs då det
finns ett behov av att öka kapaciteten i det regionala järnvägsnätet och öka resmöjligheterna för
långväga resor inom Sverige. Kävlinge kommuns
östra delar berörs av tre möjliga korridorer för en
ny stambana.
Andelen resor med kollektivtrafik i Kävlinge kommun är lägre än genomsnittet i Skåne. Orter med
tågtrafik har en relativt hög andel kollektivtrafikresor i förhållande till bilresande, det vill säga Kävlinge tätort och Dösjebro. I Furulund är stationen
nyöppnad och resandestatistik finns inte ännu. På
sikt förmodas resandet här att utvecklas liknande
det i Dösjebro, om det inte blir högre då närhet till
Malmö och bättre turtäthet är faktorer som spelar
in. I Löddeköpinge och Hofterup/Ålstorp är det en
låg andel kollektivtrafikresor, så även i de mindre
orterna Barsebäckshamn och Barsebäcks by.
Potentialen för ökad andel kollektivtrafik i dessa
orter är dock stor, men det finns då ett behov av
att förbättra utbudet. Det kan göras dels genom
att öka underlaget av resenärer, dels genom infrastrukturåtgärder.
För att vara ett attraktivt alternativ mot andra
transportsätt finns det ett behov av att vidareutveckla kommunens cykelnät. Det bör vara finmaskigt för att erbjuda korta och gena resor till
olika målpunkter. Cykelbanor är det bästa sättet
att skapa god framkomlighet och säkerhet för
cyklister och fortsatt utveckling av det befintliga
nätet är angeläget. För att skapa ett sammanhållet nätverk av cykelvägar behöver satsningar på
utbyggnad göras inom kommunens orter, mellan
orterna samt mot strategiska målpunkter utanför kommunen. Cykelbanor ger hög komfort och
säkerhet för cyklister, men det är inte möjligt att
anlägga dem längs alla gator inom orterna. Därför
finns det ett behov av andra underlättande åtgärder för cyklister. Det kan vara sänkta hastigheter i
blandtrafik samt införande av cykelfartsgator, där
cyklister och bilister samsas om samma yta men
med en höjd standard för cyklisterna. Det är även
angeläget att ha ett hela-resan-perspektiv för att
skapa attraktiva möjligheter att cykla, likväl som
bra cykelparkering för både kort- och långtidsuppställning.
E6:an, väg 108 och 104 in mot och inom Kävlinge
tätort samt Landskronavägen och Malmövägen i
Löddeköpinge är de vägar som i dagsläget har relativt höga trafikflöden. På några av dessa sträckor
under vissa tider morgon och kväll kan framkom-
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ligheten upplevas som ett problem. Biltrafiken
beräknas öka på alla huvudgator och vägar i kommunen och på flera länkar kan biltrafiken år 2040
uppgå till det dubbla mot nuläget. Det gäller bland
annat Högvägen (väg 1137), Ådalsvägen, Landskronavägen och Köpingevägen i Löddeköpinge,
Kungsgatan, Husarvägen och Lackalängavägen i
Furulund, Kvarngatan, Västergatan, Högalidsvägen
och Storgatan i Kävlinge samt Karabyvägen (väg
104) i Dösjebro. Den ökade biltrafiken innebär att
framkomligheten på flera vägar kommer att påverkas, även om vägarnas kapacitet inte bedöms
överstigas. I tätorterna Löddeköpinge, Furulund
och Kävlinge är det snarare kapaciteten i några
korsningar som är dimensionerande och det kan
finnas risk att framkomligheten i dessa korsningar
begränsas. Den ökade biltrafiken på dessa gator innebär framför allt stora barriäreffekter för
fotgängare och cyklister. Den ökade biltrafiken
påverkar även trafiksäkerheten för skolbarn då
flertalet av dessa gator korsas av skolvägar. Det
finns därför ett behov av att arbeta för minskad
andel bilresor i kommunen för att minska belastningen på vägarna. Dessutom behöver en översyn
av de utpekade korsningarnas utformning för att
både minska framkomlighetsproblem samt för att
minska barriäreffekten. Det finns också ett behov
av insatser för ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter på flera av vägsträckorna, exempelvis
väg 104 genom Dösjebro.
Trafiken på väg E6 har under de senaste 15 åren
nästan fördubblats på delar av sträckan. Trafikflödena uppgår till uppemot 50 000 fordon per dygn.
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie E6 genom Skåne
som färdigställdes 2018 visar att det finns ett behov av flertalet åtgärder på vägen. Anledningen är
att E6 de senare åren har blivit alltmer störningskänslig och restiden blir oförutsägbar vissa timmar
på dygnet på grund av köbildning vid olyckor och
mindre incidenter. Åtgärder som föreslås på kort
sikt är bland annat variabla hastighetssystem, additionskörfält vid trafikplats Lomma och trafikplats
Alnarp, utökat omkörningsförbud, trimningsåtgärder på trafikplatser samt en utvecklad kommunal
planering för hållbart resande och transportsnål
planering. På längre sikt visar studien att det kan
bli aktuellt med additionskörfält mellan trafikplats Flädie och trafikplats Löddeköpinge. På flera
platser längs med E6 finns det problem med höga
bullernivåer, vilket kan förvärras vid ökat trafikflöde. Trafikverket är ansvarig för åtgärderna men
Kävlinge kommun följer frågan.
Kommunen har under de senaste åren systematiskt arbetat med åtgärder för att öka trafiksäkerheten på vägar och gång- och cykelvägar. Det finns
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ett fortsatt stort behov av trafiksäkerhetsåtgärder
på det befintliga nätet för att verka för nollvisionen om att ingen ska dödas eller allvarligt skadas
i trafiken. Utöver satsningarna på gång- och cykelvägar kan det handla om att se över belysning,
hastighetsbegränsningar samt införa hastighetsdämpande åtgärder. Särskild uppmärksamhet behöver läggas på de vägar och gång- och cykelvägar
som fungerar som barns rörelsestråk till skola.
Under åren har ett antal utredningar gjorts för väg
1137 mellan Kävlinge och Löddeköpinge, inklusive
alternativa sträckningar av en ny väg. Under 2015
summerade Trafikverket dessa utredningar med
slutsatsen att den mest lämpliga lösningen var att
rusta befintlig väg med ett antal åtgärder. Flertalet
av dessa åtgärder har genomförts. Det återstår att
försöka förbättra sikten vid korsningspunkterna
med väg 1175 och Tegelbruksvägen samt förtydliga cykelvägarnas korsningspunkter. Väg 1137 som
en länk mellan västra och östra delarna av kommunen har dock kvarstående utmaningar; och det
finns ett behov av att fortsatt studera hur anslutningar kan ske till vägen från utbyggnadsområden,
hur höga bullernivåer kan hanteras, passager
över vägen, kollektivtrafikens framkomlighet samt
korsningarna inne i Kävlinge och Löddeköpinge.
Kapaciteten på vägen bedöms dock inte överstigas utifrån den i översiktsplanen föreslagna nya
bebyggelsen.
Om en full utbyggnad sker enligt översiktsplanens
förslag till förtätnings- och utbyggnadsområden
innebär det en kraftig befolkningsökning. Kommunen har idag en hög grad bilberoende och enligt
den prognostiserade res- och trafikalstringen
kommer detta mönster inte att brytas till år 2040.
Kommunen behöver säkerställa höga ambitioner
för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor. Det kan göras genom att i högre grad
koncentrera utbyggnaden till lägen med goda
förutsättningar för resor med dessa trafikslag
och verka för andra åtgärder som förändrar
färdmedelsvalen. Det finns därmed ett behov av
att arbeta med beteendepåverkande åtgärder i
kombination med fysiska lösningar för att förändra resebeteenden. För att öka kunskapen om, och
uppmuntra till, ett hållbart sätt att resa används
Mobility Management som metod. Inom Mobility
Management används åtgärder som informationsspridning, dialogarbete och kampanjer för att visa
på alternativa sätt att transportera sig och inspirera till nya sätt att resa. Det är viktigt att Mobility
Management tillämpas i hela planeringsprocessen
och finns med som en röd tråd från övergripande planering till genomförande och förvaltning.
Utvecklingen av integrerade mobilitetstjänster ger

ytterligare möjlighet för resenärer att via digitala
plattformar få ett sömlöst resande med hållbara
transporter.
Det finns också ett behov av att hantera godstransporter i den tätare staden, exempelvis
leveranser av varor och insamling av returmaterial. Förändrade konsumtionsmönster med ökad
e-handel innebär också nya förutsättningar för
godstransporter, med många mindre leveranser
till postutlämning och affär.
För att tillgodose möjligheten till rekreation längs
med de gröna utvecklingsstråken, som företrädesvis är linjära element i landskapet, behöver
nya kopplingar över åarna samt väg E6 utvecklas.
Detta behöver ske i samklang med utvecklande av
värdefull natur.

TEKNISK INFRASTRUKTUR
MOT 2040
Kävlinge kommuns tekniska infrastruktur för
vatten består i dagsläget av tre olika ledningsnät;
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Dricksvatten
Varje dygn används i genomsnitt 150 liter
dricksvatten per person i Kävlinge kommun.
Vattenledningsnätet i kommunen byggdes ut på
1960–80-talen. I delar av kommunen har kapacitetstaket nu nåtts och det kommer behöva
göras nya investeringar och uppdimensionering
av ledningar för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av bostäder i dessa kommundelar. Som ett
komplement till uppdimensionering bör åtgärder
för att fortsatt hålla utläckaget på en låg nivå och
förespråka en hållbar dricksvattenanvändning
genomföras. De senaste årens torra somrar
har orsakat ett lägre tryck i delar av kommunen
sommartid, som en direkt följd av att dricksvatten används till mer än hushållsbehov. Ledningsnätet är inte dimensionerat för att tillhandahålla
bevattningsvatten.

Spillvatten
Majoriteten av hushållen i Kävlinge kommun
är anslutna till det kommunala ledningsnätet
för spillvatten och avloppsreningsverket. Ur
miljösynpunkt är detta positivt, då kommunala
avloppsreningsverk oftast har högre reningsgrad
än enskilda lösningar. Spillvattennätet består av
cirka 500 kilometer ledningar av vilka hälften är
50 år eller äldre. Idag är förnyelsetakten av ledningsnätet i Kävlinge kommun cirka 0,7 %. Enligt
branschorganisationen Svenskt Vatten finns det
ett behov av att förnyelsetakten ligger på 1,0 %.

På sikt bör därför förnyelsetakten öka något, inte
minst då en stor del av kommunens ledningsnät
är utbyggt under samma tidsperiod. Dessutom
behöver pumpstationer förnyas och en ny överföringsledning anläggas mellan kommunens västra
och östra delar för att möta planerad utbyggnad
av bostäder och verksamheter. Det finns också ett
behov av att fastighetsägare renoverar sina privata serviser, då även denna del av ledningsnätet är i
behov av förnyelse.
Tillskottsvatten, eller ovidkommande vatten, hör
inte hemma i ledningsnätet för spillvatten. Det
kan exempelvis röra sig om takvatten, dräneringsvatten och inläckande regn- eller grundvatten. Då tillskottsvatten tar upp volym i ledningarna samt kräver energi när det ska pumpas in till
reningsverket, bör ett aktivt arbete med att spåra
och koppla bort tillskottsvatten bedrivas.
På landsbygden, utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp, ansluts fastigheter via avtal när det är tekniskt och ekonomiskt
möjligt. En bedömning görs i varje enskilt fall.
Lågtrycksavloppssystem (LTA) används för att
hantera spillvattnet i nät med små dimensioner.
Inom delar av kommunen har ledningsnäten nått
sin maxkapacitet redan i dagsläget. För fortsatt
utbyggnad av bostäder i dessa områden krävs
det därför enskilt vatten och avlopp. Det kan
undersökas om dessa kan anläggas via samfällighetslösningar.

Dagvatten
De pågående klimatförändringarna innebär en
utmaning för det befintliga dagvattensystemet,
då det är dimensionerat utifrån ett annat nederbördsmönster. Det finns därför ett behov att
utföra åtgärder på det befintliga dagvattennätet. Där infiltration inte är möjlig eller riskerar
försämra grundvattenkvaliteten krävs ytor för
att hantera översvämningsvolymer. I det täta
stadsrummet är det ofta brist på sådana ytor.
Samutnyttjande av befintliga ytor så att de kan
få fler funktioner kan därför vara nödvändigt.
Exempel på ytor som under kortare tidsperioder
kan tillåtas att stå under vatten, för att skydda bebyggelse och för samhället viktiga funktioner, är
grönytor, parker, fotbollsplaner och torgytor men
även cykeltunnlar och parkeringsytor. Vid exploatering av nya områden behöver kommunen ta
höjd för klimatförändringar vid dimensionering
av ledningsnät och fördröjningsmagasin.
Vid skyfall har VA-huvudmannen skyldighet att
kunna ta emot volymer i ledningsnätet som
motsvarar ett 10–30-årsregn beroende på
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bebyggelsestrukturen. Så långt det är möjligt
dimensionerar kommunen nya åtgärder ovan
mark för ett 100-årsregn. Dagvatten, det vill säga
10-30-årsregn, inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten ska hanteras av VA-huvudmannen genom ledningsnät, öppna avrinningsstråk och renings- och fördröjningsdammar.
Lösningarna ska utformas så att det inte står
vatten på markytan oftare än vad området är utformat för och så att mottagande recipient ej får
försämrad status. När det gäller 100-årsregnet
är målet att leda skyfallsvattnet till mottagande
recipient utan att skador uppkommer på befintlig
infrastruktur. Detta sker ytledes och den fysiska
planeringen spelar en avgörande roll då skyfallsvatten får stå på både allmän och privat mark, så
länge ingen skada uppkommer. Vid innestängda
områden där ytavrinning är omöjlig ska tillräcklig
fördröjningsyta säkerställas så avtappning genom
nödbrädd ej orsakar skador inom området eller
nedströms nödbrädden.
Det finns ett behov av att i all fysisk planering beakta dagvatten i ett tidigt skede. En viktig aspekt
är att undvika små detaljplaner när det är möjligt,
då en större detaljplan bättre kan ta hand om
frågan i ett helhetsperspektiv samt säkerställa att
anläggningarna har ett estetiskt värde som upplevs vara ett positivt inslag i närmiljön. Reglering
av dagvattenhantering i detaljplan behöver göras
där det är möjligt. Krav på dagvattenavrinningen
behöver alltid ställas i samband med exploatering av ny mark och vid förändringar i befintlig
bebyggelse. Saknas förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska dagvattnet fördröjas och vid behov renas innan det når
ledningsnät och recipient. Dagvattensystem ska
utformas med hänsyn till recipientens känslighet.
Förorenat dagvatten ska renas vid källan.

Miljökvalitetsnormer för vatten
För att kunna uppnå god status i kommunens ytoch grundvatten finns det ett behov av att hantera frågan både vid utveckling av den bebyggda
miljön och i redan befintliga miljöer genom åtgärder, underhåll och skötsel i ett långsiktigt perspektiv. Dagvattenhantering är ett av de områden
kommunen har rådighet över som är viktigt för
att säkerställa att statusen för grund- och ytvatten inte försämras. Det krävs ett helhetsperspektiv på ”småförorenare” där det kan finnas diffusa
utsläpp som är svåra att förutse eller spåra. Att
skapa lösningar som fördröjer dagvatten innan
det når recipienten är ett effektivt sätt att både
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minska risken för översvämning vid kraftiga skyfall, men om de utformas rätt kan de även ha en
renande funktion som gör att miljökvalitetsnormer för vatten inte påverkas negativt. Det finns
ett behov av att arbeta vidare med ett fördjupat
underlag efter översiktsplanens antagande.
Det kommunala VA-verket är en potentiell förorenare av Kävlingeån, då avloppsvatten innehåller
bland annat bakterier och näringsämnen som
skulle kunna ge negativ påverkan på vattendragets status. Under de senaste 10 åren har gamla
kemikalier sorterats ut och destruerats. Polymerförbrukningen har minskat något och reningsgraden är god. För att minska bräddningarna har
kommunen infört förebyggande underhåll på
pumpstationerna och reningsverket samt arbetar
förebyggande på ledningsnätet.
Utanför kommunens verksamhetsområden för
spillvatten är cirka 500 abonnenter via lågtrycksavloppssystem (LTA) och nya anslutningar tillåts
när så är möjligt för att minimera antalet nya
enskilda avlopp. Det finns drygt 300 fastigheter
med enskilt avlopp i kommunen. De hushåll som
i dagsläget har enskilt avlopp men ligger inom
områden med LTA-nät områden ska ges möjlighet att ansluta sig till LTA-systemet för att minska
risken för påverkan på vattenkvaliteten. Det är
främst i kommunens yttre delar som det inte
finns möjlighet att koppla upp sig mot LTA-nätet,
exempelvis längs med kusten och i de nordöstra
delarna vid byn Virke. Det finns ett behov av att
kommunen i dessa områden verkar för att befintliga anläggningar uppgraderas samt att vara restriktiv till att nya anläggningar tillkommer. Då nya
enskilda avlopp anläggs bör bästa möjliga teknik
användas och miljökvalitetsnormer för vatten tas
i beaktande i handläggningen.
Då en stor del av kommunens yta består av jordbruksmark finns det risk att lantbruken genom
utsläpp av näringsämnen och bekämpningsmedel kan förorena yt- och grundvatten. Utsläppen
kan ske vid läckage vid exempelvis spolplatta,
lagring och hantering av kemikalier eller när bekämpningsmedel eller gödningsmedel används
i verksamheten. Det sker ett löpande tillsynsarbete på punktkällorna. Kommunens intention i
översiktsplanen är att arbeta med åtgärder längs
med åar och vattendrag samt gröna ringar runt
orterna för att skapa mångfunktionella ytor. I
dessa miljöer skapas ytor som kan samla upp
ytavrinning från åkrarna för att minska belastningen på recipienten.

Energi
Elanvändningen förväntas öka kraftigt de kommande åren, särskilt i städer och tätorter. Elektrifieringen av transportsektorn kommer att accelerera och elbehovet förväntas öka i många andra
sektorer, inte minst inom tillverkningsindustrin.
Utvecklingen är önskvärd för att reducera utsläpp
av växthusgaser, men leder till att fler använder
mer el samtidigt. En minskad energianvändning
är en viktig målsättning för framtiden. Det kan
uppnås genom nya tekniska lösningar, energisnåla bostäder samt förändrade konsumtionsmönster. Samhällsplaneringen behöver ändå ta hänsyn
till att effektbehovet, elanvändningen per tidsenhet, ökar. Det maximala effektbehovet bestämmer vilken kapacitet som behövs i elnäten. Skåne
har ett behov av överföring av el från annat håll,
till exempel norra Sverige, då elproduktionen i
länet är låg. Om överföringsförmågan är otillräcklig uppstår kapacitetsbrist i elnäten. I Skåne har
kapacitetsbristen i stamnätet varit föremål för
stor diskussion, då företag och andra nätkunder
inte har kunnat höja sina abonnemang av effekt
som önskat från stamnätet i Malmöområdet.
För Kävlinges del är elanvändningen till 68 %
kopplat till bostäder, 26 % inom tjänster och 6 %
inom industri och bygg. Frågan kring behov av
mer elkapacitet kopplat till framtida utbyggnadsområden bedöms inte som aktuell i nuläget, men
behöver fortsatt studeras. Knappt 10 % av den
totala elanvändningen produceras inom kommunen. Av denna är 1 % planerbar, det vill säga kan
slås på när behovet uppstår, exempelvis kraftvärme. 99 % är ej planerbar, exempelvis sol- och
vindenergi.
Då elanvändningen förväntas öka kraftigt är
elproduktion från hållbara och förnybara energikällor ett viktigt samhällsintresse som går i linje
med nationella och regionala klimat- och energimål. Förnybara energikällor kan vara bioenergi,
solenergi och vindkraft. Odling av biobränslen
konkurrerar med matproduktion och bör därför
främst framställas av restmaterial. De förnybara
energikällorna är i regel ytkrävande och därför
är det en utmaning att lösa de ytor som krävs för
vind- och solkraft.
Möjligheten att bygga ut vindkraft inom Kävlinge
är begränsad, vilket framför allt beror på:

•

Spridd bebyggelse gör att många områden inte
är möjliga för vindkraft på grund av buller.

•

Stora delar av kommunen omfattas av områden med skydd och restriktioner varav många
inte är förenliga med vindkraft.

•

Kommunen utgörs av flera landskapskaraktärer
som bedöms som känsliga för påverkan av storskaliga strukturer som till exempel vindkraft.

Med hjälp av solkraft kan lokal förnybar produktion av el och värme öka och täcka en stor del av
framtidens energibehov. Taklandskap, fasader
och barmark fri från skuggverkan, under ljusa
delen av året, kan producera både värme och el
med hjälp av solkraft. På tak och fasader kan solceller integreras och storskaliga markplacerade
solcellsanläggningar kan anläggas med förutsättningen att anläggningen är enkel att flytta, både
ur tekniskt och juridiskt perspektiv.

Avfall
Den förväntade befolkningsökningen innebär att
mängden hushållsavfall förväntas öka. År 2017
låg mängden hushållsavfall på 165 000 ton/år
för medlemskommunerna inom Sysav. Prognosen ligger på 200 000 ton/år till år 2035. Avfallsmängden per person förväntas dock minska
från 687 till 615 kg/person till år 2035. Ökningen
av avfallsmängderna förklaras främst av ökade
grovavfallsmängder. Under år 2018 minskade
den totala mängden hushållsavfall något. Samtidigt förändras flödena av förpackningar och
returpapper från hushåll. Framför allt ökar mängden plast- och pappersförpackningar till följd av
ökad internethandel, medan mängden returpapper minskar i takt med att hushållen i mindre
utsträckning läser papperstidningar. Insamlingen
av förpackningar och returpapper är i förändring
då det kommit nya lagkrav på området som kommer leda till mer bostadsnära insamling. Naturvårdsverket har definierat bostadsnära insamling
(BNI) som insamling från bostadsfastighet, det vill
säga i direkt anslutning till bostadsfastigheten.
I framtiden behöver utsorteringen av material bli
bättre. För att kunna förebygga, återbruka och
sortera bättre måste det finnas goda möjligheter
till det i kommunen. Det betyder att när staden planeras och byggs måste det skapas goda
förutsättningar för en hållbar avfallshantering,
både för den som ska lämna avfallet och för den
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som ska hämta det. En hållbar avfallshantering
kan till exempel vara att ha nära till sitt avfallsutrymme, att det finns goda möjligheter att sortera
sitt avfall samt att det finns möjlighet att lämna
saker för återbruk. En hållbar avfallshantering
säkerställer god service till invånarna och förebygger arbetsmiljöproblem för de som ska hämta
avfallet. Teknikområdet inom avfallshanteringen
har stor utvecklingspotential för att nå ökad samhällsnytta, samt att möta kundens önskemål och
upplevelse av god service.
Det finns redan idag ett behov av att omlokalisera återvinningscentralen (ÅVC) i Kävlinge
kommun. Anledningen är att den bedöms vara
för liten utifrån invånarantalet samt ligger nära
bostadsbebyggelse. Vid bedömning av lämplig
lokalisering av en återvinningscentral är det
viktigt att hitta ett läge som ger en bra service för
kommuninvånarna, men som också kan innebära
minskade transporter och att minimera risken för
störningar i form av buller. Förutom infrastruktur
för besökare, så behöver ÅVC:n även utformas
för att kunna hantera den stora mängden tunga
transporter som verksamheten genererar. Ytbehovet för en ny ÅVC är minst 15 000 kvadratmeter. Återvinningsstationer och återvinningscentraler innebär också en till stora delar outnyttjad
potential, eftersom de genererar stora mängder
besökare. Under åren 2016-2020 hade Kävlinges
ÅVC i genomsnitt 132 000 besökare per år. Att
kombinera återvinningscentraler eller återvinningsstationer med områden för handel kan därför medföra vinster för handelsföretagen, som
får fler besökare i anslutning till sin verksamhet.
Genom Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) hanteras hushållsavfallet i Kävlinge kommun genom
fastighetsnära hämtning av restavfall samt matavfall. I framtiden bör den fastighetsnära hämtningen byggas ut för övriga fraktioner som idag
måste tas av hushållen till återvinningsstationer
runt om i kommunen. På återvinningscentralen i
Kävlinge lämnas övrigt avfall men i framtiden bör
mer fokus läggas på att sortera ur material som
kan återbrukas/återvinnas.

Masshantering och
materialförsörjning
Det finns oftast ett behov av att antingen tillföra
eller bortföra jordmassor vid nybyggnation och
infrastrukturprojekt, så kallad masshantering.
Då Kävlinge kommun möjliggör för bland annat
byggnation av 6500 bostäder fram till år 2040
behöver kommunen planera för en effektiv
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masshantering. För att minska miljöbelastning
och spara på naturens resurser bör alltid i första
hand återanvändning och återvinning av massor
eftersträvas och en lokal masshantering innebär
kortare transportsträckor. Att hantera frågan
redan i detaljplanering samt verka för ett samarbete mellan aktörer, projekt och närliggande
kommuner gör det enklare att åstadkomma
resurseffektiv hantering av massor. Om massor
inte kan erhållas inom kommunen bör avståndet vägas in vid transport av massor från andra
platser.
För att möta behovet av effektiv masshantering
inom kommunen krävs att det finns platser som
kan nyttjas för förvaring och hantering av massor. Då antalet transporter kan bli stort till områden för masshantering är det fördelaktigt med
närhet till större vägar och befintlig infrastruktur
innebär att färre nya vägar behöver byggas.
Då masshantering kan upplevas som störande
bör även avstånd till boende och rekreationsområden beaktas vid val av lämpliga platser.
Kommunen kan se över möjligheten att ha en
egen masshantering och platser för förvaring av
massor, vilket kan vara en fördel då masshanteringsfrågan ofta är kostnadsdrivande i projekt.
Juridiska aspekter och lagar påverkar utformning
och nyttjande av en plats för masshantering och
om anmälan eller tillstånd krävs. Detta kopplas
till mängden massor, hur förorenade massorna
är, hur länge massorna lagras och även huruvida
detaljplaner pekat ut områden för detta syfte.
Klimatförändringarna innebär ett ökat behov av
höjdsättning av nya områden, särskilt i anslutning till vattendrag där översvämningsrisken är
som störst. Detta behöver regleras redan i detaljplaneskedet. En höjning av marknivån kräver
att massor tillförs och med en välorganiserad
planering möjliggörs för en omlokalisering och
återanvändning av massor mellan olika exploateringsområden.
För de detaljplaner som kommer tas fram till år
2030 har en översiktlig bedömning gjorts gällande om de kommer innebära ett under- eller
överskott på massor. Det kan underlätta behovet
av samordning av masshantering mellan olika
projekt. Landskapsanpassningar, exempelvis
inom Kävlinges gröna ring eller där det behövs
för att hantera översvämningsrisk, kan användas
som sänka för överskottsmassor förutsatt att de
juridiska aspekterna för detta är uppfyllda.

Område

Uppskattad yta

Uppskattad massbalans

Stationsstaden (fortsatt utbyggnad)

15 ha

+/-

Almelund

10 ha

+

Rödjan

4 ha

+/-

Gryet (skola)

3 ha

+

Östra Rinnebäck (bostäder och verksamheter)

8 + 5 ha

+

Harrievallen

3 ha

-

Kävlinge norra etapp 1

14 ha

+

Åstaden etapp ett (inkl. genomgående väg)

17 ha

-

Glacéområdet

1 ha

-

Plattan

1,5 ha

Kronovägen

2 ha

+

Furulund centrum

1 ha

+

Häradsvägen etapp 1

20 ha

+

Lödde öster etapp 1

20 ha

+

Lödde centrum

1,5 ha

+

Lödde Folkets Park

1 ha

+

Östra skolan

0,5 ha

+/-

Dösjebro etapp 1

25 ha

+/-

Intill Skönadals förskola/skola

3 ha

+

Söder om Lundåkravägen etapp 1

7,5 ha

-

Barsebäcks boställe

1 ha

+

Barsebäck 42:1

3 ha

+/-

+/-

Tabell 3  Uppskattad massbalans i detaljplaner fram till år 2030

KLIMATANPASSNING TILL 2040
Klimatet håller på att förändras, vilket påverkar
Sverige på flera olika sätt. Framför allt handlar
det om höjda temperaturer och ökad nederbörd. Det handlar också om en ökad frekvens av
extrema väderhändelser som värmeböljor och
skyfall. Andra klimateffekter är stigande havsnivåer och förhöjt utflöde i vattendrag och som en
följd av detta även ökade risker för ras, skred och
erosion.
Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för
att både minska klimatutsläppen och anpassa
samhället till ett förändrat klimat. I framtiden
kommer sannolikt fler tillfällen med extremt
väder. Klimatanpassning handlar om att minska

kommunens sårbarhet för klimatrelaterade händelser, men också att ta tillvara positiva effekter
som ett förändrat klimat ger. En längre växtsäsong kan exempelvis öppna för nya grödor eller
ytterligare skördar varje år.
Kommunernas fysiska planering spelar en viktig
roll i klimatarbetet, bland annat för att den ger
möjlighet att ställa krav på att klimatanpassning
sker i planering och byggande. Det rör frågor
som lokalisering och utformning av bebyggelse
samt att avsätta tillräckliga skyddsavstånd. Det
handlar också om att i befintlig bebyggelse hantera bland annat teknisk infrastruktur och grönstruktur på ett strategiskt vis för att möta ett
klimat i förändring. Det är samhällsekonomiskt
lönsamt att vidta åtgärder för att skydda sig mot
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klimatförändringar i jämförelse med de kostnader
som ett skyfall eller en översvämning kan orsaka
för både enskilda och hela samhället. Enligt
skadeståndslagen är kommunen ansvarig för sin
planering i 10 år utifrån frågan om klimatanpassning. Kommunen är också huvudman för infrastruktur och äger fastigheter som kan påverkas
av klimatförändringar. Den enskilda fastighetsägaren är skyldig att själv vidta förebyggande
åtgärder för att skydda sin egendom.

Varmare och torrare klimat
Enligt SMHI:s beräkningar kommer Sverige att få
ett allt varmare klimat. Ökningen är störst under
vintern, även om Skåne påverkas i mindre grad
då mängden snö generellt är mindre här. Temperaturökningen under sommaren kommer att bli
störst i södra delen av Sverige. Värmeböljor med
extremtemperaturer kommer troligen att bli vanligare och temperaturer på över 40 grader kan
bli aktuellt vart tjugonde år. Folkhälsan påverkas
negativt av förhöjda temperaturer, bland annat
genom sämre luftkvalitet, ökad smittspridning
och ökad dödlighet. De mest utsatta grupperna
är gamla och sjuka. I en studie av Boverket,
Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av
befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom
grönstruktur (2010), beräknades 10 % ökning av
grönytor i en tätbebyggd stad sänka den genomsnittliga temperaturen med upp till fyra grader.
Lummiga parkmiljöer och rikligt med gatuträd
är nyckelåtgärder för att motverka de negativa
effekterna av värmeböljor i orter. Kävlinge kommun har under år 2020 gjort en värmekartering
av kommunen som visar att det finns betydande
utmaningar avseende värmeöar i Kävlinge tätort
och Löddeköpinge. Dessa utmaningar ska beaktas i fortsatt planering, framför allt vid förtätning.
För orterna Furulund, Dösjebro och Hofterup/
Ålstorp är det mindre påverkan då orterna är omgivna av grönstruktur som ger svalka. Det finns
ett behov av att ta särskild hänsyn till värmeböljor vid planering av skolor, förskolor och boende
för äldre i alla kommunens orter.

Blötare och fuktigare klimat
En effekt av ett varmare klimat är en förändring i
nederbördsmängder, vilket fördelas ojämnt över
årstiderna. Vintrarna blir rikare på nederbörd,
främst i form av regn. I slutet av seklet kan nederbörden ha ökat med 40 % i kommunen. Risken
för översvämningar kommer att öka till följd av
ökad nederbörd, ökad risk för kraftiga skyfall och
kraftiga regn samt ökade flöden i vattendragen.
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Allt blötare vintrar följs av somrar med ökad risk
för skyfall. Kävlinge kommun har under år 2020
gjort en skyfallskartering för kommunen som
visar på betydande påverkan för Kävlinge tätort,
Furulund och Löddeköpinge vid skyfall. Orsaken
är avrinning från omkringliggande jordbruksmark
mot Kävlingeån. Orterna har inte heller någon
grönstruktur som fångar upp vattnet. För Dösjebro
och Hofterup/Ålstorp är inte påverkan lika påtaglig. För Barsebäcks by och Barsebäckshamn har
avrinningen från omkringliggande jordbruksmark
påverkan, men i mindre utsträckning än i kommunens större orter. I samtliga orter finns lågpunkter som kan översvämmas vid skyfall, frågan
behöver hanteras i all kommande planering.
Översvämningsrisken i kommunens åar behöver
tas i beaktande i den kommande planeringen för
orterna längs med åarna. Under år 2020 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
gjort en översvämningskartering av Kävlingeån.
Karteringen visar på flertalet områden där risk
för översvämningar är påtaglig vid ett 100-årsflöde. Jordbruksmarken längs med ån utgör en
viktig buffert för att minska påverkan på befintlig
bebyggelse. Dessa åkrar innebär dock en risk för
näringsläckage till vattendragen.

Stigande havsnivå
Ishavssmältningen kan komma att ske snabbare
och världshaven kan komma att stiga mer än vad
som tidigare har angetts. I Skandinavien dämpar
landhöjningen effekterna av stigande havsnivåer. I Skåne sker idag landhöjningen med cirka 1
millimeter per år, men eftersom havet stiger med
3 millimeter per år uttrycks det ibland som att
Skåne sjunker. Högre havsnivåer och ökad nederbörd med högre intensitet medför ökad erosion.
Förutsättningen för erosion är dels erosionskänsligt jordmaterial, dels en flödes-/vindhastighet
som är tillräckligt hög för att lossgöra och transportera jordmaterialet. Skåne är inte det område
i Sverige med störst risk för erosion längs med
vattendrag. Som en effekt av höjda havsnivåer
kommer kusterosionen att öka längs med landets
kuster, framför allt i södra Sverige. Detta innebär risk för skadliga konsekvenser för kustnära
bebyggelse och infrastruktur.
Det senaste århundradet har vattenståndet i havet höjts och stigningstakten har nästan fördubblats under de senaste 20 åren. I södra Sverige
har havet stigit cirka 20 centimeter sen slutet på
1800-talet och de senaste 30 åren har höjningstakten ökat till nästan 3 millimeter/år. Effekterna
på kommunens kustzon är, förutom den förhöjda havsnivån, högre vattenstånd i vattendraget

Lödde å. Otillräckliga system för att hantera
dagvatten till följd av utdikning och hårdgöring
av mark kan också bidra till att öka riskerna för
översvämning på sikt. Havets medelvattennivå
kan stiga +1,1 meter enligt klimatscenariot RCP
8,5 och det högsta beräknade vattenståndet
vid Barsebäck kan bli +1,91 meter enligt SMHI.
Inom Kävlinge kommun finns det ett behov av
att hantera havsnivåhöjningar och långsiktigt kan
det handla om att skydda den befintliga bebyggelsen samt kustens naturområden till exempel
Barsebäcks mosse. Det finns ett flertal möjliga
åtgärder. Att anlägga jordvallar i strategiska lägen
hindrar det stigande vattnet från att nå fram
till bebyggelse. Sådana vallar kan relativt enkelt
integreras i en befintlig naturmiljö och kan med
fördel användas som promenadstigar eller cykelvägar. Inne i orterna kan murar vara ett alternativ
till jordvallar. Fördelen är att de tar mindre plats
och kan integreras på ett fint sätt i den byggda
miljön. Ytterligare ett alternativ kan vara att höja
hamnarnas kajer, eller att tillåta en lägre kaj
att översvämmas tillfälligt och bygga en högre
mur eller kaj bakom som skydd. Ett alternativ till
skyddsåtgärder på land är att förlägga dessa ute
till havs. Det kan exempelvis röra sig om att lägga
ut sandrevlar som skydd utanför en kustlinje. Att
bygga vallar ute till havs och på så sätt torrlägga
mellanliggande områden är en metod. Åtgärderna som vidtas på land för att skydda kustorterna och kustlinjen mot översvämning kan med
fördel kombineras med åtgärder ute i havet. Ett
exempel på en sådan tänkbar åtgärd är så kallad
strandfodring. Det innebär att lämpliga lägen ute
till havs fylls upp med sand och grus, vilket bromsar tillfälligt höga havsnivåer.

Påverkan befintlig bebyggelse
En geografisk analys har gjorts för att undersöka vilka delar av den befintliga bebyggelsen
som har störst risk att påverkas av extremväder
och klimatförändringar utifrån RCP 8,5 år 2100.
Analysen visar att 227 bostadshus riskerar att
drabbas av översvämning >50 cm vid skyfall.
75 % av dessa bostäder är friliggande småhus,
främst i orterna Kävlinge, Löddeköpinge, Furulund och Hofterup. I Furulund finns det även risk
för översvämning av flerfamiljshus. Det finns
även flera samhällsfunktioner som kan drabbas
av översvämning vid skyfall, framför allt flera
skolbyggnader men även hälsocentraler, kulturbyggnader och polisstation. Vid ett 100-årsflöde
i Kävlingeån finns det risk för att 5 friliggande
småhus i Kävlinge översvämmas. Vid ett beräknat
högsta flöde i Kävlingeån riskerar 63 bostadshus

att översvämmas, varav de flesta ligger inom ett
koloniområde. Vid en översvämning av kusten vid
+3 meters havsnivå skulle 169 bostäder riskera
att översvämmas, samtliga småhus, varav 120
ligger i Barsebäckshamn. Av de återstående bostäderna ligger en majoritet i Vikhög. 87 bostäder
ligger inom aktsamhetsområde för skred utifrån
SGU:s lutningsanalys. 86 av dem är friliggande
småhus och 82 av dessa ligger i Furulund. I Dösjebro påverkas även 2 samhällsfunktioner. Inom
aktsamhetsområde för strandnära skred ligger
92 bostadshus, varav 85 är småhus. Majoriteten
ligger i Barsebäckshamn, Furulund och Kävlinge.
Analysen visar sammantaget att många småhus i
Kävlinge kommun kan komma att drabbas av extrema väderhändelser. Det är ytterst fastighetsägarens ansvar att hantera dessa risker. Det finns
dock ett behov av att ta fram ett fördjupat underlag för att kunna ta ställning till vilken typ av
åtgärder som kommunen kan genomföra för att
minska riskerna inom kommunen. Då behöver
bland annat påverkan på kommunens infrastruktur ytterligare analyseras och åtgärder definieras.
De åtgärder som annars främst kan vara aktuella
är en fortsatt utveckling av kommunens dagvattensystem och anläggning av exempelvis vallar
för att minska påverkan av havsnivåhöjning.
Vid nybyggnation i havsnära områden måste
bebyggelsen planeras utan risk för människors
hälsa och säkerhet. Hänsyn måste då tas till en
framtida höjning av medelhavsnivån, extremvattenstånd samt vinduppstuvning och vågpåverkan. Enligt SMHI:s och MSB:s rapport Stigande
havsnivåer och ökad översvämningsrisk (2018), kan
havets medelvattennivå komma att stiga +1,1
meter till år 2100 enligt klimatscenariot RCP 8,5.
Havsvattennivån kan dessutom temporärt bli 1,52 meter högre vid stormväder.

Klimatanpassning efter år 2100
Det finns också ett behov av att förhålla sig till
klimatförändringarna i ett längre tidsperspektiv
än år 2100, då den bebyggelse och infrastruktur
som anläggs idag kommer att stå kvar längre
än så. Klimatförändringarna kommer också att
fortsätta påverka vår omgivning. Det är dock
fortfarande svårt att uppskatta vad som kommer
att ske efter år 2100. Enligt IPCC:s framtidsscenario för RCP 8,5 förväntas den globala havsnivån
höjas med 2,3-5,4 meter till år 2300. Regionala
variationer kommer finnas på grund av den
termiska effekten och landhöjning. Enligt den
kustöversvämningskartering som gjorts av MSB
skulle stora delar av Kävlinges kust påverkas av
en havsnivåhöjning på 5 meter. Barsebäckshamn,
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Barsebäcksverket, Barsebäcks mosse och landsbygdsområdet norr om Barsebäcks by, inklusive
delar av E6, skulle till stor del hamna under vatten. Omgivningen runt Lödde ås mynning skulle
också översvämmas och vattenståndet skulle
påverkas hela vägen till centralorten Kävlinge.
Förutom havsnivåhöjningar finns det ökad risk
för erosion längs kusten samt ras, skred och
ett ökat vattenflöde i åarna på grund av större
nederbördsmängder. Det finns än så länge stora
osäkerheter förknippade med projektioner för
havsnivåhöjning och andra beräkningar bortom 2100 och det saknas underlag för regionala
beräkningar för havsnivåhöjning. Utvecklingen
beror också på politiska beslut gällande försök
att bromsa klimatförändringarna. Kunskapsutvecklingen inom området är dock snabb och det
finns ett behov av att fortsatt följa utvecklingen
på området och hantera nya underlag som tas
fram i den fortsatta planeringen.

GRÖNSTRUKTUR TILL 2040
När kommunen växer och utvecklas behöver
behovet av nära och rik blågrön infrastruktur tas
hänsyn till. Natur- och grönområden innehåller ofta höga estetiska värden, ger möjlighet till
motion och lek och utgör tysta och vilsamma
platser i förhållande till den bebyggda miljön. Det
är en viktig faktor för många vid val av boende;
naturområden och närheten till vatten är attraktivt
och bidrar till goda miljöer och tillväxt. En vardaglig kontakt med naturen minskar stress, sänker
blodtrycket och ger bättre folkhälsa. För barn är
naturen särskilt viktig då kreativiteten stimuleras,
koncentrationsförmågan förbättras, förståelse
för naturen skapas och de rör sig i en mångsidig
miljö. Flera av dessa aspekter påverkar även en
arbetsplats positivt och kan uppnås genom utsikt
mot eller tillgång till en grön utemiljö. Bostadsnära
natur och större naturområden ger olika upplevelser och mervärden och därför finns det ett behov
av båda typerna i Kävlinge kommun.
Den bostadsnära naturen besöks oftare och under längre tid ju närmare den finns bostaden. Det
är därför viktigt att det finns parker och grönområden jämnt utspridda inom kommunens orter
och i flera av dem finns det ett behov av att utöka
de gröna och blåa miljöerna. Mångfunktionella
grönytor är att föredra, då de fungerar rekreativt,
kan vara en plats för sociala aktiviteter, är tillgängliga för alla och kan fungera som åtgärd för
klimatanpassning. Rätt utformade kan gröna miljöer både fördröja och rena dagvatten, bidra till
ett gott utomhusklimat, verka bullerdämpande
och skapa en levande stadsmiljö. Inom tätorterna
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finns det behov av att utveckla arbetet med mindre grönytor, parker och så kallade pocket-parks,
så att de blir multifunktionella och består av fler
naturtyper samt erbjuder fler användningsområden än dagens gräsytor. För att minska effekten av en värmebölja bör fler grönytor anläggas,
befintliga träd bevaras och fler träd planteras i
städer, då det har en svalkande effekt. Trädslagen
bör varieras då ökad mångfald ger ökad motståndskraft. Det finns också ett behov av utvecklad grönstruktur runt de större orterna i form av
gröna ringar. De utgör en väsentlig del i nätverk
av grönstruktur samtidigt som det erbjuder utökade arealer naturmark då det medför omställning av viss mark till grönstruktur.
Kävlinge kommuns blågröna samband sammanfaller med flera av de större naturområden
som kommunen har att erbjuda, exempelvis
Järavallen, ådalarna och kusten. Dessa är populära rekreationsområden både för kommunens invånare och besökare från andra delar av
regionen. Med en ökande befolkning finns det
ett behov av att ytterligare tillgängliggöra dessa
områden genom att skapa tydligare entréer och
göra det enklare att ta sig dit till fots, med cykel
eller kollektivtrafik. Samtidigt ökar också behovet
av att värna de ekologiska värden och arter som
riskerar ta skada av ett högre besöksantal. De
blågröna sambanden utgör även en viktig länk
i Kävlinges gröna infrastruktur. Den blågröna
infrastrukturen definieras som ett nätverk av
naturmiljöer, strategiskt planerade och förvaltade
för att leverera ekosystemtjänster. De blågröna
sambanden utgör värdekärnor i den gröna infrastrukturen, men det finns ett behov av att binda
samman dem över både stad och landsbygd.
En sammanhängande grön infrastruktur ger,
tillsammans med bevarandet av olika biotoper,
förutsättningar för en hög biologisk mångfald.
Biologisk mångfald innebär en variationsrikedom
bland levande organismer, vilket ökar naturens
förmåga att anpassa sig och klara framtida
förändringar. Där den blågröna infrastrukturen
stärks skapas ytor för ekosystemtjänster som kan
ge kommunen bättre förutsättningar inför framtiden. Utan ekosystemtjänster kan människan
inte överleva. En motståndskraftig och resilient
kommun ger förutsättning att hantera framtidens utmaningar, till exempel stormar, bränder,
sjukdomar och föroreningar. Kävlinge kommun
behöver en bättre vattenhushållning i landskapet,
så att både torrperioder och översvämningar kan
hanteras. Träd, skog och blommande marker ger
många mervärden.
Några av de blågröna sambanden är unika natur-

miljöer som kräver särskild skötsel. En trend är
en långsam utarmning av de skyddsvärda naturmiljöerna, där övergödning och fel skötsel lett till
att hotade arter försvunnit. Dessa naturmiljöer
har utvecklats under årtusenden och är mycket
dyra att återskapa. Sandmarker är en naturtyp
som är nationellt hotad och Kävlinge kommun
kan ses som en förbisedd värdetrakt för denna.
De är en viktig miljö för blommande växter och
har en rik och värdefull insektsfauna. Sandmarker behöver ständig störning, exempelvis med
grävning, harvning eller bränning, för att hålla
sig öppna, varma och blomrika. Rikkärr är artrika
våtmarker med mycket stor biologisk mångfald
och många hotade arter. Naturtypen är på stark
tillbakagång i Sverige. De återstår i enstaka procent av sin forna utbredning. I Kävlinge finns tre
distinkta rikkärr som kan säkerställas med rätt
anpassad skötsel som slåtter och bete samt restaureringsåtgärder. De flesta tallplanteringarna
i kommunen börjar bli gamla och kommer inom
något till några decennier att börja falla och övergå i ädellövskog, som har växt upp under tallarna.
Att låta skogen utvecklas naturligt gynnar artrikedomen. Död ved och döda träd utgör livsmiljö för var
fjärde rödlistad art, där död ved i skogen är mycket
positivt för naturvärdena. I den fritt utvecklade skogen skapas de värden som är lättast att sköta, bara
att låta den vara. Kävlinge kommun har många
värdefulla och unika miljöer som behöver värnas
när kommunens befolkning växer.
Jordbruket erbjuder försörjande ekosystemtjänster i form av mat, samtidigt som grönområden
är starkt fragmenterade inom denna näring.
Linjära element, småvatten och alléer är viktiga
strukturer för blågrön infrastruktur i detta landskap. Att öka inslagen av gröna områden, gärna
mångfunktionella, är insatser som kan stärka den
gröna infrastrukturen.

JORDBRUKSMARK TILL 2040
Jordbruksmarken i kommunen håller hög klass,
mellan klass 6–10. Den bästa jorden finns centralt
i kommunen samt i de södra delarna. Cirka 70
% av kommunens yta består av jordbruksmark.
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
Översiktsplanens inriktning är att i första hand
förtäta inom befintlig bebyggelse för att spara
brukningsvärd jordbruksmark. På landsbygden

ska främst förtätning ske inom befintlig bystruktur
och i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper.
Kävlinge kommun har dock valt att peka ut nya
utbyggnadsområden på brukningsvärd jordbruksmark som en utveckling av de befintliga orterna
Kävlinge, Löddeköpinge, Furulund, Dösjebro,
Hofterup, Barsebäcks hamn och Barsebäcks by.
Utpekandet av exploatering på jordbruksmark
uppgår till cirka 250 hektar, vilket motsvarar
knappt 2,5 % av kommunens totala yta jordbruksmark. Kommunen gör bedömningen att det inte
går att ianspråkta annan mark för bostäder, då
huvuddelen av kommunens yta består av jordbruksmark. Endast 15 % av kommunens markareal är naturmark, vilket är relativt lågt och därför
har stort behov av att skyddas från exploatering
för att kunna tillgodose invånarna med naturoch rekreation och värna viktiga naturvärden.
Resterande 15 % av kommunens areal består
av bebyggelse och där det är möjligt kommer
förtätning med nya bostäder och verksamheter
att ske. Kävlinge kommun gör även bedömningen
att utbyggnaden av bostäder i större skala utgör
ett väsentligt samhällsintresse, då kommunen
ligger i en expansiv region med bostadsbrist och
har upplevt hög befolkningsutveckling under lång
tid. Utbyggnaden på jordbruksmark ska utnyttja
marken effektivt med fokus på en hög bebyggelsetäthet och ger ett viktigt tillskott av bostäder
med olika utformning. Kommunen ska verka
för olika upplåtelseformer för att tillgängliggöra
bostäderna för en bred målgrupp. Majoriteten av
de 250 hektaren ligger i kollektivtrafiknära läge i
tätorternas randzoner och motsvarar en naturlig
tätortsutveckling. De är dessutom placerade så
att de inte ska motverka ett rationellt brukande
av jordbruksmarken i kommunen. Intill tätorterna
där bebyggelseintresset är viktigast och i deras
närområden ska rekreation prioriteras genom
att där det är möjligt utveckla sammanhållande
grönytor och grönstråk i randzonen ut mot den
omgivande jordbruksmarken enligt de principer
som redovisas i översiktsplanen. En restriktiv
hållning till ny spridd, enskild bebyggelse krävs i
anslutning till tätorternas utpekade utbyggnadsområden för att behålla framtida handlingsfrihet
för orternas utbyggnad. Dessutom är Kävlinge
kommun restriktiv till enskild bebyggelse på landsbygden genom översiktsplanens övergripande
planeringsprinciper. På så sätt agerar kommunen
så att jordbrukslandskapet ej fragmenteras, utan
är intakt för storskalighet och produktion. Totalt
motsvarar den föreslagna utbyggnaden på jordbruksmark cirka 6000 antal nya bostäder.

SOCIALA ASPEKTER TILL 2040

51

Den fysiska planeringen skapar förutsättningar
för människors vardagsvillkor och en genomtänkt
planering kan bidra i arbetet för ökad jämlikhet,
jämställdhet, folkhälsa, upplevd trygghet med
mera. Särskilt viktigt är det för barn och unga, då
många av de framtida livsvillkoren grundläggs
i tidig ålder och har ett starkt samband med
var man växer upp. Det är därför nödvändigt
att lyfta människans sociala behov när fysiska
strukturer planeras, som stadsmiljöer, bostadsområden, infrastruktur och mötesplatser. Det
kan göras genom ett aktivt arbete för att synliggöra sociala värden och mäta sociala effekter i
efterkommande detaljplanering. Det är viktigt att
ta i beaktande vem det planeras för, att skapa
delaktighet i samhällsutvecklingen samt planera
för miljöer som bjuder in till möten och socialt
deltagande. Att mäta de sociala värdena och de
sociala effekterna underlättar förståelsen för hur
människor i vårt samhälle mår och behövs för att
kunna bedöma den fysiska planeringens effekt
på människors livskvalitet.
I ÖP 2040 finns ett stort fokus på att förtäta kommunens orter. Förtätningen kan leda till många
positiva effekter som närhet till olika samhällsfunktioner, ett minskat bilberoende, tryggare
offentliga miljöer och en mer levande stadsmiljö.
Men det krävs en väl genomtänkt strategi för
förtätningen för att den inte samtidigt ska leda
till negativa effekter, exempelvis att gröna miljöer
och ytor som används för barns lek försvinner.
Det finns ett behov av att kartlägga de sociala
värden som finns på olika platser i orterna, en så
kallad sociotopkartering. Då kan planeringen ta
hänsyn till de mötesplatser som finns eller skapa
nya. Barn kan med fördel inkluderas i de kommande detaljplaneprocesserna för att säkerställa
barnperspektivet. Det gäller särskilt bostadsnära
miljöer och skolgårdar och dess omgivning, vilket
kan göra skillnad för barns lärande och livskvalitet. En genomtänkt förtätning behöver även ta
hänsyn till och motverka skuggning och minskad
solbelysning i bostäder, ökad insyn och minskade
avskärmningsmöjligheter.
Att se och lära känna människor i sin omgivning
skapar trygghet och gemenskap. Det offentliga
rummet har en viktig funktion som mötesplats
och bör därför utformas flexibelt. Mötesplatser
kan exempelvis vara torg, skolgårdar, busshållplatser, idrottshallar och matbutiker. I kommande detaljplaner för både förtätning och
utbyggnadsområden bör goda vistelsekvaliteter,
möjlighet att stanna upp samt trygga och säkra
förbindelser hanteras. Särskild uppmärksamhet
behöver läggas på gränser och kontakter mellan
privata och offentliga rum. I bostadsområden är
de privata uteplatserna den plats där människor
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spenderar mest tid utomhus, speciellt de i
markplan. Uteplatser med visuell kontakt med de
offentliga rummen skapar goda förutsättningar
för sociala möten.
Kvinnor och mäns vardagliga mönster tenderar
att skilja sig åt. Kvinnor reser i högre utsträckning
med kollektivtrafik, gör ofta fler men kortare resor och utför olika ärenden, medan män i högre
utsträckning kör bil och gör färre men längre
resor. Kvinnor har dessutom oftare arbeten som
utförs på obekväm arbetstid. De satsningar som
kommunen planerar för med funktionsblandning, förtätning, stärkta centrumfunktioner och
förbättrad kollektivtrafik kan därmed vara ett
steg på vägen för ökad jämställdhet i kommunen.
Trygghet är en annan viktig aspekt, då kvinnor i
högre utsträckning känner sig otrygga kvällstid
i offentliga miljöer. Planläggningen av offentliga
platser behöver ta i beaktande olika årstider och
tider på dygnet för att bidra till ökad trygghet.
Hur miljöer utformas möjliggör eller hindrar olika
typer av fysisk aktivitet som lek, sport, motion
eller daglig förflyttning till fots eller cykel. Den
fysiska aktiviteten har en hälsofrämjande effekt
samtidigt som den bidrar till ett levande offentligt rum där människor i olika åldrar är i rörelse
och möts. Även föreningslivet har en viktig roll
för både folkhälsan och som identitetsskapare
och integrationsforum. Det gäller inte minst för
barn och unga, då det ges möjlighet att träffa
människor i olika åldrar med olika bakgrund.
Genom att aktivt arbeta med barn i föreningslivet
är det möjligt att skapa en sundare livsstil och
motverka övervikt. Samtidigt kan föreningslivet
hjälpa till med att låta barnen utvecklas och lära i
en annan miljö än skolans och det är en arena för
identitetsskapande. Den fysiska planeringen behöver därför hantera även föreningslivets behov
i kommunen likväl som möjlighet till fritidsliv som
inte kostar, exempelvis gröna och blå miljöer och
multifunktionella ytor. Kommunens satsningar på
säkra gång- och cykelvägar kan verka för att gång
och cykel tidigt etableras som naturliga färdsätt
vilka sedan följer med upp i åldrarna. Att aktivt
verka för att bryta både fysiska och mentala barriärer ger också bättre förutsättningar för fysisk
aktivitet samt minskad segregation i samhället.
Det kan kommunen göra genom att exempelvis
skapa goda förbindelser mellan bostadsområden. De större utbyggnadsområdena bör även
utformas så att de tillför värde till grannområden
eller kommunen i stort, genom exempelvis skapa
nya grönområden, skola, service eller gång- och
cykelförbindelser som binder områden samman.
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4. Mark- och vattenanvändning ÖP 2040
Både text och markanvändningskarta i detta avsnitt är vägledande och
ska fungera som stöd vid planering av bebyggelse, transportinfrastruktur,
blågröna områden och bevarande av olika värden. Avgränsningarna är
översiktliga och inte exakta, enskilda fördjupade bedömningar behöver
göras i senare skeden om hur olika utvecklingsförslag konkretiseras
utifrån intentionen i översiktsplanen. Kapitlet som helhet visar på vilka
steg och avvägningar Kävlinge kommun avser göra mot år 2040.
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Övergripande markanvändning
Kävlinge kommun
Översiktsplanens mål är att möjliggöra för 6 500
bostäder att byggas fram till år 2040, med målet
om cirka 320 bostäder per år. Planen möjliggör
för cirka 9 950 bostäder varav merparten, cirka
9 575 bostäder, byggs i tätorterna Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Dösjebro. Etableringar
av verksamhetsområden ska i huvudsak ges plats
i Kävlinge centralort och Löddeköpinge. Fler bostäder ska byggas genom förtätning/omvandling
jämfört med genom nyexploatering på jordbruksmark. Utbyggnaden kommer i huvudsak att ske
med en större täthet, exempelvis som radhus,
parhus eller flerbostadshus, i linje med kommunens antagna förtätningsstrategi. Fördelningen
på tillkommande bostäder mellan flerbostadshus
och småhus är grovt 60 % och 40 %. Flera av
kommunens stadsutvecklingsområden som ingår
i planen fram till år 2040 kommer med stor sannolikhet att fortsätta byggas ut även efter 2040.
I planförslaget finns en överkapacitet av utbyggnads- och förtätningsområden för bostäder i
förhållande till befolkningsprognos och behov av
bostadsbyggande. Kävlinge kommun bedömer
att det på grund av marknadens och markägares varierande intresse av exploatering finns
ett behov av att presentera flera alternativ för
utbyggnad för att säkerställa att 6 500 nya bostäder kommer byggas till år 2040. Kommunen ser
redan nu att en upp emot två tredjedelar av den
möjliga bostadsutbyggnaden ligger efter 2030,

Tätort
Kävlinge
Furulund inklusive
Lackalänga
Löddeköpinge inklusive
Hög

Förtätning
efter år 2030

Utbyggnad
innan år 2030

Utbyggnad efter
år 2030

Totalt

1 265

1 520

650

2 550

5 985

220

290

200

1 230

1 940

335

180

200

485

1 200

100

350

450

50

90

210

100

165

4 805

9 950

Hofterup/Ålstorp
bäckshamn
Kommunen helhet

Tabellen nedan visar på en möjlig utbyggnad per
ort och fördelning mellan förtätning och utbyggnad utifrån översiktsplanens planberedskap.

Förtätning
innan år 2030

Dösjebro

Barsebäcks by och Barse-

där en stor del även kommer vara efter 2040. För
att uppnå kommunens befolkningsmål behöver
cirka 3 000 bostäder byggas till 2030, vilket möjliggörs. Tabellen nedan visar en översiktlig bedömning av bostadsutbyggnad i de olika orterna i
två tidshorisonter. Enligt bostadsförsörjningsprogrammet för Kävlinge kommun så finns behov
av ett diversifierat bostadsutbud i kommunens
större orter, vilket möjliggörs med planförslaget.
Kommunen har för avsikt att göra en prioritering
avseende utbyggnadsområdena i efterföljande
process för att precisera vilka områden som är
angelägna att starta i förhållande till varandra
och utifrån efterfrågan. Det inbegriper en prioriteringsordning för uppstart av detaljplaner, vilket
är kommunens verktyg för att säkerställa att det
sker en rimlig utbyggnadstakt av bostäder utifrån
uppsatta mål. Det händer mycket i Kävlinge i nuläget och det finns en stor efterfrågan på att bygga bostäder i kommunen. Ett intensivt planarbete
pågår. Bara i pågående planering och nyligen
antagna detaljplaner, vilka kommer exploateras
till år 2040, finns cirka 5 000 bostäder.

70
50

15

1 870

2 075

1 200

Tabell 4  Översiktlig beräkning av nya bostäder
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En digital karta för mer tydliga kartor finns på www.kavlinge.se/oversiktsplan2040
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Befintlig järnväg – för både gods- och persontrafik

Befintlig – Områden där nuvarande användning i hu
vudsak ska bibehållas. Centrumbebyggelse. Möjlighet till
mindre förtätning. Förändrad markanvändning ska prö
vas mot översiktsplanen och avsteg ska kunna motiveras.

Byar – mindre bebyggelsegrupper och byar. Varsam
komplettering av bebyggelse kan prövas utifrån riks
intressen, allmänna intressen och förutsättningar för
teknisk försörjning.
Öppna landskap – områden där areella näringar
dominerar och där nuvarande användning i huvudsak
ska bibehållas. Enstaka bebyggelse bör prövas utifrån
riksintressen, allmänna intressen och förutsättningar för
teknisk försörjning.

Befintlig – Områden där nuvarande användning i hu
vudsak ska bibehållas. Befintligt område för verksamhe
ter och handel. Förändrad markanvändning ska prövas
mot översiktsplanen och avsteg ska kunna motiveras.

Utbyggnad – Område för verksamheter och handel.
Ej tillverkningsindustri och logistik.

Förtätning – Område för förtätning och utveckling med
verksamheter och handel av liknande karaktär som
befintlig.

Areella näringar, natur och rekreationsområden, mindre
bebyggelseområden och byar med inslag av verksamheter.

Landsbygd

Besöksanläggning – områden för turism, golf och
fritidsanläggningar. Befintliga markanvändning ska
säkerställas.

Åar och vattendrag – utveckling och tillgängliggörande
av åar och vattendrag på mark och i vatten. Åtgärder ska
undvikas som påverkar befintliga värden negativt.

Grönstruktur – Områden med framtida grönstruktur
eller befintlig grönstruktur där nuvarande användning i
huvudsak ska bibehållas. Befintligt område för grönom
råden, natur och rekreation. Förändrad markanvänd
ning ska prövas mot översiktsplanen och avsteg ska
kunna motiveras.

Höga natur och/eller rekreationsvärden där enstaka be
byggelse kan förekomma. Åtgärder undviks som påverkar
befintliga värden negativt. Kvalitets- och tillgänglighets
främjande åtgärder prioriteras.

Natur, grönområde och rekreationsområde

Ny cykelväg – planerade cykelvägar inklusive alternativa
dragningar av samma cykelväg

Gästhamn – Område för i huvudsak verksamheter kopp
lat till fiske och båtliv, inklusive angränsande markområ
de. Befintlig användning ska i huvudsak bibehållas.

Bad och rekreation – Kustzonsområde ner till 3 meters
djup där bad och rekreation ska prioriteras.

Värdefullt havsområde – Område där höga naturvär
den dominerar. Nuvarande användning ska i huvudsak
bibehållas och åtgärder ska undvikas som påverkar
befintliga värden negativt. Den naturliga strandmiljön
ska prioriteras.

Havsområdet inklusive tillhörande verksamheter.

Vatten

Utredningsområde omvandling – Område där ny
funktion ska utredas och prövas efter Barsebäcksverkets
avveckling.

Energiförsörjning – Område för distribution, lednings
nät och ställverk.

Passage – utredningsområde för möjliga broar över
åarna och E6
Cykelväg – befintliga cykelvägar

Vattenförsörjning – Område för säkerställande av
vattenförsörjning, vattenreservoar.

Avloppshantering – Område för reningsverk.

Teknisk anläggning
Områden där den tekniska försörjningen ska
säkerställas.

Ny stambana utredningsområde – utbredning enligt lo
kaliseringsutredning för ny stambana HässleholmLund.

Områden för verksamheter och handel som ej bör
blandas med bostäder. Störande verksamheter kan
förekomma.

Verksamheter och handel

Förtätning  Områden för förtätning och omvandling
med i huvudsak bostadsbebyggelse med inslag av servi
ce, skola, grönstruktur med mera.

Utbyggnad – Områden för i huvudsak bostads
bebyggelse med inslag av service, skola, grönstruktur
med mera.

Befintlig – Områden där nuvarande användning i hu
vudsak ska bibehållas. Befintlig bebyggelse med i huvud
sak bostäder. Förändrad markanvändning ska prövas
mot översiktsplanen och avsteg ska kunna motiveras.
Komplettering kan ske genom förtätning på lucktomter,
gamla lekplatser med mera.

Övervägande bostäder med inslag av annan användning
så som service, skola, parker med mera.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Förtätning – Utveckling av centrumbebyggelse genom
förtätning och omvandling med hög bebyggelsetäthet
och utpräglad funktionsblandning, inklusive utveckling av
grönstruktur i stadsmiljö.

Utbyggnad - Utveckling av centrumbebyggelse med hög
bebyggelsetäthet och utpräglad funktionsblandning, inklu
sive utveckling av grönstruktur i stadsmiljö.

Områden för transportinfrastruktur, så som väg, cykel,
järnväg.

Tät bebyggelse, blandad användning bostäder/kontor/
service/handel inklusive parker och mindre grönytor.
Statlig väg – det befintliga huvudvägnätet

Transportinfrastruktur

Blandad bebyggelse

Kävlinge tätort
ÖVERGRIPANDE INRIKTNING
Kävlinge tätort utgör kommunens centralort med
potential för ökad stadsmässighet, kommersiell
och offentlig service. Kävlinge är ett stationssamhälle med knappt 9 800 invånare. I Kävlinge
finns förutom skolverksamhet och social omsorg
även service i form av bibliotek, kulturlokaler och
idrottsanläggningar. Med Pågatåg som trafikerar
Västkustbanan och Lommabanan genom Kävlinge
har orten en god kollektivtrafikförsörjning, det tar
mindre än en halvtimme att ta sig till Malmö och
tio minuter till Lund, dit många pendlar.
Översiktsplanen möjliggör 5985 bostäder fram
till år 2040 och plats för ett mer mångfacetterat
näringsliv i en blandad bebyggelse. Kävlinge växer genom förtätning och i prioriterade utbyggnadsområden. Detta möjliggör för ett stort antal
nya bostäder i flerbostadshus, en annan stadsmässig täthet och blandade upplåtelseformer.
Det finns ett behov av att binda ihop de centrala
delarna av Kävlinge på båda sidor om järnvägen
och lyfta utvecklingen av centrum. De offentliga
platserna behöver lyftas och centrumhandelns
omvandling stöttas. I Kävlinge finns en stor
förtätningspotential genom bland annat komplettering av miljonprogramsområden, omvandling av fastigheter i centrum samt omvandling
av industrimark. Ny bebyggelse ska utvecklas i
samklang med Kävlinges identitet och karaktär
som en tidigare bruksort. Den tätare bebyggelsestrukturen kräver också nytänkande kring
parkeringslösningar och möjligheten till alternativa färdsätt i centrum. Inom Kävlinge finns goda
möjligheter att utveckla nya bostadsområden
inom gång- och cykelavstånd från nuvarande
stationsläge.
När Kävlinge centralorts äldre verksamhetsområden omvandlas till blandad bebyggelse behövs
plats för de verksamheter som måste flytta. Det behöver också finnas plats för nya verksamheter som
inte kan lokaliseras i anslutning till bostäder. Därför
planeras nya verksamhetsområden i nordöstra
delen av Kävlinge i anslutning till väg 104.
Kävlinge centralort har en låg andel kvalitativa
grönområden utöver årummet och Högalidsskogen. Under planperioden planeras för en stärkt
blågrön infrastruktur som ska binda samman
stadens grönområden och skapa kontakter med
det omkringliggande landskapet. Den blågröna
infrastrukturen bidrar till biologisk mångfald
samt är viktig för kävlingebornas närrekreation
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och för att klimatanpassa staden mot skyfall och
värmeböljor.
Kommunen planerar för ett sammanhängande
Kävlinge och Furulund genom utbyggnaden av
Åstaden nära Kävlingeån, som ska erbjuda goda
boendekvalitéer enligt kommunens planeringsprinciper.

MARKANVÄNDNING
Blandad bebyggelse – befintligt
Befintlig blandad bebyggelse är en av tätortens få
områden som påminner om den äldre bykärnan.
Den har en stark kulturhistorisk prägel med kyrkobyggnader, intilliggande kyrkogård och kyrkpark, samt flera byggnader med skolverksamhet,
rekreation och mötesplats. Det finns möjlighet
till förtätning på vissa tomter. Utvecklingen ska
ta hänsyn till stärkta och tillgängliga områden för
närrekreation i anslutning till befintliga funktioner. Förändringar i den fysiska miljön ska även
öka tryggheten på rörelsestråk inom området
samt ta hänsyn till kulturhistoria och arkitektur.
För att minska de barriäreffekter som järnvägen
orsakar och stärka centralortens sammanhängande centrumkaraktär ska områdets potential
användas för att skapa ett sammanlänkat stråk
mellan förtätningsområdena i centrumområdet
och det framväxande Stationsstaden i öster.

Blandad bebyggelse – förtätning
Centrum (K1): Den pågående utbyggnaden av
Stationsstaden tillsammans med andra förtätningsprojekt i Kävlinge centrum är en del i en
pågående omvandling som kan ge förutsättningar för en starkare centrumhandel och utvecklade
offentliga platser och attraktiva mötesplatser.
Under planperioden ska fortsatt omvandling och
förtätning av Kävlinges centrala delar prioriteras.
Inom ett större centrumområde i Kävlinge planeras för ett antal olika förtätnings- och omvandlingsprojekt.
Stationsstaden: Pågående utbyggnad som fortlöper de kommande 5–10 åren. Området bebyggs
med bostäder med inslag av butiker, caféer och
kontor samt offentlig verksamhet i form av ett
nytt kommunhus, bibliotek, badhus med mera.
En park planeras inom området, vilken utformas
för att kunna hantera dagvatten. Områdets koppling till västra centrum är central i den fortsatta
utvecklingen. Förbindelserna tvärs järnvägen är
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Mark och vattenanvändningskarta för Kävlinge tätort
särskilt viktiga att stärka. Området beräknas innehålla cirka 1300 bostäder, varav cirka 800 bostäder är kvar att bygga.

och tätare exploatering. Detaljplanearbete pågår
för cirka 400 bostäder. I norr finns detaljplan för
en skola, vilken planeras stå färdig innan 2024.

Södra stationsstaden: Detaljplanearbete pågår för
området söder om Stationsstaden. Den övergripande idén för området är att bibehålla den
småskaliga karaktären men i mötet med Stationsstaden i norr föreslås en högre och tätare
exploatering. Lokaler för service och handel kan
etableras i vissa stråk. Området i sydväst närmast
järnvägen bör långsiktigt ha möjlighet att utvecklas och förtätas. Den nuvarande bibliotekslokalen
avses utvecklas som ett kultur- och aktivitetshus.
Inriktningen är att området ska innehålla cirka
250 bostäder.

Öster om stationsstaden: I området finns potential
för förtätning och omvandling till bostäder med
inslag av service. Förtätning av Kullagården kan
bättre utnyttja området och i ett centralt läge erbjuda fler bostäder för äldre, cirka 200 bostäder.
Området bör tydligare knytas ihop med omgivande bebyggelse och karaktär.

Rödjan 7 med flera: Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i flerbostadshus med högre

Väster om stationen: Söder om Billingshäll finns
områden med potential för förtätning och omvandling. Stadsmässighet och centrumutveckling
ska prägla utvecklingen. Områdets koppling till
östra centrum samt ner mot Mårtensstaden är
central i den fortsatta utvecklingen. Täthet, stråk
och grönstruktur tillsammans med parkeringslös-
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ningar behöver studeras vidare, med möjlighet
för cirka 150 bostäder.
Mårtensstaden: Här finns möjlighet till förtätning och omvandling på flera större tomter och
kvarter. Högre och tätare exploatering med
stadsmässig karaktär där centrumverksamheter
blandat med bostäder står i fokus och det möjliggör cirka 500 bostäder i hela området.
Floravägen: Här möjliggörs omvandling och förtätning för nya bostäder i flerbostadshus vid flytt
av verksamheter till Annehällsområdet. Området
bör tydligare knytas ihop med omgivande bebyggelse och karaktär, samt till kommande utveckling av Åstaden. Inriktningen för området är cirka
200 bostäder.

Blandad bebyggelse – utbyggnad
Åstaden (K2): Arbete med planprogram pågår
för Åstaden, området som ska binda samman
Kävlinge och Furulund till en stad. Inriktningen är
blandad bebyggelse, tätare i norr, där handel och
välfärdsservice som skola och förskola inkluderas. Inom ramen för planprogrammet studeras
befintlig bebyggelses arkitektur, skyddsavstånd
till reningsverket, grönstruktur, översvämningsrisk och tillgänglighet till ån. Inriktning är cirka
1900 bostäder fördelat på både lägenheter, radhus och villor i olika etapper/detaljplaner.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
– befintlig
Kävlinge domineras av friliggande småhus men
det finns även områden med flerfamiljshus,
kedjehus samt radhus. Generellt har Kävlinge en
låg bebyggelsestruktur där bostäder är blandade
med verksamheter. Blandningen resulterar i en
variationsrik bebyggelse från olika tidsåldrar,
arkitektur och funktion. Inom Kävlinges sammanhängande bostadsbebyggelse finns möjlighet till
förtätning på lucktomter samt fastigheter som
ej nyttjas eller kan omvandlas. Möjligheten att
komplettera den östra tätortsgränsen vid golfbanan med ett mindre antal bostäder bör studeras.
Vid förtätning ska vikt läggas på arkitektoniska
kvaliteter samt att nytillskott harmoniserar med
sin omgivning och kulturhistoria i såväl form som
skala. Det är även centralt att stärka och tillgängliggöra närrekreationsområden, bostadsnära grönområden samt utveckla grönstråk, rekreationsytor och mötesplatser. Stråk som möjliggör att
kunna röra sig tryggt till olika noder och ändamål
inom centralorten bör utvecklas.
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Sammanhängande bostadsbebyggelse
– utbyggnad
Östra Rinnebäck (K3): 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.
Kävlinge Norra (K4): Antaget planprogram
möjliggör en utbyggnad av cirka 1200 bostäder.
Detaljplanering pågår för etapp 1 med cirka 500
bostäder. Inriktningen är en tät bebyggelsestruktur med småstadskaraktär där tyngdpunkten ligger på radhus och flerfamiljshus. Välfärdsservice
i form av förskola samt kommersiell service vid
platsbildningar som torg inkluderas i planerna.
Även grönstråk med dagvattenhantering, rekreationsytor och mötesplatser för både nya och
befintliga boende i området hanteras.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
– förtätning
Glacéområdet (K5): Pågående detaljplanearbete
för ny bebyggelse i flerbostadshus för cirka 100
bostäder samt utveckling av kontor och verksamheter inom befintliga byggnader. Inom ramen för
detaljplanearbetet ska hänsyn till ån, markföroreningar och det befintliga grönområdet studeras.
Korsbacka (K6): Ett traditionellt funktionsuppdelat bostadsområde från 1970-talet, där bebyggelsen är grupperad kring gårdar med lekplatser
och består av två till tre våningar. I områdets ytterområden ligger stora parkeringsytor. Förtätning
genom påbyggnad och omvandling av impedimentsytor är möjligt för cirka 100 bostäder.
Arvidsborgsgården (K7): Möjlighet finns att förtäta området. Intentionerna är att skapa en tät
och småskalig bebyggelse där så mycket befintlig
grönska som möjligt bevaras. Tidiga skisser möjliggör för cirka 70 bostäder.
Spannet 1 (K8): En tidigare handelstomt där förtätning i form av bostäder har potential att läka
stadsrummet. Täthet och höjd behöver studeras
vidare, men tidiga skisser ger möjlighet för cirka
15 bostäder.
Lilla Ro (K9): Omvandling av befintlig industriverksamhet till bostäder. Området ligger kollektivtrafiknära. Det finns möjlighet att förtäta på det redan ianspråktagna markområdet och där utveckla
en blandad bostadsbebyggelse nära ån. Närheten
till vattenskyddsområdet behöver studeras i fortsatt planarbete. Möjlighet för cirka 50 bostäder.

Verksamheter och handel – befintligt
Bogesholms verksamhetsområde: Småskalig
företagsverksamhet med viss trafikintensiv
service, bland annat en bensinstation, samt
handel. Det finns möjlighet till viss förtätning och
komplettering av ny bebyggelse. Det är viktigt att
bibehålla grönytor för klimatanpassning, även se
över utformning avseende dagvatten. Grönytan i
områdets norra del utgör entrén till tätorten vars
intrycksbärande funktion ska bevaras. Verksamhetsområdets yta är cirka 6 hektar.

Verksamheter och handel – utbyggnad
Östra Rinnebäck (K10): 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.

Verksamheter och handel – förtätning
Annehälls verksamhetsområde (K11): Utökning
av befintligt verksamhetsområde norrut som
delvis redan är detaljplanelagt. Inom det befintliga verksamhetsområdet finns möjlighet till
förtätning och komplettering med ny bebyggelse,
grönytor för klimatanpassning som är viktiga att
säkerställa. Detaljhandel samt verksamheter som
negativt kan påverka Stora Harrie mosse är ej
lämpliga i området. Befintligt verksamhetsområde är idag cirka 14 hektar, möjlighet att utveckla
med ytterligare cirka 7 hektar verksamhetsyta.

Transportinfrastruktur
Under planperioden planeras en utbyggnad av
gång- och cykelnätverket så det hänger ihop, är
trafiksäkert och samlar stora flöden till stråk som
gynnar handel och service samtidigt som det
bidrar till folkliv och trygghet. Strategiska målpunkter som stationen, skolor och centrum ska
prioriteras. Inom Kävlinge tätort finns det behov
av en högre grad av separering mellan fotgängare och cyklister.
Inom Kävlinge tätort har det skett en översyn av
hastigheterna för att förbättra trafiksäkerhet och
framkomlighet. Vid en förtätning av de centrala
delarna är det viktigt att arbeta vidare med säkra
gång- och cykelpassager. Vid förtätning finns
även behov av att studera lösningar för genomfartstrafiken. De ökade trafikflödena på bland annat Högsvägen, Storgatan och Kvarngatan inne-

bär att dess barriäreffekter behöver minimeras
och trafiksäkerheten förbättras. Säkra passager
för gång- och cykel behöver särskilt säkerställas.
Det är svårt att helt göra om gatustrukturen inne
i befintlig ortsstruktur, men att utforma en mer
småskalig struktur kan behövas. Korsningen Högvägen, Storgatan och Västergatan behöver studeras då den kan få kapacitetsproblem på sikt. Det
kan ge särskilt stor påverkan på framkomligheten
för buss. Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 108/104
genom Kävlinge kan också bli aktuellt vid en ökad
trafikering och nya rörelsemönster vid utbyggnad
av orten.
Inom Kävlinge tätort finns det ett behov av att
arbeta med alternativa parkeringslösningar i
högre grad för att uppmuntra till ett mer hållbart
resande. Det kan till exempel innebära fler cykelparkeringar, parkeringsgarage, parkeringsnorm
vid nybyggnation och parkeringsavgifter.
Utbyggnadsområdena kräver investeringar i
ny infrastruktur, vilket studeras noggrannare i
kommande planprogram och detaljplanering.
Vid utbyggnad av Östra Rinnebäck behöver en
lösning för gång- och cykelväg mot Kävlinge
centrum studeras, förslagsvis genom en förlängning av cykelstråket längs Harrievägen. Områdets
tillfarter planeras att ske från Harrievägen. Vid
utbyggnad av Kävlinge Norra finns det behov av
en ny gång- och cykelväg söderut mot centrum
och stationen. Bedömningen är att det även finns
behov av planskilda korsningar när området
ska anslutas till väg 108. Åstaden innehåller nya
stråk för cykel såväl som biltrafik med passager över ån. Tidiga skisser visar på flera möjliga
gång- och cykelpassager samt en bro avsedd för
biltrafik mot Storgatan/Kungsgatan i Furulund.
Inom ramen för pågående planprogram studeras
både lokalisering och inverkan på trafikflöden,
bullerproblematik, påverkan på ån med mera.
Pågående utbyggnad av Almelund enligt gällande
detaljplan innebär att en tillfartsväg ansluts från
utbyggnadsområdet till väg 1137.

Vattenförsörjning
Mark behöver säkerställas kring Kävlinge kommuns vattentorn för befintlig verksamhet. Kävlinge vattentorn rymmer idag 1 500 m3, efter utbyggnad bedöms den minsta utjämningsvolymen
utan säkerhetsvolym vara cirka 1800 m3. Denna
volym behövs för att hantera dygnsvariationerna.
Utöver utjämningsvolym behövs en säkerhetsvolym på mellan 5–10 000 m3 för att hantera
störningar på ledningsnätet. För en utbyggnad
enligt ÖP 2040 behövs därmed en utbyggnad av
utjämnings- och säkerhetsvolymen på sikt.
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En fördjupad utredning påbörjas våren 2021 i
syfte att säkerställa och optimera Kävlinge kommuns dricksvattenanläggning. Den genomförs
tillsammans med Sydvatten. I dagsläget står det
klart att Kävlinge kommun i framtiden kommer
att behöva tryckstegringsstation samt större
utjämnings- och säkerhetsvolym. Utredningen
kommer att visa optimal placering för dessa.
En av lösningarna för att möjliggöra utbyggnad
i Furulund är ytterligare en stor påkoppling på
Sydvattens ledning. Ytterligare en anslutningspunkt skulle minska sårbarheten i systemet och
därmed minska behovet av säkerhetsvolym.

Avloppshantering
Område för avloppsreningsverket i Kävlinge.
Reningsverket omhändertar och renar avloppsvattnet från cirka 9 200 abonnenter, cirka 31 000
personer och diverse industrier, som är anslutna
till den kommunala reningsanläggningen. Kävlinge
avloppsreningsverk är dimensionerat för cirka
61 000 personekvivalenter och belastas i dagsläget med 22 000, då industriernas spillvatten
omräknats till personekvivalenter. För planerad
framtida utbyggnad finns i dagsläget tillräcklig reningskapacitet vid avloppsreningsverket
i Kävlinge. Inom de närmaste 5 åren kommer reningsverket att byggas ut med utökad
bassängvolym i mellansedimenterings- och

slutsedimenteringsstegen.

Besöksanläggning
Kävlinge golfbana: I nuläget en 18 hålsbana samt
en korthålsbana. Arbete pågår med anpassningar
till ett förändrat klimat, bland annat dränering på
delar av området samt utökade vattendepåer. I
fortsatt planering ska möjligheten att exploatera
ett fåtal bostäder i områdets västra del studeras
samt förutsättningarna för utvecklad närrekreation.
Högalids idrottsplats: Kävlinges stora idrottsanläggning med gräs- och konstgräsplaner samt
boulebanor. Det finns även klubbstugor och omklädningsrum. Idrottsplatsen ligger i närheten av
Högalidskogen. Intentionerna är att under planperioden stärka områdets utformning, tillgänglighet och användning med kopplingar och stråk.

Grönstruktur
Den sammanhängande grönstrukturen i Kävlinge
tätort är framför allt koncentrerad till södra delen
längs med Kävlingeån samt Högalidskogen. Kävlingeån bildar ett naturligt stråk genom tätorten
med dess gröna omgivningar av parklandskap,
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terrasser, buskage, gräsmattor, betesmarker
och trädpartier. Silverforsen Folkets park är ett
parkrum för rekreation och lek med större träd
av ek, bok, lind och lönn. Söder om Kävlingeån
finns öppna sandiga gräsmarker och trädade
åkrar med höga naturvärden. De skogs- och
trädområden som finns består främst av relativt
unga träd. Det gäller även Högalidskogen som
har ett stort rekreativt värde med möjligheter till
löpning, träning i utegym, lekytor samt grill- och
picknickplatser. Med rätt skötsel över tid kommer skogen att få högre ekologiska värden som
kan bidra med fler ekosystemtjänster. I västra
delen av Kävlinge i tätortsdelen Emmyhill finns
ett långsmalt parkområde med träd och buskar.
Stora Harrie mosse ligger nordost om Kävlinge
med mycket höga naturvärden. Området omges
idag av odlingsmark.
För övriga delar av Kävlinge består grönstrukturen övervägande av villabebyggelsens grönska,
klippta gräsmattor och mindre träddungar.
Kävlinges tätortsutveckling ställer krav på en
utökad multifunktionell grönstruktur för att
tillgodose invånarna med en god och rekreativ
boende- och vistelsemiljö. Det finns ett behov
att koppla samman de gröna öarna i orten och
säkerställa att det tillförs gröna kvaliteter i staden
vid både förtätning och i utbyggnadsområden.
Dessa kvalitativa ytor bör utformas så att de kan
ge olika typer av ekosystemtjänster som dagvattenhantering vid skyfall eller värmereglering
som kan hantera värmeöar och erbjuda svalka
i den tätare stadsmiljön. De behöver också ge
utrymme för nödvändiga tekniska lösningar för
till exempel dagvattenhantering. Den befintliga
grönstrukturen i Kävlinge tätort avses stärkas
genom exempelvis ett ökat trädinslag längs
gatustråk eller en utvecklad mångfunktionalitet
som tillgodoser flertalet av ovan nämnda behov.
När centrum förtätas och Kävlinge blir stad är det
viktigt att skapa urbana miljöer som inte är hårdgjorda utan planera för mindre parker, grönstråk,
trädsinlag samt gröna tak och väggar.
Längs med Kävlingeån avser kommunen fortsätta arbetet med att öka den fysiska och visuella
tillgängligheten till vattendraget och ge möjlighet
att utveckla besöksnäringen i form av naturturism. Flera fysiska åtgärder kommer att vidtas på
framför allt kommunal mark men även i samarbete med privata fastighetsägare. Informationsinsatser om ån och dess områden kan med fördel
inkluderas i detta arbete. Mer om kommunens
intentioner för årummets utveckling finns i avsnittet om Åar och vattendrag.

Kävlinges gröna ring kommer att omsluta Kävlinge
och binda samman befintlig och nyetablerad
grönstruktur och på så vis ge invånare och
besökare möjlighet att röra sig och vistas i en
obruten naturmiljö. Ringen är tänkt att bättre
förena ortens grönstruktur från Kävlingeån via
Kävlinge golfbana, Rinnebäck, Stora Harrie mosse
och vidare till Gryet för att sedan fortsätta över
järnvägen till Högalidskogen, idrottsplatsen samt
utbyggnadsområdet Kävlinge Norra. De utvecklade gröna inslagen i Kävlinge Norra ska även bindas samman längs med tätortens norra delar vid
Arvidsborg, Emmyhill och Åkershäll för att möta
utbyggnadsområdet Almelund. Stråket går ner
mot Vikenområdet och Kävlingeån och tillbaka
igen längs med Åstaden och in mot centrum. Nya
passager över ån möjliggör för att knyta samman Furulunds natur- och rekreationsområden
med Kävlinges. Inom ringen ska ett flertal gröna
värdeförstärkningar genomföras, tillgängligheten
förbättras genom enkla gång och rekreationsstråk samt nya gröna element tillskapas. På sikt
avser kommunen att utveckla ringen vidare ner
mot Lackalänga. Kommunens vilja är att sluta

den gröna ringen genom sammankoppling med
Stångby mosse och de gröna miljöerna i anslutning till Hobybäcken. Detta förutsätter samverkan med Lunds kommun.
Utvecklingen av Kävlinges gröna ring innebär att
fler invånare får tillgång till närnatur och att det
finns större, sammanhängande grönområden
att röra sig i. Den kommande skolan i Gryet får
tillgång till pedagogiska, gröna utemiljöer. Den
gröna ringen skapar också en mjukare övergång
mellan orten och det omgivande jordbrukslandskapet och ska utformas så att den fungerar
som en buffertzon mot de vattenmängder som
kommer norrifrån vid skyfall. En utvecklad grön
struktur är en central åtgärd för klimatanpassning av Kävlinge. För flertalet platser ska lämplig
vegetation anläggas som skapar både trevliga
rekreationsmiljöer och livsmiljöer för fåglar och
vilt. Utvecklingen av Kävlinges gröna ring sker
företrädesvis på kommunalt ägd mark samt innefattar Stora Harrie mosse – ett naturreservat och
Natura 2000-område som får förutsättningar att
utvecklas och som genom riktade åtgärder kan
tåla ett ökande besöksantal.
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HÄNSYNSTAGANDEN
Riksintresse
Riksintresse naturvård, N52 Stora Harrie mosse, som även är natura 2000-område (art- och
habitatdirektivet) samt naturreservat ligger strax
nordost om orten. Vid utökning av verksamhetsområdet Annehäll (K11) är det viktigt att ta hänsyn till riksintresset. Det innebär bland annat att
ändringar av markförhållanden, hårdgöringsgrad
med mera behöver studeras noggrant. Även en
utbyggnad av verksamheter och bostäder inom
Östra Rinnebäck (K3, K11) behöver förhålla sig till
riksintresset. Frågan behöver studeras i pågående detaljplanering.
Riksintresse för friluftsliv FM09 Kävlingeån från
Vombsjön till Bjärred ligger i Kävlinges södra
gräns. Kommunen har som intention att öka
tillgängligheten till ån. Åstaden (K2), Glacéområdet (K5) och Lilla Ro (K9) ligger inom eller precis
i anslutning till riksintresset. En förutsättning för
kommande detaljplanearbeten är att tillgängligheten till ån ska öka jämfört med dagens läge
för alla potentiella besökare. Kävlinge kommun
bedömer därför att de föreslagna utbyggnaderna
inte kommer innebära påtaglig skada på riksintresset utan snarare öka de rekreativa värdena
längs med ån och förstärka riksintressets värden.
Riksintresse för kulturmiljö M45 Lackalänga ligger
söder om Kävlingeån och Kävlinge tätort. Området
beskrivs som en dalgångsbygd och odlingslandskap
med en betydande koncentration av fornlämningar,
där bronsålderhögar har en dominerade ställning
samt äldre gårdar som ligger fritt i landskapet. Det
öppna jordbrukslandskapet, som sluttar och böljar
ner mot Kävlingeån, är ett tydligt karaktärsdrag och
det finns starka rumsliga siktsamban söderut från
Kävlinge tätort som är viktigt att bevara. Ny bebyggelse bör undvikas söder om ån.
Västkustbanan samt Godsstråket genom Skåne är
utpekade riksintressen för järnväg. Vid förtätning
i Kävlinge centrum (K1), utbyggnaden av Kävlinge
Norra (K4) och omvandlingen av Lilla Ro (K9) ska
särskild hänsyn tas till järnvägen så att inga åtgärder genomförs som kan försvåra tillkomsten eller
nyttjandet av järnvägen. Bullersituationen och
hänsyn till farligt gods behöver studeras närmare i
kommande detaljplanering. Utifrån dessa hänsynstaganden anser kommunen att det inte finns risk
för påtaglig skada på riksintresset.
Inom utredningsområdet för nya stambanor
ligger utredningsområdet Östra Rinnebäck (K3,
K10), besöksanläggningen Kävlinge golfklubb
samt de östligaste delarna av tätorten. Kävlinge
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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. Hur kommunen förhåller sig till resterande del av riksintresset hanteras under avsnittet Landsbygden och
mindre byar, Landsbygdsområde 1.

Regionala och nationella intressen
I Kävlinge kommer cirka 100 hektar brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för utbyggnadsområden. Två tredjedelar av ytan kommer
att innehålla kvarters- och bebyggelsestruktur
och en tredjedel kommer att bestå av blågrön
infrastruktur. Av de utbyggnadsområden som
pekas ut på jordbruksmark, så är inget nytt sedan
ÖP 2010. För Åstaden (K2) pågår arbetet med
planprogram, i Kävlinge Norra (K4) och Östra
Rinnebäck (K3, K11) pågår detaljplanering. För att
säkerställa en effektiv markanvändning ska tät
bebyggelse prioriteras, med olika typer av utförande i form av storlek samt upplåtelseformer.
Kävlinge-Furulund-Kullen är utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet. I Kävlinge berörs
Stationsstaden (K1), befintlig bebyggelse i Åstaden (K2) samt hela orten väster om järnvägen.
Utvecklingen av bruksorten med tillhörande
bebyggelse ska tas hänsyn till i förtätning och
utvecklingen av Åstaden. Det kommer studeras
närmare i detaljplanearbete. I Stationsstaden har
den gamla bebyggelsen redan rivits.
Längs med Kävlingeån råder strandskydd
100–300 meter. Upphävande av strandskydd kan
komma att ske i detaljplaneringen av utbyggnadsområdet Åstaden (K2). I området närmast
ån planerar kommunen för ökad tillgänglighet
för rekreation. Idag är där jordbruksmark, men
kommunen har intentionen att öka naturvärdena
längs med ån. Kommunen bedömer att strandskyddets intressen kan stärkas i utvecklingen av
Åstaden. Omvandlingen av Lilla Ro (K9) planeras
utanför strandskyddet, men frågan behöver studeras mer utförligt i kommande detaljplanering.
Länsvägarna 104 och 108 passerar genom Kävlinge. Dessa är primära länsvägar med en viktig
funktion för transporter till och genom kommunen. En bebyggelsefri zon om minst 30 meter ska
hållas till vägarna i kommande detaljplanering.

Vatten i fysisk planering och klimatförändringar
Omvandlingen av Lilla Ro (K9) från befintligt
verksamhetsområde till bostadsområde sker inom
vattenskyddsområde. Kommunens bedömning är

att bostäder är mer lämpligt än verksamhet med
hänsyn till vattenskyddsområdet. Det krävs särskild försiktighet vid sanering av området. Då det
främst kommer att vara tillägg i bebyggelse inom
redan exploaterat område bedömer kommunen
att vattenskyddsområdet inte påverkas negativt,
men frågan får studeras vidare vid detaljplanering.
Utbyggnaden av Kävlinge tätort kommer innebära behov av större kapacitet för dricksvatten
med utökad utjämnings- och säkerhetsvolym, det
pågår en fördjupad studie i frågan.
Översvämningskarteringen för Kävlingeån utifrån
ett 100-årsflöde visar på stora översvämningsområden inom Åstaden (K2). Frågan behöver
noggrant studeras och lösas i pågående planprogram. Vid exploatering behöver denna översvämningsyta sättas i ett större sammanhang, för att
inte påverka befintlig bebyggelse nedströms.
Området öster om Åstaden, vid koloniområdet,
påverkas redan idag av översvämningsproblematik vilket blir än större vid scenariot 100-årsflöde. Detta område bedöms ej lämpligt för ny
bebyggelse. I övrigt påverkas inte Kävlinge tätort
av översvämningsrisk. Intill ån ligger kommunens
reningsverk, en samhällskritisk verksamhet, och
vid beräknat högsta flöde finns risk för översvämning. Frågan behöver hanteras för att säkerställa
verksamhetens långsiktiga funktion.
Vid skyfall påverkas orten från norr av avrinning
från omkringliggande jordbruksmark och sluttande mark ned mot Kävlingeån. Vissa områden
inom tätorten kommer att påverkas av såväl
höga flöden som översvämningar. Några platser
har redan idag känd översvämningsproblematik
vid kraftiga skyfall till exempel Kvarngatans passage under järnvägen. Även vissa bostadsområden kan bli påverkade som sydvästra Rinnebäck.
Fördjupade analyser för bättre anpassning till
framtida hantering av höga flöden och vattennivåer bör tas fram i fortsatt planering. Utvecklingen av Kävlinges gröna ring ger goda möjligheter
att hantera utmaningen med avrinning norrifrån.
Frågan ska studeras i kommande utformning,
där miljöer som kan hantera vattnet från skyfall
innan det hamnar i tätorten är centrala. Genom
anläggande av mångfunktionella ytor med fokus
på fördröjning av vatten, rekreation och biologisk
mångfald rustas Kävlinge bättre för framtida
regnmängder. Vissa samhällsviktiga verksamheter, exempelvis äldreboendet Billingshäll och
vårdcentralen, kan komma att påverkas vid skyfall då de ligger i lågpunkter. Förtätning och omvandling i dessa områden ger en möjlighet att se
över situationen och förbättra gatumiljöerna och

allmänna platser så att de kan hantera skyfall.
Hårdgjorda ytor bör minimeras vid ny exploatering och där det är möjligt även på befintliga
platser ersättas av genomsläppliga material som
inte bidrar till ytavrinning i samma höga grad. Vid
förtätning finns det en risk att grönområden som
tidigare varit en buffert mot flöden och föroreningar exploateras eller att den totala hårdgöringsgraden i orten ökar – vilket i sin tur kan leda
till negativ påverkan på recipienten. Grönytor
som har denna buffrande förmåga behöver
därför värnas eller att tillägg av nya grönytor och
träd i stadsmiljön görs. Hanteringen av dagvatten
vid nyexploatering bör hanteras som öppna
system. Befintligt dagvattennät bör analyseras
utifrån möjligheterna att öppnas upp och hantera ökande vattenmängder. Alternativt kan nya
dagvattenanläggningar vara aktuellt i Kävlinge.
Det handlar då om kompensatoriska utjämningsytor som kan samla upp och rena innan vattnet
släpps ut i recipienten. På vissa platser kan det
vara aktuellt med underjordiska magasin. Storgatan transporterar mycket dagvatten både ovan
och under mark vid kraftiga regn och ställer till
problem vid Gästgivargården. Vid förtätning måste detta utredas så att situationen inte förvärras.
Stora delar av Kävlinge Norra (K4) ligger i en
lågpunkt som utgör instängt område. Vid stora
nederbördsmängder kan det därför inte ske någon
ytlig avrinning till omkringliggande områden. I så
väl arbetet med planprogrammet som pågående
arbete med detaljplan har frågan studerats för att
säkerställa väl dimensionerade grönytor och dammar som kan hantera dagvattnet inom området.
Åstaden (K2) ligger nära och delvis inneslutet av ån,
vilket ökar risken för föroreningar till ån. Frågan
studeras i pågående planprogram och i kommande
detaljplanering behöver lösningar hittas som kan
hantera diffusa utsläpp, exempelvis genom en samlad lösning för dagvatten. I Östra Rinnebäck (K3,
K10) hanteras frågan i pågående detaljplanearbete
genom bland annat ett vattenmagasin. Fördröjning
av dagvatten behöver ske inom verksamhetsområdet innan det leds vidare till kommunens system.
Längs med Kävlingeån finns det områden med
potentiellt hög eroderbarhet. Med kommande
klimatförändringar förväntas vattenflödet i Kävlingeån öka och därmed även erosionen. Erosionsrisk finns för en del av befintlig bebyggelse,
bland annat reningsverket, vilket gör det lämpligt
att ta till skyddande åtgärder. Risk för skred och
ras finns längs hela ån i Kävlinge utom vid en
mindre sträcka längs Dalgatan och Rundelsgatan.
Vid Glacéområdet (K5) är risken för ras, skred och
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erosion låg. Utbyggnadsområdet Åstaden (K2)
riskerar att påverkas av erosion, ras och skred.
Vid förtätningsområdet Lilla Ro (K9) har marken
potentiellt hög eroderbarhet. Det behöver studeras vidare i kommande detaljplanering.

sprids. Där den före detta Glacéläderfabriken (K5)
låg finns det stor risk för markföroreningar och detta kommer vara en avgörande aspekt som behöver
studeras närmare i pågående detaljplanearbete.
Det ligger även en nedlagd deponi på fastigheten.

Enligt värmekarteringen kan området vid Kävlingeåns närhet erbjuda svalka vid höga temperaturer.
Generellt är orten dåligt försedd med grönstruktur.
För att hantera klimatförändringarna är tillägg av
träd i gatumiljöer och vid torgbildningar viktiga
inslag i den tätare stadsmiljön. Det bör beaktas i all
kommande detaljplanering och förtätning i staden.
Utvecklingen av Kävlinges gröna ring ger större tillgång till grönområden, vilket kan bidra till svalkande miljöer för ortens invånare.

Både befintliga och planerade verksamhetsområden är placerade med god anslutning till riksvägarna. Det är kommunens bedömning att olägenheterna för boende därmed inte blir lika stora när
transporter inte behöver köra igenom bostadsbebyggelse eller att verksamheterna ligger så nära
att de kan vara störande. Intentionerna att förtäta
staden med bostadsbebyggelse, och därmed flytta
ut och koncentrera verksamheter till särskilda verksamhetsområden, medför mindre störningar och
bättre boendemiljö. Vid en utbyggnad av Annehälls
verksamhetsområde (K11) behöver påverkan på
omkringliggande bebyggelse studeras.

Risk för hälsa och säkerhet
Vid Floravägen (K1) ligger idag ett verksamhetsområde med både pågående och äldre nedlagda
verksamheter. På en fastighet där det bedrivits
mekanisk verkstad har markföroreningarna
riskklass 2, där det kan förekomma förorening
av klorerade lösningsmedel, och det finns risk
för fler förorenade fastigheter i området. Sanering kommer vara en förutsättning för att kunna
omvandla bebyggelsestrukturen i området till
blandad bebyggelse och det behöver hanteras i
ett tidigt skede i kommande detaljplaneprocess.
Återvinningscentralen är en B-verksamhet där
det uppstår buller vid exempelvis transporter och
tömning av kärl. Kommunen har för avsikt att
återvinningscentralen ska flyttas för att möjliggöra blandad bebyggelse i området. I Åstaden (K2)
finns det potentiellt förorenade områden vid reningsverket och Solanum, vilket behöver studeras
vidare i pågående planprogram. Det gäller även
skyddsavstånd till reningsverket, framför allt med
tanke på lukt och smittspridning.
Vid förtätning i Kävlinges centrala delar (K1) finns
det flera fastigheter som är potentiellt förorenade samt riskklassade klass 3 och 4. Det har bland
annat funnits kemtvätt med lösningsmedel, vilket
behöver utredas i ett tidigt skede i kommande detaljplanering. I Stationsstaden finns bland annat ett
område med riskklass 2, där undersökningar gjordes inom ramen för befintlig detaljplan. Sanering
är en förutsättning för kommande exploatering av
området. Det finns även en nedlagd deponi öster
om Västra Långgatan. På den utpekade fastigheten
i Lilla Ro (K9) finns det en C-verksamhet. En förutsättning för utbyggnad är att verksamheten flyttas
samt att markundersökningar görs då området har
riskklass 2 för markföroreningar med risk för förorening av halogenerade lösningar. Vid en kommande sanering behöver särskild hänsyn tas till vattenskyddsområdet så att en eventuell förorening inte
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Väg 108 från Lund fram till östra infarten till
Kävlinge samt väg 104 från västra infarten till
Kävlinge upp till Landskronas kommungräns är
rekommenderade transportvägar för farligt gods.
Sträckan inom Kävlinge, Harjagersvägen, är inte
utpekad som rekommenderad transportväg för
farligt gods. Då transporterna troligen passerar
via Harjagersvägen behöver hänsyn dock tas till
detta. För de delar av förtätningsområdena Centrum (K1), Korsbacka (K6) samt Annehälls verksamhetsområde (K11) som ligger inom 150 meter
från vägen bör därför en riskanalys tas fram i
kommande detaljplanering.
De stora bullerkällorna i Kävlinge är järnvägen
samt riksväg 104 och 108, vilket kan beröra både
utbyggnadsområden och förtätningsområden.
Storgatan och Kvarngatan är de kommunala
gator som är mest bullerutsatta. Enligt mätningar
överstiger bullret dock inte riktvärdena och sänkta hastigheter har kompenserat för det ökade
trafikflödet sedan den senaste mätningen. Ökade
trafikmängder kan dock leda till ökade bullernivåer och prognos för år 2040 visar att delar av
Kvarngatan och Storgatan kan få nivåer upp mot
65 dBA. Ljudnivåerna kommer enligt prognosen
också öka på Harrievägen, Högsvägen och Västra
Långgatan utifrån dagens förutsättningar och
vid en planerad utbyggnad av Kävlinge. För att
motverka detta strävar kommunen i första hand
efter minskad genomfartstrafik. Utbyggnaden av
Åstaden (K2) kommer att påverka trafiksituationen i både Kävlinge och Furulund, vilket studeras
i pågående planprogram. Buller är en fråga att
studera i alla kommande detaljplaner. Även vid
lokalering av ny återvinningscentral i Annehälls
verksamhetsområde (K11) behöver buller studeras vidare för att inte negativt påverka befintlig,
närliggande bostadsbebyggelse.

Furulund inklusive Lackalänga
ÖVERGRIPANDE INRIKTNING
Furulund är ett stationssamhälle från slutet av
1800-talet med cirka 4600 invånare. Furulund
består till största delen av småhusbebyggelse
och det finns välfärdstjänster i form av förskolor,
skola och idrottsplatser. Med nyöppnad Pågatågstrafik på Lommabanan ges ökade möjligheter för
att resa kollektivt till och från Furulund. Avståndet
från Kävlinge centrum till Furulunds centrum är
lite mer än 2 kilometer och orterna har i princip
vuxit ihop. De skiljs åt av Kävlingeån, som utgör
en stor tillgång som bostadsnära natur och som
rekreationsområde. Kommunen planerar för ett
sammanhängande Kävlinge och Furulund genom
utbyggnaden av Åstaden.
Fram till 2040 möjliggörs det en utbyggnad av
1940 bostäder. Furulund har inte haft en stark
bebyggelseutveckling de senaste åren, men det
finns potential för såväl större utbyggnadsområden som förtätning och service. Med den nya tågstationen kommer rörelsemönstren i Furulund
förändras och i högre grad fokuseras till stationsområdet, vilket innebär en potential för serviceutveckling som bör stödjas av förtätning i området
närmast stationen. Kommunen kan verka för en
tydligare centrumfunktion genom utformningen
av de offentliga platserna runt stationsområdet
samt verka för utvecklad offentlig, kulturell och
kommersiell service. Inriktningen vid förtätning
och utbyggnad är att den dominerande småhusbebyggelsen ska kompletteras med fler bostadsformer för en ökad variation i bostadsutbudet
samt möjliggöra för vardagsnära service och
handel. Utbyggnadsområdet Häradsvägen ger
möjlighet för en större utbyggnad av orten med
flera etapper av bostadsbebyggelse och ny skola
och förskola.
Intill Furulund ligger Lackalänga by, en kyrkby
med cirka 100 invånare. Byn har kompletterats
med ett mindre antal bostäder genom åren.
Potential finns till varsam komplettering. Det är
av vikt att byn hålls samman som en egen enhet
och inte växer samman med Furulund. De gröna
stråken emellan orterna ska bevaras.
Furulunds karaktär med mycket grönska ska fortsatt värnas och utvecklas, särskilt Furulunds fure
och tillgängligheten till Kävlingeån. Under planperioden planeras för en stärkt blågrön infrastruktur som ska utveckla de befintliga grönområdena
och skapa kontakter med det omkringliggande
landskapet. Av vikt är att säkerställa de gröna

inslagen i det nya större utbyggnadsområdet
Häradsvägen.
Befintligt verksamhetsområde ges möjlighet till
utveckling. Under planperioden möjliggörs även
för nya verksamheter som inte kan lokaliseras
i anslutning till bostäder i verksamhetsområde
intill Häradsvägen.

MARKANVÄNDNING
Blandad bebyggelse – förtätning
Stations- och centrumområdet (F1): I närområdet av den nya stationen finns stor potential för
förtätning och omvandling med ett tillägg av cirka
300 bostäder. En högre täthet och mer stadsmässigt uttryck eftersträvas i centrum och planeringen ska möjliggöra handel och service. Att binda
samman Furulunds nya centrum på båda sidor
om järnvägen är i fokus. Vid utformningen av
området behöver hänsyn tas till fornlämningar
och det kuperade landskapet vilka är värden att
bevara. Bebyggelsetäthet, stråk och grönstruktur
behöver studeras vidare.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
– befintlig
Furulund präglas av villa- och småhusbebyggelse
i naturnära boendemiljöer. Det finns äldreboende, förskolor och grundskolor men begränsad
kommersiell service. Bebyggelse från det gamla
brukssamhället är betydelsefulla kulturmiljöer.
Inom Furulunds sammanhängande bostadsbebyggelse finns möjlighet till förtätning på
lucktomter samt fastigheter som ej nyttjas eller
kan omvandlas. Vid förtätning ska vikt läggas på
arkitektoniska kvaliteter samt att nytillskott harmoniserar med sin omgivning och kulturhistoria
i såväl form som skala. Förtätningen ska inte ske
på bekostnad av Furulunds gröna karaktär och
befintliga stråk och rekreationsytor ska bevaras.
Det är centralt att tillgängliggöra närrekreationsområden samt utveckla rekreationsytor och mötesplatser. Stråk som möjliggör att kunna röra sig
tryggt till olika noder och ändamål inom Furulund
och till Kävlinge bör utvecklas.
Lackalänga by består i huvudsak av villabebyggelse samlad kring bygatan som leder in i byn
från Furulund. En försiktig utvidgning och mindre
komplettering anses möjlig i Lackalänga by. Vid
tillkommande bebyggelse ska särskild hänsyn
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tas till byns karaktär, kyrkan som landmärke, de
äldre vägstrukturerna och byns oregelbundna
form. Viktiga karaktärsdrag är hus orienterade
mot gata, småskalig volym samt material i form
av puts och tegel. Ny bebyggelse, utöver enstaka
kompletteringar på lucktomter, kräver detaljplanering. Enstaka lucktomter kan förtätas och det
finns en möjlighet att genomföra en småskalig
komplettering längs med Nyhemsvägens västra
sida norr om befintlig gård.
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Sammanhängande bostadsbebyggelse
– utbyggnad
Furulund 4:28 (F2): Område som ger möjlighet
till utbyggnad av låg och tät bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge. Ska integreras
i Lackalänga by och dess skolområde som på
sikt kan omvandlas. Bebyggelsefritt avstånd ska
hållas till det kuperade landskapet, naturområdet
Lackalängaravinen och upp mot området Kullen
och bebyggelsen ska ta hänsyn till karaktären på
bymiljön och närheten till kyrkan. Dessa frågor
behöver studeras i fortsatt planering. Möjliggör
för en utbyggnad för cirka 30 bostäder.

Häradsvägen (F3): Med hänsyn till den nya stationen i Furulund utgör området en potential för att
stärka Furulunds utveckling. Inriktningen är en tät
bebyggelsestruktur med småstadskaraktär där
tyngdpunkten ligger på radhus och flerfamiljshus.
Närmast befintlig bebyggelse möjliggörs välfärdsservice exempelvis förskola, skola och äldreboende. Områdets utveckling bör studeras vidare i ett
planprogram, vilket även hanterar grönstråk med
dagvattenhantering, rekreationsytor, mötesplatser, genomfartsgata och mötet med det omgivande landskapet. Områdets koppling till den gröna
och lummiga parkliknande miljön i Byshög (Oxeln
2) ska särskilt studeras vidare. Möjliggör för en
utbyggnad med upp till 1400 bostäder.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
– förtätning
Plattan (F4): Är en tidigare körskoleverksamhet
med hårdgjord yta, mitt i ett grönområde. Här
finns möjligheter att ta tillvara på områdets läge
och potential och skapa ett bostadsområde med
cirka 60 bostäder. Grönstrukturen ska stärkas
och omvandlas i samklang med det nya bostadsområdet. Särskild vikt ska läggas på anpassning
till det kuperade grönområdet och befintliga
dammar och områdets bebyggelsetäthet, stråk
och grönstruktur behöver studeras vidare. I detaljplanering behöver lösningar för avloppsvatten
samt dagvatten- och skyfallshantering studeras.
Kronovägen (F5): Mellan Kronovägen och bostadsområdet Möllegatan finns ett större gräsbevuxet område med potential till förtätning för
bostäder. Även bostadsområdet Möllegatan på
fastigheten Servitutet 2 har möjlighet att förtätas,
då det är funktionsuppdelat med större omgivande ytor. I den fortsatta planeringen behöver
hänsyn tas till byggnadsvolymer och befintlig
bebyggelse, omkringliggande grönstruktur, områdets kupering, lekytor och stråk samt kopplingen
till grönstrukturen runt Plattan. Möjlighet för
cirka 50 bostäder.
Trädgårdsgatan/Kungsgatan (F6): Området är ett
traditionellt funktionsuppdelat bostadsområde
från 1970-talet, grupperat kring gårdar med
lekplatser och består av 2-våningshus. I områdets
ytterområden ligger stora parkeringsytor. Finns
en potential till förtätning genom påbyggnad och
omvandling av impedimentsytor/parkeringsytor,
med möjlighet till cirka 30 bostäder.
Gärdevägen (F7): Området är ett traditionellt
funktionsuppdelat bostadsområde, grupperade
kring grönområden och består av 1-våningshus.
I områdets ytterområden ligger stora parkerings-

ytor. Finns en potential till förtätning inom detta
område genom omvandling av impedimentsytor/
parkeringsytor, med möjlighet till cirka 30 bostäder.
Lackalänga skola (F8): Den befintliga skoltomten
kan förtätas och omvandlas med nya lägenheter
i flerfamiljshus. Befintliga byggnader ska tas till
vara och nya byggnader utformas i samspel med
de äldre avseende volym, material och karaktär.
Möjlighet för cirka 30 bostäder.

Verksamheter och handel – befintlig
Verksamhetsområde Märkesvägen: Inom det
befintliga verksamhetsområdet finns viss möjlighet till förtätning på redan hårdgjorda ytor. De
hårdgjorda ytor som står oanvända kan bebyggas
för att skapa ett mer sammanhängande verksamhetsområde. Detaljhandel och trafikalstrande
verksamheter är ej lämpliga. Stor hänsyn behöver tas till befintlig grönstruktur och rekreationsstråk. Skyfall- och dagvattenhantering behöver
studeras vidare. Totalt cirka 4 hektar verksamhetsyta.

Verksamheter och handel –
utbyggnad
Häradsvägens verksamhetsområde (F9): Ett
nytt verksamhetsområde på cirka 5 hektar intill
järnvägen, ej för detaljhandel. En förutsättning
för områdets utveckling är utbyggnadsområdet
Häradsvägens genomförande.

Transportinfrastruktur
I Furulund har en större förändring av trafikstrukturen skett med anledning av öppnandet av ny
tågstation. Gator har stängts för genomfart och
passager under järnvägen har riktats till färre
punkter. Vid framtida förtätning och omvandling
av Furulund centrum behöver trafiksituationen
studeras vidare. Frågor att fördjupa är ifall planerade åtgärder upplevs som tillräckliga eller om
det finns mer att göra avseende trafiksäkerhet,
cykelmålpunkter, parkeringsplatser med mera
när stationen väl nyttjas fullt ut. Det finns ett särskilt behov av att studera hur mötet mellan Husarvägen och nuvarande Kungsgatan söder om
järnvägen ska se ut på lång sikt, när en förtätning
av centrum kommer ske. Även framkomlighetsåtgärder för buss behöver studeras i korsningarna
Husarvägen-Storgatan samt Husarvägen
nuvarande Kungsgatan. De ökade trafikflödena
på bland annat Kungsgatan och Husarvägen innebär att dess barriäreffekter behöver minimeras,
trafiksäkerheten förbättras och säkra passager
för gång- och cykel säkerställas.
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Under planperioden ska det ske en utbyggnad av
gång- och cykelnätverket så det hänger ihop, är
trafiksäkert och samlar flöden till stråk och strategiska målpunkter så som nya utbyggnadsområden, stationen, skolor och ett utvecklat centrum.
Även en cykelväg från Stävie till Furulund ligger
med i plan, ett sätt för fler att ta sig till stationen
med cykel.
Utbyggnadsområdet Häradsvägen innebär en
ny genomfartsgata inklusive gång- och cykelväg
med anslutning till väg 925/Lackalängavägen.
Inriktningen är en genomfartsgata som tar upp
trafikanter från de västra delarna av Furulund
och utbyggnadsområdet vidare söderut, vilket innebär en avlastning av gatorna igenom
Furulund centrum. I kommande planering ska
sträckning och anslutning studeras. Vid fortsatt
planering bör även kollektivtrafikförsörjning av
området studeras avseende möjliga alternativa
sträckor för buss.
Gång- och cykelpassager över ån behöver utvecklas vid flera målpunkter, läs mer under avsnittet
Passager över åarna.

Besöksanläggning
Vikenområdet: Område för rekreation och idrott
i form av fotbollsplaner, Kävlinge aktivitetspark
och Vikenbadet. Badet kommer att stängas när
det nya badhuset i Kävlinge är färdigt. Området
bör därefter stärkas avseende rekreation, idrott
och kultur. Kopplingen till den omgivande skogen
och de rekreationsvärden det bidrar till utgör
en kvalitet för området som ska beaktas och
utvecklas i det fortsatta arbetet. Skogen är även
en viktig buffert mot möjliga översvämningar av
Kävlingeån, befintlig naturmark ska ej ianspråktas
för bebyggelse.

Grönstruktur
Furulund är relativt välförsett med natur- och
rekreationsområden, framför allt utifrån ett lokalt
perspektiv. Här finns till exempel Furulunds fure,
Kävlingeån och de gamla grus- och sandtäkterna
som numera är välbesökta dammar. Furulunds
fure, med sin tallplantering som får allt större
inslag av lövträd, kommer med tiden att bli en
ädellövskog med allt högre natur- och friluftsvärden ju äldre skogen blir. Ett gammalt grustag i
väster har växt igen till en trolsk och vildvuxen
sank skog. Det nedsänkta läget skapar en känsla
av att man befinner sig ute i naturen snarare
än mitt i samhället. Här finns också en torräng
som är full av blommor och insekter. Lite längre
västerut, på cementfabrikens gamla område,
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har en varierad närnatur utvecklats. Här finns en
damm och kuperade skogsområden med ett nät
av promenadvägar som leder ner till Kävlingeån.
Ännu längre västerut vid Stävie finns betesmarker med en artrik, värdefull flora i form av bland
annat blomsterängar. Landskapet är kuperat
och med utsikt över Kävlingeån. I öster ligger
Lackalängaravinen mellan Furulund, bostadsområdet Kullen och byn Lackalänga med öppen
gräsmark, kärr, buskar, småträd och betesmark
med höga naturvärden. Söder om den tvärgående
huvudgatan Kungsgatan har Furulund inte samma
tillgång till grönstruktur, något som bör beaktas i
den framtida utvecklingen av orten.
I Furulund ska insatser fokuseras till att säkerställa befintlig grönstruktur samt utveckla de
rekreativa värdena. Det sker genom varaktig och
korrekt skötsel samt långsiktigt skydd. Information och tillgänglighet till naturområdena kan
öka genom framtagande av en informationsbroschyr samt en utvecklad skyltad naturslinga.
En gångbro över ån hade gett stora möjligheter
för en ökad tillgänglighet längs med ån, läs mer
under avsnittet Åar och vattendrag. Naturvärdena
i många av Furulunds naturområden kommer
att öka i takt med att skogen åldras. De öppna
markerna måste dock skötas på rätt sätt, med
slåtter och bete, för att naturvärdena ska bibehållas. Furulunds fure med intilliggande strandbetesmarker bör värnas och vårdas liksom även det
mycket välbesökta Sydstensområdet med sina
dammar, varierade natur och flertaliga stigsystem. Att på ett för naturen hållbart sätt möjliggöra besök till, rörelse utmed och även i ån ser
kommunen som framgångsfaktorer för en attraktiv och kvalitativ boendemiljö, där den blågröna
strukturen blir en central och vital del av det som
är Furulunds identitet. För Furulund är det viktigt
att hålla ihop den gröna strukturen och att en
förtätning och utbyggnad av orten inte innebär
intrång i den sammanhållande blågröna strukturen. För Furulund är det även viktigt att utveckla
ortens gröna inslag söder om orten, framför allt
att säkerställa att det stora utbyggnadsområdet
Häradsvägen (F3) får god tillgång till grönstruktur.
När området byggs ut är det centralt att bygga
vidare på redan befintliga kvaliteter i Furulund.
Utvecklingen av Furulunds gröna ring kan utveckla de gröna inslagen i framför allt de södra
delarna av Furulund. Det är en fortsättning på
Kävlinges gröna ring för att utveckla en sammanhängande grönstruktur på båda sidor om
Kävlingeån. I Furulund handlar det om en fortsatt utveckling av årummet samt att koppla ihop
norra och södra delen av Furulund med gröna
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strukturer där utvecklingen av grönstruktur inom
utbyggnadsområdet Häradsvägen (F3) är centralt.
Dessa kan tillföra ekosystemtjänster till det storskaliga åkerlandskapet och möjliggör mångfunktionellt nyttjande genom rekreationsstråk som
binder samman befintliga målpunkter; skogen,
dammarna, möllan, aktivitetsparken etcetera.
Nya rekreativa målpunkter utvecklas i anslutning till
utbyggnadsområdet Häradsvägen (F3) och närnatur/park behöver planeras inom andra exploateringsprojekt för bostäder för att stärka Furulunds
gröna struktur. När Furulund centrum förtätas är
det viktigt att planera för mindre parker, grönstråk, trädsinlag samt gröna tak och väggar. Att
även låta betesmarkerna vid Lackalänga och
Stävie bli en del av närrekreationen är centralt.

HÄNSYNSTAGANDE
Riksintresse
Riksintresse för friluftsliv FM09 Kävlingeån från
Vombsjön till Bjärred ligger i Furulunds norra
gräns och kommunens intentioner är att verka
för ökad tillgänglighet till ån. Besöksanläggningen
Vikenområdet ska utvecklas och intentionerna är
fortsatt funktion för rekreation, fritid och kultur.
Eventuell påverkan på riksintresset behöver studeras. Kommunen bedömer i övrigt att riksintressets värden tillgodoses.
Riksintresse för kulturmiljö M44 LöddeköpingeStävie-Borgeby tangerar orten längs med
Kävlingeån och mot Stävie by. Ny bebyggelse
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bör undvikas väster om Furulund mot Stävie, då
det är viktigt att behålla ett tydligt släpp mellan
Furulund och Stävie by. Kommunens bedömning
är att riksintresset inte påverkas av föreslagen
markanvändning i översiktsplanen.
Godsstråket genom Skåne är utpekat riksintresse
för järnväg. Förtätning i stationsnära läge (F1) är
prioriterat i Furulund efter införandet av persontrafik på Lommabanan. Särskild hänsyn ska
tas till järnvägen så att inga åtgärder genomförs
som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av järnvägen. Bullersituationen och hänsyn till
farligt gods kommer att studeras i kommande
detaljplanering. Utifrån dessa hänsynstaganden anser kommunen att det inte finns risk för
påtaglig skada på riksintresset.

Regionala och nationella intressen
Utbyggnadsområdet Häradsvägen (F3) ianspråktar cirka 70 hektar jordbruksmark, klass 9 och 10.
Kävlinge kommuns bedömning är att bostäderna
utgör ett väsentligt samhällsintresse som inte
kan tillgodoses på annat ställe. Då Lommabanan
öppnat för kollektivtrafik ligger området kollektivtrafiknära med goda kopplingar till regionen
och det är av samhällsekonomisk vikt att de
investeringar som görs i järnvägen kan utnyttjas
av många individer. Området möjliggör för cirka
1400 bostäder och det är av särskild vikt att det
får en tät karaktär som säkerställer en god markanvändning när jordbruksmark tas i anspråk.
Området skapar möjlighet för ett mer varierat
bostadsutbud i kollektivtrafiknära läge.
Kävlinge-Furulund-Kullen är utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet. I Furulund berörs
stationsområdet, Kullen och Lackalänga. Inga
förändringar föreslås på Kullen. Vid stationsområdet (F1) behöver särskild hänsyn tas till de
kulturhistoriska miljöerna i kommande detaljplanearbete. Vid Lackalänga skola (F8) möjliggörs en
varsam förtätning, vilket ska ske med hänsyn till
de kulturhistoriska värdena.
I stations- och centrumområdet (F1) finns en
gravhög samt en bytomt/gårdstomt. Inom utbyggnadsområdet Häradsvägen (F3) finns det flera fornlämningar, främst boplatser, och hänsyn
behöver tas i kommande planprogram.
Längs med Kävlingeån råder strandskydd
100–300 meter. De föreslagna förändringarna i
Furulund påverkar inte strandskyddet. Besöksanläggning Vikenområdet ligger utanför strandskydd, föreslagen utveckling bedöms ej påverka
de värden som strandskyddet värnar.
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Vatten i fysisk planering och
klimatförändringar
Vid utbyggnad av området Häradsvägen (F3) behöver åtgärder på dricksvattennätet först göras,
annars kommer vattentrycket i de södra delarna
av Furulund att sjunka till oacceptabla nivåer.
En översiktlig studie har gjorts som visar att det
finns olika möjliga lösningar för att motverka detta. Frågan behöver studeras vidare i ett planprogram. Så även lösningar för spillvattennätet.
Det finns två vattenskyddsområden i Furulund,
vid Lilla Ro och Furulunds vattenskyddsområde.
Inget av dessa berörs av utvecklingen av Furulund och kommunen har för avsikt att behålla
dessa vattenskyddsområden så att de kan fungera som reserv- eller nödvattentäkt i framtiden.
Avseende utvecklingen av Lilla Ro, se Hänsynsta
gande för Kävlinge.
Vid skyfall påverkas Furulund av avrinning från
jordbruksmark söder om tätorten, med översvämningsrisk vid bland annat Häradsvägen,
Friluftsgatan, Parkgatan och Nya Dala. Detta är
ytor där befintliga bostäder kan komma att påverkas negativt. Verksamheter vid Märkesvägen
och Musikantvägen kan drabbas av översvämning vid skyfall. Stora vattenflöden uppstår även
parallellt med järnvägen där vatten samlas upp
vid korsningen Solgatan/Parkgatan. Det finns risk
för att gång- och cykelpassager under väg och
järnväg översvämmas vid kraftiga regnmängder.
Samhällsviktiga verksamheter som Ljungenskolan
kan få vissa problem vid ett kraftigt skyfall.
I samband med planering och exploatering av
utbyggnadsområdet Häradsvägen (F3) finns
möjligheter att genom anläggande av flerfunktionell grönstruktur reducera de vattenmängder
som ytavrinningen från åkrarna bidrar med.
Enligt översvämningskarteringen av ett 100-årsflöde i Kävlingeån påverkas inga förtätningseller utbyggnadsområden. Befintlig bebyggelse
längs med ån kan påverkas. Det är av vikt att nya
bygglov inte medges som gör att ny bebyggelse
uppförs närmare vattendraget.
Vid förtätning finns det risk att grönområden som
tidigare varit en buffert mot flöden och föroreningar exploateras eller att den totala hårdgöringsgraden i orten ökar, vilket i sin tur kan leda
till negativ påverkan på recipienten. Grönytor
som har denna buffrande förmåga behöver värnas och vid förtätning ska tillägg av nya grönytor
och träd i stadsmiljön göras. Det finns dock goda
möjligheter till rening och fördröjning lokalt i Furulund när orten förtätas, så länge det säkerställs
tillräckliga ytor. På så vis hanteras även eventu-

ella föroreningar i dagvattnet och förhindras att
nå Kävlingeån. Vid förtätning av Plattan (F4) och
det befintliga verksamhetsområdet Märkesvägen
behöver risken för översvämning vid kraftiga
skyfall särskilt studeras och grönytor behöver
bevaras för att fungera som översvämningsytor.
Furulunds dagvattennät kan i dagsläget hantera
dagvattnet i den befintliga bebyggelsen. Kapaciteten är dock begränsad, så vid förtätning bör
framtida klimatscenarier tas i beaktande även för
befintlig bebyggelse. Då stora delar av Furulund
är byggt på sand finns på vissa platser möjlighet
att byta ut befintliga dagvattenledningar mot slitsade ledningar som möjliggör infiltration. Detta
skulle både vara bra för vattenbalansen i området samt avlasta nedströms liggande områden.
Frågan behöver studeras i kommande planering.
Markförhållandena söder om Furulund är inte optimala för infiltration och kommande detaljplanearbetet för Häradsvägen (F3) behöver förhålla sig
till befintlig topografi, kulvertar och hur avrinningen från det omgivande jordbrukslandskapet kan
påverka ny bebyggelse och dagvatten. Eventuellt
kan olika lösningar behövas för tomtmark respektive vägvatten.
Längs Kävlingeån är eroderbarheten potentiellt
stor. Risk för ras och skred förekommer längs
hela strandområdet. Befintlig bebyggelse bedöms
kunna påverkas av ras och skred och ökade vattenflöden i ån kan öka riskerna. Delar av Stationsoch centrumområdet (F1) ligger i kuperad terräng
med finkornig jordart och det finns en potentiell
rasrisk. Lackalänga påverkas inte av ras, skred
eller erosion.
Furulund har god tillgång till grönområden som
kan erbjuda svalka vid höga temperaturer och
värmeböljor. Översiktsplanen säkerställer dessa
grönområden. Utbyggnaden av området Häradsvägen (F3) ger även möjlighet att tillföra ortens
södra delar mer grönska.

Risk för hälsa och säkerhet
I Lackalänga finns en nedlagd avfallsdeponi, Tipp
Kävlinge Lackalänga, som har riskklass 3. Vid
Kronovägen finns en nedlagd avfallsdeponi, Tipp
Kävlinge Furulund, som har riskklass 3. Markundersökningar kommer att krävas i dessa områden
(F5) innan det kan bli aktuellt med förtätning.
Frågan behöver studeras i kommande detaljplanering.

Inom förtätningsområde Trädgårdsgatan/Kungsgatan (F6) finns det ett potentiellt förorenat område, riskklass 2. Där har tidigare varit verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel. Vid
förtätning behöver undersökningar genomföras i
ett tidigt skede av detaljplaneprocessen.
I centrala Furulund, söder om järnvägen, pekas
befintligt verksamhetsområde ut som förtätningsområde för blandad bebyggelse (F1). Där finns
idag en bensinstation vilket är trafikalstrande
samt har brandrisk. Om bensinstationen ska fortsätta sin verksamhet på samma plats behöver ny
bebyggelse placeras med ett säkerhetsavstånd.
Den pekas även ut som potentiellt förorenat
område. De andra verksamheterna i området
är även potentiellt förorenade, frågan behöver
studeras vid kommande detaljplanering.
Den stora bullerkällan i Furulund är järnvägen
vilket påverkar befintlig bebyggelse samt vid förtätning. Även delar av Kungsgatan har bullernivåer som överstiger 60 dBA och enligt prognos mot
år 2040 kommer hela Kungsgatan/Stävievägen
att riskera att vara bullerutsatt. Området närmast
Lackalängavägen kan också få högre bullernivåer,
vilket kommande bebyggelse i område F1, F2 och
F3 behöver förhålla sig till i kommande detaljplanering. För att motverka ökade bullernivåer
strävar kommunen i första hand efter minskad
genomfartstrafik. Utbyggnaden av Furulund kan
påverka trafiksituationen samt bullernivåer, vilket
behöver studeras i alla kommande detaljplaner.
Kävlinge pistolklubb och Furulunds skytteförening är utpekade som C-verksamheter och höga
ljudnivåer kan uppstå i ett relativt stort kringland.
Den befintliga miniracingbanan intill Plattan (F4)
har under åren fått klagomål på höga ljudnivåer
från grannar. Den föreslagna förtätningen på Plattan kan påverkas av detta och behöver studeras i
kommande detaljplanering.
Brandpostnätet i Lackalänga är begränsat. Vid
förtätning i Lackalänga finns det därför behov av
en tidig dialog med Räddningstjänsten Syd vid
både enstaka utbyggnad och detaljplaneläggning
för område F8.
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Löddeköpinge inklusive Hög
ÖVERGRIPANDE INRIKTNING
Löddeköpinge är från början en gammal handelsplats med anor från vikingatiden. Söder om
tärorten rinner Lödde å, som uppströms byter
namn till Kävlingeån. Löddeköpinge är kommunens näst största ort med cirka 7 400 invånare.
Löddeköpinge har ett strategiskt läge intill E6
och därmed goda kommunikationer till Malmö.
Löddeköpinge centrum har de senaste åren
genomgått en förnyelseprocess, utveckling pågår
för en mer levande och attraktiv mötesplats och
en framväxande småstadskaraktär. Planeringen av Löddeköpinge tar sin utgångspunkt i att
utveckla i kollektivtrafiknära lägen, med möjlighet
till snabba bussförbindelser till Lund och Malmö.
Under planperioden föreslås 1200 bostäder fram
till år 2040. Ortens förtätningspotential tas tillvara och inriktas mot att bidra till ökad variation av
bostadsformer och bebyggelsetäthet. Den idag
dominerande småhusbebyggelsen avses kompletteras med fler bostadsformer såsom flerfamiljshus samt vardagsnära service och handel.
Utvecklingen av ett attraktivt centrum med möjligheter att utveckla såväl offentlig, kulturell och
kommersiell service som bostäder säkerställs.
Som en del av Löddeköpinge, väster om E6:an,
ligger bebyggelseområdena Sandskogen och
Lyckehusen. Här kan en varsam bebyggelsekomplettering ske på vissa lucktomter samt i utbyggnadsområdet Lyckorna (L5).
Byn Hög, med en befolkning på cirka 140 personer, är beläget längs vägen mellan Kävlinge och
Löddeköpinge och är ett exempel på 1800-talets
skiftade byar. De utflyttade gårdarna har under åren ersatts med bostadshus av skiftande
ålder och gestaltning, bymiljön är idag splittrad
och utspridd. Verksamheter bedrivs i det gamla tegelbruket (Högs företagsby) och vid Högs
Handelsträdgård. En bebyggelseutveckling av
Hög möjliggörs med fokus på att hålla ihop byns
utbredning.
I norra delen av tätorten ligger handels- och verksamhetsområdet Center Syd. Här finns ett stort
kommersiellt utbud och många arbetsplatser
inom gångavstånd från Löddeköpinge centrum.
Handels- och verksamhetsområdet kring Center
Syd ges möjlighet till förtätning och utveckling
och norr om Lagervägen planeras för ett nytt
område. Kommunens intentioner är att skapa en
struktur som integrerar även offentliga mötes-
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platser och icke-kommersiella upplevelser för
kommuninvånare och besökare. Tillgängligheten
till kollektivtrafik och gång- och cykel ska utvecklas.
Lödde Sandskog utgör ett viktigt natur- och rekreationsområde med stigar och löparslingor som
behöver säkerställas i den fortsatta planeringen.
Tillgängligheten till grönområdena och kusten
behöver förbättras. Tillgång till tätortsnära natur
är i dagsläget liten i Löddeköpinge, förutom Lödde
sandskog. I de centrala och östra delarna av
orten finns behov av att stärka grönstrukturen.
Att tillgängliggöra och säkerställa grönstrukturen
längs Lödde å söder om orten skulle stärka rekreationsvärdena i Löddeköpinge.

MARKANVÄNDNING
Blandad bebyggelse - befintlig
Löddeköpinges centrala delar utgörs idag framför
allt av centrumbebyggelse, Norreheds servicecentrum, mindre företagsverksamhet samt varierad
bostadsbebyggelse, grönområden och lekplats.
Nyvångsskolan, förskola och idrottshall utgör
samlad bebyggelse i närheten till Löddeköpinge
Centrum. Området karaktäriseras främst av villor
och småhus, med viss varierad bostadsbebyggelse
bestående av radhus, kedjehus och flerbostadshus i olika våningshöjder. Det finns förtätningsmöjlighet för att stärka småstadskaraktären
genom blandad bebyggelse. För att skapa en
varierad och levande centrummiljö är det viktigt
att arbeta aktivt med gröna och blå inslag, samt
skapa trygga stråk till målpunkter.

Blandad bebyggelse - förtätning
Centrum (L1): Sedan en tid sker omvandling
av Löddeköpinges centrala delar. Detta kan ge
förutsättningar för en starkare centrumhandel, utvecklade offentliga platser och attraktiva
mötesplatser. Under planperioden ska fortsatt
omvandling och förtätning av Löddeköpinges
centrala delar prioriteras.
Löddeköpinge centrum: Detaljplanering pågår
med intentioner att skapa stadskvarter med
högre bebyggelse med bostäder, handel, service
och bibliotek. Nya gågator och ett mindre torg
planeras som kopplar samman till de angränsande områdena. Sammanlagt föreslås cirka 200
bostäder i flerbostadshus.
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Lödde Folkets park: Detaljplanering pågår för utveckling av Lödde Folkets park för nya bostäder, gestaltning och utveckling av befintlig parkmiljö samt
bevarande av Folkets hus. Området ska kopplas
samman med stråk till intilliggande Löddeköpinge
centrum. I området planeras för cirka 65 bostäder
i form av flerfamiljehus samt radhus.
Löddeköpinge centrum väster: Intill pågående omvandling av centrum finns möjlighet till ytterligare
förtätning i form av flerbostadshus med cirka 50
bostäder.
Lödde kors och Landskronavägen (L2)
Lödde kors ner mot ån: Området kring det så kalllade Lödde kors har utvecklats genom åren, men
mer finns att göra. Gaturummet och strukturen
bör utvecklas för att upplevas som mer samman-

hållen. Området inkluderar Lödde Gästis, ner mot
söder om Backavägen och det verksamhetsområde med möjlighet till omvandling och förtätning.
En närmare studie bör göras av området som
helhet för att få det att hänga samman, hur grönstrukturen och tillgängligheten till ån ska säkerställas. Översvämningsrisker intill ån bör särskilt
studeras. Området bör kunna inrymma cirka 100
bostäder som helhet.
Norr om Lödde kors: Det kommunala bostadsbolaget KKB planerar för en förtätning och omvandling av dels den så kallande Östra skolan med en
helhetslösning tillsammans med det befintliga
Roteringsområdet. Området norr om Lödde
kors bör kunna inrymma cirka 100 bostäder
som helhet.
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Sammanhängande bostadsbebyggelse
– befintlig
Löddeköpinge är framför allt ett villasamhälle
som präglas av stora enhetliga grupphusområden. Möjlighet till förtätning finns då orten växt
fram i en gles struktur som utgår från funktionsuppdelning och bebyggelseenklaver utan starka
kopplingar till varandra och ett fåtal genomfartsgator i orten. Vid förtätning ska vikt läggas
på arkitektoniska kvaliteter samt att nytillskott
harmoniserar med sin omgivning och kulturhistoria i såväl form som skala. Det är även centralt
att stärka och tillgängliggöra närrekreationsområden, bostadsnära grönområden samt utveckla
grönstråk, rekreationsytor och mötesplatser.
Stråk som möjliggör att kunna röra sig tryggt till
olika noder och ändamål inom Löddeköpinge bör
utvecklas.
Sandskogen/Lyckehusen består av villabebyggelse. Området har en karaktär av villor i skog
genom dess tomter med grön inramning och
storvuxna träd där husen är indragna en bit från
gatorna. Förtätningar och avstyckningar har till
viss del lett till tomter med en mindre skogslik
karaktär. De gröna miljöerna spelar en stor roll
för områdets attraktivitet och det är viktigt att slå
vakt om områdets särprägel. Kopplingarna in till
Löddeköpinge är begränsade på grund av att E6
skiljer dem åt, vilket innebär att kopplingen till
kollektivtrafik är begränsad. Området med sin
påtagligt gröna karaktär är attraktiv och viktig
att värna. Sandskogen har en tydlig avgränsning
mot det omgivande landskapet och skogen som
ska behållas. Det kan ske en varsam bebyggelsekomplettering inom befintlig bebyggelse, där det
är möjligt att fortsatt behålla skogskaraktären.
För att bevara denna karaktär är det viktigt att
vara restriktiv till att dela stora tomter samt att
inte förtäta på naturytor mellan bebyggelsen. Ny
bebyggelse är inte lämpligt inom grönområdet
mellan Lyckehusen och Sandskogen.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
– utbyggnad
Löddeköpinge Öster (L3): Detaljplanering pågår för bostäder, skola, förskola och idrottshall.
Områden för dagvattenhantering säkerställs.
Möjligheten för utbyggnad på Löddeköpinge
7:2 samt österut bör studeras på sikt. Områdets
avgränsning ska ske med hänsyn till riksintresse
kulturmiljö för att säkerställa utblickar och ett
tydligt släpp mot byn Hög. Pågående detaljplanering möjliggör för cirka 450 bostäder. Ytterligare
utbyggnad bedöms till cirka 150 bostäder.
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Hög företagsby (L4): Området är kollektivtrafiknära och ligger attraktivt intill Kävlingeån. Området
bör utvecklas med en något tätare struktur som
ska anpassas till byns karaktär och harmonisera
med volym, skala och material och hålla sig inom
bebyggelsestrukturen. Omvandling av äldre industribyggnader kan ske med hänsyn till kulturmiljövärdena. Stråket längs ån ska säkerställas
och utvecklas för tillgänglighet och rekreation. En
utbyggnad av Hög ska bibehålla fria stråk i landskapet mellan Hög och dels Kävlinge men framför
allt Löddeköpinge. Möjlighet till utbyggnad med
cirka 70 bostäder.
Lyckorna (L5): I kanten av Lyckehusen finns möjlighet att småskaligt komplettera bebyggelsen,
där markvägen i söder tillhör de äldre strukturer
som ska bevaras som gräns för ny bebyggelse
med bibehållen öppenhet och utblickar mot
strandängarna. Möjlighet till cirka 15 bostäder.

Verksamhet och handel – befintlig
Högs företagsby: Företagsbyn i Hög består av
både äldre bruksfastigheter och nya moderna
fastigheter i flera byggnader. Fastigheterna inhyser idag cirka 100 hyresgäster med varierande
verksamhetsområden, stora som små. Området
är cirka 10 hektar.

Verksamhet och handel – förtätning
Marbäcksområdet inklusive Center Syd (L6): Hela
området är i dagsläget detaljplanelagt för handel
och verksamhet men ej fullt utbyggt. Möjligheten
till förtätning och omvandling finns. Golfbanan
som finns inom området avses samlas på andra
sidan Landskronavägen. I områdets sydöstra del
ligger ett grönområde samt en skola som ska
säkerställas långsiktigt. Tillgängligheten avseende gång- och cykel och kollektivtrafik behöver
utvecklas, även grönstrukturen behöver säkerställas vid utbyggnad. Området är som helhet
cirka 110 hektar, där cirka 25 hektar finns kvar att
exploatera, troligen mer vid förtätning.

Verksamhet och handel – utbyggnad
Lagervägen (L7): Intentionerna är en utbyggnad
av verksamheter och handel liknande Marbäcksområdet. En utbyggnad av området ska säkerställa det öppna storskaliga odlings- och kulturlandskapet mot Hofterup och de fria utblickarna mot
kusten, området ska hållas samlat intill vägen.
Utformningen av området och bebyggelsen
behöver säkerställas i fortsatt planering då det
utgör entrén till Löddeköpinge norrifrån. Möjlighet till exploatering av cirka 35 hektar.

Transportinfrastruktur
Löddeköpinges trafiknät, med en koncentration
av biltrafiken till Köpingevägen, Landskronavägen, Barsebäcksvägen och Fäladsvägen som
ligger i en ring runt en stor del av tätorten,
innebär både fördelar och utmaningar. Området
innanför ”ringen” är relativt bilfritt och att det går
att röra sig till fots och med cykel utan konflikter
med biltrafik. Samtidigt innebär koncentrationen
av biltrafik att huvudgatorna, som är relativt belastade, blir barriärer för fotgängare och cyklister
samt begränsad framkomlighet för busstrafiken.
Belastningen på dessa vägar kommer att öka
vid en utbyggnad av Löddeköpinge och det finns
behov av en särskild trafikanalys som tar ett helhetsgrepp om trafiksituationen i tätorten.
Trafiksituation vid Lödde kors, cirkulationsplatsen
där Landskronavägen, Malmövägen, Barsebäcksvägen och Ådalsvägen/Högvägen möts, upplevs
som otillräcklig idag. Det är en trång passage då
den väst-östliga trafiken inom kommunen passerar i denna punkt tillsammans med Löddeköpinges lokala biltrafik. Dessutom används trafikplatsen vid omledning från E6. Korsningen behöver
fördjupade studier framöver då det finns risk för
ytterligare kapacitetsproblem på sikt. Framför
allt behöver framkomligheten för buss studeras.
I detaljplaneringen av Lödde kors (L2) behöver
korsningens utformning studeras då den kan
behöva utökas jämfört med i dagsläget. Det finns
behov av att begränsa ökningen av biltrafik i
korsningen både genom att styra om biltrafik till
andra färdsätt och genom att begränsa bebyggelseutveckling till områden med bäst förutsättningar för hållbart resande.
Även korsningen Landskronavägen och Köpingevägen behöver studeras framöver då den kan få
kapacitetsproblem på sikt. De ökade trafikflödena
på bland annat Landskronavägen och Köpingevägen innebär att dess barriäreffekter behöver
minimeras, trafiksäkerheten förbättras och säkra
passager för gång- och cykel säkerställas.
De större utbyggnadsområdena innebär ett
behov av investeringar i utbyggd infrastruktur
samt ger påverkan på befintlig infrastruktur.
Korsningen kommer vara en flaskhals i framtiden
och utbyggnaden av Lödde kors (L2) behöver ta
hänsyn till detta. I pågående detaljplanearbete
för Löddeköpinge öster (L3) får Norrevångsvägen
en ny funktion som uppsamlingsgata till och från
området för samtliga trafikslag. Norrevångsvägen
och Mellanvångsvägen kommer att kopplas samman. Det kan finnas behov av hastighetsdämpande åtgärder samt lösningar som säkerställer en
trafiksäker miljö till den planerade skolan. Även

en utbyggnad vid Hög företagsby (L4) innebär
ökad trafik på 1137 och trafikbehov och struktur
behöver studeras i fortsatt planering. Kommunens utgångspunkt är dock att befintliga anslutningar och vägar ska nyttjas. Mer kring väg 1137
kan läsas under avsnittet Transportinfrastruktur.
Under planperioden ska det ske en utbyggnad
av gång- och cykelnätverket så det hänger ihop,
är trafiksäkert och samlar stora flöden till riktade
stråk kopplat till bland annat skolor, handel och
service. Strategiska målpunkter som skolor och
centrum ska prioriteras tillsammans med tillgänglighet till rekreationsområden och kusten. Gångoch cykelväg längs Barsebäcksvägen i väst-östlig
riktning finns idag bitvis, men inte hela vägen.
Sträckan är är viktig att säkerställa när Löddeköpinge
centrum utvecklas. En cykelväg längs med hela
stråket är detaljplanelagd och beslut finns att den
ska genomföras. Även utbyggda cykelvägar till
skolorna i Löddeköpinge är centrala att utveckla, särskilt en cykelväg i nord-sydlig riktning på
Landskronavägen och från hållplats Vikhögsvägen. Utbyggt cykelnätverk som kopplar de nya utbyggnadsområdena Löddeköpinge Öster (L3) och
Lyckorna (L5) mot centrum och busshållplatser
behöver säkerställas. Även möjligheten att kunna
cykla söderut mot Borgeby/Bjärred och att ta sig
till havet behöver utvecklas under planperioden.
Vid pågående utveckling av handelsområdet i
norra Marbäck (L6) studeras en ny väganslutning
till Lagervägen samt gång- och cykelväg och ny
busshållplats. Kommunen ser behov av en gångoch cykelväg längs med Lagervägen, kopplat till
att handels- och verksamhetsområdet förtätas
och byggs ut. I fortsatt planering bör även en
planskild korsning för gång- och cykeltrafik till
nya verksamhetsområdet studeras.
Inom Löddeköpinge finns det ett behov av att
arbeta med alternativa parkeringslösningar i
högre grad för att uppmuntra till ett mer hållbart
resande, till exempel fler cykelparkeringar, parkeringsgarage, parkeringsnorm vid nybyggnation
och parkeringsavgifter.
Nya passager över ån planeras vid Hög Företagsby och vid Borgeby, läs mer under avsnittet
Passager över åarna.

Besöksanläggning
Björkenäs GK: I nuläget en 12-håls parkbana,
putting green och driving range lokaliserad på båda
sidor av Landskronavägen. Då Marbäcksområdet
exploateras enligt gällande detaljplan är avsikten
att golfbanan ska samlas på östra sidan om Landskronavägen och ha en sammanhållen utveckling i
balans med närliggande grönstrukturutveckling.
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Grönstruktur
Löddeköpinge ligger i det skånska slättlandskapet
och en stor del av de norra och östra delarna av
tätorten övergår direkt från bebyggelse till odlingsmark. I Löddeköpinge tätort öster om E6, är
bristen på grönstruktur stor. Den består här företrädesvis av klippta gräsmattor i form av linjära
element som flera långsmala stråk av grönytor
och parker. De ligger både i gränserna till tätorten och mitt i villabebyggelsen. I Södervång finns
ett parkstråk med gräsmark med inslag av träd,
buskar, sandblottor och damm. Intill centrum
finns Lödde Folkets park med större träd och
parkliknande karaktär. Längs med Lödde å
sträcker sig ett stråk av strandbetesmarker, som
Lödde ängar och betesmarkerna vid och i anslutning till Vikingatider, varav flera med våtmarkskaraktär. Inom den befintliga villabebyggelsen finns
en relativt stor andel grönska.
Väster om motorvägen framträder däremot en
annan bild. Boende i områdena Sandskogen och
Lyckehusen har mycket god tillgång till en rik och
varierad naturmiljö med höga natur- och rekreationsvärden som erbjuder flera ekosystemtjänster. Bebyggelsen karaktäriseras av villabebyggelse med stor andel träd, framför allt i Sandskogen.
Bostadsområdena delas av Lödde sandskog, en
sammanhängande tallskog med inslag av ek som
genomkorsas av leder och stigar. I nordvästra delen finns Barsebäcks mosse, kommunens största
våtmark, och sydväst Ula kärr, ett sammanhängande område av ängar, våtmarker, betesmarker
och hedvegetation. Västerut ligger det mycket
värdefulla havsområdet Salviken med tillhörande
strandbetesmarker och omgivande sandslätter.
Hela området från Ula kärr, Salviken mot Barsebäcks mosse har mycket höga naturvärden som
behöver säkerställas och skyddas från bebyggelseexploatering.
I norr angränsar Löddeköpinge till Marbäcken,
som sträcker sig från Västra Karabys sydliga
marker till bäckens mynning i Salviken. Stråkets
utformning igenom Löddeköpinge behöver säkerställas vid utbyggnad av bland annat verksamhetsområdet Marbäck (L6) och Lagervägen (L7),
samt kopplas till Norrevångsområdet och golfbanan genom ny grönstruktur. Här kommer stråket
utgöra en del av Löddeköpinges gröna ring och
ingående områden med sin befintliga och planerade grönstruktur kommer att spela en viktig roll
för den gröna ringens tillkomst. Inom Marbäckens utvecklingsstråk ser Kävlinge kommun även
en stor potential i att arbeta med mångfunktionella grönzoner längs med vattendraget. Sådana
zoner kan med rätt utformning och vegetation
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erbjuda vattendraget skydd från åkermarkernas
ytavrinning av näringsämnen, samt bidra till skyddande skugga som gynnar djurlivet och minskar
algblomning och dess effekter. Detta samtidigt
som de ger allmänheten tillgång till natur- och
rekreationsstråk i ett i övrigt naturfattigt åkerlandskap.
Inom Löddeköpinge finns det ett särskilt behov
av högvärdig grönstruktur i de centrala och östra
delarna, vilket ska beaktas i den fysiska planeringen. Kommunen har för avsikt att utreda om
viss kommunal intensivskött grönyta med enkla
medel kan ombildas till extensivt skött naturmark
till förmån för flora, fauna och ortsbor. Dessa
delar av kommunen har en stor potential för sådana åtgärder då jordarten företrädesvis är sand.
När Löddeköpinges centrala delar förtätas och
omvandlas är det viktigt att planera för mindre
parker, grönstråk, trädsinlag samt gröna tak och
väggar. Vid utvecklingen av Löddeköpinge centrum, Lödde Folkets park och Lödde kors är det
centralt att addera gröna inslag och att kvaliteten i befintlig grönstruktur stärks. Årummet och
dess utveckling kommer spela en viktig roll för
att koppla ihop den blågröna infrastrukturen i de
västra delarna av Löddeköpinge med de östra.
Tillgängligheten till Lödde å kan stärkas med ett
rekreationsstråk från åns mynning till Hög. Kommunen vill i nära dialog med markägare verka
för en hållbar ökad tillgänglighet till Lödde å,
samt förbättrad inomkommunal framkomlighet. I
anslutning till ån ligger dessutom betade strandängar med mycket höga ekologiska kvaliteter.
Kommunen vill verka för att delar av dessa får
ett långsiktigt skydd och en säkerställd skötsel
för framtiden. Områdena håller kvaliteter som
är oersättliga och som förser invånarna med en
mångfald av ekosystemtjänster. Läs mer under
Värdefulla naturområden.
Kommunen vill arbeta med ett långsiktigt bevarande av naturvärdena kring Sandskogen-Salviken.
Lödde sandskog ska skyddas från ytterligare
bebyggelse och hållas intakt. Tillgängligheten från
Löddeköpinge bör utvecklas under planperioden.
Kommunen avser att arbeta med att utveckla
området som en helhet för ökad rekreativ tillgänglighet, och säkerställa dess kvalitet och
naturvärden. En åtgärd som bör studeras vidare
är tillgängligheten till Barsebäcks mosse. Salvikens
norra del bör ges ett långsiktigt skydd på samma
sätt som den södra delen idag har, då båda delarna hyser samma höga värden.
Löddeköpinges gröna ring kommer att omsluta
Löddeköpinge och binda samman befintlig och
nyetablerad grönstruktur och ge ortsbor och

besökare möjlighet att röra sig och vistas i en
obruten naturmiljö. Ringen är tänkt att bättre
förena grönstrukturen inom Vikingatider med de
mer intensivskötta ytorna på Södervång och
Mellanvången vilka kan bidra med fler ekosystemtjänster vid förändrad skötsel och/eller
omställning av ytor. Via Björkenäs och Marbäcksområdet ansluter ringen till Marbäckens utvecklingsstråk, inom vilket ett flertal gröna värdeförstärkningar behöver genomföras, och vidare till
Barsebäcks mosse där kommunen avser förbättra tillgänglighet i öster genom enkla gång och rekreationsstråk i dess yttre gräns. Ringen sträcker
sig vidare ner mot Lödde å via Salviksskogen
och Lödde sandskog. Kävlinge kommun vill med
en framtida förbindelse över ån sluta ringen via
Domedejla mosse, Augustenborg och Borgeby i
Lomma kommun med en ny förbindelse över ån
tillbaka till Vikingatider.

HÄNSYNSTAGANDE
Riksintresse
Inga utbyggnadsområden finns inom riksintresse naturvård N51 Kuststräckan Häljarp-Lomma
med inland. Vid området runt Lödde ängar sköter
kommunen idag marken och genom det utpekade naturreservatet vill kommunen säkerställa
områdets funktion på lång sikt.
Riksintresse för friluftsliv FM09 Kävlingeån från
Vombsjön till Bjärred berörs längs med Lödde å.
Utvecklingen vid Högs företagsby (L4) behöver
studeras i kommande planarbete med hänsyn
till riksintresset. Den förtätning som föreslås vid
Lödde kors och ned mot ån (L2) ska ske på ett
sådant sätt att kontakten med ån upprätthålls,
vilket ska studeras i kommande planering.

Marbäcken

Golf

Idrott

Barsebäcksmosse

Parkstråk

Vikingatider
Kyrka

Sandskogen

Kanot

Lödde
ängar

Salviksskogen

Salvikens
strandängar

Gröna samband

Skog, park och
rekreationsområden

Skola/ förskola

Centrum/ handel

Rörelsestråk som kan
utvecklas/förstärkas

Beﬁntlig bebyggelse

Rekreativa målpunkter,
beﬁntliga och nya som
kan utvecklas

Övergripande vägnät

Potential att utveckla
vattenkontakt

Planerade
utvecklingsområden

Station/kollektivtraﬁknod

Järnväg

Skiss på grön ring och utveckling Löddeköpinge
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Riksintresse för kulturmiljö M44 LöddeköpingeStävie-Borgeby angränsar till den föreslagna
förtätningen vid Lödde kors (L2), utbyggnaden av
Löddeköpinge öster (L3) samt Hög (L4). Från gamla landsvägen (numera Malmövägen) och österut
ska utblickar över det flackare partiet av Lödde å
med äldre, ännu hävdade, betesmarker värnas.
Backen upp mot kyrkan och holländarkvarnen
utgör viktiga landmärken, även från Högs byväg
in mot Löddeköpinge är både kyrkan och holländarkvarnen landmärken. Det är viktigt att inte
hindra dessa utblickar, och vid fortsatt planering
måste stor hänsyn tas till denna miljö. Utbyggnaden av Högs företagsby (L4) anses förenlig
med riksintresset. Det är centralt att bibehålla
värdena i Hög genom att bevara de byggnader
som berättar om kyrkbyns funktion som samlingspunkt som kyrkan, prästlönebostället och
skolbyggnaderna. En utbyggnad på de obyggda
ytorna mitt i byn, med omgivande befintlig bebyggelse anses inte störa eller påverka utblickar
och uppfattningen av Hög som en sammanhållen
by i landskapet. Ny bebyggelse ska harmonisera
med befintlig avseende volym, skala och material och befintliga utblickar måste respekteras.
Utbyggnaden av Löddeköpinge öster (L3) har
särskilt studerats avseende dess påverkan på riksintresset. Centralt är att säkerställa utblickar och
ett tydligt släpp mot byn Hög.
Riksintresse för kulturmiljö M46 BarsebäckHofterup berörs av det utpekade verksamhetsoch handelsområdet norr om Lagervägen (L7).
Riksintressets kärnvärden är framför allt kopplade till Barsebäcks slott och by samt Hofterups
kyrkby, men även det öppna och flacka storskaliga åkerlandskapet med utblickar mot gårdsbebyggelse samt fornlämningar. Det är en relativt
liten del av det stora riksintresseområdet som
direkt berörs när verksamhetsområde Lagervägen bebyggs, utblickar över odlingslandskapet
skärs dock av. Dessa konsekvenser bedöms dock
som endast svagt negativa på värdena. Själva
Lagervägen är i sig en sentida väg byggd efter
1980 och landskapets mer historiska väg är Storegårdsvägen som leder fram till just Storegård
via gårdarna Bengtsbo och Hörn. Utblickarna från
Storegårdsvägen mot Manhögarna och Hofterup påverkas inte. Befintlig verksamhetsområde
Marbäck (L6) syns från Storegårdsvägen med ett
skyltläge mot Lagervägen. Det kan därför ge en
positiv konsekvens för landskapet om område L7
på norra sidan exploateras. Då kan skyltläget mot
Lagervägen utnyttjas på båda sidor och den gröna ring som planeras ligga i norra gränsen av område L7 kan planteras så att verksamhetsområde
L6 och L7 inte blir så synliga från Storegårdsvä-
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gen. För att minimera påverkan på riksintresset
är det därför av stor vikt att i fortsatt planering av
verksamhetsområde Lagervägen (L7) säkerställa
en grön ridå mellan bebyggelse och det öppna
odlingslandskapet. Kommunen gör bedömningen
att riksintresset inte påtagligt kommer att skadas.
Avgränsningen och utformningen av verksamhetsområdet behöver studeras vidare i fortsatt
planering, hänsyn ska tas till landskapet och
kulturmiljövärden.
Riksintresse för väg E6 genom Skåne delar Löddeköpinge och Sandskogen åt. Förtätningen och
utvecklingen av Center Syd (L6) samt verksamhetsområdet Lagervägen (L7) behöver i fortsatt
planering ta särskild hänsyn till trafikflöden till och
från E6. Lyckorna L5 behöver även beakta buller
från E6. Utbyggnad i direkt anslutning till E6 är inte
aktuellt enligt översiktsplanen. Ett bebyggelsefritt
avstånd om minst 50 meter ska hållas till vägen
och hänsyn ska tas till möjligheten att långsiktigt
addera nya körfält. Utifrån dessa hänsynstaganden anser kommunen att det inte finns risk för
påtaglig skada på riksintressets värden.
Riksintresse högexploaterad kust berör större
delen av Löddeköpinge. Kommunen bedömer att
den förtätning som föreslås utgör naturlig tätortsutveckling. Löddeköpinge är en ort med god
tillgång till kollektivtrafik, serviceutbud, offentlig
service i form av skolor, vårdcentral med mera
och är kommunens näst största tätort.
För utbyggnadsområde Lyckorna (L5) gör kommunen bedömningen att den gamla markvägen i
söder utgör en naturlig avgränsning av bebyggelsegruppen gentemot det öppna kustlandskapet.
Det föreslagna tillskottet av bostäder innebär inte
att en ny bebyggelsegrupp tillkommer och det
sker inom en äldre struktur i landskapet och på
ett sådant sätt att det inte öppnar upp för fortsatt
utveckling. Kommunen gör därför bedömningen
att det inte finns en risk för kumulativa effekter i
form av fortsatt utbyggnad.

Regionala och nationella intressen
I Löddeköpinge kommer cirka 45 hektar brukningsvärd jordbruksmark att tas i anspråk för
utbyggnadsområden för bostäder samt ytterligare 20 hektar för verksamhetsområde. Utpekade
utbyggnadsområden ligger kvar sedan ÖP 2010,
verksamhetsområdet Lagervägen (L7) har utökats
något. Löddeköpinge öster (L3) är kollektivtrafiknära och en ny hållplats kommer att förläggas
i anslutning till området. För att säkerställa en
effektiv markanvändning ska tät bebyggelse prioriteras, med olika storlek och upplåtelseformer.

Lyckorna (L5) har mer än 1000 meter till busshållplats inne i Löddeköpinge, men det är kommunens bedömning att det finns ett stort intresse
av att bosätta sig nära naturområden och kusten. Området är dessutom avgränsat mellan en
markväg och befintlig bebyggelse, vilket gör att
den är avgränsad från det omgivande, storskaliga
åkerlandskapet. I båda områdena kommer även
nya grönstrukturer att integreras. Verksamhetsområdet Lagervägen (L7) möjliggör för handelsplats Center Syd att utvecklas och området har
begränsats för att inte försvåra för ett rationellt
brukande av jordbruksmarken norr om området.
Det regionala kulturmiljöprogrammet LöddeköpingeStävie-Hög-Borgeby följer i stort riksintressets
gränsdragning men kompletteras i väster för att
lyfta in miljön närmast ådalen i Löddeköpinge,
industrier samt fornlämningar i området. Kommunen ämnar ta hänsyn till detta i kommande
detaljplanearbete.
Löddeköpinge har en lång historia vilket avspeglar sig i antalet fornlämningar runt orten. Lyckorna
(L5), verksamhetsområdet Lagervägen (L6) samt
förtätningen vid Lödde kors (L2) berörs särskilt av
hänsyn till fornlämningar. Detta behöver beaktas
i kommande planering.
Om en ny detaljplan tas fram för att kunna
förtäta vid Lödde å (L2) kommer strandskyddet
att återinträda. Då marken redan är ianspråktagen bedömer kommunen att strandskyddet kan
upphävas. Frågan behöver studeras i kommande planarbete. Förtätning av Högs företagsby
(L4) kan beröras av strandskydd. Anpassning till
strandskyddsområdet ska i första hand göras,
men ett upphävande kan vara aktuellt. Framtida
bebyggelse tillåts inte att byggas närmare ån
utan ska hålla samma avstånd som befintlig bebyggelse. Frågan behöver studeras i kommande
planarbete.
Lyckorna (L5) ligger i anslutning till livsmiljöer för
den i artskyddsförordningen skyddade lökgrodan.
Kommande planarbete behöver beskriva om det
är möjligt att exploatera så nära arten. Andra biotopskyddade miljöer behöver även undersökas och
beskrivas. Kommunen är medveten om att det inte
är möjligt att få dispens eller på något sätt förstöra
möjligheterna för artens fortlevnad. Fortsatt planering och utbyggnad av Lyckorna ska inte ske på
bekostad av dessa värden.

Vatten i fysisk planering och klimatförändringar
Dricksvattenkapaciteten bedöms som god i
Löddeköpinge och endast mindre ombyggnationer av ledningsnätet kan bli nödvändiga. Frågan
behöver studeras i kommande detaljplaner.
Högs företagsby är idag ansluten till kommunalt
dricksvatten. Vid utbyggnad av området bedöms
dricksvattenkapaciteten tillräcklig men bör utredas i detalj innan utbyggnad.
Löddeköpinges utbyggnad som helhet kommer
innebära att större kapacitetsbehov avseende
överföring av spillvatten mellan västra och östra
delen av kommunen. I dagsläget finns kapacitetsproblematik vid flertal pumpstationer. Studier
pågår kring en eventuell överföringsledning.
Bortkoppling av tillskottsvatten kan lösa en del
av problematiken, det finns även behov av att
se över tryckspilledningarna vid några platser.
Arbete pågår för att ansluta Högs Företagsby till
det kommunala avloppsledningsnätet, en ny förbindelsepunkt har precis byggts ut. Vid utbyggnad i detta område kan det bli aktuellt med en
pumpstation som pumpar områdets avloppsvatten till Högs pumpstation.
Det finns översvämningsrisk i förtätningen av
Lödde kors ned mot ån (L2), vilket måste studeras i det kommande detaljplane- eller bygglovsskedet. I Löddeköpinges södra delar är det inte
lämpligt att ny bebyggelse närmar sig ån, då
befintliga åker- och ängsmarker fungerar som
buffert vid höga vattenstånd och översvämning
av Lödde å. I Hög finns det risk för översvämning
av Kävlingeån vid 100-årsflöde. Befintlig bebyggelse i Företagsbyn kan påverkas. Ny bebyggelse
bör inte medges intill vattendraget. Åkrarna sydväst om Företagsbyn har en viktig funktion som
översvämningsbuffert vid höga vattenstånd.
Vid förtätning finns det en risk att grönområden
som tidigare varit en buffert mot flöden och föroreningar exploateras eller att den totala hårdgöringsgraden i orten ökar, vilket i sin tur kan leda
till negativ påverkan på recipienten. Strävan ska
vara att hårdgöringsgraden i orten inte ökar, då
detta kan leda till negativ påverkan på tätortens
bebyggelse och funktioner och på recipienten
Lödde å. Grönytor som har denna buffrande
förmåga behöver därför värnas, samt att planera
för tillägg av nya grönytor och träd i stadsmiljön.
Detta är särskilt angeläget när Folkets park förtätas, då området idag främst består av grönska.
Dagvattennätet är hårt belastat i Löddeköpinge
vilket kan innebära problem vid förtätning.
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Löddeköpinge består till största delen av sand
och därmed bör det finnas goda möjligheter att
byta ut det traditionella dagvattennätet mot ett
som möjliggör infiltration. Hantering av dagvatten
ska finnas med all kommande detaljplanering
vid förtätning. Lyckorna (L5) ligger i anslutning till
livsmiljöer för den i artskyddsförordningen skyddade lökgrodan. Kommande planarbete behöver
beskriva om det är möjligt att exploatera så nära
arten. Andra biotopskyddade miljöer behöver
även undersökas och beskrivas. Kommunen är
medveten om att det inte är möjligt att få dispens eller på något sätt förstöra möjligheterna
för artens fortlevnad. Fortsatt planering och
utbyggnad av Lyckorna ska inte ske på bekostad
av dessa värden. Detaljplanen för Löddeköpinge
öster (L3) har varit ute på granskning och inom
ramen för detaljplanen studeras påverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenlösningar. Ytterligare utbyggnad av Löddeköpinge
öster kräver vidare utredningar av dagvatten och
skyfall. Byn Hög omfattas inte av kommunens
verksamhetsområde för dagvatten. Det finns

kända dagvattenproblem och det kan därför vara
lämpligt att inkorporera Hög i verksamhetsområdet när byn exploateras. Det finns ett befintligt
dikningsföretag inom utbyggnadsområdet. En
öppen dagvattenlösning bör även studeras i fortsatt detaljplanering. Företagsbyn ligger i direkt
anslutning till Lödde å och vid en förtätning av
verksamhetsområdet behöver risken för diffusa
utsläpp hanteras.
Marbäcken sträcker sig genom det nya verksamhetsområdet Lagervägen (L6) och det finns risk
för att bäcken belastas. Dagvatten behöver omhändertas inom området innan det når bäcken,
fördröjningsmagasin kommer att krävas. Inom
verksamhetsområdet finns en befintlig detaljplan
som möjliggör utbyggnad som behöver förhålla
sig till de befintliga dikningsföretagen. Vid framtida detaljplanearbete är det viktigt att studera hur
miljökvalitetsnormer för vatten kan påverkas.
Löddeköpinge påverkas av avrinning från jordbruksmark norrifrån. Översvämningar riskerar
till exempel att ske inom Center Syd där det i

anslutning till centrumbyggnaden finns ytor som
är lågpunkter. Även vid Handelsvägen och Marknadsvägen i öster, liksom norr om Lagervägen
finns ytor som riskerar att bli påverkade. Inom
bostadsområdena finns ett flertal lågområden
som kan komma att översvämmas vid kraftiga regn. I den centrala villabebyggelsen är det
framför allt vägar och vändzoner som påverkas
men det kan inte uteslutas att vissa bostäder
kan drabbas, särskilt vid Balders och Frejas väg.
Förtätningen vid verksamhetsområde Lagervägen (L8) behöver anpassas till både avrinning och
befintliga lågpunkter. Utvecklingen av Löddeköpinges gröna ring ger goda möjligheter att hantera
denna utmaning. Frågan ska studeras i kommande utformning, där miljöer som kan hantera
vattnet från skyfall innan det hamnar i tätorten är
centrala.
Eroderbarheten är potentiellt hög och risk för
ras och skred förekommer längs hela Lödde
ås strandlinje genom Hög och Löddeköpinge. I
Löddeköpinge ligger ett fåtal befintliga byggnader
inom riskområde för ras. Denna risk behöver studeras vid detaljplanering av området L2 i de delar
som ligger närmast strandlinjen.
Väster om E6 har Löddeköpinge god tillgång
till större sammanhängande, svala områden i
Sandskogen, vilka är viktiga att värna. Tillgängligheten för övriga Löddeköpinge begränsas delvis
av motorvägen. De östra delarna av orten saknar
motsvarande område som kan fungera svalkande
vid en värmebölja. Utvecklingen av området
vid Löddeköpinge golfbana är därför av vikt
för att tillföra träd som kan fungera svalkande
i Löddeköpinge öster om E6. För att hantera klimatförändringarna är tillägg av träd i gatumiljöer
samt vid torgbildningar viktiga inslag i den tätare
stadsmiljön. Det bör beaktas i all kommande detaljplanering och förtätning i staden. Utvecklingen
av Löddeköpinges gröna ring ger större tillgång
till grönområden i norra delen av orten.

Risk för hälsa och säkerhet
I Löddeköpinge ligger de flesta verksamheter
samlade inom Marbäcksområdet handelsplats
Center Syd. Här finns några potentiellt förorenade områden, inklusive ett område med riskklass
2, före detta brandövningsplats med risk för
PFAS-förorening. Det finns få andra fastigheter
i orten som är potentiellt förorenade. Ett av
undantagen är verksamhetsområdet söder om
Lödde kors, i direkt anslutning till Lödde å, vilket
är potentiellt förorenat och markundersökningar kommer att behöva göras. Särskild hänsyn
behöver tas på grund av närheten till Lödde å, så

att föroreningarna inte kan sprida sig till vattnet.
Omvandling till bostäder i detta område (L2) är
att föredra, på grund av dess läge intill ån. Frågan
behöver studeras vidare.
I Företagsbyn i Hög finns en C-verksamhet som
bedriver sortering av avfall. I Hög finns även en
avloppsanläggning som är klassad som C-verksamhet. På grund av närheten till Lödde å finns
det risk för att läckage kan ske till ån om utsläpp
sker. Transporter ner till företagsbyn kan vara
störande för tillkommande bostadsbebyggelse,
vilket kan innebära behov av skyddsavstånd
till vägen för bostadsbebyggelse. Det finns en
nedlagd deponi inom området för företagsbyn
som har riskklass 3 och det före detta tegelbruket
kan också ha orsakat markföroreningar. Norr
om Högs byväg finns en nedlagd bensinstation
som har riskklass 2. Även om den inte ligger i
direkt anslutning till utbyggnadsområde L4 bör
det utredas om det kan ha gett påverkan på det
föreslagna utbyggnadsområdet. Samtliga frågor
behöver studeras mer noggrant i kommande
detaljplanearbete för Högs företagsby (L4).
De stora bullerkällorna i Löddeköpinge är väg E6,
Barsebäcksvägen, väg 1137 mellan Löddeköpinge
och Kävlinge, Landskronavägen samt delar av
Barsebäcksvägen och Ådalsvägen. Enligt prognos
för år 2040 kommer dessa gator fortsatt vara
bullerutsatta. Åtgärder på väg 1137 och E6 är ett
statligt ansvar, medan kommunen är huvudman
för övriga gator. För ny bebyggelse behöver fördjupade studier av bullersituationen göras för att
hantera bullersituationen längs med dessa vägar.
Åtgärder på dessa vägar är ett statligt ansvar. För
ny bebyggelse görs alltid fördjupade studier av
buller i detaljplaneskedet.
Cirkulationsplatsen vid Lödde kors är hårt belastad och påverkas av hela ortens utbyggnad då
flödena passerar i denna punkt. En fördjupad studie av möjliga åtgärder behöver genomföras. Vid
all utbyggnad i Löddeköpinge behöver påverkan
på Lödde kors utredas. Vid ökade trafikmängder
kan bullernivåerna försämras vid Lödde kors (L2),
vilket behöver studeras ytterligare.
Väg E6 förbi Löddeköpinge är utpekat som rekommenderad transportled för farligt gods. Verksamhetsområdena Marbäcksområden inklusive Center
Syd (L6) samt Lagervägen (L7) ligger delvis inom
150 meter från vägen och en riskanalys kan komma att behöva göras i kommande detaljplanering.
Brandpostnätet i Hög är begränsat. Vid utbyggnad i Hög finns det därför ett behov av en tidig
dialog med Räddningstjänsten Syd.
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Dösjebro
ÖVERGRIPANDE UTVECKLING

MARKANVÄNDNING

En 6000-årig långhög och många gravhögar
vittnar om att platsen för Dösjebro har varit
bebodd under lång tid. Dösjebro är även känd
som platsen för ett större slag i slutet av 1100-talet. Idag är det en attraktiv bostadsort med cirka
940 invånare. Dösjebro har tillgång till Pågatåg
och service i form av förskola, skola och en
livsmedelsbutik/bensinmack samt närhet till
naturmiljöer. Saxån som rinner genom området
ger möjlighet till rekreation. Det finns en stark
identitet i byn, ett dynamiskt föreningsliv och ett
engagemang bland byborna: sammantaget gör
det att byn kan mer än sin storlek. Byn Annelöv
i Landskrona kommun ligger cirka tre kilometer
från Dösjebro station och invånarna där utgör en
del av resandeunderlaget till pågatågsstationen.
Orten har få arbetstillfällen.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
– befintlig

Under planperioden föreslås cirka 450 bostäder
fram till år 2040. Dösjebro ska utvecklas så att
den egna karaktären tillvaratas, byn hålls samman, vägarna anpassas för gång- och cykeltrafik
och grönområden bibehålls. Orten domineras av
småhusbebyggelse och en utbyggnad av orten
bör innebära en komplettering med fler bostadsformer såsom flerfamiljshus och hyresrätter samt
vardagsnära service och handel. Skolan är i behov av förnyelse och en utbyggnad är en investering i ortens långsiktiga utveckling. Inriktningen är
att orten ska fortsätta utvecklas som en levande,
attraktiv ort med tydlig identitet. Det kulturhistoriska arvet, däribland tegeltraditionen, närheten
till natur och ett aktivt föreningsliv är utmärkande
kvaliteter. Dessa ska förvaltas och fortsatt bidra
till ortens karaktär. Möjlighet till förtätning på
tomter och en utvecklad centrumfunktion är
viktigt för att stärka ortens lokala serviceutbud,
behov av mötesplatser och folkliv. Förtätning
och utbyggnadsområden föreslås framför allt
söder om byn, men även i byns östra delar. En
utbyggnad av orten motiveras av det goda kollektivtrafikläget. Dösjebro är en liten by med korta
avstånd, där tillgänglighet, trygghet och säkerhet
behöver säkerställas. Förutsättningar för naturtillgång och friluftsliv kan stärkas, bland annat till
Saxåns dalgång. Det finns potential att utveckla
ortens näringsliv.
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Dösjebro är en by med småhus och villor och
endast ett fåtal hyresrätter. En viss service så
som församlingshem, butik och skola finns. Runt
den gamla stationen finns drag av stadsmässighet, med äldre tegelbyggnader, en centralväg och
en försköningspark. Inom Dösjebro finns stor
potential att omsorgsfullt förtäta i anslutning till
det gamla stationssamhället, på lucktomter samt
fastigheter som ej nyttjas eller kan omvandlas till
exempel Tallgården. Intentionen är att riktningarna från den gamla järnvägssträckningen ska
bevaras och ge form till de nya kvarteren. Vid förtätning ska vikt läggas på arkitektoniska kvaliteter
samt att nytillskott harmoniserar med sin omgivning och kulturhistoria i såväl form som skala.
Förtätningen ska inte ske på bekostnad av Dösjebros gröna karaktär och befintliga grönstråk
och rekreationsytor ska bevaras. Det är centralt
att tillgängliggöra närrekreationsområden samt
utveckla rekreationsytor, mötesplatser och lek.
Vid förtätning ska trafikrummen utvecklas för att
stärka tillgänglighet, trygghet och säkerhet samt
utveckla kopplingar mellan viktiga noder som
skolan, idrottsplatsen och stationen. Ett samlat
grepp kring stationsområdet, över stenbron till
Försköningsparken, behöver studeras i ett mer
detaljerat utrednings- och skissarbete, där historien om byns anor berättas och där grönskan
hålls ihop och förädlas som ett parkstråk. Ett mer
tillgängligt stationsområde, med hissar och möjligtvis mer effektiva ramper med vilplan, skulle
kunna frigöra parkeringsplatser på norra sidan av
stationen. Möjligheten att utöka parkeringen vid
stationen behöver ses över, då många boende på
landsbygden parkerar här och tar tåget vidare till
sina arbetsplatser.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
– utbyggnad
Söder om Dösjebro (D1): Området ger en potential för att stärka Dösjebros utveckling och dra
nytta av stationsläget i högre grad. Inriktningen
är en tät bebyggelsestruktur med bykaraktär där
tyngdpunkten ligger på villor, radhus, parhus och
möjligen även låga flerfamiljshus i västra delen av
området. Fortsatt planering ska inledas med ett
planprogram för hela området, med en övergri-
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pande helhetsanalys avseende lokalisering av
bostäder, skola, idrott, fotbollsplaner med mera.
Lokalisering och samutnyttjande av olika funktioner och välfärdsservice är en central fråga, där
idrottsanläggningarna i förhållande till bostadsutvecklingen särskilt ska studeras. Även grönstråk
med dagvattenhantering, rekreationsytor, mötesplatser, Karabyvägens utformning ska studeras.
Områdets koppling till parken vid Ramshög som
en parkkil samt möjlighet till öppna anslutningar
och axlar med visuell kontakt med kulturlandskapet ska studeras vidare. Områdets exakta gräns
åt sydost måste studeras noggrannare i fortsatt
planering med hänsyn till Karaby backar, området
ska ges en mjuk utformning för att möta landskapet. Möjlighet för en utbyggnad med upp till cirka
400 bostäder.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
– förtätning
Krångeltoftavägen (D2): Intentionerna är en
bebyggelseutveckling i form av en förlängd
bystruktur. Annelövsvägen bör omgestaltas,
med kantsten, trottoar och gång- och cykelbana.
Möjlighet för cirka 50 bostäder.

Transportinfrastruktur
Dösjebro splittras idag av Karabyvägen (väg 104)
och Björnstorpsvägen, som delar in byn i en
nordlig, en sydvästlig och en sydostlig del. De
båda vägarna är utformade som landsvägar och
har bara undantagsvis gång- och cykelbanor.
Karabyvägen och Björnstorpsvägen bör få tydliga
trottoarer och kantsten och utformas som bygator för att göra dem till sammanhållande istället
för splittrande strukturer för byn. Ett utbyggt
cykelvägsnätverk ska säkerställas inom orten.
Även kopplingar till omlandet så som Karaby och
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Hofterup-Ålstorp är viktiga att säkerställa tillsammans med en utbyggnad längs Annelövsvägen
och Centralvägen. Inom byn finns behov av trafiksäkerhetsåtgärder, hastighetssänkande åtgärder
och säkra passager över de större vägarna för
oskyddade trafikanter.
Pendlarparkeringen vid stationen upplevs idag
som fullbelagd vid vissa tider, vid en utbyggnad
av orten finns det behov av att även studera en
utbyggnad av parkeringen med mer platser.
Inom planarbetet för utbyggnadsområdet söder
om orten (D1) behöver framtida trafiklösningar
studeras. Utgångspunkten är att nyttja befintliga
anslutningar och utfarter till väg 104. Merparten
av föreslagen utbyggnad bör kunna angöras via
Björnstorpsvägen och vägen vid befintlig skola.
Inom planperioden avser kommunen att initiera
passager över ån, läs mer under avsnittet Passa
ger över åarna.

Grönstruktur
I Dösjebro är naturen nära, orten är inbäddad i
grönska i norr och väst. Saxån och Välabäcken
ringlar sig fram i ortens norra delar. Saxåns dalgång erbjuder vackra vyer över betesmarkerna
och mindre skogspartier som omger ån norr om
Dösjebro och Välabäckens ringlande utsträckning. Vid samhället har rekreationsområden
iordningställts utmed Saxån med hagmark och
skogspartier. Naturen är omväxlande med lövoch tallskog, öppna gräsmarker och gläntor. I väster breder ett större sammanhängande skogsområde ut sig med gran, tall och lövskog, från början
planterat men numera mer vild in sin karaktär
med ett väl utvecklat och utnyttjat stigsystem.
Ett promenadområde ligger söder om skolan i
tätortens sydvästra del. Här finns en lugn miljö,
med utsikt över jordbrukslandskapet. Få boende
har längre än 300 meter till kvalitativ natur men i
de södra och sydöstra delarna finns kvarter med
längre avstånd.
Dösjebro ligger inom det gröna utvecklingsområdet Järavallen-Dösjebro och i/invid det blågröna
utvecklingsstråket längs Saxån, läs mer under
avsnittet Blågrön infrastruktur. Inom området
kommer fokus ligga på långsiktigt säkerställande
av kommunalt ägd naturmark. Vissa ytor behöver intensifierad hävd och andra mer natur- och
rekreationsinriktad skötsel. Kommunen avser att
utveckla arbetet med restaurering och förvaltning av den kommunägda naturmarken genom
såväl skogsskötsel som gräsmarkshävd. Även för
vattendragen Saxån och Välabäcken finns det
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behov av en utvecklad skötsel och förvaltning.
Längs dessa vattendrag ser kommunen också
stor potential för rekreation och det rörliga friluftslivet. Kommunen vill i samarbete med privata
markägare och Landskrona kommun skapa
mångfunktionella rekreationsstråk med passager
över vattendragen på lämpliga platser, som kan
nyttjas av olika former av fritidsutövande så som
vandring, ridning eller fågelskådning.
När Dösjebro byggs ut ska naturen fortsatt
upplevas som nära, det är en kvalitet som ska
bibehållas och säkerställas. Kävlinge kommun
har för avsikt att utveckla Dösjebro gröna ring.
Det innebär att kopplingar utvecklas till omgivande backlandskap med utsikt, värdefull flora,
gravhögar, kulturminne med mera, men även att
utveckla årummet samt låta Saxåns dalgång bli
en tillgång med vandringsleder norrut och västerut. Ringen är en viktig pusselbit i kommande
planering av det nya stora utbyggnadsområdet
söder om byn men även förtätningen i öster. En
utvecklad grönstruktur i söder ska hjälpa till att
binda samman befintliga målpunkter, idrottsytor,
skogsområde, årum med mera samt även addera
nya rekreativa målpunkter. Inom ringen ska det
utvecklas ett nordsydligt stråk, innehållande till
exempel närnatur/park, som binder ihop det
stora utbyggnadsområdet med parkmiljön kring
Folkets hus och stationsområdet.
Kommunen avser även att satsa på att ge ortsbor och övriga kommuninvånare möjlighet att
i en obruten grön miljö ta sig från Dösjebro via
Ålstorps mosse till Ålstorpsskogen och vidare till
Järavallen och kusten. Genom restaurering och/
eller nyetablering av naturytor på företrädesvis
sandiga marker skapas ytor med hög potential
för tillhandahållande av ekosystemtjänster bland
annat rekreation och friluftsliv.

HÄNSYNSTAGANDE
Riksintresse
Riksintresse för naturvård N49 Saxån-Braån berör ortens norra delar. Vattendragen är lek- och
uppväxtområden för havsöring, dessutom hyser
de grönling och sandkrypare. En förutsättning
för bevarande och ej påtaglig skada är att pågående markanvändning ej får avsevärt förändras.
Ingrepp som påverkar vattendragens förutsättningar som bland annat kulvertering, utsläpp
av försurande ämnen och skogsavverkning kan
medföra att naturvärdet skadas. Nya utbyggandsområden begränsas till söder om Dösjebro för
att värna och säkerställa riksintressets värden.
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En ny gång- och cykelbro väster om Dösjebro för
att förbättra tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna längs med ån ska säkerställa riksintressets värden. Läs mer under avsnitt Passager
över åarna. Vidare studier behöver göras för att
säkerställa att passagen inte påverkar värdena
negativt. Det sammanhängande naturområdet
norr och väst om Dösjebro avser kommunen säkerställa ett naturreservat vilket kan bidra positivt
till riksintressets värden. Läs mer under avsnitt
Naturreservat.
Värdena i riksintresse för naturvård N50 V KarabyDagstorps backar-Dagstorps mosse utgörs
främst av rikkärr, Dagstorps mosse och värdefull
flora i anslutning till dem. Förtätningsområdet

Krångeltoftavägen (D2) ligger i utkanten av riksintresset, själva vägen avskärmar området från
riksintressets kärnvärden. Utbyggnadsområdet
söder om Dösjebro (D1) tangerar även riksintresseområdet, exakt avgränsning i sydost måste
studeras i fortsatt planering. Kävlinge kommun
bedömer att föreslagen utbyggnad inte påverkar
riksintressets värden, så länge tillräckligt avstånd
säkerställs mot Karaby backar.
Hela Dösjebro ligger inom område för riksintresse kulturmiljövård K32 Norrvidinge-Karaby
backar. Värdena består av det flacka och lätt
kuperade odlingslandskapet med karaktär av
dalgångsbygd kring Saxån och rika fornlämningsmiljöer med historiska gårds- och bymiljöer samt
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kyrkbyar. I befintlig bebyggelse bör de byggnader
som vittnar om stationssamhällets utveckling
bevaras och hänsyn till dem tas vid eventuell förtätning för att säkerställa riksintressets värden.
En stor del av riksintressets uttryck är det öppna, brukade landskapet med utblickar över det
fornlämningstäta området söder om orten och
Karaby backar. Det är därför av vikt att öppen
och brukad mark exploateras varsamt samt att
viktiga utblickar över landskapet värnas. Den
östra delen av utbyggnadsområdet ska säkerställa att Karaby backars influensområde och solitär
i landskapet kvarstår. Bebyggelsen behöver vara
underordnad backarnas dominerande position i
landskapet. Hänsyn behöver därför tas till mötet
med landskapet genom en mjuk övergång mellan
landskapet och bebyggelsen. Det behöver också
säkerställas att bebyggelsen närmast backarna
är låg samt inte går hela vägen ut i kanten av
utbyggnadsområdet. Det ska finnas släpp mellan bebyggelsen för att bevara utblickar mot
Karaby backar samt gröna inslag. En mer exakt
avgränsning av området måste studeras i fortsatt
planering genom planprogram och efterföljande
detaljplaner. Med denna hantering anser kommunen att utbyggnaden ej medför en påtaglig
skada på riksintressets värden.
Västkustbanan är ett utpekat riksintresse för
järnväg och går norr om Dösjebro. Kommunen
bedömer att föreslagen utveckling av orten inte
kommer att påverka riksintresset negativt då det
inte ligger i direkt anslutning till järnvägen och
det finns befintlig bebyggelse mellan järnvägen
och föreslagna utbyggnadsområden. Kommunen
har för avsikt att värna området närmast västkustbanan för att inte försvåra för en utbyggnad
till 4-spår på sikt. Därmed planeras ingen ny
bebyggelse norr om Dösjebro.

Regionala och nationella intressen
I Dösjebro kommer cirka 30 hektar jordbruksmark
klassificering 7 och 8 att tas i anspråk för utbyggnadsområden för bostäder (D1). Det finns stor
potential att utveckla orten och få till ett mer diversifierat bostadsutbud för den som vill bo kollektivtrafiknära men i en mer lantlig miljö. Det finns stor
potential att pendla både norrut mot Landskrona
och Helsingborg samt söderut mot Malmö-Lundregionen. Kävlinge kommuns bedömning är att
bostäderna utgör ett väsentligt samhällsintresse
som inte kan tillgodoses på annat ställe.
Området för riksintresse Dagstorp-SödervidingeVästra Karaby-Norrvidinge är även utpekat i det
regionala kulturmiljöprogrammet. De västra de-
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larna av utbyggnadsområdet söder om Dösjebro
(D1) kan påverka boplatsområdet Västra Karaby
35:1, vilket behöver utredas ytterligare i detaljplaneskedet. Det finns även fornlämningar vid
stationen i Dösjebro som kan komma att påverkas
om pendlarparkeringen byggs ut. Även detta
behöver ytterligare utredas.
Längs med Saxån råder strandskydd. Ingen föreslagen bebyggelseutveckling ligger inom strandskyddet. En ny gång- och cykelbro över Saxån
behöver studeras vidare. Vid ett genomförande
krävs strandskyddsdispens, men kommunen bedömer att det kan genomföras utan att negativt
påverka strandskyddets intressen.

Vatten i fysisk planering och
klimatförändringar
Utbyggnaden Söder om Dösjebro (D1) påverkar vattentrycket såväl i orten som för Ålstorp/Hofterup.
I kommande planprogram behöver kapacitet för
dricksvatten, dimensionering av ledningar samt
pumpstationer studeras mer utförligt. Utbyggnad
bör inte ske innan åtgärder har genomförts.
Vid utbyggnad Söder om Dösjebro (D1) behöver
ny fördröjning och rening av dagvatten skapas
då anlagda dammar är dimensionerade efter
befintlig bebyggelse. Med fördel kan befintliga
dammar utökas och lösningen behöver ha en
både fördröjande och renande effekt så att
Hofterupsbäcken inte påverkas negativt. Behovet
av utvecklad grönstruktur i området bör utformas
så att flera ekosystemtjänster kan tillföras utöver
flödesutjämning och flödesreglering. Detta ger
förutsättningar för en funktionell och hållbar dagvattenhantering samt en god beredskap för ett
förändrat klimat samtidigt som växt- och djurliv
gynnas.
Dösjebro påverkas inte av avrinning från omkringliggande jordbruksmark. Saxån tar emot
vattnet norrifrån och i söder rinner jordbruksmarkens vatten till Hofterupsbäcken. Det finns
däremot lågpunkter i befintlig bebyggelse som
vid skyfall kan komma att översvämmas och
påverka bebyggelsen, exempelvis vid Per Larssons
väg. I kommande planering bör det utredas om
intilliggande grönområden kan anpassas för att
hantera översvämning. Dösjebros gröna ring
ger möjlighet att tillföra nya kvaliteter, vilket
ska studeras i kommande utformning.
Vid Saxån genom Dösjebro finns på sina platser
risk för ras och skred. Kommunen är uppmärksam på frågan och vidtar åtgärder vid behov för
stigarna längs med ån. Det finns ingen betydan-

de risk för erosion, men ökad flödeshastighet i
Saxån till följd av ökad nederbörd kan innebära
en ökad risk. Längs Krångeltoftavägen finns ett
aktsamhetsområde för ras på grund av höjdskillnader i kombination med finkornig jordart. Detta
kan påverka förtätningsområde D2.

där det idag bedrivs en verksamhet i ortens centrala delar. Säkerhetsavstånd till bensinstationen
behöver beaktas vid en eventuell förtätning. I
ortens norra del finns en registrerad C-verksamhet och i grönområdet väster om orten finns en
nedlagd deponi.

Dösjebro består av låg och gles bebyggelse samt
viss andel vegetation som tillsammans med det
större sammanhängande grönområdet norr om
orten erbjuder svalka vid höga temperaturer.
Det gäller även de västra delarna och runt befintlig skola. Vid förtätning och utbyggnad av området Söder om Dösjebro (D1) bör befintlig vegetation inte minska och ny grönstruktur anläggas.

De stora bullerkällorna i Dösjebro är Västkustbanan samt riksväg 104. Enligt prognos för år
2040 kan även bullernivåerna i direkt anslutning
till Björnstorpsvägen och Krångeltoftavägen
överstiga 60 dBA. Buller behöver därför fortsatt
studeras i kommande detaljplanering för områdena D1 och D2.

Risk för hälsa och säkerhet
I Dösjebro finns två potentiellt förorenade områden utpekade, bensinstationen samt en fastighet

Väg 104 genom Dösjebro är rekommenderad
transportled för farligt gods. För de delar av område D1 och D2 som ligger inom 150 meter från
vägen bör därför en riskanalys tas fram i kommande detaljplanering.

Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp
ÖVERGRIPANDE INRIKTNING
Orterna Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp med
cirka 3 600 invånare ligger strategiskt invid E6:an.
Området var tidigare ett fritidshusområde som
har utvecklats till en attraktiv bostadsort för
permanentboende. Denna historiska utveckling
innebär bland annat att vägföreningar och samfälligheter till stor del är huvudman och ansvarar
för många vägar, skogsområden, allmän platsmark med mera i dessa orter. Bebyggelsen består
framför allt av villor, men det finns några mindre
områden med radhus och parhus samt en del
kvarvarande fritidshus. I randzonen finns en hel
del hästgårdar. Orternas skogskaraktär skapas
genom tomter med grön inramning och storvuxna
träd där husen är indragna en bit från gatorna.
Förtätningar och avstyckningar har medfört inslag
av tomter med villakaraktär som riskerar att på
sikt förändra helhetsintrycket. De gröna miljöerna
spelar en stor roll för områdets attraktivitet och
det är viktigt att slå vakt om områdets särprägel.
Naturområdena är få i kommunen och detta område med sin påtagligt gröna karaktär blir därför
särskilt attraktiv men också viktig att värna om.
Orterna har få arbetstillfällen och ganska litet serviceutbud. Service finns i form av förskola, skola
samt en livsmedelsbutik/bensinmack. Boende i
Hofterup/Ålstorp har gångavstånd till både det
stora regionala rekreationsområdet Järavallen
och större sammanhängande skogsområden i
direkt anslutning till samhället.
Inom området planeras för 210 bostäder fram till år
2040. För Hofterup/Ålstorp/Henkelstorp är inriktningen att det generellt sett inte är lämpligt med
avstyckning/förtätning i någon större omfattning
inom befintlig bebyggelse. Nya utbyggnadsområden ska möjliggöras med tydliga karaktärsbeskrivningar som ger möjlighet för en differentiering av
bostadsutbudet. Ny bebyggelse föreslås framför allt
koncentreras till fyra möjliga utbyggnadsområden.
Hofterup och Ålstorp är utpendlingsorter med ett
stort bilberoende. Orterna har kollektivtrafikförsörjning längs med Grand Prixvägen mot Landskrona
och Löddeköpinge, vidare mot Malmö och Lund.
För att öka resandet med kollektivtrafik är det
av stor vikt att utveckla trygga och säkra stråk till
busshållplatserna. Satsning på gång- och cykelväg längs Grand Prix vägen är prioriterat, men
även längs Lundåkravägen och Skönadalsvägen,
liksom att trygga och upplysta tvärstråk genom
bebyggelsen bör säkerställas.
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MARKANVÄNDNING
Sammanhängande bostadsbebyggelse
– befintlig
Bebyggelsen i Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp
består till övervägande del av villor. På några
ställen är bebyggelsen samlad i grupper med radhus och parhus. Det finns också en del hästgårdar inom bebyggelsen och i randzonen åt öster.
Inom sammanhängande bostadsbebyggelse
finns inslag av skogspartier som skapar karaktär
och möjlighet för närlek och rekreation. De gröna
miljöerna spelar en stor roll för orternas attraktivitet. Vid bebyggelseutveckling är det viktigt att
behålla den obebyggda zonen mellan Hofterup/
Henkelstorp och Ålstorp, där det finns rekreativa kopplingarna och påtagliga naturvärden att
utveckla. En varsam komplettering inom befintlig
bebyggelse på lucktomter eller fastigheter som
kan omvandlas är möjlig, utgångpunkten är att
behålla skogskaraktären. Det är dock generellt
sett inte lämpligt med avstyckning/förtätning i
någon större omfattning inom befintlig bebyggelse. Inriktningen är att behålla bebyggelsegränser
mot omgivande värdefulla natur- och skogsområden samt behålla släpp mellan orterna. Inom
områden med mindre tomter bör det inte förtätas
mellan bebyggelsegrupperna då den gröna inramningen bidrar till naturkaraktären. Vid förtätning
ska vikt läggas på arkitektoniska kvaliteter samt att
nytillskott harmoniserar med sin omgivning och
kulturhistoria i såväl form som skala.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
– utbyggnad
Söder om Lundåkravägen (H1): Intentionerna
med området är en relativt tät bebyggelsestruktur, med mindre tomter som grupperas kring inre
gemensamma ytor. Husen placeras i bebyggelsegrupper med luft mellan för att skapa utblickar
mot åkerlandskapet och Hofterups kyrkby.
Hofterupsbäcken är en naturlig gräns för utbyggnaden åt söder. Lämpliga hustyper är gruppbyggda
småhus, atriumhus, parhus och radhus. I fortsatt
planering är en inriktning att behålla karaktären
med delvis grön inramning längs Lundåkravägen
samt en bebyggelsefri zon på ömse sidor om
bäcken med möjlighet till utvecklad rekreation.
Dagvattenhanteringen behöver studeras i fortsatt
planering. Möjlighet till cirka 120 bostäder.
Karlslund 1:16 (H2): Detaljplan ska pröva utbyggnad av bostäder i samklang med grönstruktur, de

H2
H5

H3
Transportinfrastruktur

H6

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Passage - utredningsområde

Beﬁntlig

Ny cykelväg

Förtätning

Beﬁntlig cykelväg

Utbyggnad

Beﬁntlig järnväg

Ve

Större väg

H4

Transportinfrastruktur

H1

Beﬁntlig

Grönstruktur

Ny cykelväg

Förtätning

Besöksanläggning

Beﬁntlig cykelväg

Utbyggnad

Sammanhängande
Större väg bostadsbebyggelse

Natur, grönområde, park och rekreation

Passage - utredningsområde

Beﬁntlig

Grönstruktur

Ny cykelväg

Förtätning

Besöksanläggning

Beﬁntlig cykelväg

Utbyggnad

Beﬁntlig järnväg
Större väg

Natur, grönområde, park och rekreation

Passage - utredningsområde

Beﬁntlig järnväg
Transportinfrastruktur

H7

Sammanhängande bostadsbebyggelse

© Lantmäteriet, Kävlinge kommun

Åar och vattendrag
Verksamhet och handel
Utbyggnad

Åar och vattendrag
Verksamhet och handel
Utbyggnad

Mark och vattenanvändningskarta för Hofterup/Ålstorps tätorter
gröna kopplingarna mellan Järavallen och skogspartierna i öster är särskilt viktiga att bibehålla
och utveckla. Möjlig utveckling av området med
cirka 20 bostäder.
Henkelstorp 4:10 (H3): Möjlighet att pröva utbyggnad av bostäder i samklang med grönstruktur och höga naturvärden, inriktningen är cirka
10 bostäder. I fortsatt planering är det viktigt att
säkerställa bebyggelsesläppet mellan Ålstorp
och Hofterup, de gröna kopplingarna mellan
Järavallen och skogspartierna i öster är viktiga att
bibehålla och utveckla.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
– förtätning
Väster om Skönadalvägen (H4): Redan ianspråktagen mark som följd av byggnation av vall mot
E6. Intentionerna är att i fortsatt planering stude-

N

ra ny bebyggelse i grupphus med gårdsmiljö som
knyter an till intilliggande gårdar och hagar. Även
viss kompletterande bebyggelse bör studeras
längs Skönadalvägen västra sida i höjd med Konvaljvägen och söderut. Norr om Konvaljvägen bör
ny bebyggelse undvikas, den gröna tvärkopplingen är viktig att bevara liksom den gröna karaktären längs Skönadalsvägen. I fortsatt planering ska
även bevarande av träd mot vägen, dagvatten,
närheten avseende hästgårdar och buller studeras och prövas. Det är viktigt att spara gröna
partier mellan husen med stråk/stigar till naturområdet. Möjlighet till cirka 20 bostäder.
Intill Skönadals förskola/skola (H5): Ny förskola
byggs på tomten vid sidan om, befintlig tomt
bör därmed planeras för utbyggnad av bostäder
och service/handel. Möjlighet för allmänna stråk
genom området bör studeras samt säkerställan-
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de av skogskaraktären och möjlighet att stärka
det gröna stråket mellan Hofterup och Ålstorp.
Möjlighet för cirka 20 bostäder.
Södra delen av Grand Prix vägen/Henkelstorp
(H6): Intentionerna är förtätning med ny bebyggelse i ett par enheter med grupphusbebyggelse
med lite mindre tomter och med bevarande av
de gröna partierna emellan. Området har närhet
till kollektivtrafik och kan med rätt utformning bli
en naturlig fortsättning på befintlig bebyggelse. I
fortsatt planarbete behöver lämplig tillfart studeras, tillsammans med allmänna stråk genom området och bevarande av skogskaraktär. Möjlighet
till cirka 20 bostäder.

Verksamhet och handel – utbyggnad
Del av Hofterup 4:8 (H7): Möjlighet till icke störande verksamheter som servicebutik som stödjer det lokala serviceutbudet. En 50 meter bred
bebyggelsefri zon ska tillämpas gentemot E6. Vid
utbyggnad ska vikt läggas på att byggnader harmoniserar med sin omgivning i såväl form som
skala. Möjlighet till utbyggnad på cirka 2 hektar.

Transportinfrastruktur
Under planperioden planeras en utbyggnad av
gång- och cykelvägar för förbättrad trafiksäkert
och stråk som kopplar till busshållplatser och
skola. En gång- och cykelväg längs Grand Prix vägen är prioriterad, tillsammans med en cykelväg
till Dösjebro. Även en gång- och cykelväg längs
med Skönadalvägen bör utvecklas under planperioden. I fortsatt planering ska även infarter och
säkerhet längs vägen utredas och ses över, där
mötet mellan Skönadalsvägen/Grand Prixvägen
är en fråga att särskilt studera. Behov kopplat till
förtätningsområde vid Henkelstorp (H6) behöver
finnas med i utredningen.
Utbyggnaden söder om Lundåkravägen (H1)
innebär att nya utfarter längs Lundåkravägen
behöver tillkomma. Utgångspunkten är en bebyggelsestruktur i grupper för att bland annat samla
infarter och därmed tillskapa endast ett fåtal nya
kopplingar. Längs Lundåkravägen finns det även
behov av hastighetssänkande åtgärder och planläggning av en gång- och cykelväg.
Generellt behöver vägstrukturens barriäreffekter
minimeras, trafiksäkerheten förbättras och säkra
passager för gång- och cykel säkerställas inom Hofterup/Ålstorp. Inom större delen av Hofterup/Ålstorp/Henkelstorp är det vägföreningar som ansvarar för vägarna, det vill säga att Kävlinge kommun
inte är huvudman. Det är därmed inte Kävlinge
kommun som varken har mandat eller skyldighet
att investera och utveckla flertalet gator. Många
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åtgärder i orterna är därför beroende av respektive
vägförenings samtycke eller finansiering.

Grönstruktur
Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp är orter som
är välförsedda med grönstruktur. Få av invånarna
har längre än 300 meter till närnatur, framför allt
skogsområden men även öppna sandiga betesmarker av absolut högsta naturvärdesklass. Inom
orterna finns flera mindre skogspartier, bebyggelsen är generellt gles och består främst av
villabebyggelse med stor andel grönska. Närmast
orterna finns betesmarker. Väster om samhällena breder Hofterups mosse och Järavallen ut
sig och förser såväl ortsbor som besökare med
rekreation och naturupplevelser utöver det vanliga. Järavallen tillsammans med Saxtorpsskogen och
skogsområdena i Hofterup/Ålstorp är ett av de
största, sammanhängande skogsområdet i södra
och västra delarna av Skåne. Naturen i Järavallen
är mycket varierad med såväl skog, som ängar
och betesmarker och en och annan våtmark. Österut ligger den kommunägda Ålstorpsskogen, en
varierad skogsmiljö som används av en mångfald
av friluftsutövare. Ålstorpsskogen med tillhörande korridor västerut avses långsiktigt säkerställas
med syftet att bevara och utveckla värdena för
det rörliga friluftslivet. Läs mer under avsnittet
Värdefull natur. Även söderut vid Henkelstorp
finns ett skogsområde med framför allt barrträd.
Området mellan Hofterup och Ålstorp består av
öppna ängs- och betesmarker samt skogspartier.
I området finns höga naturvärden med bland
annat ett klass 1-område i norr (högsta naturvärde)
samt flertalet klass 3-områden (påtagliga naturvärden) samt skyddade arter. Området hyser även
rekreativa värden, inte minst för den hästburne
rekreationsutövaren. Med anledning av områdets
inneboende potential för produktion av flertalet
ekosystemtjänster som till exempel pollinering,
rekreation, flödesreglering, vattenrening med mera
bör kommunen arbeta med att utveckla grönstrukturen inom området. Utgångspunkten bör vara att
bevara och utöka de sandiga betesmarkerna samt
långsiktigt säkerställas ett ökat lövinslag i befintliga
trädbärande miljöer.
Det är ont om rekreativa och ekologiska kopplingar mellan de östra och västra delarna av orterna.
Bebyggelsen och Grand Prixvägen utgör barriärer
och försvårar för de ekologiska och rekreativa
sambanden, vilket på sikt riskerar att utarma
de höga naturvärdena och då även värdena för
rekreation, friluftsliv och attraktion. De kopplingar som finns är viktiga att bibehålla och utveckla.
Stråken bidrar positivt till såväl naturvärden och
ekologi som rekreation. Det finns potential att

förstärka och utveckla ett nordsydligt rörelsestråk
genom bebyggelsen. Det finns också möjlighet
att utveckla ett rekreativt stråk längs Hofterupsbäcken i söder. Fokus för samhällsplaneringen
i Hofterup/Ålstorp ska ligga på att upprätthålla
och undvika intrång i befintlig grönstruktur samt
nyetablera gröna sammanhängande stråk.
Större delen av de obebyggda områdena i Hofterup/
Ålstorp utgörs av naturområden, många med
höga naturvärden. Vissa områden med ett lägre
naturvärde har potential att med enkla medel få
ett högre naturvärde. De gröna miljöerna spelar
en stor roll för områdets attraktivitet och det är
viktigt att slå vakt om områdets särprägel. Naturområdena är begränsade i kommunen och detta
område med sin påtagligt gröna karaktär blir därför särskilt attraktiv men också viktig att värna om.
Mot Dösjebro bör de gröna sambanden stärkas
och potentialen i de sandiga markerna utnyttjas

för restaurering av flertalet ängar med potential
för höga naturvärden. I norr finns potential att
omvandla barrplanteringarna till mer varierade skogsmiljöer som skapar bättre ekologiska
samband till Ålstorpsskogen och hjälper till att
decimera barriäreffekterna av befintlig väg och
bebyggelse.

HÄNSYNSTAGANDE
Riksintresse
Riksintresse för kulturmiljö M46 BarsebäckHofterup sträcker sig upp till Hofterupsbäcken.
Den öppna slättbygden i kustzonen med historisk
bosättnings- och brukningskontinuitet, fornlämningar och området kring Hofterups kyrkby är
centrala värden. Mötet med Hofterups kyrkby
och utblickar mot åkerlandskapet är viktiga att
beakta. Området som ligger söder om bäcken
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Järavallen

Gröna samband
Rörelsestråk som kan
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bör hållas fritt från ny bebyggelse för att inte störa dessa utblickar. Kommunen har med hänsyn
till landskapsbilden föreslagit att ny bebyggelse
ska lokaliseras endast norr om bäcken i området
Söder om Lundåkravägen (H1). Vegetation längs
med Hofterupsbäcken bör utvecklas för att ge ett
tydligt avslut mellan det öppna åkerlandskapet
och den tillkommande bebyggelsen. Det föreslagna verksamhetsområdet (H7) är placerat cirka
200 meter norr om riksintressegränsen och cirka
800 meter norr om kyrkan. Befintlig vegetation
och bebyggelse innebär att det inte finns öppna
siktlinjer ner mot riksintresset som kan påverkas
negativt av tillkommande verksamheter.
Både Hofterup och Ålstorp ligger inom riksintresse för högexploaterad kust. Enligt riksintresset
ska kustens höga natur- och kulturvärden värnas
från exploatering och ge förutsättningar för turism och friluftsliv. Ny bebyggelse bör endast ske
i måttfull skala och som utveckling av befintliga
orter.
För att säkerställa riksintressets värden ska ny
bebyggelse inte tillkomma i området mellan Hofterup och Ålstorp, det är centralt att orterna inte
tillåts växa samman. Kommunen gör därutöver
bedömningen att förtätningsområdena (H4, H5
och H6) utgör naturlig tätortsutveckling, då dessa
ligger inom det som upplevs som tätortsgräns i
dagsläget. Område H5 ligger dessutom på redan
ianspråktagen mark.
Kommunen gör bedömningen att utbyggnadsområde H1 och H3 kan anses vara naturlig
tätortsutveckling. Det finns ett behov av ett
diversifierat bostadsutbud i Hofterup/Ålstorp
för att möta behovet hos framför allt en äldre målgrupp. Hofterup/Ålstorp har dessutom
tillgång till samhällsservice i form av kollektivtrafik, förskola, skola och en liten livsmedelsbutik
samt annan småskalig kommersiell service. Ett
tillskott av cirka 200 bostäder i Hofterup/Ålstorp
i ett 20-årsperspektiv anser kommunen därför
är naturlig tätortsutveckling. Område H1 innebär
en utökning av Hofterup söderut, men där finns
redan en påbörjad bebyggelsestruktur i form av
bostäder som i detaljplaneskedet inte bedömdes medföra påtaglig skada på riksintresset. En
fortsatt utbyggnad kan möjliggöra ett diversifierat bostadsutbud och området ligger kollektivtrafiknära, med direkt anslutning till ett större
serviceutbud i Löddeköpinge. Utformningen
ska ta hänsyn till ortens naturkaraktär avseende skala och gröna släpp. Område H3 är redan
ianspråktagen mark för verksamhetsändamål.
En omvandling till bostäder skulle innebära en
bättre anpassning till omgivningen.
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Område H2 är ianspråktagande av naturmark
och kommunens bedömning är att den därför
inte kan hanteras enligt undantagsregeln för
riksintresse kustzon. Den fullskaliga prövningen
får ske i fortsatt detaljplanering.
Väg E6 väster om Hofterup/Ålstorps är av riksintresse för kommunikationer. Kommunen pekar
ut ett område för förtätning av sammanhållen
bostadsbebyggelse i Hofterups västra tätortsgräns (H4). Det finns en befintlig bullervall intill
E6 och bebyggelsen ska hålla sig öster om vallen
med ett minsta bebyggelsefritt avstånd om 50
meter. Hänsyn ska också tas till ett framtida
behov av adderade körfält på E6. Bebyggelse ska
placeras så att det inte uppstår olägenheter från
E6 och bullersituationen ska särskilt studeras vidare i detaljplaneskedet. Det utpekade verksamhetsområdet ligger intill E6, områdets avgränsning behöver studeras i fortsatt detaljplanering.

Regionala och nationella intressen
I Hofterup kommer cirka 25 hektar jordbruksmark
klass 7 att tas i anspråk för utbyggnadsområden
för nya bostäder. De sammanhängande jordbruksarealerna i området är relativt små. Det
finns ett stort behov av att skapa ett mer varierat
bostadsutbud i Hofterup/Ålstorp och här finns
potential för byggande i kollektivtrafiknära läge.
Orternas karaktär av hus i skog, med mycket
grönska och träd och relativt stora tomter ska
bevaras. Kommunens bedömning är att orterna
inte ska förtätas på bekostnad av dessa värden.
Avstyckning och fällande av träd riskerar att
påverka naturvärdena negativt. Även utanför
orten finns det naturområden med mycket höga
naturvärden som inte bör bebyggas. Kävlinge
kommuns bedömning är därför att utbyggnadsområdet Söder om Lundåkravägen (H1) utgör ett
väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på annan plats.
Det regionala kulturmiljöprogrammet har samma utbredning som riksintresse för kulturmiljö i
Hofterup. Det finns inga kända fornlämningar i det
utpekade förtätnings- eller utbyggnadsområdena.
Det råder inget strandskydd i Hofterup/Ålstorp.
Naturområdena runt Hofterup/Ålstorp knyter an
till Järavallens naturreservat. Området väster om
orterna samt mellan Hofterup och Ålstorp ingår i
Länsstyrelsen Skånes naturvårdsplan. Flera områden är även utpekade i Jordbruksverkets ängsoch betesmarksinventering. Omgivningarna kring
Hofterup/Ålstorp har höga värden bestående av
dess djur och växtliv och flera av dess arter är
hotade och upptagna på Artdatabankens rödlis-

ta. Kävlinge kommuns naturvärdesinventering
visar även på mycket höga naturvärden mellan
orterna. Utbyggnadsområdena som ligger mellan
Hofterup och Ålstorp (H2, H3) måste därmed
hantera naturvärdena inom ramen för kommande detaljplanearbete.

Vatten i fysisk planering och klimatförändringar
Dricksvatten till Hofterup/Ålstorp/Henkelstorp
matas från både Dösjebro och Löddeköpinge.
Boende i Hofterup och Ålstorp upplever problem
redan idag med dåligt vattentryck. I kommande
detaljplanering behöver kapacitet för dricksvatten, dimensionering av ledningar samt pumpstationer studeras mer utförligt, en utbyggnad bör
inte ske innan åtgärder har genomförts.
Spillvatten från Hofterup/Ålstorp rinner via
Löddeköpinge och vidare till Kävlinge. En utbyggnad av orterna innebär att befintliga pumpstationer och överföringsledning blir överbelastad.
Inför kommande detaljplanering behöver kapacitet för spillvatten, dimensionering av ledningar
och pumpstationer studeras mer utförligt. En ny
överföringsledning till Kävlinge för spillvatten ska
särskilt utredas, en utbyggnad bör inte ske innan
åtgärder har genomförts.
I Hofterup/Ålstorp finns generellt inget verksamhetsområde för dagvatten. Förtätning är generellt
inte lämplig då dagvatten infiltreras på de enskilda fastigheterna. De föreslagna utbyggnadsområdena behöver ha tillräckliga tomtstorlekar samt
reglera andelen hårdgörandegrad för att kunna
säkerställa infiltration på egen fastighet.
Ortens geografiska läge i de övre delarna av
Hofterupbäckens avrinningsområde, de infiltrationsbenägna jordarna samt att den till stor del
omges av odikad skogsmark gör att den påverkas
i mycket liten grad av avrinning från omgivande landskap. De problem som kan uppstå med
höga flöden och översvämningar i de bebyggda delarna är alltså följder av avrinningen inom
orten. Det finns ett antal lågpunkter, varav flera
är bebyggda. Vid kraftiga regn riskerar dessa att
översvämmas. Sådana områden finns bland annat
vid Timotejvägen och Lupinvägen. Flödesstråken
bör här studeras närmare för att se på möjliga
insatser för att minska översvämningsriskerna.
En samhällsviktig funktion som riskerar att översvämmas är Skönadalsskolan. Skolan och bebyggelsen väster om ligger i en lågpunkt och i flödesriktning mot de låglänta delarna av Hofterups
mosse. Detta blir mycket viktigt att beakta vid
planering av ny förskola söder om området.

Hårdgjorda ytor på platser med avrinning mot
skolan riskerar förvärra situationen vid kraftiga
regn och höga flöden.
Det centrala grönområdet mellan Hofterup och
Ålstorp är låglänt och fyller en viktig funktion
att samla upp vatten vid skyfall, det är av vikt
att detta område inte exploateras. Planerade
utbyggnadsområden i Hofterup/Ålstorp behöver
ta hänsyn till lågpunkter i landskapet och bevara
dessa obebyggda. Hänsyn behöver även tas till
flödesstråken för att inte skapa barriärer som förflyttar problemen till andra platser. Detta blir till
exempel aktuellt vid de planerade förtätningarna
längs Skönadalsvägen (H4).
Hofterup/Ålstorp/Henkelstop bedöms inte påverkas av ras, skred eller erosion.
Bebyggelsen i Hofterup/Ålstorp omgärdas av
riklig vegetation och många träd vilket bidrar till
svalka och gör att orten är väl rustad vid höga
temperaturer. Det är av vikt att den befintliga
grönskan inte minskar.

Risk för hälsa och säkerhet
Henkelstorp Cementgjuteri är registrerad som
en C-verksamhet. Det finns ett grustag med stora
höjdskillnader i området runt cementgjuteriet.
Kommunen har gjort en översiktlig bedömning
att det behöver fyllas ut med rena massor om
bostäder ska kunna utvecklas i området (H3).
Området är också utpekat som potentiellt förorenat och markprover behöver tas i kommande
detaljplanering för att säkerställa markens lämplighet för bostäder.
Buller från E6 är generellt störande i Hofterup/
Ålstorp, även om det endast är ett fåtal hus som
får nivåer över riktvärdena. Genomfartsvägen
Grand Prix har i sin direkta närhet även nivåer
över riktvärdet 60 dBA. Utbyggnadsområdet
Söder om Lundåkravägen (H1) behöver ta ett helhetsgrepp kring trafikfrågan för att skapa säkra
trafiklösningar och samla infarterna från Lundåkravägen till ett fåtal strategiska platser.
Väg E6 genom Skåne är utpekad som rekommenderad transportled för farligt gods. För de delar
av områdena H1, H4 och H7 som ligger inom 150
meter från vägen bör därför en riskanalys tas
fram i kommande detaljplanearbete.
Intresset för hästsport är stort i Hofterup/Ålstorp
och hänsyn till närliggande ridhus, hagar, gödselplattor eller andra olägenheter behöver tas
hänsyn till i fortsatt detaljplanering för Henkelstorp 4:10 (H3).
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Barsebäcks by, Barsebäckshamn,
Barsebäck resort och
Barsebäcksverket
ÖVERGRIPANDE UTVECKLING
Barsebäcks by, med cirka 800 invånare, har en
genuin bykärna som är präglad av närheten till
Barsebäcks gods. Bebyggelsen består av småhus
och byn omges av öppet jordbrukslandskap.
Barsebäcks by trafikeras med busslinjetrafik
mot Löddeköpinge och vidare mot Kävlinge. Byn
har en förskola och en grundskola, kommersiell
service saknas. Barsebäcks by har haft en stor utbyggnad av bostäder under de senaste åren och
bykaraktären upplevs delvis ha gått förlorad.
Barsebäckshamn är ett gammalt fiskeläge med
anor från 1400-talet beläget på udden mellan
Lundåkrabukten och Salviken. Barsebäckshamn
är en attraktiv boendeort med cirka 560 invånare, offentlig service saknas. Byn trafikeras med
busslinjetrafik mot Löddeköpinge och vidare mot
Kävlinge och är sammankopplad med Barsebäcks
by längs vägen.
Barsebäck Resort är samlingsnamnet för Barsebäcks Golf & Country Club och Järavallens
Conference & Country Club. Anläggningarna är
belägna inom ett cirka 210 hektar stort område
mellan E6 och Öresund. Inom området har under
de senaste åren skett en utbyggnad av bostäder,
idag med cirka 200 invånare. Inom ramen för
områdets befintliga karaktär och struktur bör en
utveckling av anläggningen kunna ske.
Orterna får en planerad utbyggnad på 165 bostäder under planperioden. I Barsebäckshamn
och Barsebäcks by föreslås mindre tillägg av
ny bebyggelse i direkt anslutning till befintlig
bystruktur. Inriktningen är att stärka kollektivtrafikstråket samt omvandla och förtäta möjliga
tomter. Utbyggnaden ska ske med vördnad för
landskapsbilden och med hänsyn till befintliga
gröna korridorer och element.

MARKANVÄNDNING
Sammanhängande bostadsbebyggelse
- befintlig
Barsebäcks by har haft en stor utbyggnad de
senaste åren, främst bestående av småhus och vil-
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lor. Det finns ett behov av att stärka bykaraktären
och dess kulturhistoriska prägel genom en fortsatt
varsam och sammanhållen utveckling av byn.
Barsebäcks by kan kompletteras med ny bebyggelse genom förtätning som bör ske varsamt
i samspel med utvecklingen av gemensamma
grönytor, lekytor och passager. Förtätning ska ske
som sammanlänkning och förstärkning av existerande strukturer och kvaliteter, till exempel genom
hur de nya bostadsområdena detaljplaneläggs i
enlighet med befintliga bebyggelsemiljöer, genom
anläggande av nya alléer samt nya rörelsestråk.
Barsebäcks unika karaktär bör bevaras och ligga
till grund för den framtida utvecklingen. Förtätning
bör möjliggöra blandade upplåtelseformer.
Barsebäckshamn är en utpräglad bostadsort med
en småskalig bykaraktär. Bebyggelsen består av
fristående hus i ett eller två plan. Byn har möjlighet till förtätning med hänsyn till befintlig bebyggelse och karaktär. Nya områden kan bestå av
byggnader i upp till två våningar och strukturen
bör ha en småskalig karaktär. Förtätning bör möjliggöra blandade upplåtelseformer. Vid utveckling
av byn bör de gamla strukturerna utgöra utgångspunkt för nya tillägg, småskalighet bevaras
med anpassning till omkringliggande bebyggelse.
Det finns behov att utveckla grönstrukturen och
rekreativa stråk inom byn och kopplat till grönområden utanför orten. Inom Barsebäckshamn
finns mindre gräsbevuxna tomter med möjlighet
till förtätning med bostäder.
Järavallens 1980-talsbebyggelse planerades i ett
stort ovalformat område med radhus i mjuka
bågar och en stor konferensanläggning i den södra delen. Inom området har det under de senaste
åren skett ytterligare utbyggnad av bostäder.
Inom ramen för områdets befintliga karaktär och
struktur bör en utveckling studeras avseende
anläggningen och möjligheten att komplettera
med mer bostäder. I fortsatt utveckling ska de
stora arkitektoniska och miljöskapande värden
som präglar området värnas. Mellan Järavallen
och skogspartierna i öster finns gröna kopplingar
som är viktiga att bibehålla och utveckla. Stråken
bidrar positivt till ekologiska värden, attraktivitet
och rekreation.
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Del av Barsebäck 2:3 (B1): Intentionerna är en
småskalig karaktär och att bygga vidare på byns
gamla strukturer. Det innebär att Barsebäcks by
får en ny utbredning söderut på jordbruksmark.
Möjlig utbyggnad av cirka 40 bostäder.

Barsebäck 42:1 (B4): Området intill kyrkan föreslås förtätas med bostäder men även för utvecklande av grönstruktur/parkmiljö. Sammanlagt
kan det möjliggöras för cirka 15 bostäder.

Barsebäck boställe (B3): Pågående detaljplanearbete för en utbyggnad av cirka 50 bostäder.
Inriktningen är såväl parhus, radhus som lägenheter i flerbostadshus i 1-2,5 våningar. Fastigheten har ett utsatt visuellt läge i byns östra entré,
vilket medför att de arkitektoniska och estetiska
värdena särskilt studeras. Utbyggnadsförslagets

Avloppshante

Värdefullt havsområde

anpassning och integration till omgivande områden är en fråga att hantera inom planprocessen.

Sammanhållen bostadsbebyggelse –
förtätning

Vattenförsörj

Bad och rekreation

Sammanhängande bostadsbebyggelse
– utbyggnad

Nordöstra Barsebäckshamn (B2): Intentionerna
är att byns gamla struktur ska utgöra utgångspunkt för området, samtidigt som det kompletterar byns bostadsutbud. I fortsatt planering ska
bebyggelsestrukturen studeras med möjlighet till
maximalt 1,5 våning, etappvis utbyggnad och en
småskalig karaktär.
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Transportinfrastruktur
Under planperioden ska det ske en utbyggnad
av cykelvägar för att öka trafiksäkerheten och
de behöver särskilt kopplas till busshållplatser,
skola och kusten. En ny cykelväg planeras längs
Slottsvägen i nord/sydlig riktning som angör byn
och ansluter till cykelvägen längs Pinhättevägen
för vidare färd mot Sandskogen, Löddeköpinge
eller Barsebäckshamn. Inom kustområdet avser
Kävlinge kommun att utveckla det nationella
cykelstråket Sydkustleden, läs mer under avsnitt
Cykelvägar och cykelleder.
Planerade utbyggnadsområden inom Barsebäcks
by och Barsebäckshamn avser använda befintlig
gatustruktur för nya utfarter, exakt trafiklösning
kommer studeras vidare i kommande planarbete.
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Energiförsörjning
Öster om Barsebäck kärnkraftverk ligger ställverk
samt anslutningsledningar till nästa stamnätsstation,
vilket är av riksintresse för energiproduktion och
distribution. Området utgörs av ett markområde
som möjliggör energi- och effekttillförsel som har
stor betydelse för försörjningstryggheten i södra
Sverige. Området öster om Barsebäck kraftverk
kvarstår som område för energiförsörjning när
själva kärnkraftsanläggningen är nedmonterad.
Svenska Kraftnät äger och förvaltar ställverken
och kraftledningarna medan E:ON äger och förvaltar en fördelningsstation som samverkar med
Svenska Kraftnäts anläggning.

Energiförsörjning - utredningsområde
för omvandling
Barsebäcks kärnkraftverk är nedlagt och verket håller på att nedmonteras. Enligt rådande
tidsplan kommer verket att vara nedmonterat tidigast år 2038. Själva anläggningsområdet, hamn
och ställverk är av riksintresse för energiproduktion och området direkt öster om, anslutningsledningar till nästa stamnätsstation, är riksintresse
för distribution. Området innehåller även ett
reservkraftverk i form av gasturbin. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse
för energiproduktion då det uppfyller kriterierna
att det utgörs av ett mark- och vattenområde
som möjliggör stor energi- och effekttillförsel,
har ett strategiskt läge för energiomvandling och
har stor betydelse för försörjningstryggheten.
Dessutom anser
Energimyndigheten att områdets strategiska läge
och tillgång till infrastruktur också möjliggör för
att bidra med viktig balans och reglerkraft till
systemet. Ytterligare ett skäl för utpekandet är
att det är ont om sådana sajter i södra Sverige på
grund av högre konkurrens vad gäller markanvändningen samt att det finns ett stort behov av
elproduktion i regionen på grund av stor elkonsumtion. Dessa förhållanden kvarstår för området, oavsett om själva kärnkraftsanläggningen är
nedmonterad eller ej. Energimyndigheten tar inte
ställning till vilken typ av elproduktion det ska
vara i området utan det är upp till marknaden att
reglera utifrån tekniska lösningar och behov. Riksintresse för energiproduktion har som syfte att
säkerställa att produktion kan ske på området,
förslagsvis av annat energislag som till exempel
vätgas, biogas med mera.
Kävlinge kommun vill på sikt möjliggöra en omvandling av området för utveckling och tillgängliggörande av kusten. Under kommande planperiod
vill kommunen få till en samverkan med berörda
myndigheter, markägare och andra aktörer
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avseende områdets strategiska utveckling. Inom
ramen för samverkan och det strategiska utvecklingsarbetet krävs ett grundligt utredningsarbete för att utröna vad som kan lokaliseras
på området i samexistens med riksintresse för
distribution och eventuellt produktion. Kommunen vill skapa förutsättningar för en ändrad
markanvändning som tillgängliggör kustområdet
och närheten till havet. Utöver fokus på en stark
innovationsmiljö för fossilfria energilösningar, så
ser Kävlinge kommun gärna ett bostadsbyggande
på området i linje med visionen om Barsebäck
sjöstad och som en del av innovationsmiljön.
Möjligheten till utveckling av besöksmål rörande
både energiförsörjning, kustmiljön samt höga
naturvärden ska integreras i samverkan för områdets utveckling.

Besöksanläggning
Barsebäck Resort är samlingsnamnet för
Barsebäcks Golf & Country Club och Järavallens
Conference & Country Club med flera. Anläggningen består av två 18-hålsbanor och en 9-hålsbana. En utveckling av anläggningen bör möjliggöras inom dess nuvarande område. I denna
utveckling är områdets gröna värden viktiga att
bibehålla och utveckla. Kopplingar till omgivande
landskap bidrar till ekologiska värden, attraktivitet
och rekreation.
Barsebäckstrand har en ljus fin sandstrand och
en lång brygga ut i vattnet med trappor ner till
havsnivån. I anslutning till stranden ligger
Barsebäckstrand Camping & Stugby och Badhotellet Barsebäckstrand med anor från tidigt
1900-tal då det var ett populärt resmål. Området bjuder in till havsbad, kitesurfing, vandring,
cykling, fiske och fågelskådning. Området försörjs
med kollektivtrafik året runt. Kävlinge kommun
vill utveckla Barsebäckstrand till ett aktivitetscentrum som knyter samman de attraktionsnoder
som finns längs kusten och genom detta skapa
en levande mötesplats för hållbar naturturism.
I kommande planering lyfts bland annat nya
stugor, utökad camping och parkering, kallbadhus samt förbättrad kollektivtrafik till området.
Utvecklingen ska ske i samklang med områdets
naturvärden.

Grönstruktur
I Barsebäcks by råder det brist på naturmark.
Inom orten finns ett fåtal gröna trädelement,
bland annat skogsridåer av lind, ask och lönn. I
norr, mot Sjövägen, finns några mindre skogsridåer med ädellövträd vilka avses sparas och
vårdas för framtiden. Detsamma gäller miljöerna

runt kyrkan som bland annat består av värdefulla
alléer, en damm som bland annat hyser arten
ätlig groda samt en lövskogsdunge norr/öster
om kyrkan. I övrigt är det företrädesvis klippta
gräsytor inom byn.
Den befintliga dammen bör restaureras för att
bättre tillgodose allmänhetens behov av en tillgänglig och attraktiv vattenmiljö utan negativa
effekter på växt- och djurlivet, men fortsatt ha
den tekniska funktion som dagvatten-/
utjämningsmagasin som den har idag. Vid utvecklingen av Barsebäck 42:1 bör möjligheten till mer
park, som ansluter till befintliga trädbärande miljöer,
utredas och möjliggöras. Även vid utveckling söder
om byn, del av Barsebäck 2:3, finns det goda möjligheter att skapa gröna stråk, till exempel mellan
tomter, som leder allmänheten mot Barsebäcks
mosse för rekreativa upplevelser.
Barsebäckshamn ligger längst ut på udden där
land möter hav. Orten omsluts av Öresund i väster och söder. Norr om Barsebäckshamn ligger
naturområdet Stenbocksvallar som i naturvärdesinventeringen uppvisar mycket högt samt högsta
naturvärde. Betesängarna och kustremsan i Stenbocksvallar hyser flertalet rödlistade och fridlysta
arter. Områdets höga ekologiska och rekreativa
värden gör det lämpligt att långsiktigt utveckla och
skydda. Läs mer under avsnittet Värdefull natur.
Öster om Barsebäckshamn i riktning mot kärnkraftverket ligger vackra och betade artrika
strandängar med höga botaniska värden. Inom
området finns höga värden för fågellivet samt
mycket höga rekreativa kvaliteter för exempelvis
vandring och fågelskådning. Mellan bebyggelsen
och strandängarna ligger det så kallade Snärjet,
ett område med mycket täta bestånd av företrädesvis hagtorn, men även en del uppväxta träd
såsom oxel och skogsalm. Snärjet är en mycket
viktig rastlokal för småfågel under höst- och vårflyttningen. Snärjet avses utvecklas utifrån ekologiska och rekreativa behov. Syftet är att bättre
tillgängliggöra området för byborna och att anlägga
en grön ring runt byn som passerar igenom Snärjet.

HÄNSYNSTAGANDE
Riksintresse
Riksintresse för natur N51 Kuststräckan HäljarpLomma med inland sträcker sig över Barsebäcks
hamn, Barsebäcksverket och Barsebäcks resort
och avslutas vid Barsebäcks bys västra gräns. Riksintresset består av flacka odlingsbygder med rikt
fågelliv. Förutsättningar för bevarande är fortsatt
jordbruk med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsin-

riktad betesdrift och skötsel av landskapselement
och restaurering av igenväxta ängar och naturbetesmarker. Kommunen är restriktiv till utbyggnad
inom riksintresset för att säkerställa dess värden.
Utbyggnadsområdet Nordöstradelen Barsebäckshamn (B2) kan negativt påverka riksintresset N51
då det består av jordbruksmark. Kommunens
bedömning att det inte innebär en påtaglig skada, eftersom området ligger i direkt anslutning till
Barsebäckshamn, är relativt litet och det finns andra områden inom riksintresset som är av större
värde för att utveckla de utpekade naturvärdena.
Utbyggnadsområdet del av Barsebäck 2:3 (B1)
ligger precis utanför riksintressets avgränsning.
Kommunens bedömning är att riksintressets värden ej påverkas negativt men frågan behöver studeras i kommande detaljplanering. Kommunen
har intentionen att utveckla besöksanläggning
Barsebäckstrand. Detta kan innebära en negativ
påverkan på riksintresset, men ej i den grad att
det kan anses vara påtaglig skada. Utvecklingen är ett sätt att rikta besökare till vissa noder
längs med kusten, för att på så sätt freda andra
känsligare områden. Utvecklingen ska ske inom
ramen för befintlig anläggning för att kvalitetsförbättra de redan ianspråktagna ytorna. Påverkan
på riksintresset måste studeras vidare i fortsatt planering. Kommunen ser även restriktivt på enstaka
bebyggelse på landet, vilket kommer minska risken
för de kumulativa effekter som annars kan uppstå.
Området för omvandling vid Barsebäcksverket är
redan hårdgjort och exploaterat och kommunen
gör därmed bedömningen att riksintressets värden
inte kommer att påverkas negativt. Vid Barsebäcks
resort kan förtätning ske inom ramen för befintlig
bebyggelse, vilket kommunen bedömer inte påverkar riksintressets värden negativt.
Riksintresse för kulturmiljö M46 BarsebäckHofterup berör både Barsebäckshamn och
Barsebäcks by. Riksintressets värden domineras
av det öppna slättlandskapet i kustzonen som
formats av Barsebäcks slott, historiska gårds- och
bymiljöer med bland annat Barsebäcks by som
sockencentrum och fiskeläget Barsebäckshamn.
För att bibehålla de kulturhistoriska värdena ska
förtätningen i de västra delarna (B4) av Barsebäcks
by göras mycket varsamt och anpassas till befintlig skala, volym, material och detaljering. Ortens
östra delar är mindre känslig för ingrepp, men
bebyggelse utanför i översiktsplanen föreslagna
områden (B1, B3) får inte tillkomma och hänsyn till byns karaktär i form av skala, volym och
material ska tas för att inte påverka riksintresset
negativt. Utblickarna över landskapet ska i hela
byn bevaras och bebyggelsens möte med landskapet behöver studeras i kommande detaljpla-
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nering. I Barsebäckshamn anser kommunen
att det föreslagna utbyggnadsområdet (B2) inte
utgör skada på riksintresset då det främst är fiskelägets utveckling som är riksintressets värde. I
fortsatt planering är det centralt att ny bebyggelse anpassas till byns karaktär avseende skala och
utformning. Utvecklingen av besöksanläggning
Barsebäckstrand ligger inte inom riksintressets
kärnvärden. Gravhög söder om besöksanläggningen samt fornlämningar ska tas hänsyn till
i den fortsatta utvecklingen. För att inte störa
rumsliga siktsamband ska ny bebyggelse hållas
låg. Besöksanläggning Barsebäck resort ligger i
anslutning till riksintressets avgränsning. Kommunen bedömer att en komplettering av området ej påverkar riksintressets värden. I fortsatt
planering bör dock frågan studeras.
Barsebäcksverket är utpekat som riksintresse för
energiproduktion och energidistribution. Ingen
ny bebyggelse, andra verksamheter eller åtgärder
får tillkomma som kan påtagligt skada en befintlig anläggning i riksintresseområdet eller andra
lägesbundna värden för riksintresseområdet. Det
innebär att exempelvis bostadshus, skolor, vägar
etcetera kan medföra påtaglig skada för riksintresseområdet om de uppförs inom eller nära
området. Kommunens vilja att på sikt omvandla
Barsebäcksverket till ett område för bostadsbebyggelse innebär därför i nuläget påtaglig skada
på riksintresset. Kommunen vill under planperioden få till en samverkan mellan berörda aktörer
för att utreda områdets framtida markanvändning, när slutförvaret slutligen är löst.
Barsebäcks by, Barsebäckshamn, Barsebäck
resort, Barsebäckstrand och Barsebäcksverket
ligger inom riksintresse för högexploaterad kust.
Kustens höga natur- och kulturvärden ska värnas
från exploatering och ge förutsättningar för turism och friluftsliv. Ny bebyggelse bör endast ske
i måttfull skala och som utveckling av befintliga
orter. Kävlinge kommun gör bedömningen att
de föreslagna förtätningsområdena (B3, B4) sker
inom det som i dagsläget uppfattas som befintlig
tätort och utgör därmed en naturlig tätortsutveckling utan påverkan på riksintresset. Utbyggnadsområdena (B1, B2) ligger i randzonen till befintlig tätortsbebyggelse. I förhållande till byarnas
storlek och den service som finns i Barsebäcks by
i form av skola och förskola anser kommunen att
60 bostäder respektive 115 bostäder under ett
20-årsperspektiv kan anses vara naturlig tätortsutveckling. Förtätningen är prioriterad i första
hand, vilket innebär att behovet av nya bostäder
i utbyggnadsområdena ligger efter år 2030. Båda
orterna har dessutom tillgång till kollektivtrafik
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och ligger på kort avstånd från Löddeköpinge,
där det finns ett fullskaligt serviceutbud. Bebyggelsens skala och utformning studeras vidare i
kommande detaljplanering. En omvandling av
Barsebäcksverket kommer att innebära skapandet av ny samlad bebyggelse. Området är dock
redan hårdgjort och ianspråktaget och kommunens bedömning är därmed att omvandlingen
inte inskränker på kustzonens natur- och kulturvärden. I fortsatt samverkan och planering ska
frågan studeras vidare. Utvecklingen av Barsebäckstrand anses vara en förutsättning för att
stärka det lokala näringslivet, samt för turism och
friluftsliv och kommunen gör därför bedömningen att det inte påverkar riksintresset negativt.

Regionala och nationella intressen
Cirka 2 hektar jordbruksmark tas i anspråk för
nytt utbyggnadsområde i Barsebäcks by (B1)
samt cirka 4 hektar i Barsebäckshamn (B2) med
klass 7–8. Båda orterna har kollektivtrafik och är i
behov av ett diversifierat bostadsutbud. Det finns
få möjligheter att förtäta orterna utan att skada
de kulturhistoriska miljöerna. Kävlinge kommuns
bedömning är att bostäderna utgör ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses
på annan plats och därför finns ett behov av att
utveckla orterna på jordbruksmark.
Utbyggnadsområdet nordöstradelen av
Barsebäckshamn (B2) ligger cirka 200 meter från
havsområdet och berörs inte av strandskydd.
Besöksanläggningen vid Barsebäckstrand ligger
till största del utanför strandskyddat område.
Kommunens intention är att i huvudsak utveckla
området utanför strandskyddet.
Inom område B2 finns det en fyndplats för övrig
kulturhistorisk lämning, tångepilspets. Sydväst
om Barsebäcks strand finns det fornlämningar.
Kommunen gör bedömningen att utvecklingsinsatserna inte kommer göras inom känt fornlämningsområde.

Vatten i fysisk planering och klimatförändringar
Dricksvattenkapaciteten till Barsebäcks by och
Barsebäckshamn bedöms som god men kompletterande insatser kan bli aktuellt i fortsatt
planering. Kapaciteten till Barsebäck resort är
begränsad och frågan behöver studeras vidare i
kommande planering.
En ny överföringsledning för spillvatten mellan
Löddeköpinge och Kävlinge är en förutsättning
för en utbyggnad av Barsebäcks by, Barsebäcks-

hamn och Barsebäck resort. Även dimensionering av ledningsnät och pumpstationer samt
eventuell ombyggnation av tryckledningar behöver säkerställas i kommande planering.
Barsebäckshamn och Barsebäcks by ligger inom
det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten. Det befintliga dagvattennätet har en
äldre dimensioneringsstandard och kapacitet.
Vid utbyggnad behöver nätet dimensioneras för
tillkommande dagvatten. Det kan även bli aktuellt
med åtgärder på befintligt nät för att hantera
ökad nederbörd på grund av ett förändrat klimat.
Barsebäcks by delas i en västlig och en östlig del
av avrinningsområdena för Hofterupsbäcken och
Marbäcken. Östra delen av byn påverkas inte av
avrinning från omgivande marker medan den
västra delen av byn till viss del påverkas av avrinning från åkrarna väster om byn. Påverkan på
bebyggelsen är dock ganska liten och vatten samlas i lågpunkten i byn sydvästra del, den gamla
fotbollsplanen. Det är viktigt att ytan bevaras för
att säkra mot översvämning vid skyfall. För byns
östra del är det av vikt att lågpunkten på jordbruksmarken söder om byn inte förändras, då flödesriktningar från byn till denna lågpunkt riskerar
brytas vilket kan få konsekvenser i randzonerna.
Barsebäckshamn påverkas till viss del av avrinning
från jordbruksmark och det finns flera lågpunkter
inom bebyggelsen som riskerar att översvämmas
vid skyfall. De finns företrädesvis i ett nord-sydligt
stråk parallellt med kustlinjen mellan KoggavägenTegelviksvägen och Skansvägen-Skepparevägen
samt även öster om Sjöängavägen. En yta söder
om Semaforgränd översvämmas vid kraftiga regn.
I planeringen av utbyggnadsområdet nordöstra
delen av Barsebäckshamn (B2) behöver översvämningsrisken studeras. Området är ett sluttande
plan mot sydväst och de nedre delarna ligger
lågt, vilket ger en översvämningsrisk. Eventuella
åtgärder för att reducera denna risk måste vägas
mot och anpassas till den problematik som råder
vid Semaforgränd och längs Sjöängavägen.
I princip hela kuststräckan längs Barsebäck
riskerar att påverkas av ras, skred och erosion.
Erosionsrisken ökar med våg- och vindpåverkan
samt den förväntade havsnivåhöjningen. Dock
påverkas inget av de planerade utbyggnadsområdena i Barsebäcks by eller Barsebäckshamn av
risk för ras, skred eller erosion.
Barsebäcks by har i västra delen en relativt stor insprängd vegetation som ger lokalt svala områden.
De östra delarna saknar denna struktur. Barsebäckshamn har ett sammanhängande grönområde i sydöstra delen som erbjuder svalka. I övrigt
består byn av villabebyggelse med få träd som er-

bjuder svalka. Barsebäck resort omgärdas av skog,
vilket bidrar till svalka vid höga temperaturer.
Barsebäckshamn ligger inom riskområde för havsnivåhöjning. Det är framför allt vid en höjning på 2
meter eller mer som befintlig bebyggelse påverkas,
till exempel väster om Skepparevägen, Tegelviksvägen och söder om Stångbackagränd. Vid 3-metersnivån påverkas en större del av byn. Vid förtätning
inom orten måste frågan studeras i kommande
planering. Även Barsebäckstrand påverkas vid
såväl 2 meter som 3 meter havsnivåhöjning. En
utveckling av området behöver hantera denna risk.

Risk för hälsa och säkerhet
I Barsebäcks by, Barsebäckshamn och Barsebäck
resort finns det i dagsläget en C-verksamhet i
form av en halmpanna på Barsebäcks gård. I
Barsebäckshamn finns det i anslutning till
hamnen två nedlagda deponier. I Barsebäckshamn och Barsebäcks by finns i övrigt ett fåtal
fastigheter som är potentiellt förorenade. Dessa
ligger inte i anslutning till utpekade utbyggnadsområden. Vid förtätning i Barsebäcks by (B4)
behöver utredningar genomföras i kommande
detaljplanering. I Barsebäckshamn kan det finnas
behov av att studera hur de potentiellt förorenade områdena kan påverkas av klimateffekter som
stigande havsnivåer och erosion.
Barsebäcksverket samt närliggande gasturbinanläggning är miljöfarliga verksamheter klass
A. Barsebäcksverket har tillstånd att avveckla
driften. Hela verksamhetsområdet ska friklassas,
vilket innebär att den radiologiska statusen mäts
och när den ligger under gällande gränsvärden
kan platsen användas fritt. Konventionella rivningsmassor, främst betong, planeras att återanvändas på platsen som fyllnadsmaterial i marken
där håligheter uppstår i samband med rivningen
av verket. Marken är planlagd för industriändamål vilket innebär att de riktvärden som finns gällande föroreningar i industrimark ska innehållas
efter avslutad nedmontering och rivning. Om så
kallad känslig markanvändning, där till exempel
bostäder ingår, blir aktuellt på platsen behöver
ytterligare undersökningar genomföras.
Östra delarna av Barsebäcks by påverkas av buller från väg E6 samt Barsebäcksvägen. Prognosen
för år 2040 visar att denna situation kan försämras. En bullerutredning behöver därför genomföras inom ramen för detaljplan för B3.
Brandpostnätet i Barsebäckshamn är begränsat.
Vid förtätning och utbyggnad i Barsebäckshamn
finns det därför ett behov av en tidig dialog med
Räddningstjänst Syd.
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Landsbygden och mindre byar
ÖVERGRIPANDE UTVECKLING
Cirka 2 550 personer bor på landsbygden i Kävlinge
kommun vilket avser den mark som i markanvändningskartan är utpekad som landsbygd. Översiktsplanens inriktning är att förutsättningarna för en
levande landsbygd ska stärkas genom att verka
för att förbättra möjligheten att bo och arbeta
på landsbygden och samtidigt verka för en god
hushållning av brukningsvärd jord- och skogsbruksmark. Kävlinge kommuns landsbygd innehåller
betydande areella näringar och består till stor del
av jordbruksmark. Jordbruksmarken och jordbruksnäringen är viktig för livsmedelsförsörjningen i ett
nationellt perspektiv men möter också det ökade
behovet av närodlad och närproducerad mat.
Landsbygdens funktion för friluftsliv, rekreation,
kultur och turism är näringar och värden som är
viktiga att värna och utveckla.
Kävlinges byar är till stor del före detta kyrkbyar
eller äldre fiskelägen vilka idag har intressanta
kulturmiljöer. De flesta byarna saknar välfärdsservice, handel och kollektivtrafik. Byarna utgör
ett viktigt komplement till kommunens större
orter för de som önskar ett stadsnära boende i
en lantlig miljö och de bidrar till en levande landsbygd. För att byarna ska kunna utvecklas behöver
en viss bostadskomplettering kunna ske i dem
men utan att bostäderna sprider ut sig i landskapet som främst består av jordbruksmark. I första
hand ska bostadskompletteringen därför ske
genom att fylla lämpliga lucktomter i byar eller
att placera nya bostäder i direkt anslutning till
befintliga byggnader. Enskilda avstyckningar utan
koppling till befintliga väg- och bebyggelsestrukturer bör undvikas. Med hänsyn till kulturmiljö
och landskapsbild ska tydliga bebyggelsegränser/
randzoner mot omgivande odlingslandskap,
natur- och skogsområden bevaras. Markens
belägenhet i jordbrukslandskapet ska beaktas
och inte endast den för närvarande gällande
fastighetsindelningen. På befintliga gårdar kan
bostadskomplettering också vara av vikt för att
säkerställa generationsskiftet i jordbruket.

Bygga på landet
Bebyggelseutveckling på landsbygden behöver
förhålla sig till kravet på detaljplan enligt planoch bygglagen. Krav på detaljplan finns för ny
sammanhållen bebyggelse, vars definition styrs
av PBL. Plankravet kan också inträda för enstaka
byggnad om byggnadens användning får bety-
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dande inverkan på omgivningen eller om byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet
med betydande inverkan på omgivningen.
Enstaka bostadshus eller anläggningar som inte
bedöms ha betydande omgivningspåverkan kan
prövas genom förhandsbesked. Ny bebyggelse
på landsbygden bör inte öppna upp för en fortsatt förtätning av området. För att uppföra fler
än två nya bostadslägenheter ska lämpligheten
av lokaliseringen och dess omfattning prövas i
detaljplan. Kravet på detaljplan gäller även omvandling av befintlig bebyggelse till bostäder. För
omvandling av ekonomibyggnader med bevarandevärden, som äldre gårdsmiljöer, kan detaljplanekravet frångås om det rör sig om maximalt 4
lägenheter och det inte rör sig om en betydande
omgivningspåverkan.
Detaljplan kan även krävas om bebyggelsen medför gemensamma anläggningar som gator och
avlopp eller om flera frågor behöver lösas i ett
sammanhang. Vattentjänstlagens 6 § slår fast att
kommunen har skyldighet att tillgodose behovet
av vattenförsörjning eller avlopp om detta, med
hänsyn till människors hälsa eller miljön, behöver lösas i ett större sammanhang för blivande
eller befintlig bebyggelse. Hur många fastigheter
som ska omfattas för att behovet av en lösning i
större sammanhang ska uppstå står inte angivet
i lagtexten. I förarbetena till 1955 års VA-lag, där
begreppet infördes, nämns 20–30 fastigheter
men att det också kan vara färre om bebyggelsen
ligger så samlad att miljön eller hälsoaspekten
kräver en samlad lösning.
Ny bebyggelse på landsbygden ska följa och förhålla sig till områdets befintliga värden och karaktär samt till omgivningens läge och skala, bebyggelsemönster, kulturhistoria och estetik. Hänsyn
ska tas till naturvärden, areella näringar och landskapsbild. Även vid om- och tillbyggnad av äldre
byggnader ska hänsyn tas till gestaltningskraven.
Nya byggnaders volym, material, färgsättning och
detaljering ska anpassas till omgivningen och ska
inte störa utblickarna över landskapet. En bebyggelseenhet bör bestå av två eller flera byggnader, huvudbyggnad och komplementbyggnader,
med olika volymer. Komplementbyggnader bör
gestaltas med material och utformning som är
underordnad huvudbyggnaden.
Vid bebyggelse på landsbygd bör det möjliggöras för lä- och rumsskapande trädgård med
stamträd och häckar. Plank eller höga murar är

inte lämpligt. Vegetationen är särskilt viktig för
förankringen till landskapet/bymiljön. En trädrad
eller allé bör möjliggöras längs eventuell uppfart.
Kravet på god landskapsanpassning medför att
ny bostadsbebyggelse inte bör tillåtas där detta
förutsätter bullervall eller plank för att uppfylla
bullerriktvärden. Förtätning av naturytor mellan
befintlig bebyggelse samt avstyckning av stora
tomter bör undvikas för att värna natur- och kulturmiljövärden. Befintlig grönstruktur som ramar in
bebyggelseområden bör bevaras. Förtätning av bebyggelse i skogsmiljö är generellt sett inte lämpligt.

För nybyggnad eller ombyggnad av stall, för att använda ett utrymme som tidigare använts till något
annat eller för att sätta upp ett hägn för mer än 4
hästar krävs det förprövning hos Länsstyrelsen.
Enligt miljöbalkens andra kapitel ställs det krav
på att vidta de åtgärder som krävs för att undvika
olägenhet eller skada för människors hälsa, miljö
eller säkerhet. Miljön tar skada när många hästar
hålls på en liten yta och det är viktigt att samla
upp och hantera gödsel på ett säkert sätt. Jordbruksverket har vägledningar om mått i stall och
byggnader på sin hemsida samt broschyren Bra
att veta om mindre häststallar.

Hästhållning

Hästhållning i större anläggningar kan kräva
tillstånd eller är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. För små anläggningar finns ingen anmälnings- eller tillståndsplikt för hästhållning utanför
detaljplanerat område. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller dock. Reglerna finns i bland
annat miljöprövningsförordningen och miljöbalken.
Inom detaljplanerat område är det i Kävlinge kommun tillståndspliktigt med hästhållning.

Sverige är ett av Europas mest hästtäta länder
och hästsporten är en av Sveriges största ungdomsidrotter. Intresset märks tydligt i Kävlinge
kommun, där en småskalig hästhållning hos en
yngre målgrupp har inneburit en utflyttning och
nybyggnad på landsbygden under det senaste
decenniet. Det är en utveckling som bidrar till en
levande landsbygd i kommunen. I kommunens
västra delar eller där det annars finns sandiga
marker lämpar det sig väl att fortsätta etablera nya
hästgårdar. Hästens bete har potential att gynna de
sandiga och torra markerna, de bidrar till att hålla
landskapet öppet och hästen är ett naturligt och
modernt inslag i den svenska landsbygden.
Hästgårdar är bostäder där det möjliggörs att
hålla sig med ett mindre antal hästar för privat
bruk. Det innebär att fastighetsstorleken bör vara
minst 1,5 hektar för att säkerställa landsbygdskaraktären i området samt att både boningshus
och stall samt tillräckligt stora hagar ska rymmas
på den egna fastigheten. Tillräckligt stora hagar
innebär både en god välfärd för hästen och gynnar naturförutsättningarna i de sandiga markerna. Hagarna ska vara tillräckligt stora för att
hästen ska kunna röra sig i alla gångarter enligt
lagstiftning.
De sandiga markerna som är lämpade för hästgårdar kan i vissa lägen vara jordbruksmark. I dessa
ärenden behöver bedömningen av lämpligheten
också göras utifrån om det är brukningsvärd eller
ej brukningsvärd jordbruksmark. Hästhållning
kan ge upphov till olägenheter i form av allergener, lukt, gödselhantering, flugor med mera. En
bedömning från fall till fall, med beaktande av områdeskaraktär, förhärskande vindriktning, topologi
med mera behöver göras. Boverkets Vägledning för
och invid djurhållning (2011) utgör ett stöd i dessa
bedömningar. Detta ska tas i beaktande när en
ny hästgård planeras. I miljöer med mer lantlig
karaktär ska det finnas en större acceptans för
hästhållning.

Vindkraft
Möjligheten att bygga ut vindkraft inom Kävlinge
kommun är begränsad. Det beror bland annat
på att kommunen har en spridd bebyggelse
som gör att många områden inte är möjliga för
vindkraft på grund av buller. Dessutom omfattas stora delar av kommunen av områden med
skydd och restriktioner, varav många inte är
förenliga med vindkraft. Landskapskaraktärerna i
landsbygdsområde 3-6 bedöms som känsliga för
påverkan av storskaliga strukturer som vindkraft
och kommunen bedömer att det inte är lämpligt
med vindkraft i dessa områden. Landsbygdsområde 1 och 2 är mindre känsliga för etablering av
vindkraft, då de kan ha bättre förutsättning att
samspela med landskapets skala i dessa öppna
slättlandskap. Stor hänsyn behöver dock tas till
de befintliga natur-, kultur- och landskapsvärden
som finns i områdena. I första hand bör befintliga
grupper av verk få möjlighet att moderniseras.
Ska nya verk prövas ska respektavstånd om 3
kilometer till befintliga grupper av verk hållas.
Vindkraftverk kan ha påverkan på ljudmiljön för
befintlig bebyggelse och även om buller får utredas från fall till fall så ska ett schablonavstånd
på 700 meter kring tätorter och annan bebyggelse vara en utgångspunkt för att utreda om nya
vindkraftverk kan vara lämpliga. Vid eventuell
prövning av nya vindkraftverk ska det ske inom
områden som redan är påverkade av andra
storskaliga strukturer. Placering och utformning
ska ske med hänsyn till landskapet där förhållande till landskapsrum, riktningar i landskapet,
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Karta på uppdelningen av landsbygdsområdena 16
landskapets skala och förankring i landskapet är
aspekter att ta hänsyn till. Placering ska även ta
hänsyn till rekreationsvärden samt lokala naturoch kulturvärden.

Radio-, telemaster och torn
Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller
väsentligt ändra radio- och telemaster samt torn.
Uppförande av nya master ska prövas restriktivt
i kommunen. Bedömning av ny mast ska ske
utifrån dess omgivningspåverkan på framför allt
stads- och landskapsbild, natur- och kulturmiljövärden samt rekreativa värden. Ny mast tillåts
inte inom naturreservat, Natura 2000-område,
vid byggnadsminne eller inom strandskydd. Ny
mast ska i första hand placeras inom planlagt
industriområde, i anslutning till industriell anläggning eller annan större teknisk anläggning. I
första hand ska befintliga master användas och
samutnyttjande av flera operatörer eftersträvas.
Ny mast ska lokaliseras och utföras så att den
kan samutnyttjas. Antenner ska i första hand
placeras på befintlig byggnadsdel, mast, torn
eller stolpe och anpassas utformningsmässigt till
befintliga förhållanden. Teknikförråd mot allmän
plats samt vistelseyta på bostadsgård bör undvikas eller kompletteras med vegetation för att
minska den visuella påverkan.
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Byar

ÖPPNA LANDSKAP
Kävlinge kommuns landsbygd kan grovt delas in
i sex olika karaktärsområden. Indelningen sker
utifrån analys av Kävlinges landsbygd avseende
karaktärer, landskapselement, barriärer och
inramningar samt hur man ser och möter olika
stråk och kopplingar i landskapet.

Landsbygdsområde 1: Det storskaliga
åkerlandskapet i nordöstra delen av
kommunen, med byarna Stora Harrie,
Lilla Harrie och Virke.
Landsbygden i detta område domineras av ett
storskaligt odlingslandskap med högklassig åkermark och långa siktlinjer. Bebyggelsen är spridd
i landskapet med kyrkbyarna som samlingspunkter. Det finns mycket goda förutsättningar
för jordbruk och livsmedelsproduktion och idag
består den främst av växtodling som spannmål,
oljeväxter och sockerbetor. Djurhållningen är
begränsad och det finns få betesdjur i området.
Livsmedelsproduktionens fortsatta utveckling är
central i denna landsbygdsdel. Intresset för närodlat och lokaltillverkat har vuxit under senare år
och det finns stor potential att fortsätta utveckla
näringslivet på landsbygden, till exempel med
koppling till gårdshandel.

Kävlingeån och dess dalgång har höga natur-,
kultur- och rekreationsvärden som är viktiga att
värna, inte minst med dess läge i ett landskap
som i övrigt präglas av jordbruket. Tvärs igenom
landskapet sträcker sig även Välabäcken som går
från kommunens östra delar till Dösjebro där
den mynnar ut i Saxån. Tack vare sin sträckning
har Välabäcken en potential för skapande av
natur- och rekreationsstråk. Utvecklingen av promenadstigar och beträdor i landskapet gynnar
invånare och besöksnäringen, då det bidrar till
rekreativa värden i jordbrukslandskapet. Hästnäring, vandringsturism och allmänhet generellt ska
främjas genom detta arbete. Kommunen verkar
genom befintliga vattenråd men tänker även ta
initiativ till direkta dialoger med markägare.
Öppna landskapsstråk av betydelse för upplevelsen av landskapet ska bevaras och hållas fria
från bebyggelse. Den gamla landsvägen från Lilla
Harrie i öster, via Stora Harrie och Södervidinge,
till Dösjebro i väster med tillhörande bebyggelse
i form av kyrkor, byar, radbybebyggelse samt
ståtliga gravhögar har stor vikt för förståelsen
av landskapets historiska utveckling. Även Stora
Harrie mosse, med angränsande äldre gårds- och
småhusbebyggelse, är bevarandevärd.
Stora Harrie är beläget några kilometer nordost
om Kävlinge och idag bor det drygt 120 invånare
i byn. Det finns ingen välfärdsservice i byn och
få lokaler som kan inhysa kommersiell service.
Kyrkan ligger i hjärtat av byn med omgivande kyrkogård. Det finns i princip ingen för allmänheten
tillgänglig grönstruktur då Stora Harrie ligger i
fullåkerslandskapet, men naturreservatet Stora
Harrie mosse ligger inom promenadavstånd och
tillgängligheten hit kan öka. I en dialog med markägare kan ett nät av rekreationsstråk utvecklas
i åkerlandskapet i exempelvis åkergränser eller
fastighetsgränser.
Lilla Harrie är beläget i kommunens östra delar
strax norr om Kävlingeån. Byn har idag drygt
330 invånare och välfärdsservicen består av en
förskola. Det är cykelavstånd, cirka 2,5 kilometer, till tågstationen i Örtofta i Eslövs kommun
och kopplingen mellan orterna är viktig och kan
med fördel stärkas. Det finns även cykelväg in till
Kävlinge centrum som sträcker sig i åns närhet.
Lilla Harrie Valskvarn, som har anor från 1507 då
den första vattendrivna möllan byggdes, ligger i
byns södra delar. Även Lilla Harrie ligger omgivet
av åkrar men Kävlingeån ger en god tillgänglighet
till närnatur och rekreativa miljöer. Kommunen
avser under planperioden att förbättra tillgängligheten till vattendraget utan att påverka dess ex-

isterande värden på ett negativt sätt. Då vattendraget med sin trädbård i stort sett är den enda
tillgängliga naturen behöver framtida byutveckling förses med allmänt tillgänglig grönstruktur.
För Stora Harrie och Lilla Harrie finns det möjlighet för mindre förtätning inom byarna under
planperioden, bland annat på Stora Harries
nedlagda idrottsplats och på verkstadstomten
mellan Verkstadsvägen och Vadmöllevägen i Lilla
Harrie. Den befintliga grönstrukturen som ramar
in områdena bör bevaras vid utveckling. Ny
bebyggelse bör främst vara radhus, parhus eller
mindre lägenheter. Satsningen i dessa byar bör
vara avhängigt att det tillkommer en kollektivtrafiklinje.
Virke är beläget i kommunens nordöstra del och
där bor cirka 60 invånare. Virke saknar kommunal och kommersiell service samt kollektivtrafikförsörjning. Kyrkan är hjärtat i byn och ligger där
landsvägarna möts.
Landsbygdsområde 1 omfattas inte i stor utsträckning av riksintressen eller storskaliga naturoch kulturmiljövärden och därför bedöms området vara mindre känsligt avseende etablering
av vindkraftverk jämfört med övriga landsbygdsområden i kommunen. Stor hänsyn ska dock tas
till befintliga natur-, kultur och landskapsvärden
samt rekreation vid en eventuell prövning.
Landsbygdsområde 1 berörs av Trafikverkets
lokaliseringsutredning för nya stambanor. Kommunen anser att ett centralt stationsläge i Lund
är en viktig förutsättning för att en ny järnväg
ska ge mervärden i relation till det intrång som
järnvägen kommer innebära. Kävlingeån och
dess dalgång har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden som är viktiga att värna, inte minst
med dess läge i ett landskap som i övrigt präglas
av jordbruket. Kävlinge kommun ser att det finns
stor risk för barriäreffekter och miljöer som negativt påverkar de befintliga värdena i anslutning
till en ny järnvägssträckning. En passage över
Kävlinge å måste därför utformas så att den tar
stor hänsyn till befintliga värden samt minskar
barriäreffekterna. Landsbygdsområde 1 domineras
av ett storskaligt odlingslandskap med högklassig åkermark, klass 8–10, och långa siktlinjer.
Bebyggelsen är spridd i landskapet med kyrkbyarna som samlingspunkter; gamla relationer som
riskerar att påverkas negativt om en ny järnväg
dras i landskapet. För att barriäreffekterna och
påverkan på landskapet och jordbruket ska bli
så små som möjligt behöver dessa studeras
tidigt i Trafikverkets process och det är av vikt
att redovisa vilken typ av tekniska lösningar som
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kan ta denna hänsyn. En ny järnväg kan komma
att skapa barriäreffekter för Lilla Harrie i relation
till centralorten Kävlinge. Historiskt finns det
en stark koppling till Stora Harrie, och landsvägen från Lilla Harrie i öster via Stora Harrie och
Södervidinge till Dösjebro är ett av de landskapselement som är bevarandevärda. Barriäreffekter
och bullerstörningar är viktiga att studera i fortsatt process. Kävlinge kommun har genomfört en
analys av vilka områden som är särskilt känsliga
för en ny järnväg utifrån dess natur-, kultur-,
rekreations- och sociala värden. Dessa områden
ska undvikas vid anläggning av en ny järnväg.
Dessa områden beskrivs djupare i framtaget PM
avseende Kävlinge kommuns ställningstagande
för ny stambana.
Hänsynstagande
En stor del av landsbygdsområde 1 ligger inom
utredningsområde för nya stambanor. Då inga
nya utbyggnadsområden pekas ut, förutom att
det möjliggörs för förtätning inom Stora Harrie
och Lilla Harrie, anser kommunen att utredningsområdet inte påverkas negativt.
Stora Harrie ligger inom kommunens verksamhetsområde för spill- och renvatten. Ledningsnätet kan hantera kompletterande bebyggelse men
inga stora utbyggnader. Lilla Harrie ligger inom
kommunens verksamhetsområde för ren-, spilloch dagvatten. Spillvattennätet kan hantera ytterligare bebyggelse men begränsningar finns inom
renvattennätet. Detaljerad utredning måste genomföras innan större utbyggnader genomförs.
Dagvattennätet är hårt belastat och dagvatten
från tillkommande ytor bör flödesutjämnas innan
påkoppling sker mot befintligt nät. I Virke finns
inget utbyggt kommunalt VA-nät. LTA-nätet och
dricksvattennätet i landsbygdsområdet klarar ett
fåtal nya anslutningar; hur många är relaterat till
var i systemet påkopplingarna sker.
Det finns ingen överhängande risk för
översvämning av Kävlingeån i Lilla Harrie. Den
gröna zonen längs med ån fungerar som en viktig
buffert och bör behållas. Längs både Kävlingeån
och Välaån finns risk för ras och skred på vissa
platser, främst vid Hålegården väster om Lilla
Harrie. Inom landsbygdsområde 1 finns ingen
erosionsrisk i dagsläget.
Hänsyn till risk för höga bullernivåer behöver
särskilt studeras i ärenden i närheten av
väg 104 samt Harrievägen och Virkevägen.
Förtätning på verkstadstomten i Lilla Harrie
måste också hantera buller på Verkstadsvägen,
då antalet tunga transporter är stort till och från
kvarnverksamheten.
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Verkstadstomten i Lilla Harrie är potentiellt
förorenad med riskklass 2, verkstadsindustri
med halogenerade lösningsmedel, och vid
förtätning behöver markundersökningar göras
i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen.
Lilla Harrie Valskvarn är registrerad som en
B-verksamhet och vid förtätning i byn behöver
hänsyn tas till buller från främst transporter
genom byn till kvarnen. Även Konvex AB i
Krutmöllan är registrerad B-verksamhet och
kan orsaka störningar genom buller och lukt
som vid omlastning av slaktavfall kan påverka
ett större omland, vilket behöver tas hänsyn
till i förhandsbesked och bygglovgivning i
landsbygdsområde 1.

Landsbygdsområde 2: Det storskaliga
slättlandskapet söder om Kävlinge,
Furulund och Löddeköpinge med
Stävie by.
De norra delarna av landsbygdsområde 2 består
av ådalslandskapet med tät och hög vegetation
och kuperad terräng som sluttar ner mot ån
medan det söderut breder ut sig i ett böljande
slättlandskap som avslutas i en höjdrygg. Dessa
element gör att området upplevs slutet med för
kommunen relativt korta siktsamband i nordsydlig riktning medan de i öst-västlig riktning är
mer storslagna. Det finns ett flertal bronsåldershögar vilka framträder som stora, gräsbevuxna
öar i landskapet och visar på den långa bosättningskontinuiteten i området. Bebyggelsen i
området utgörs av ett antal utskiftade gårdar
fritt liggande i jordbrukslandskapet med raka
skiftesvägar fram till gårdarna. Gårdarna har ett
varierat utförande och detaljeringsgrad som visar
på jordbrukets utveckling och olika tiders stilistiska uttryck. De är ofta inbäddade i trädbevuxna
tomter som gör att de upplevs som gröna öar i
landskapet. Åkrarna är indelade av raka skiftesgränser. Vägar följer ägogränserna och binder
samman byarna och de utskiftade gårdarna.
Det finns få stigar och förbindelser för gående
och cyklister. Högarnas dominerande ställning
i landskapet, skiftesreformernas tydliga uttryck
i landskapet samt de äldre gårdarna är värden
som är viktiga att bevara.
Inom Löddeåns nedsänkta dalgång finns starka
siktsamband och långa vyer. Utmed strandbankarna finns betesmarker men även högre
vegetation och bebyggelse. Tydliga landmärken
i landskapet är kyrkorna och vindmöllorna samt
moderna inslag som vindkraftverk och kraftledningar vilka dominerar vissa landskapsavsnitt.
Över åfåran ses även Borgeby slott och kyrka

i Lomma kommun. Det är viktigt att eventuell
ny bebyggelse och/eller högre vegetation inte
hindrar utblickarna mellan dessa landmärken.
Mellan Löddeköpinge och Hög öppnar sig ett
stort öppet landskapsrum med vida utblickar
med Högs boställe och Lomhög som landmärken,
vilket inte heller får byggas igen.
Det öppna slättlandskapet har mycket goda förutsättningar för jordbruk och livsmededelsproduktion. Produktionen utgörs främst av växtodling som spannmål, oljeväxter och sockerbetor.
Livsmedelsproduktionens fortsatta utveckling är
central i denna landsbygdsdel. Intresset för närodlat och lokaltillverkat har vuxit under senare år
och landsbygden i Kävlinge har stor potential att
fortsätta utveckla näringslivet på landsbygden,
inte minst med koppling till gårdshandel.
Stävie är en väl sammanhållen by som kan liknas
vid en grön oas i fullåkersbygden då byggnaderna omgärdas av höga träd. Idag bor cirka 30
invånare i byn och den saknar välfärdsservice,
kommersiell service och kollektivtrafik. I byn
finns välbevarad äldre bebyggelse med variation
och detaljrikedom, som den medeltida kyrkan,
flera äldre gårdar samt en byskola. Från Stävie
är utblickarna vida i det kringliggande landskapet hela vägen till Högs kyrka och det före
detta tegelbruket på andra sidan ån. Söderut är
siktlinjerna fria till Stävie station. Dessa värden
gör byn till en skönhetsupplevelse och är mycket
bevarandevärda. Ny bebyggelse inne i och kring
byn bör undvikas eller anpassas noga till befintlig
skala, volym, material och detaljering samt inte
störa utblickarna över landskapet. Den lummiga
grönskan är ett starkt karaktärsdrag.
I slättlandskapet är bristen på grönstruktur stor.
Kommunen avser att verka för utveckling av de
blågröna strukturerna i området via Kävlingeåns
vattenråd. Åtgärder som kan vara aktuella är beträdor, öppna vattenmiljöer i form av våtmarker
och öppna åkerdiken. I ett långsiktigt perspektiv
kan Kävlinges gröna ring utökas söder om ån till
de östra delarna av landsbygdsområdet. Det kan
göras genom samarbete med markägare och
Lunds kommun för att koppla ihop Hobybäcken
och Stångby mosse i Lunds kommun med
Lackalängaravinen och Åstadens gröna miljöer
i Kävlinge kommun.
Landsbygdsområde 2 omfattas inte i stor utsträckning av riksintressen eller storskaliga naturoch kulturmiljövärden och därför bedöms området vara mindre känsligt avseende etablering
av vindkraftverk jämfört med övriga landsbygdsområden i kommunen. Stor hänsyn ska dock tas

till befintliga natur-, kultur och landskapsvärden
samt rekreation vid en eventuell prövning.
Hänsynstagande
Landsbygdsområdet ligger inom riksintresse kulturmiljö M45 Lackalänga och M44 LöddeköpingeStävie-Borgeby. Båda områdena utgörs av dalgångsbygd samt odlingslandskap, slättbygd och
betesmarker. Området berör även riksintresse
friluftsliv FM09 Kävlingeån från Vombsjön till
Bjärred samt riksintresse naturvård N53 Stångby mosse. Kävlinge kommun har utgått från
riksintressenas centrala värden i beskrivningen
av landsbygdsområdet ovan. Därmed gör kommunen bedömningen att riksintressena inte
kommer att påverkas negativt av den föreslagna
utvecklingen.
LTA-nätet söder om Stävie är fullt och inga fler
påkopplingar kan göras utan ombyggnation av
befintligt nät. Resterande LTA-nät och dricksvattennät i detta landsbygdsområde kan hantera ytterliga påkopplingar; hur många är relaterat till var i
systemet påkopplingarna sker. I de södra och östra
delarna av landsbygdsområdet finns inget kommunalt LTA-nät att koppla på sig mot. I området öster
om Västkustbanan och väster om väg 108 har det
rapporterats om sinande brunnar. Kommunen bör
därför vara restriktiv till ny bebyggelse här.
I området väster om Kävlinge och Furulund och
öster om Löddeköpinge längs med Kävlingeån, är
ny bebyggelse inte lämplig i åns närhet på grund
av översvämningsrisk. De befintliga åkrarna utgör
översvämningsbuffert, gröna inslag kan dock behöva utvecklas för att inte påverka vattenkvaliteten.
Det kan också finnas risk för ras, skred och erosion
i områdena närmast Kävlingeån.
Väg 108 genom landsbygdsområde 2 är rekommenderad transportled för farligt gods. Vägen
är också en av de större bullerkällorna i landsbygdsområdet, tillsammans med Västkustbanan
och Lommabanan. Buller bör även beaktas i
ärenden som ligger i direkt anslutning till väg 925/
Lackalängavägen och Stävie Bygata.
Stävie Hage, slakthönsverksamhet, har ett tillstånd
för utökad produktion. Vid förhandsbesked och
bygglovgivning i närområdet behöver buller- och
luktsituationen uppmärksammas för att inte negativt påverka verksamhetens möjlighet till utökad
produktion.
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Landsbygdsområde 3: Kustzonens
landsbygd och åkerlandskap väster
om E6 med Vikhög, Sandskogen och
Järavallen.
Landsbygdsområde 3 avgränsas av E6 i öst och
havet i väst samt kommungränsen i norr och
söder. Området är rikt på olika landskapskaraktärer: jordbruksmark, kustlandskap, skogsområde
och tätort. Det öppna godslandskapet präglar
större delen av området med stora, sammanhängande åkrar runt Barsebäcks gods och alléer
längs med vägarna. En höjdrygg går i nord-sydlig
riktning genom området, från Littorinavallens
förlängning fram till Gillhögs megalitgrav. Höjdryggen delar rumsligt upp området i en östlig och
en västlig del. Vid havet finns betade strandängar
och i norr Järavallens skogsområde och golfbana.
I östra delen ligger ett öppet jordbrukslandskap
med fornlämningar i form av gravhögar och
strandlinjen präglas av bröstvärn från olika tider.
Bebyggelsen är framför allt belägen i tätorter
som Barsebäcks by och Barsebäckshamn och
det finns få friliggande gårdar i det öppna landskapet. Nya bebyggelsemiljöer får inte skapas
i landskapet och befintliga orter bör utvecklas
varsamt för att bevara de centrala värdena i
landsbygdsområdet. För området som helhet är
fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement, restaurering av igenvuxna ängar och
naturbetesmarker av vikt.
Den öppna vyn över sundet är ett av Kävlinge
kommuns kännetecken. Hela Lundåkrabukten
och kustområdet är ett ekologiskt känsligt område med ett rikt växt- och djurliv. För att skydda de
värdefulla naturvärdena i bukten har staten beslutat att inrätta Lundåkrabuktens naturreservat,
ett beslut som ännu inte har vunnit laga kraft.
Kustområdets natur är bland den mest värdefulla
kommunen kan uppvisa. Variationen av naturmiljöer är stor och inom karaktärsområdet finns allt
från betade havsstrandängar, större kärrmarker,
skogar och inte mindre än tre vattendrag varav
Lödde å i söder är ett av de mer karaktärsdanande landskapselementen. Järavallen är flaggskeppet men även mindre områden som Stenbocksvallar, Ulakärr och Lödde ås betesängar tillför
stora natur- och rekreationsvärden. Ett långsiktigt skydd av Salvikens norra del, Löddeåns
strandängar samt Stenbocksvallar kan långsiktigt
säkerställa en av regionens mer värdefulla kuststräckor. I samverkan med stat och markägare
avser kommunen även att tillgängliggöra Lödde
å, Barsebäcks mosse och kusten. Det behöver
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dock göras på sådant sätt att naturvärden inte tar
skada. Alla naturområden i kustzonen som hyser
höga värden för rekreation och friluftsliv eller för
växt- och djurlivet avses skyddas mot framtida
exploatering. Antingen genom att nya naturreservat bildas eller genom att befintlig markanvändning behålls. Möjligheterna till rekreation och
friluftsliv på naturens villkor förbättras och den
tätortsnära naturen stärks genom nya kopplingar
och utveckling i samband med nybyggnad.
Gemensamt med markägare önskar kommunen
förbättra allmänhetens tillgänglighet norrut till
området Skaftan och vidare utmed Hofterupsbäcken
skapa ett för flertalet målgrupper mångfunktionellt rekreationstråk med ambitionen att möjliggöra för allmänheten att i ett obrutet grönt stråk röra
sig från Dösjebro till södra delen av Järavallen.
Ålstorp 5 är den södra delen av Saxtorpsskogen,
en tätort som ligger både i Landskrona kommun
och Kävlinge kommun. Orten ligger strategiskt
vid E6. Saxtorpsskogen har bussförbindelse
med Landskrona och Malmö via Löddeköpinge
och Bjärred. Inom Ålstorp 5 bor idag cirka 200
invånare.
Vikhög är ett mindre fiskeläge med bevarandevärd bebyggelse, beläget på udden mellan
Salviken och Lommabukten. I Vikhög bor cirka
120 invånare och byn saknar välfärdsservice,
kommersiell service och kollektivtrafik. Fiskeläget
växte fram under tidigt 1800-tal. Fastigheterna är
små och oregelbundet bebyggda. Två gravhögar
från bronsåldern, Vihojarna, vittnar om en tidig
bosättning i området. Vikhögs badplats planeras utvecklas, läs mer under avsnittet Kust och
havsplanering.
Löddesborgs gods/slott med tillhörande lantbrukshus ligger placerat i det öppna landskapet
med en grön inramning av större träd och grönstruktur. Inom ramen för befintlig bebyggelse finns
det möjlighet till omvandling och komplettering
av bebyggelse som ett sätt att modernisera användningen. En mer levande gård med omvandling av komplementhus till bostäder och lättare
industri/hantverk med tillhörande försäljning är
en möjlig potential för gårdens fortlevnad. Vidare
studier avseende arkitektur, struktur och storlek
behöver ske.
Landsbygdsområde 3 anses som känsligt område avseende natur- och kulturhistoriska värden
och upplevelsen av landskapet bedöms påverkas
negativt av nya etableringar av vindkraftverk.
Kommunens bedömning är att det ej är lämpligt
med etablering av vindkraftverk.

Hänsynstagande
Hela landsbygdsområde 3 omfattas av riksintresse för högexploaterad kust, vilket innebär att
ny bebyggelse är begränsad till att omfattas av
utveckling av befintliga tätorter. Området berörs
även av riksintresse friluftsliv FM09 Kävlingeån
från Vombsjön till Bjärred, riksintresse kulturmiljö
M46 Barsebäck-Hofterup och riksintresse naturvård N51 Kusträckan Häljarp-Lomma. Kävlinge
kommun har tagit hänsyn till riksintressenas centrala värden i beskrivningen av landsbygdsområdet ovan. Därmed gör kommunen bedömningen
att riksintressena inte kommer att påverkas
negativt av den föreslagna utvecklingen.
Natura 2000-områdena Löddeåns mynning,
Salvikens strandängar samt Lundåkrabukten
ligger inom landsbygdsområdet. En eventuell
utveckling inom dessa områden måste ske med
hänsyn till områdenas naturvärden. I april-juli
månad råder tillträdesförbud vid Löddeåns
mynning med hänsyn till fågellivet. Kommunen
behöver ta hänsyn till detta i arbetet med att tillgängliggöra ådalen och kustområdet. För förslag
på utveckling av passager över Lödde å, läs mer
under avsnittet Transportinfrastruktur.
Intill Löddesborgs åkrar finns flera skyddade
arter, som har ett starkt skydd i artskyddsförordningen. Ny exploatering ska undvikas i och intill
detta område.
Det finns inget utbyggt LTA-nät mellan Lundåkrabukten och motorvägen E6/E20 norr om
Barsebäckshamn. Befintliga LTA-nät och dricksvattennät i området klarar ytterligare anslutningar. Hur många är relaterat till var i systemet
påkopplingarna sker.
Det finns stora risker för översvämning av Lödde
å väster om E6, där vattenstånden kan stiga högt
upp på de befintliga åkrarna. Ingen ny bebyggelse är lämplig i åns närhet.
Landsbygdsområde 3 ligger inom riskområde
för havsnivåhöjning. Det är framför allt vid en
höjning på 2 meter eller mer som befintlig bebyggelse längs med kusten påverkas. Det sker även
en påverkan vid Lödde ås mynning, Barsebäcks
mosse samt det öppna jordbrukslandskapet norr
om Barsebäcks gods. Även stora delar av Vikhög
kommer påverkas vid en havsnivåhöjning. Ingen
ny bebyggelse är därför lämplig inom dessa område. Skydd av befintlig bebyggelse kan behövas,
läs mer under avsnittet Blågrön infrastruktur.
Längs kusten är det generellt en liten erosionskänslighet. Undantaget är Stenbocksvallar där det är

måttlig erosionskänslighet, men erosionen bedöms
som långsam. Vid framtida havsnivåhöjning på 1
meter bedöms hela kusten som sannolik för ökad
erosion. För Stenbocksvallar kommer erosionen
att öka. Längs Lödde å är markens eroderbarhet
potentiellt hög. Längs havskusten och Kävlingeåns
mynning finns det risk för ras och skred.
Väg E6 är rekommenderad transportled för farligt
gods. Det finns också långsiktiga planer på att
addera extra körfält på vägen. Detta behöver
tas hänsyn till vid ärenden inom 150 meter från
vägen. Väg E6 innebär en mindre bullerpåverkan
för en stor del av landsbygdsområde 3, även om
det endast är områdena närmast vägen som
innebär nivåer över gällande riktvärdena. Buller
behöver även beaktas i ärenden i direkt anslutning till Pinhättevägen, Barsebäcksvägen samt
Lundåkravägen.

Landsbygdsområde 4: Området mellan Hofterup/Ålstorp, Dösjebro till
Västra Karaby och Marbäcken.
Området består av Saxåns ådalslandskap i norr
medan det söderut breder ut sig i jordbrukslandskap. Odlingslandskapet runt Hofterup är öppet
med stora åkermarker. Landskapet har brukats
sedan förhistorisk tid, vilket de dominerande
fornlämningarna i form av gravhögar och dösen
vittnar om. Här är även siktlinjerna i väst-östlig
riktning relativt långa, men bryts av E6 som också
utgör en av landsbygdsområdets gränser. De
stora kraftledningarna är på vissa platser visuellt
dominerande. Gårdarna ligger spridda i landskapet. Längre norrut tar en mer varierad miljö över,
med hästgårdar, sammanhängande grönstruktur, betesmarker och längst i norr Saxån. Ådalen
är relativt brant inom kommunen och går i sitt
naturliga lopp, vilket innebär att den ringlar sig
fram i landskapet och dalen är rik på vegetation
och betesmarker. Ålstorps mosse är en fuktig
lövskog med björk och klibbal, och är ett av de
områden som binder samman Järavallens skogar
med inlandet.
Genom jordbrukslandskapet sträcker sig Hofterupsbäcken och den sydöstra områdesgränsen
utgörs av Marbäcken – diken som påminner om
att landskapet var mer vattenrikt förr och har
avvattnats i takt med jordbrukets utveckling. Dikena har potential att utvecklas och i högre grad
definiera landsbygdsområde 4 i framtiden, vilket
gynnar jordbrukets behov av vattenhantering i
ett förändrat klimat och ger natur- och rekreationsvärden. Längs med Hofterupsbäcken och
Marbäcken kan zoner av grönstruktur skapas.
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Genom att plantera skuggande vegetation skyddas vattendragen mot igenväxning och djurlivet
främjas. På ytorna kan anläggas stråk till gagn för
ridande men även allmänheten i övrigt som vill
ta en promenad längs vattendraget. Att använda
redan befintliga linjära element i landskapet gör
att intrånget i odlingsmark minimeras samtidigt
som relativt avgränsade insatser kan skapa stora
nyttor för allmänhet, hästnäring och ekosystem.
Kävlinge kommun bedömer att landsbygdsområde 4 lämpar sig för fortsatt utbyggnad av hästgårdar främst öster om Hofterup/Ålstorp. Här finns
redan en väl etablerad hästverksamhet. Den
sandiga jordarten och tillhörande naturvärden
kan även gynnas av hästhållningen. Det innebär
att det främst är lämpligt med större fastigheter med bostadshus och stall samt möjlighet till
tillhörande betesmarker. Dessa bör också ansluta
till bebyggelsemönstret i landsbygdsområdet,
som till stor del består av enskilda gårdar utspridda i landskapet. Det är positivt om hästnäringen
kan samverka och sträva efter större gemensamma hagar för att minska markslitage och negativ
påverkan på rekreativa och ekologiska värden.
Det finns stora möjligheter att i samverkan med
hästnäringen vidareutveckla grönstruktur som
utnyttjar de förutsättningar som den sandiga
jordmånen ger. Genom restaurering av trädesmarker kan ängsmarker skapas med mycket
höga biologiska värden. Pollinerande insekter
som idag för en alltmer tynande tillvaro får bra
möjligheter att fortleva och fortsatt bidra med
den för jordbruket livsviktiga pollineringen. Landskapet mellan Ålstorp/Hofterup lämpar sig väl för
denna typ av insatser. Det gröna ängsband som
skapas erbjuder dessutom den icke hästburna
allmänheten skönhetsupplevelser utöver det
vanliga.
Hofterups kyrkby har höga kulturhistoriska värden vilka berättar om dess tidigare funktion som
samlingspunkt, med kyrkan belägen på en höjd
och löst sammanhållen bebyggelse runt Bystugsvägen (v 1142). Utöver kyrkan är det viktigt att
bevara prästlönebostället och skolbyggnaden. I
landskapet syns jordbrukets utveckling genom
bland annat skiftesreformernas raka vägsträckningar och de äldre gårdarna, vilka har ett högt
bevarandevärde. Det gäller även för Kung Ottars
högar i södra delen av kyrkbyn. Det har sedan
1980-talet gradvis tillkommit ny bebyggelse på
båda sidor av Hofterups Kyrkoväg. För att bevara
utblickar i landskapet och det öppna odlingslandskapet är det inte lämpligt att fortsätta bebygga
längs med vägen.
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Landsbygdsområde 4 anses som känsligt område avseende natur- och kulturhistoriska värden
och upplevelsen av landskapet bedöms påverkas
negativt av nya etableringar av vindkraftverk.
Kommunens bedömning är att det ej är lämpligt
med etablering av vindkraftverk.
Hänsynstagande
Landsbygdsområde 4 ligger delvis inom riksintresse
för kulturmiljö M46 Barsebäck-Hofterup samt M32
Norrvidinge-Karaby Backar, samt riksintresse för
naturvård N50 Västra Karaby-Dagstorps backarDagstorps mosse och riksintresse för högexploaterad kust. Det innebär att möjligheten till enstaka
ny bebyggelse är begränsad i dessa områden.
Hänsyn ska tas till kulturmiljön vid Hofterups
kyrkoby som ska värnas enligt beskrivningen av
kyrkbyn ovan. Hänsyn ska även tas till Karaby
backar, som ligger inom landsbygdsområde 6,
avseende siktlinjer, utblickar och naturvärden.
Inga fler anslutningar kan ske till det kommunala dricksvattennätet vid Davidslidsvägen och
Aledalsvägen, men ytterligare påkoppling mot
LTA-nätet är möjligt i detta område. Däremot är
det fullt i LTA-nätet mellan Hofterup och Dösjebro
och inga ytterligare påkopplingar kan ske utan
åtgärder på befintligt nät.
Inom Landsbygdsområde 4 finns ett område
längs Saxån med risk för ras och skred. Det finns
i nuläget ingen erosionsrisk.
I landsbygdsområde 4 längs med Landskronavägen finns det ett potentiellt förorenat område
riskklass 2, verkstadsindustri med halogenerade
lösningsmedel samt skrothantering.
Kraftledningar som tillhör stamnätet går genom
landsbygdsområde 4 och begränsar möjligheten
till ny bebyggelse i dess närhet.
Väg E6 är rekommenderad transportled för farligt
gods. Det finns också långsiktiga planer på att
addera extra körfält på vägen. Detta behöver
tas hänsyn till vid ärenden inom 150 meter från
vägen. Väg E6 innebär en mindre bullerpåverkan
för en stor del av landsbygdsområde 4 västra
delar, även om det endast är områdena närmast
vägen som innebär nivåer över gällande riktvärdena. Buller behöver även beaktas i ärenden
i direkt anslutning till Väg 104/Ålstorps byväg,
Landskronavägen samt Björnstorpsvägen. De
norra delarna av området kan även vara utsatta
för lägre nivåer av buller från Västkustbanan.

Landsbygdsområde 5: Området med
Marbäcken och Västra Karaby i norr,
Furulund och Kävlinge i öster och
Löddeköpinge i sydväst samt
Kävlingeån i söder.
Landsbygden i detta område domineras av ett
storskaligt odlingslandskap med högklassig
åkermark och långa siktlinjer. Bebyggelsen är
spridd i landskapet. Det odlade slättlandskapet
med jämnt utspridd bebyggelse i form av byar,
hussamlingar och ensamgårdar är kommunens
dominerande landskapstyp. Det finns få kvarvarande naturinslag som bäckar, dungar, läplanteringar med mera i slättlandskapet. Småvägnätet
är nyckeln till allmänhetens tillträde till landskapet. Bronsåldershögar, kyrkbyar, gårdar med
trädgårdsdungar och trädkantade uppfarter samt
det äldre vägnätet i övrigt med alléer och trädrader är för miljön positiva inslag. Landsbygdsområdets södra gräns består av ådalen längs med
Kävlingeån. Inom Kävlingeåns nedsänkta dalgång
finns starka siktsamband och långa vyer. Söder
om 1137 ska därför hållas fri från ny bebyggelse
för att värna de vackra utblickarna och historiska
element.
I detta landsbygdsområde är det viktigt att behålla de få element av natur- och grönstruktur som
fortfarande finns kvar. Ofta utgörs dessa av åkerholmar, märgelgravar, åkerdiken eller dylikt. Det
finns ett behov av att tillföra landskapet andra
gröna strukturer. Detta vill kommunen göra genom dialog och samarbete med markägarna. Det
finns potential att genom ett nätverk av beträdor
sammanbinda Marbäckens utvecklingstråk med
Kävlinge gröna ring men detta bygger på framgångsrika samarbeten med markägare.
Inom området vill kommunen även etablera ett
rekreationsstråk längs Kävlingeåns norra sida
mellan Löddeköpinge och Hög med passager
över ån vid Borgeby och Högs företagsby. Detta
skulle skapa mervärden för det rörliga friluftslivet och ge möjlighet att vandra längs Kävlingeån
långa sträckor.
Landsbygdsområde 5 anses som känsligt område avseende natur- och kulturhistoriska värden
och upplevelsen av landskapet bedöms påverkas
negativt av nya etableringar av vindkraftverk.
Kommunens bedömning är att det ej är lämpligt
med etablering av vindkraftverk.
Hänsynstagande
Området ligger delvis inom riksintresse friluftsliv
FN09 Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred samt

riksintresse kulturmiljö M44 LöddeköpingeStävie-Borgeby. Inom dessa områden ska ny
bebyggelse undvikas på landsbygden med hänsyn till riksintressenas värden. Kommunen avser
verka för nya kopplingar över ån, läs mer under
avsnittet Transportinfrastruktur.
LTA-näten och dricksvattennäten kring Marbäcken, mellan Löddeköpinge och Hofterup samt öster
om Löddeköpinge klarar ytterligare anslutningar.
Hur många är relaterat till var i systemet påkopplingarna sker. LTA-nätet väster om Kävlinge, norr
om Hög är fullt och inga ytterligare påkopplingar
kan ske utan åtgärder på befintligt nät. I detta
område har även rapporterats om sinande brunnnar. Kommunen bör därför vara restriktiv med ny
bebyggelse här.
I området längs med Kävlingeån finns det risk
för översvämning. Ny bebyggelse i åns närhet är
inte lämplig. Längs med ån finns även risk för ras,
skred och erosion på vissa platser, framför allt
vid ökade nederbördsmängder och därmed ökat
flöde i ån.
Väg 104/Karabyvägen i landsbygdsområdets norra
gräns utgör rekommenderad transportled för farligt gods. Ärenden i direkt anslutning till väg 104/
Karabyvägen samt väg 1137/Högsvägen behöver
också hantera risken för bullernivåer som överstiger de gällande riktvärdena för trafikbuller.

Landsbygdsområde 6: Området med
Dösjebro i väster inkl. Västra Karaby
längs med 104 till Västkustbanan och
norrut. Innehåller Karaby backar och
Dagstorps backar.
Större delen av området präglas av backlandskapet Karaby- och Dagstorpsbackar. Dessa
platser är höjdryggar som sträcker sig i öst-västlig
riktning. Ådalslandskapet kring Saxån är även det
karaktäristiskt för landskapet kring nordvästra
gränsen. Slättlandskapet breder ut sig omkring
höjdryggarna, med inslag av betesmark.
Dagstorps kyrkby har en karaktärsfull placering i
landskapet på den fornlämningstäta höjdryggen
Dagstorps backar. Höjdens norra fot avslutas i
Saxåns slingrande dalgång. Mitt på höjdryggen
ligger kyrkan med anor från medeltiden och
de två tidigare skolhusen. Byn i övrigt är glest
bebyggd och spridd i det öppna jordbrukslandskapet. Söder om kyrkan ligger Dagstorps
Gamlegård som är kommunens enda byggnadsminne. För att bibehålla värdena i Dagstorp bör
ny bebyggelse inne i och kring byn undvikas eller
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anpassas noga till befintlig skala, volym, material
och detaljering samt inte störa utblickarna över
landskapet. Det öppna jordbrukslandskapet är
ett starkt karaktärsdrag och viktigt att bevara
liksom den välbevarade bebyggelsen med sin
variation och detaljrikedom.
Västra Karaby ligger 2 kilometer från Dösjebro
station och har cirka 240 invånare. Bebyggelsen i
Västra Karaby är samlad längs de äldre vägsträckningarna Kyrkovägen och Karabyvägen. Vägarna
bildar ett kilformat område som avgränsas åt väster av Karaby backar. Längs vägarna ligger bebyggelsen lite tätare medan området mellan vägarna
är glesare bebyggt. Dagens bebyggelsestruktur
och de äldre vägarna är bevarade så som det sett
ut under hela 1900-talet med undantag av några
hus som tillkommit under de senaste åren. Byn
saknar kommunal och kommersiell service samt
kollektivtrafikförsörjning. Västra Karaby bör inte
byggas ihop med Dösjebro. Detta är särskilt viktigt vid väg 104 mellan Västra Karaby och Dösjebro, där ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Här
återstår endast ett cirka 500 meter öppet landskapsstråk mellan de båda orterna. Däremot bör
trygga gång- och cykelvägar förbinda byn med
Dösjebro. Karaby backar utgör en viktig del av
landskapsbilden och dess närområde ska bevaras oexploaterat. Det är också viktigt att bibehålla
befintliga bebyggelsegränser mot omgivande
odlingslandskap och natur, bibehålla utblickar
mot backarna och det öppna landskapet samt
bibehålla byns oregelbundna form.
För att bibehålla värdena i Västra Karaby bör ny
bebyggelse inne i och kring kyrkbyn undvikas
eller anpassas noga till befintlig skala, volym,
material och detaljering samt inte störa utblickarna över landskapet. Viktiga karaktärsdrag är
att bebyggelsen är koncentrerad längs med
och orienterad mot de genomgående vägarna.
Huvuddelen är en- eller en och enhalvplanshus
som ligger relativt glest, men det finns även flera
gårdar med hagar. Bebyggelsen har en varierande karaktär med byggnader från olika tidsepoker
och uppförda i olika material (trä, tegel, puts)
dock med en enhetlighet i skala och volymer.
Byns gröna karaktär ges genom stora tomter,
gröna ytor insprängda i bebyggelsen som kopplar
till omgivande natur utanför byn samt att många
tomter har en tydlig grön inramning. Detta är
aspekter som är viktiga att värna vid fortsatt
utveckling.
Möjlighet till varsam förtätning finns på Västra
Karaby Kyrkovägs södra sida samt längs med
Karabyvägen/väg 104. Det handlar totalt om ca
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5-10 nya hus. Längs med Karbyvägen/Väg 104
är det möjlig att förtäta på några lucktomter där
utblickar och naturvärden inte påverkas negativt.
I dessa lägen finns även möjlighet att utnyttja
befintliga utfarter, vilket är en förutsättning för ny
bebyggelse här. På Västra Karaby Kyrkovägs norra sida är ny bebyggelse inte lämplig. I den inre
delen, mellan Västra Karaby Kyrkoväg och Karabyvägen/Väg 104 är det inte lämpligt att förtäta
mer. Här finns redan en relativt stor andel nyare
hus och i området finns naturvärden och grönstruktur viktig att bibehålla, både för byns karaktär
och ur rekreationssyfte. I framför allt västra delen
är den obebyggda mark som finns av särskilt stor
betydelse för värdena i riksintresse för natur och
kultur samt kan bidra till att hindra geografisk
isolering av hotade arter kopplade till natura
2000-området.
Södervidinge ligger i kommunens norra del och
har cirka 140 invånare. Byn ligger i ett svagt
kuperat jordbrukslandskap och utgörs av tre
bebyggelsegrupper, Särslöv i väster, Södervidinge
kyrkby centralt och Södervidinge stationssamhälle i öster. Byn saknar kommunal och kommersiell
service samt kollektivtrafikförsörjning. Mellan de
olika bebyggelsegrupperna finns ett antal stora
bronsåldershögar som visar på platsens långa
bosättningskontinuitet. Hela området präglas
även av högvuxen vegetation som omsluter
bebyggelsegrupperna Särslöv och Södervidinge
kyrkby, vilket gör att de upplevs som gröna oaser
i det i övrigt öppna jordbrukslandskapet. För att
bibehålla värden i Södervidinge, som framförallt
utgörs av kyrkbyn, bör ny bebyggelse inne i och
kring denna undvikas eller anpassas noga till befintlig skala, volym, material och detaljering samt
inte störa utblickarna över landskapet. Det öppna
jordbrukslandskapet är ett starkt karaktärsdrag
och viktigt att bevara liksom den välbevarade
bebyggelsen i kyrkbyn med sin variation och
detaljrikedom. Även de gårdar som visar på jordbrukets utveckling är viktiga att bibehålla som ett
uttryck för skiftesreformernas första bebyggelse
på platsen.
Natur- och grönstrukturen är trots den höga
andelen åkermark tämligen framträdande inom
området. Backlandskapet med Karaby och
Dagstorps backar är av förklarliga skäl de mest
framträdande och iögonfallande landskapselementen men även Saxån med sin vackra dalgång
i norr ger området sina karaktärsdrag. Karaby
backar har botaniska värden utöver det vanliga
men även rikkärren Dagstorps och Allarps mosse
hyser värden av nationell dignitet. Rikkärren tål
inte mycket rekreation men vissa riktade tillgäng-

lighetsinsatser som kan sprida intresse för dessa
miljöer är genomförbara. Kommunen vill säkerställa Karaby backars och Allarps mosses höga
värden för framtiden genom att verka för att
områdena ges ett långsiktigt skydd som naturreservat.
Dagstorps backar hotas av pågående igenväxning
och delar är gödselpåverkade. Restaurering är
möjlig och nödvändig för att bevara naturvärdena. För att naturvärdena ska bevaras måste områdena skötas på rätt sätt med bete och slåtter
samt att områdets fragmentering stävjas genom
att vissa åkerarealer ställs om till naturmark.
Kävlinge kommun hyser stora förhoppningar om
att Dagstorps backar med omnejd har potential
att bli ett välkänt utflyktsmål. Höga höjder med
slående utsikt har en särskild lockelse på människan och kan förenas med möjliga vandrings-/
rekreationsstråk längs Saxån samt med föreslaget
nätverk av beträdor inom landsbygdsområde 5
finns stora möjligheter för natur- och vandringsturismen att blomstra.

dagvatten. Dagvatten skall hanteras inom respektive fastighet.
Det finns risk för ras och skred i ett område längs
Välabäcken, söder om Almdala. Erosionen är inte
betydande i nuläget men kan förväntas öka något
i framtiden då en ökad nederbörd bidrar med ett
ökat vattenflöde i bäcken.
Väg 104/Karabyvägen i landsbygdsområdets
södra del är rekommenderad transportled för
farligt gods. I landsbygdsområde 6 är de stora
bullerkällorna järnvägarna Västkustbanan och
Söderåsbanan, samt väg 104/Karabyvägen och
väg 108/Södervidingevägen. Ärenden i närheten
av dessa bullerkällor behöver hantera risken för
bullernivåer över gällande riktvärden.

Landsbygdsområde 6 anses som känsligt område avseende natur- och kulturhistoriska värden
och upplevelsen av landskapet bedöms påverkas
negativt av nya etableringar av vindkraftverk.
Kommunens bedömning är att det ej är lämpligt
med etablering av vindkraftverk.
Hänsynstagande
Riksintresse för kulturmiljö M32 NorrvidingeKaraby backar samt riksintresse för naturmiljö
N50 Västra Karaby-Dagstorps backar-Dagstorps
mosse sträcker sig genom detta landsbygdsområde. Inom området ligger även Natura 2000områdena Dagstorps mosse och Karaby backar.
Med de beskrivna intentionerna ovan för landsbygdsområdets utveckling anser kommunen att
riksintressenas värden värnas.
LTA-näten och dricksvattennäten i detta område har plats till fler anslutningar. Hur många
är relaterade till var i systemet anslutningarna
görs. Kommunen har inget LTA-nät i de norra
delarna av landsbygdsområdet. Norr om Särslöv/
Södervidinge har det rapporterats om sinande
brunnar. Kommunen bör därför vara restriktiv
till nya bostäder här. Västra Karaby ligger inom
kommunens verksamhetsområde för vatten och
spillavlopp. Ortens VA-nät består till största delen
av LTA-system med ledningar i små dimensioner.
Ortens VA-nät klarar ytterligare 5–10 anslutningar
innan större investeringar blir nödvändiga både
inom ren- och spillvattenområdet. Orten ligger
utanför kommunens verksamhetsområde för
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Transportinfrastruktur
Kävlinge kommun är en växande kommun, där
invånarna behöver möjlighet att resa till arbete,
skola och fritidsaktiviteter. Kävlinge ligger bra till
men har flera stora utmaningar att hantera för
att kunna erbjuda en god tillgänglighet och samtidigt uppnå en hållbar utveckling.

VÄG
Vägnätet i kommunen består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Kommunens fysiska
utveckling är beroende av ett välfungerande
vägnät i hela kommunen oavsett väghållare,
men kommunen har endast full rådighet över de
kommunala vägarna. Tidig dialog med respektive
väghållare är därför av vikt i detaljplanering av
nya områden.
Den prognostiserade res- och trafikalstringen för
Kävlinge kommun i ett 2040-perspektiv visar på
att det kommunala och statliga vägnätet utanför tätorterna har fortsatt god kapacitet utifrån
befolkningsprognosen. Belastningen på väg
104, väg 108, väg 110, väg 925/Lackalängavägen,
väg 1137/Högvägen samt Landskronavägen,
Malmövägen, Barsebäcksvägen, Pinhättevägen,
Köpingevägen och Lagervägen kommer att öka
med en risk att påverka framkomligheten. På väg
925 från Furulund mot E6 genom Stävie by är
den beräknade prognosen att trafiken kommer
öka i stor utsträckning vilket kan ge påverkan på
trafiksäkerhet och buller, vilket behöver studeras
mer ingående i kommande planering av utbyggnadsområdet Häradsvägen. På väg 1137 är den
beräknade prognosen att trafiken fördubblas
mot 2040.
Trafiksäkerheten längs väg 1137 bör fortsatt
prioriteras i planperioden. Pågående planering av
Löddeköpinge öster innebär att befintlig anslutning till 1137 behöver utvecklas, så även gångoch cykelpassager samt flytt av hållplats för buss
närmare utbyggnadsområdet. Utbyggnad vid Hög
företagsby innebär ökad trafik på 1137. Fortsatt
planering av området får studera kommande
trafikbehov, men ingången i planeringen är att
nyttja befintliga anslutningar och vägar. Väg 1137
kommer även fortsättningsvis att vara den primära kopplingen mellan Löddeköpinge och Kävlinge.
Det är också den vägen som boende i Kävlinge
tätort i huvudsak nyttjar för att ta sig ut på E6.
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All framtida bebyggelseutveckling inom både
Kävlinge tätort och Löddeköpinge tätort påverkar
väg 1137:s funktion och dimensionering och inte
enbart utbyggnadsområdena i direkt anslutning
till vägen. Kävlinge kommun anser därför att
kommunen och Trafikverket på sikt behöver göra
en gemensam åtgärdsvalsstudie för att säkerställa vägens funktion i ett 2040 perspektiv.
För väg 108 har det gjorts ett antal åtgärdsvalsstudier söder om Kävlinge, medan vägen norr
om Kävlinge är utpekad som brist i den regionala
transportinfrastrukturplanen att utreda framöver. I fokus är vägens trafiksäkerhet, då den är
smal och passerar genom många byar och orter
med anslutande vägar.
Under 2019 genomfördes en åtgärdsvalsstudie
för väg 104 genom Dösjebro och Västra Karaby.
Slutsatserna är att genomföra en kombination av
åtgärder för ökad trafiksäkerhet, framkomlighet
och tillgänglighet för främst cyklister och fotgängare på väg 104 genom Dösjebro. Detta innebär
bland annat hastighetssäkrande åtgärder i befintliga korsningar, en översyn av de sträckor som
saknar gångnät samt en förbättring av underhåll
avseende vägmålning och beläggning. Sammantaget skulle dessa åtgärder skapa en mer trafiksäker och tillgänglig trafikmiljö för oskyddade
trafikanter i tätorten.
E6 genom Skåne har de senaste åren blivit alltmer störningskänslig vilket leder till en oförutsägbar restid under vissa timmar på dygnet. Trafiken
har under de senaste 15 åren nästan fördubblats
på delar av sträckan. Kävlinge kommun ska därför i sin fysiska planering säkerställa att det finns
möjlighet att addera fler körfält på E6 genom
kommunen. Trafikverket är ansvarig för utbyggnaden.

KOLLEKTIVTRAFIK
Orter med tågtrafik har en relativt hög andel
kollektivtrafikresor i förhållande till bilresande.
Kommunen ska i dessa orter verka för ett bra
utbud och underlätta hållbara resor från dörr till
dörr. I kommunens västra delar, där det främst
finns kollektivtrafik med buss, är andelen kollektivtrafikresor lägre. Löddeköpinge och Hofterup/
Ålstorp, med cirka 10 000 invånare tillsammans,
ligger i ett sammanhängande stråk med pend-

lingsmålpunkter i framför allt Malmö och Lund.
Med nuvarande utformning har kollektivtrafiken
svårt att konkurrera med den snabba resan om
10 minuter med bil till Lund eller 26 minuter till
Malmö. Anledningen är att bussarna i stråket
Löddeköpinge-Malmö går inom Lomma kommun,
med en restid upp mot det dubbla i förhållande
till bilen. En direkt förbindelse till Malmö via E6
behöver tillkomma för att buss ska utgöra ett
attraktivt alternativ till pendling med bil. Dessutom har Löddeköpinge med Center Syd en relativt
stor inpendling sett till antal boende på orten,
vilket ger ett bra underlag för kollektivtrafik då
människor rör sig i båda riktningar såväl morgon som eftermiddag. En översyn av linjernas
sträckning inom Löddeköpinge har gjorts under
2021, med beslut om att nya busshållplatser ska
anläggas på Köpingevägen och Landskronavägen
under 2022. Det innebär en överflyttning av vissa
busslinjer på denna sträckning, vilket innebär
att den östra delen av Löddeköpinge får bättre
tillgång till kollektivtrafik. Kävlinge kommun ser
dock ett fortsatt behov av att se över de olika
linjernas trafikering och utformning på sikt. Busslinjerna mellan Hofterup och Malmö respektive

Lund har redan idag ett högt resande, men ökad
turtäthet skulle ytterligare kunna öka kollektivtrafikens andel av resorna. Det finns också ett
behov av att se över säkerheten vid hållplatserna
i Hofterup.
Barsebäcks by och Barsebäckshamn har idag ett
grundläggande kollektivtrafikutbud. Under 2022
kommer förändringar ske med busslinjen till dessa
orter avseende namn, linjesträckning samt utbud.
Det kommer även innebära att Barsebäckstrand
får en trafikerad busshållplats året runt. Inom de
närmaste åren kommer även en samordning ske
mellan linjetrafik och skolskjuts för att skapa ett
förbättrat resandeunderlag i dessa orter.
Lilla Harrie har en stor andel barn vilka går i skolan i Kävlinge. Inför läsåret 2023 kommer en samordning ske mellan linjetrafik och skolskjuts för
att möjliggöra en permanent linje mellan byn och
centrala Kävlinge. Kommunens intention är att
detta ska ge möjlighet till utökat utbud efterhand.
På så vis kan bussen i kombination med tåg även
bli ett attraktivt val vid arbetspendling.

Virke

Södervidinge

Ålstorp 5
Dösjebro
Ålstorp
Västra Karaby

Stora Harrie

Hofterup

Lilla Harrie

Järavallen
Kävlinge

Furulund

Barsebäck by

Lackalänga
Löddeköpinge

Hög
Stävie

Barsebäckshamn

Vikhög

Beﬁntliga

Framtida

Karta busslinjer

115

CYKELVÄGAR OCH CYKELLEDER
I Kävlinge kommun finns idag ungefär 180
kilometer gång- och cykelvägar. De regionala
cykelvägarna skapar ett nät som ger möjlighet att
cykla på cykelvägar mellan flera orter i Kävlinge
kommun, exempelvis mellan kommunens större
orter. Utöver dessa finns inom tätorterna nät med
lokala cykelvägar vilka i varierande grad kombineras med cykling i blandtrafik. Sammantaget vill
Kävlinge kommun höja cykelns attraktivitet och
därigenom öka cykelns marknadsandel och bidra
till de regionala målen för ökad cykling i Skåne.
När Kävlinge kommun växer, länkas samman,
byggs tätare och får nya målpunkter blir gångoch cykeltrafik allt viktigare. Under planperioden
ska det ske en utbyggnad av gång- och cykelnätverket så det hänger ihop, är trafiksäkert
och samlar stora flöden till stråk och strategiska
målpunkter. I kartan presenteras planerade
cykelsträckor. Genom att komplettera befintliga
gång- och cykelvägar med nya sträckor fås ett
nytt nät som ska bidra till att utveckla cykelresandet i Kävlinge kommun, med förbättringar gällande det övergripande nätet samt tätortsnäten för
de större orterna. De cykelvägar som är utpekade
i kartmaterialet ligger på både kommunala, stat-

liga och enskilda vägsträckningar och beroende
på väghållare kan planeringsförutsättningarna
skilja sig åt. På vissa platser har olika alternativ
för sträckningar ritats ut för att möjliggöra att cykelvägarna utreds i olika forum, exempelvis längs
med kommunal alternativt statlig väg.
Gena cykelvägar är av vikt för att ge en god
upplevelse för cyklister, men vid planering och
anläggning behöver hänsyn också tas till landskapsvärden, som ekologiska, kulturella, rekreativa och estetiska uttryck, för att hitta den
mest lämpliga lokaliseringen. Utformningen kan
kombineras med gröna inslag för att till exempel
minska vindpåverkan men även förhöja upplevelsen av att cykla i det öppna landskapet.
I Kävlinge tätort finns det ett betydande lokalt
cykelvägnät som ger anslutning till de primära
målpunkterna. Det finns dock brister i de centrala
delarna av orten, vilken kan få ett mer småskaligt cykelvägnät. Vid utbyggnad av en ny skola
i ortens norra delar behöver en säker passage
över väg 104/108 särskilt hanteras. I Furulund
förbinder ortens starkaste gång- och cykelstråk
Kungsgatan/Storgatan med ett mer finmaskigt
nät i ortens villakvarter. Fortsatt utveckling av
cykelvägnätet ska prioriteras när orten byggs ut.
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Beﬁntlig cykelväg

Löddeköpinge har ett relativt omfattande gångoch cykelnät. Det finns dock brister i befintligt
nät i utkanten eller omlandet av orten. I Dösjebro
finns ett delvis fragmenterat gång- och cykelnät.
Kopplingen till målpunkterna är på flera ställen
bristfällig. Kompletteringar i befintligt nät som
ansluter till stationen skulle stärka de hållbara
transportmedlens konkurrenskraft. I Hofterup
finns det ett finmaskigt nätverk av cykelvägar.
Behovet av att säkerställa en cykelväg längs med
Grand Prixvägen är stor. Barsebäcks by saknar
ett sammanhållet nätverk av gång- och cykelvägar.
I de mindre byarna saknas det ett specifikt gångoch cykelnät. Det finns emellertid goda möjligheter i flera byar att skapa gena anslutningar till
närliggande större orter för att ge vidare anslutning till kollektivtrafik. Potential finns även för
skolbarn att cykla till skolan istället för att som
idag åka skolskjuts. Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder är något som kommunen prioriterar.
En ny anslutning mellan Hofterup och Dösjebro
har potential att öka cykelresorna mellan orterna
och möjliggöra för cykelpendling till Dösjebro station. Även anslutningen mellan Västra Karaby och
Dösjebro har en god potential att öka andelen cykel- och kollektivtrafikresor, då avståndet mellan
orterna är kort. Cykelväg längs med Grand Prix
vägen är betydelsefull ur trafiksäkerhetssynpunkt
och kommer genom detta förbättra möjligheterna att förflytta sig utan bil i och kring Hofterup.
Stråket Löddeköpinge mot kusten och Vikhög har
stor potential och behöver utredas vidare.
En central del av utvecklingen av ett sammanhängande cykelnätverk i kommunen är passager och
broar över framförallt Kävlinge/Lödde å. Under
planperioden avser Kävlinge kommun att arbeta
för flertalet cykelpassager över ån bland annat
vid Hög Företagsby och väster om E6. Alternativa
placeringar av passage över ån behöver studeras
vidare. Ambitionen för en gång- och cykelbro vid
Hög är att den fungerar som en koppling till stationen i Furulund. Den är strategiskt viktig för utbyggnaden av Hög och har potential att sammanbinda
Löddeköpinge, Hög och Furulund. När Åstaden utvecklas ska möjliga passager över ån utredas. De
föreslagna åtgärderna skulle få betydande effekter
för möjligheterna att cykla i Kävlinge kommun.
Jämförelsevis stora tidsvinster är möjliga på flera
sträckor, bland annat sträckan mellan Furulund
och Hög vilket skulle höja cykelns attraktivitet för
resor mellan Löddeköpinge och Furulund. Läs mer
under avsnittet Passager över åarna och E6.
Sträckan från Kävlinge tätort till Lund är identifierat som ett av regionens starka cykelstråk och
är aktuellt att uppgradera till supercykelstråk.

Kommunen ser att en förbättrad infrastruktur
för cyklister i form av ett supercykelstråk mellan Kävlinge tätort och Lund är centralt för att
uppmuntra människor att cykelpendla till regionens arbetsplatser. Kommunen vill verka för ett
kommunöverskridande och regionalt samarbete
för en etablering av ett attraktivt, trafiksäkert
och sammanhängande supercykelstråk mellan
Kävlinge tätort och Lund.
År 2019 invigdes den totalt 260 kilometer långa
Sydkustleden som Sveriges tredje nationellt
klassade turismcykelled. Sydkustleden möter
Sydostleden i öster och Kattegattleden i väster
och bildar tillsammans en närmare 900 kilometer
lång sammanhållen cykelled från Göteborg till
Växjö. Ungefär hälften av sträckan går genom
Skåne utmed kusten, mellan Simrishamn och
Helsingborg, uppdelad i sex kortare etapper.
Etapp 5 av Sydkustleden, mellan Malmö och
Landskrona, går längs Kävlinges kust. Region
Skåne är ledhuvudman för Sydkustleden. Det
innebär att de ansvarar för ledens infrastruktur
samt destinationsutveckling och marknadsföring.
Det är sedan respektive väghållare som är ansvarig för drift och underhåll av leden. På det statliga
vägnätet är Trafikverket ansvarig, på kommunala
vägar sköter respektive kommun sina sträckor
och i vissa fall är det enskilda väghållare.
Kävlinge kommun har en vilja att Sydkustleden
ska gå mer kustnära för en rikare upplevelse av
natur- och kustlandskapet. Kommunen anser
att Kustvägen är en lämpligare sträckning och
är i linje med beslutade intentioner för leden.
Kommunen vill utreda möjligheten att anlägga
en trafikseparerad cykelbana längs bäst lämpad
sida av vägen för att uppnå en god upplevelse för
cyklister och andra trafikanter. Från Barsebäckshamn och söderut ser Kävlinge kommun möjlighet till ny sträckning längs med kusten. Fördjupade studier behöver dock tas fram för hela
sträckan och delalternativen. I fortsatt planering
behöver vägens dragning och vilka konsekvenser
det ger studeras tillsammans med en redovisning
av hur vägen påverkar naturreservaten och möjligheterna att anlägga en cykelväg i förhållande
till riksintresse, strandskydd och naturreservat.
Kävlinge kommun ser även att Sydkustleden
kan passera Lödde å väster om E6 och kommer
i samarbete med Lomma kommun, verka för att
hitta ett lämpligt läge närmare kusten att anlägga
en ny bro över Lödde å. Bron är en förutsättning
för att Sydkustleden kan ledas om närmare längs
med Kävlingekusten.
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Karta passager över åarna och E6

PASSAGER ÖVER ÅARNA OCH E6
Kommunens vattendrag inbjuder invånare och
besökare till många berikande upplevelser. På
flertalet ställen kan vattendragen nås till fots och
erbjuder möjlighet till sportfiske, fågelskådning
eller strövande utmed dem. Det finns dock tillfällen då vattendragen kan upplevas som barriärer i
landskapet, där till exempel en planerad vandring
kan ge omvägar på grund av avsaknad av förbindelser över vattendragen. Kävlinge kommun vill
på ett flertal platser i kommunen arbeta med att
minska dessa barriäreffekter med minimal påverkan på naturmiljöerna.
Kävlingeån/Lödde å är kommunens största vattendrag och många upplever den som en stor barriär.
För att minska barriäreffekterna och gynna det
rörliga friluftslivet bör fler passager över åarna
tillkomma. Behovet består främst av renodlade rekreativa förbindelser. Med detta avses broar som
är till för gång, cykel och ridning. På en sträcka av
nära två mil inom kommunen finns endast sex
renodlade övergångar. Av dessa är endast två på
kommunal mark. Övriga fyra är privata som inte
alltid tillåter allmän passage. För den aktive friluftslivsutövaren innebär detta stora omvägar om
man inte vill vistas på övergångar som även tillåter
motorfordon. I översiktsplanen pekas ett antal
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positioner ut där kommunen vidare vill undersöka
möjligheterna för nya förbindelser. En förbindelse
över Lödde å nedströms motorvägen bedöms ge
störst nytta för friluftslivet. Intentionen är att leda
om Skåneleden och Sydkustleden till denna nya
förbindelse. Det pågår ett gemensamt arbete med
Lomma kommun för att få till stånd denna förbindelse. Övriga positioner; Borgeby, Hög, Högsmölla
och Åstaden kommer under planperioden att
utredas.
Kommunens intentioner är att säkerställa en
passage vid Högs mölla, där målsättningen är att
ha en bro, befintlig eller ny, som håller tillräcklig
standard och är tillgänglig för allmänheten. Det
finns även ett behov av att få till en passage över
ån vid Högs företagsby, en gång- och cykelbro
som skulle fungera pendlingsmässigt för en
koppling till stationen i Furulund. Den är strategiskt viktig för utbyggnaden av Hög och ger ett bra
upptagningsområde med både Löddeköpinge,
Hög och Furulund.
För att förbättra möjligheterna för ett framtida
obrutet rekreationsstråk längs Saxån från Dösjebro
till Häljarp vill Kävlinge kommun utreda möjligheterna till förbindelse över ån i trakterna kring Ålstorps
mölla. Även i samband med kommunens arbete
med förverkligande av mångfunktionella stråk

längs övriga mindre vattendrag kommer frågan om
lämpliga förbindelser/övergångar att utredas.
E6 är en barriär för gående och cyklister eller
andra friluftsutövare. Centralt inom Järavallens
strövområdet finns en gångbro som förbinder
de västra och östra delarna av rekreationsområdet med varandra. Bron är smal och belagd med
betong och upplevs som otrygg och utsatt i den
storskaliga trafikmiljön. Kävlinge kommun vill i
samverkan med Stiftelsen Skånska landskap och
Trafikverket verka för fler möjliga passager över E6.
På platsen för den befintliga gångbron i Järavallen
vill Kävlinge kommun i första hand utveckla en
mer trygg och attraktiv gång- och cykelpassage.
På sikt ser även Kävlinge kommun att det kan anordnas en ekodukt likt den vid Sandsjöbacka, ett
område vars förutsättningar upplevs som jämförbara med de som råder vid Järavallen. En ekodukt
är en form av viadukt med grönska och vegetation
som bland annat gör det möjligt för djur att korsa
motorvägen. En ekodukt skulle markant förbättra
naturvärdena och rekreationsvärdena på området. Ekodukten lämpar sig även väl som passage
för det rörliga friluftslivet i området. Ekodukten
binder samman de båda delarna av natur- och
rekreationsområdet och gör det lätt för människor
att röra sig däremellan utan att som idag uppleva
passagen som otrygg och osäker.

RIDLEDER
Intresset för ridning och körning med häst är
stort i kommunen med en koncentration i den
nordvästra delen. Här finns befintliga officiella
och inofficiella ridvägar, stigar och leder. Generellt är nätet av ridleder knapphändigt utvecklat
i kommunen. Kävlinge kommun ser gärna ett
utbyggt och säkert ridledsnät som omfattar alla
kommundelar, men med fokus på de nordvästra
delarna. En utveckling av ridleder i kommunen
behöver ske med en drivkraft från markägare
och intressenter. Ett första steg är att de aktörer
som vill och kan samla sig, ser över det befintliga
skicket av ridleder och identifiera var det finns
behov av löpande skötsel och underhåll. Ytterligare ridleder både i Kävlinge och över kommungränsen till grannkommunerna måste ske med
utgångspunkt i markägarens vilja. Kommunen ser
möjlighet att utveckla kommunövergripande infrastruktur för hästar i samverkan med utveckling
av rekreation och värna natur- och grönstruktur
både i och utanför kommunen. Bland annat i
anslutning till utvecklingen av rekreationsstråk
längs Saxån, vilken kopplar kommunen till Landskrona, Svalöv och Eslövs kommuner. Ytterligare
kopplingar skulle kunna vara till norra Lund och
norra Lomma, med möjliga anslutningar till etablerade ridområden som Skrylleområdet, Flyinge
och Bjärred.
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Virke

Södervidinge

Ålstorp 5
Dösjebro
Ålstorp
Västra Karaby

Stora Harrie

Hofterup

Lilla Harrie

Järavallen
Kävlinge

Furulund

Barsebäck by

Lackalänga
Löddeköpinge

Hög
Stävie

Barsebäckshamn

Vikhög

Karta Skåneleden

VANDRINGSLEDER
Totalt består Skåneleden av 6 delleder med 1000
etapper och en total längd på 130 mil. Skåneledens etapp Öresundsleden passerar genom
Kävlinge kommun med större delen av leden utmed kusten mellan Löddeköpinge och Järavallen.
Leden är 21 kilometer lång och vandringar är på
promenadstigar och kustvägar utmed en långgrund bukt, genom tallskog i strövområde och
öppen mark. Kommunen vill under översiktsplanens genomförandetid skapa en förbättrad
vandringsupplevelse i kustnära läge längs med
hela kommunens kust, som drar nytta av och
tar hänsyn till det öppna och oexploaterade
attraktiva kustlandskapet.
Kommunens intention är att leda om sträckan
för Skåneleden över Lödde å och dra sträckningen närmare längs med kusten. Motiveringen att
dra om sträckningen är att dagens delsträcka
av Skåneleden från Lommas kommungräns
till Barsebäckshamn har betydande svagheter
gällande vandringsupplevelse och trafiksäkerhet.
En förbättring av delsträckan har även möjlighet
att bidra till en bättre upplevelsen av Skåneleden
som helhet och länets turismnäring. I samarbete
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Skåneledens beﬁntliga sträckning

Föreslagna alternativsträckningar

med Lomma kommun har en förstudie genomförts för att hitta en lämplig plats att anlägga en
bro över Lödde å, vilket utgör viktig förutsättning
för en förändring av Skåneledens sträckning.
Det finns tre potentiella övergångar för den nya
passagen. Sträckan längs kusten skall ta hänsyn
till det öppna, oexploaterade kustlandskapet som
ska bevaras. Det finns en möjlighet att samplanera denna nya sträckning med en ny sträckning av
Sydkustleden.
Kommunen ser även framtida potential för ett
utökat ledsystem längs med de större vattendragen Kävlingeån/Lödde å och Saxån. Genom
mellankommunalt samarbete kan vandringsstråk
anläggas i anslutning till vattendragens sträckningar. Kävlinge kommun vill arbeta med att
Skåneleden inom Kävlinge kommun, SL 5 Öresund
kan ansluta till såväl SL 2 Nord till syd som till SL
3 Ås till ås och därmed bidra med mer kvalitativa
vandringsmöjligheter.

HÄNSYNSTAGANDE
Riksintresse
Riksintresse för naturvård N49 Saxån-Braån berör nya cykelvägar och passager över Saxån. Då
riksintressets värden främst utgörs av själva vattendraget bedömer kommunen att de planerade
cykelvägarna inte negativt påverkar riksintresset.
Den utpekade passagen över Saxån skulle kunna
påverka riksintressets värden, då förutsättningar
för bevarande är att pågående markanvändning
inte avsevärt förändras. Det innebär att ingrepp
som påverkar vattendragets bottenprofil, tillägg
av vandringshinder eller skogsavverkning längs
med vattendraget kan påverka negativt. Detta är
något som behöver studeras noggrant i kommande planering för att säkerställa att det är lämpligt
med en övergång. Det finns dock en befintlig
enkel övergång och kommunens inriktning är att
den kan ersättas eller kompletteras, vilket minskar risken för negativ påverkan.
Värdena i riksintresse för naturvård N50 V KarabyDagstorps backar-Dagstorps mosse består i
floran på främst Karaby backar och Ekeshögarna i Svalövs kommun samt rikkärren Dagstorps
och Allarps mosse. Kommunen bedömer att de
utpekade cykelvägarna inom riksintresset inte
ger någon påverkan på dessa värden, varken vid
anläggning, drift eller nyttjande, då sträckningarna är väl avskilda från värdeområdena och dess
influensområden samt planeras intill eller på
befintligt vägnät.
Kommunen bedömer att den utpekade cykelvägen vid riksintresse naturvård N52 Stora Harrie
mosse inte ger någon negativ påverkan på riksintressets värden. Den planerade cykelvägen har
sin sträckning på eller dikt an befintligt vägnät.
Ytavrinning såväl som markavvattning leder
bort från kärnområdet och dess floravärden.
Grundvattennivåer eller dräneringsförhållanden
kommer inte påverkas.
Riksintresse naturvård N51 Kuststräckan
Häljarp-Lomma samt Natura 2000-området
Löddeåns mynning berörs av utpekade cykelvägar, Skåneleden samt en passage över Lödde å.
Värdena i riksintresset utgörs av flacka odlingsbygder med rikt fågelliv. De terrestra
kärnvärdena består företrädesvis av de betade
havsstrandängarna, Lödde ås mader och Littorinavallen. Dessa säkerställs idag genom de
befintliga naturreservaten inom riksintresset.
Natura 2000-området består av livsmiljöer viktiga
för vissa fågelarter och präglas av öppna, betade

havsstrandängar och fuktängar med anslutning
till vatten, öppna betesmarker, vassrika eutrofa
(näringsrika) vattenmiljöer. Grunda vegetationsrika marker, kust med grunt fiskrikt vatten samt
betesmark med blommande buskar.
Att bygga ut och förstärka cykelvägnätet, för att
enklare och säkrare leda allmänheten ut till och
längs med kusten, är av högt kommunalt och
regionalt intresse. De planerade cykelvägarna ska
främst förläggas på eller bredvid befintliga vägar.
För att säkerställa att det inte innebär påtaglig
skada på riksintressets värden behöver olika
hänsynstaganden göras i kommande planering.
Det kan innebära alternativa sträckningar eller att
annat vägunderlag utreds. Kommunens intention
är inte heller att samtliga utpekade cykelvägar
inom riksintresset kommer att anläggas, utan de
utgör olika alternativa sträckningar.
Kommunen utreder möjligheten för en ny gc-förbindelse över Lödde å söder om E6. Passagen ligger inom riksintresse för Naturvård N51. En viktig
utgångspunkt i arbetet med att välja position och
utformning är att utgå från de befintliga elementen i landskapet och påverkan på riksintresset.
De markområden som utgör en naturlig livsmiljö
för fåglar är särskilt viktiga att värna från negativ
påverkan. Kävlinge kommun gör bedömningen
att det främst kommer vara brokonstruktionen
som innebär påverkan på riksintresset. Fortsatta
studier behöver utreda exakt position, konstruktion och genomförandemetodik så att det inte
påverkar vattenflödet eller de naturliga möjligheterna för ån att svämma över på de idag sanka
markerna som utgör en viktig miljö för fågellivet.
Genom att rikta den rekreativa uppmärksamheten och flödet till tvärs över ån och vidare mot
Sandskogen istället för längs med ån, så anser
kommunen att intrånget är begränsat och samtidigt minskar människors påverkan på fågelmiljöerna i ett vidare influensområde. Med föreslagen
lokalisering och utifrån dessa anpassningar i det
fortsatta arbetet anser kommunen att det inte
kommer uppstå påtaglig skada på riksintressets
värden.
Föreslagen passage ligger utanför Natura
2000-området Löddeåns mynning, men då
brolösningen föreslås ligga uppströms Natura
2000-området så behöver hänsyn tas till dess
värden i det fortsatta arbetet. Fortsatta studier
behöver utreda exakt position, konstruktion och
genomförandemetodik så att det inte påverkar
vattenflödet eller de naturliga möjligheterna för
ån att svämma över på de idag sanka markerna
som utgör en viktig miljö för fågellivet. Då brolös-
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ningen inte ligger inom eller i direkt anslutning till
Natura 2000-området eller naturreservat anser
kommunen att det inte kan antas medföra en påtaglig skada på dess värden som häckningsmiljö.
Kommunen gör bedömningen att riksintresse
kulturmiljövård M32 Norrvidinge-Karaby backar
inte negativt kommer att påverkas av de utpekade cykelvägarna, då dessa ligger i anslutning till
det befintliga vägnätet.
Riksintresse för kulturmiljö M44 LöddeköpingeStävie-Borgeby berörs av förslag till nya cykelvägar samt passager över Lödde å. Kommunen
bedömer att cykelvägarna inte påverkar riksintressets värden negativt, då cykelvägarna föreslås
ligga längs med det befintliga vägnätet. Passagen
över Lödde å vid Hög behöver i utformningen säkerställa en anpassning till landskapet så att det
inte påverkar de öppna siktlinjerna. Höjd på brokonstruktionen blir då en viktig faktor att studera.
Kommunen gör bedömningen att Riksintresse för
kulturmiljö M46 Barsebäck-Hofterup inte negativt
påverkas av förslagen till nya cykelvägar eller ny
sträckning av Skåneleden. Kommande planering
bör dock ta hänsyn till landskapsanpassning gällande standard för underlagsmaterial.
Riksintresse högexploaterad kust berörs av förslag till nya cykelvägar, en omledning av Skåneleden samt passage över Lödde å. Kommunen gör
bedömningen att de föreslagna åtgärderna stärker det rörliga friluftslivet och det lokala näringslivet genom att ge förbättrade möjligheter att på
ett hållbart sätt röra sig längs med Kävlinges kust
samt i ett större sammanhang Skånes västkust.
Riksintresse för friluftsliv FM09 Kävlingeån från
Vombsjön till Bjärred ligger längs med Kävlingeån/Lödde å. Kommunen gör bedömningen att
nya cykelvägar och passager över ån är insatser
som stärker värdena för friluftslivet.
Kävlinge kommun bedömer att riksintressena för
järnväg Västkustbanan samt Godsstråket genom
Skåne inte påverkas av de föreslagna åtgärderna
för transportinfrastruktur. Kommunen föreslår
en ny passage över riksintresset väg E6. Då det
gäller en förnyelse av befintlig gångpassage gör
kommunen bedömningen att det inte innebär
någon skada på riksintressets värden.

Regionala och nationella intressen
Då nya cykelvägar främst planeras i anslutning
till befintliga vägar så blir påverkan på jordbruksmarken ringa och ger ingen påverkan på
att rationellt kunna bruka marken. Kommande
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planering ska ta hänsyn till att så litet intrång som
möjligt ska göras på jordbruksmark.
Naturreservaten Järavallen, Löddeåns mynning
(norra delen), Salvikens strandängar påverkas av
förslag till cykelvägar, omledning av skåneleden
samt passage över å och E6. Kävlinge kommun
förespråkar att befintlig gång- och cykelpassage
förnyas över väg E6 vid Järavallens naturreservat. Det innebär att allmänheten får en tryggare
upplevelse av att röra sig över den trafikerade
motorvägen. På de sandiga slänterna pågår idag
en successiv förbuskning och anläggningsarbetet
kan genom vegetationsreducering och omrörning
i sanden innebära positiva effekter på flora och
fauna förknippad med naturtypen. På längre sikt
kan en ekodukt utvecklas, vilket skulle stärka
även de ekologiska värdena och förbättra ett ekologiskt utbyte mellan den västra och östra delen
av naturreservatet. För kommunens bedömning
av påverkan av cykelvägar och passagerna över
Lödde å, se ovan resonemang under riksintresse
och Natura 2000.
Det råder strandskydd längs med Kävlingeån/
Lödde å samt Saxån och det kommer därför
krävas dispens från strandskyddet vid anläggandet av nya passager. Placering, utformning och
anpassning samt prövning om det finns särskilda
skäl enligt miljöbalken får utredas vidare innan
en dispens kan ges. Försiktighetsmått behöver
också vidtas vid anläggning för att säkerställa anläggande vid rätt tidpunkt på året för att minska
störning på djurlivet. Vid Saxån rör det sig om en
ersättning av befintlig bro och där kan hävdas att
området redan är ianspråktaget.
Föreslagna dragningar av nya cykelvägar och
passager över åar kan ligga inom områden för
kända fornlämningar. Detta behöver i de fall det
är aktuellt hanteras i kommande planprocess.

Vatten i fysisk planering och
klimatförändringar
Cykelvägar och gatunät kan påverkas av översvämning vid skyfall. I kommande planering för
nya cykelvägar behöver utformning och exakt
sträckning ta hänsyn till lågpunkter samt risk för
påverkan på befintliga flödesriktningar så att nya
innestående områden inte skapas.

Blågrön infrastruktur
Tillgång och närhet till natur är av stor vikt för
ekosystemtjänster och människans hälsa. Kävlinge kommun ska utvecklas genom att hålla ihop
bebyggelsen inom tätorterna och närheten till
natur- och rekreationsområden och vattendrag
ska värnas. Runt tätorterna ska en blågrön struktur utvecklas som är nära, tillgänglig, sammanhängande och sammankopplad med den byggda
miljön. För att de blågröna värdena ska bestå på
lång sikt behöver den blågröna strukturen knytas
samman. En sammanhängande blågrön infrastruktur i form av rekreationsstråk och ekologiska
spridningskorridorer ska därför säkerställas vid
planering av bebyggelse och transportinfrastruktur. Befintliga landskapselement som vattendrag,
odlingsgränser, vägrenar med flera ska utvecklas
med detta syfte.
I Kävlinge kommun finns det behov av att utveckla
en övergripande blågrön infrastruktur som binder
samman de viktigaste natur- och rekreationsområdena. Dessa består av kommunens vattendrag,
särskilt Kävlingeån/Löddeå och Saxån, skogsområden där Lödde sandskog, Salviksskogen,
Furulunds fure och Ålstorpsskogen är de viktigaste, Järavallens strövområde med sin rika och varierade natur samt kustens öppna och oexploaterade landskap. Dessa områden utgör kommunens
värdekärnor för biologisk mångfald och ett rikt
friluftsliv. De är centrala för kommunens blågröna
infrastruktur och för fortsatt hållbar utveckling.
Kävlinge kommun kan locka med närhet till vackra
vyer, grönområden, parker, närnatur och sand
mellan tårna. Att ha natur runt knuten är en viktig
faktor för allt fler när man väljer boende. I närheten av kommunens tätorter kan natur- och rekreationsvärdena utvecklas och ny natur kan skapas
för ökad attraktivitet. Men Kävlinge kommuns värdefulla natur är mer än grön, många naturintresserade kommer till Kävlinge för det rika fågellivet
eller för Kävlingeåns fiskrikedom. Kävlinges stora
naturhöjdpunkter återfinns i de sandiga markernas spännande flora och insektsliv vid exempelvis
Karaby backar, i Järavallen, eller vid de kustnära
boplatserna för sällsynta grodor och paddor vid
Salviken och Lödde å. Även extremrikkärren med
sina unika arter vid Stora Harrie och Dagstorps
mossar är naturhöjdpunkter att lyfta. I Kävlinge
kommun finns arter som är mycket sällsynta och
enbart återfinns på några få platser i Sverige. Att
återskapa dessa unika miljöer där arterna trivs
när de en gång försvunnit är nästan omöjligt och
mycket kostsamt.

KÄVLINGES GRÖNA SAMBAND
Från Järavallen in till Dösjebro: Järavallen är ett
populärt utflyktsmål för hela regionen med natur
av skiftande slag. Naturområdet, som finns på
båda sidor om motorvägen, är det mest välbesökta friluftsområdet i Kävlinge kommun med
lättillgänglig natur, stigar, rastplatser, och parkeringsplatser. Här finns också en mångfald av
biologiska värden. Det finns tallskog med mossa
och ormbunkar, men även inslag av lövskog,
björkhagar och betesmarker. Stigar genomkorsar området där vissa leder ner till havet. Inom
området finns sex markerade vandringsleder,
en mountainbikeled samt en ridstig. På hösten
är Järavallen ett omtyckt svampställe med goda
matsvampar som brunsopp, smörsopp och stolt
fjällskivling. I området öster om motorvägen
finns två anlagda sjöar som tidigare varit grustag,
Saxtorpssjöarna. Sjöarna är populära badplatser
och Kävlinge kommun vill under planperioden se
över möjligheten att utveckla dessa i samverkan
med markägaren och med stor hänsyn till rekreations- och naturvärden. De sandiga slänterna
har en artrik flora. Den hotade strandpaddan har
framgångsrikt planterats in i sötvattensmiljöerna.
En spännande och lite vildare natur finns i Hofterups mosse, där tidigare torvbrytning lämnat spår
i form av vattenfyllda schakt. Området har högt
värde för friluftsliv och hållbar rekreation och kan
marknadsföras mer. En entré till området från
öster och Hofterups samhälle behöver utvecklas.
I östra delen finns områden utan skydd som bör
säkras som naturmark. Naturen kommer med
tiden att utveckla allt högre naturvärden. Öster
om Hofterup/Ålstorp tar Ålstorpsskogen vid, en
varierad skogsmiljö som används av många för
närrekreation. Mellan Ålstorpsskogen och Dösjebro ligger Ålstorps mosse som är ett variationsrikt
område med lövskog, betesmarker, rikt djurliv och
hög artrik vegetation. Den gröna korridoren från
Järavallen, Ålstorpsskogen, Ålstorps mosse och österut mot Dösjebro ska säkerställas för intrång som
skadar dess natur- och rekreationsvärden.
Kävlingekusten: Kävlinge kommun har en lång
kust från Välåran i norr till Lödde å i söder. Både
Lundåkrabukten och Lommabukten är grunda
och mycket viktiga uppväxtområden för fisk. Hela
området med strandängarna är värdefulla för
rastande och häckande fåglar. Skåneleden går
längs kusten och erbjuder en vacker vandringsled
vid havet. Särskilt biologiskt och kulturhistoriskt
intressant är Stenbocksvallar med värdefull flora
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som mandelblomma och blåklocka samt många
fjärilsarter. Strax norr om området finns badplatsen Barsebäckstrand. Fågelskådning är vanligt vid
badplatsen samt på Järavallens utsiktsplats. Större
delen av kuststräckan är oexploaterad förutom
fiskelägena Barsebäckshamn och Vikhög samt
Barsebäcksverket. Söder om Barsebäcksverket
ligger den vackra Salviken omgiven av orörda
naturområden. Strax söder om Vikhög mynnar
Lödde å med sitt delta och vidsträckta betesmarker. Det öppna, oexploaterade kustlandskapet ska
bevaras och de mest värdefulla områdena – såsom Stenbocksvallar och Salviken bör säkerställas
med långsiktig utvecklingsplan. Friluftslivet bör
kanaliseras så att stora områden även i fortsättningen kan vara ostörda.
Salviken och Barsebäcks mosse: Det stora, sammanhängande naturområdet mellan Löddeköpinge och havet erbjuder varierad natur och en
lugn atmosfär. Området består av tallskogarna
i Lödde sandskog och Salviksskogen, bokskogspartier och öppna, blomrika gräsmarker. Det är
ett uppskattat närnaturområde för invånarna
i Löddeköpinge. Landskapet bär en historisk
prägel med grusvägar ner mot Salviken och
utblickar över havet. Värdefull torrängsflora med
hedblomster ger ett rikt insektsliv. Fågelfaunan är
rik med småfåglar och kustfåglar. Rådjur, vildsvin
och annat vilt rör sig i området. Den hotade lökgrodan har i de södra delarna ett av sina största
fästen och dammar har anlagts för deras fortlevnad. I de norra delarna ligger den stora våtmarken Barsebäcks mosse. Det finns potential att
utveckla rekreationsstråk runt mossen på mindre
gångstigar i form av smalare beträdor. Det är
viktigt att utvecklingen sker utifrån förutsättningen att områdets ostörda karaktär bibehålls och
stigarna behöver anläggas så att de gör ett marginellt intrång i befintlig markanvändning. Detta
bör genomföras i anslutning till en våtmarksrestaurering med anpassade skötselåtgärder,
hydrologisk förbättring och informationsskyltar.
För Kävlinge kommun är det centralt att området
värnas mot exploatering.
Backar och rikkärr i norra Kävlinge: Karaby och
Dagstorps backar är unika i sitt slag och den som
tar sig upp möts av en utsikt över det vanliga.
Geologiskt är områdena intressanta, bildade av
inlandsisen och påbyggda med bronsåldersgravar. De torra, sandiga backarna utgör en rest av
en tidigare mycket mer utbredd torrängsflora.
Flora och fauna är mycket värdefull med flera
hotade och rödlistade arter som sandnejlika,
luddfingerört och backsippa. Floran kan ses som
ett levande kulturminne som Kävlingeborna kan
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känna stolthet över att bevara för framtiden.
Båda områdena har potential att bli rekreationsområden om det sker i samklang med naturvärdena. Karaby backar har en välbevarad flora där
naturvärdena behöver värnas, medan Dagstorps
backar hotas av pågående igenväxning och där
delar är gödselpåverkade. Genom rätt skötsel
med bete och slåtter kan naturvärdena bevaras
och utvecklas. Karaby backar är ett Natura-2000
område och i bevarandeplanen föreslås stödutplantering av den starkt utrotningshotade
sandnejlikan.
Allarps mosse och Dagstorps mosse är rikkärr,
artrika våtmarker med mycket stor biologisk
mångfald och många hotade arter. De utgör
rester av tidigare betydligt större kärrområden,
som dikades ut på 1800-talet för att kunna odlas.
Floran och faunan är mycket värdefull och av
nationellt intresse. Flera rödlistade arter finns,
bland annat majviva och orkidéerna ängsnycklar
och kärrknipprot. Svarttåg, ett akut utrotningshotat halvgräs, har en av sina tre lokaler i landet
vid Dagstorps mosse. Det finns även rikligt med
fjärilar och en del solitärbin. Kärren är numera
påverkade av både näring och dränering. En
hydrologisk restaurering skulle kunna öka arealen rikkärr på lång sikt och med rätt anpassad
skötsel, som ängsslåtter och bete, kan de räddas.
Rikkärren är inga lämpliga friluftsområden, då
de inte tål mycket rekreation, även om de bjuder
på vackra upplevelser, speciellt när orkidéerna
blommar. Det kulturhistoriska värdet är högt, då
denna typ av artrika miljöer bildats under århundraden av slåtterbruk, som varit vanligt förr,
men nu bara finns kvar som små rester. Det är
av stor betydelse att sådana värdefulla kulturarv
fortfarande finns bevarade i kommunen. Kävlinge
kommun avser att utveckla en blågrön struktur
som kopplar samman dessa områden och säkerställer dess värden långsiktigt. Även Stora Harrie
mosse norr om Kävlinge tätort är ett rikkärr med
liknande förutsättningar.
Stora Harrie mosse: Stora Harrie mosse är ett
rikkärr och ett av Kävlinge kommuns värdefullaste områden för biologisk mångfald. Det är
naturreservat och Natura 2000-område med en
flora och fauna av nationellt intresse. I likhet med
Allarps- och Dagstorps mosse återfinns även här
rödlistade arter som bland annat majviva, orkidéerna ängsnycklar, kärrknipprot samt svarttåg.
Det kulturhistoriska värdet är högt då det under
århundraden bedrivits slåtterbruk, men nu bara
finns kvar som små rester i landskapet. Floran
har utvecklats positivt sedan slåtter återinförts
och fler restaureringsåtgärder bör göras, som
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återinföring av flera arter och intensifierad vasslåtter och i delar näringstömning. Stora Harrie
mosse ligger inom Kävlinges gröna ring och genom riktad tillgänglighet kan mossen tåla ett ökat
besöksantal och restaureringsåtgärder inkorporeras i arbetet med att utveckla den gröna ringen.
Åarnas dalgångar: Den meandrande Saxån är
geologiskt värdefullt då landskapet formats av ån
och både bildat branta slänter och ett mjukt kuperat landskap. Dalgången erbjuder vackra vyer i
betesmarkerna som omger ån norr om Dösjebro.
De buskrika gläntorna har ett artrikt fågel- och
insektsliv. Fiskfaunan hyser flera värdefulla arter
som elritsa och grönling. Vid Dösjebro har rekreationsområden i hagmark och skogspartier iordningställts utmed Saxån. Naturen är omväxlande
med löv- och tallskog, öppna gräsmarker och
solvarma gläntor. Ett promenadområde ligger
söder om skolan i tätortens sydvästra del. Saxåns
dalgång norr om Dösjebro har stor potential som
vandringsled om tillgängligheten förbättras.
Längs med Kävlingeån/Lödde å finns många
naturpärlor. Lödde ängar, betesmarkerna vid
Löddeköpinge, är ett populärt närnaturområde
och i närheten finns även kanotuthyrning. Uppströms Löddeköpinge finns besöksmålet Vikingatider med nyanlagda naturmiljöer, spångar och
historiskt inspirerade byggnader. Från Hög och
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uppströms genom Furulund och Kävlinge kantas ån av mer eller mindre breda stråk av natur:
betesmarker, högörtängar, tallskog, ädellövskog,
våtmarker, fuktäng och torra sandbackar. Från
Vikenbadet till Silverforsen finns en gång- och
cykelväg på södra sidan av ån. Vid det planerade
utbyggnadsområdet Åstaden finns en ädellövskog
invid åns norra sida som är ett viktigt inslag att ta
tillvara och utveckla. Öster om Kävlinge sträcker
sig cykelväg längs med ån ut till Lilla Harrie och
passerar bland annat de historiska kvarnmiljöerna och Håleravinen. Ån har en stor utvecklingspotential för friluftsliv, fiske, kanoting, båtliv
med mera. Planering behövs för rätt skötsel och
kanalisering av rekreationen kring ån. Tillgängligheten till ån behöver förbättras på många ställen
genom framkomliga stigar, direkt närhet till vattnet och broar för att möjliggöra promenadslingor.
Det är av stor vikt för natur- och friluftsvärdena
att den unika miljön och naturen vid Kävlingeån
bevaras och tillgängliggörs, läs mer under Åar och
vattendrag.

VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN
När kommunen planerar för en växande befolkning finns ett behov av att långsiktigt säkerställa
tillgången till kvalitativ natur för allmänheten,
både för dagens och framtidens invånare. För
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Kävlinge kommun är syftet att tillgodose behovet av områden för friluftslivet, samtidigt som
det ger goda möjligheter att värna naturmiljöer
genom anpassad skötsel. Genom så kallad riktad
tillgänglighet, där exempelvis stigar, spänger,
rast- och grillplatser anläggs för besökare, kan
rekreationsvärden och naturvärden samsas sida
vid sida i ett område. Ett långsiktigt skydd med
utvecklings- och skötselplaner är av stor vikt för
att säkerställa att kommunens invånare får god
tillgänglighet till tätortsnära natur vilket bidrar
med rekreationsvärden och motion, stillhet och
visuellt vackra miljöer. Naturreservat och kommunalt värdefulla naturområden skapar attraktionskraft då det visar på kommunens intention
att säkerställa naturområdena på lång sikt och
är en viktig del i bilden av en kvalitetskommun
som signalerar tillvaratagande av kommuninvånarnas bästa och kommande generationers
väl. De värdefulla naturområdena skapar också
attraktionskraft i form av att bli ett besöksmål
och en plats med uttalade värden som är värda
att resa till och vistas i. De värdefulla naturområdena är dessutom en källa till att säkra biologisk
mångfald och kan vid ett förändrat klimat bidra
med miljöer som fungerar klimat- och värmereglerande vid höga temperaturer och stora
regnmängder. Idag har kommunen en låg andel
skyddad naturmark. Genom att öka denna andel
och skydda kommunens högkvalitativa naturområden bidrar kommunen i arbetet med att nå
målen i Agenda 2030.

Naturreservat
I Kävlinge kommun finns idag fem naturreservat;
Dagstorps mosse, Järavallen, Löddeåns mynning
(norra delen), Salvikens strandängar samt Stora
Harrie mosse. Förutom Järavallen som förvaltas av
Stiftelsen Skånska Landskap förvaltas de övriga
av staten genom Länsstyrelsen Skåne. Utöver
dessa fem har Länsstyrelsen Skåne dessutom
beslutat att inrätta naturreservatet Lundåkrabukten. I maj 2022 är detta beslut ännu ej lagakraftvunnet. Befintliga naturreservat beskrivs
mer i kapitel Allmänna intressen och riksintressen.
Länsstyrelsen Skåne ser över möjligheten till fler
statliga naturreservat i Kävlinge kommun, bland
annat utifrån uppdraget att skydda värdefulla
tätortsnära områden för naturvård och friluftsliv
i Skåne. Bland annat pågår ett arbete att utvidga
Salvikens strandängar även för den norra delen
samt utvidgat naturreservat längs Lödde å och
Lödde strandängar. Andra områden som skulle
kunna bli aktuella är Allarps mosse och Karaby
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backar, det sista är idag ett Natura 2000-område. Kävlinge kommun ser det som värdefullt att
detta arbete pågår. När ett naturreservat bildas
ska det finnas ett tydligt syfte. Som en del av
reservatsbildningen antas också skötselplan och
föreskrifter för området för att uppnå detta syfte.
En central aspekt för Kävlinge kommun är att
tillgodose behovet av områden för friluftsliv och
därigenom stärka tillgängligheten för kommuninvånarna. Under processen har Länsstyrelsen
Skåne en dialog med markägare, vägföreningar/
samfälligheter och kommunen för att finna rätt
inriktning för respektive områdes utveckling och
skötsel. I denna process är det centralt att ha en
öppen och transparent process.

Kommunalt värdefulla naturområden
Lödde ängar är en del av de sammanhängande
ängs- och betesmarker som sträcker sig längs
med Lödde å ända från Löddeköpinge ned till
åmynningen. Det ansluter till de så kallade Lödde
strandängar vid E6:ans passage över Lödde å. I
äldre kartor benämns dessa marker längs ån som
ängarne till Löddeköpinge kyrkoby. Efter en lång
tid av igenväxning med midjehög trivial vegetation som följd restaurerades området 2008 av
kommunen och sedan dess nyttjas Lödde ängar
åter som betesmark. Inom området har dessutom fyra mindre våtmarker anlagts. Anlagda
gångstråk omger betesmarkerna och förstärker
områdets rekreationsvärde. Skåneleden passerar
området. Kommunen vill här säkerställa ett långsiktigt skydd med syfte att tillgodose allmänhetens behov av friluftsområden, samtidigt som rätt
skötsel ska upprätthålla och stärka de värden för
människor, djur och växter som restaureringen
har gett upphov till.
Naturområdet Dösjebro ligger i anslutning till
Dösjebro tätort och på kort gångavstånd från
både tågstationen och parkeringen vid Folkets
hus. Naturen kring Dösjebro utgörs till stora
delar av Saxåns meandrande sträckning som
fortfarande tar sig fram i sin mer eller mindre
ursprungliga fåra, en företeelse som är ovanlig i
dag. Tillsammans med dalgången och Välabäckens
anslutning bildar Saxån ett vackert och sammanhängande naturområde med omväxlande miljöer
i form av skog, betesmarker och ängar. Äldre
tiders brukande av markerna lever i någon mån
kvar på de betesmarker och ängar som finns
inom området. Saxån är själva livsnerven i naturområdet och utgör en sammanhållande länk
mellan de östra och västra delarna. I de västra
delarna av naturområdet finns intressanta skogs-
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Karta värdefulla naturområden
partier. En väl uppvuxen tallskog övergår så småningom i en ädellövskogsplantering som i framtiden kommer att bli en väl utvecklad ekskog. De
klippta gångarna i området inbjuder till promenader på ett omfattande och välskött stigsystem.
Med syfte att stärka bybors och andra besökares
tillgång till och nyttjande av detta friluftsområde
vill kommunen säkerställa en långsiktig plan för
områdets utveckling.
Stenbocksvallar består av södra och norra delområde är uppdelat av hussamlingen Tegelvik.
Namnet kommer från försvarsvallen som anlades
på 1700-talet under ledning av Magnus Stenbock.
Stenbocksvallar utgör en del av den mer eller
mindre obrutna kuststräckan med strandnära betesmarker från Barsebäckshamn till Landskrona.
Landskapsbilden är av högsta intresse och den så
kallade cliffkusten i norra delområdet är av högt
geovetenskapligt intresse. Båda delområden hyser en intressant flora såsom darrgräs och vildlin
och i anslutning till det södra delområdet växer
den starkt hotade och fridlysta strandsötväpplingen. I det norra delområdet förekommer spetssköldsbladfoting, ett ålderdomligt kräftdjur, som
är stark hotat. Stenbocksvallar har stor betydelse
som närnatur och rekreationsområde för såväl
boende i närområdet som besökande. Anlagda

rekreationsstråk finns i området och dessa nyttjas
flitigt, bland annat av vandrare på Skåneleden
som har sin sträckning här. Områdets natur- och
kulturhistoriska bevarandevärden är mycket höga
och bör säkerställas långsiktigt genom att ges ett
skydd som kommunalt värdefullt naturområde.
Ålstorpsskogen är ett av få skogsområden i
Kävlinge kommun. Här finns både ekskog, tallskog
och olika partier av lövskog samt öppen gräsmark. Ålstorpsskogen är omgiven av öppna marker i tre väderstreck, huvudsakligen åkrar samt en
del betesmarker. I väst ligger Ålstorps samhälle
och väster om detta Järavallens naturreservat. Då
området ligger tätortsnära har det ett stort värde
för både friluftsliv och närrekreation. Stigarna i
skogen används av både promenerande besökare och för ridning. Den öppna gräsmarken i
söder är flitigt använd av ridande bland annat för
hoppning. Att få ett så stort sammanhållet område skyddat är viktigt ur frilufts- och folkhälsosynpunkt. Gällande detaljplan för området anger att
kommunen ska verka för naturreservatsbildning.
Syftet med ett naturreservat ska vara att skapa
ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde
som stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt
och rekreativt friluftsliv samt utveckla, skydda och
bevara de värdefulla naturtyper som förekommer
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inom området. Detta syfte vill kommunen bland
annat uppnå genom att upprätthålla och förbättra möjligheterna för ett rikt friluftsliv där ridning,
promenader, motion och lek samexisterar och
frodas i ett område med en skötsel som gynnar
natur- och rekreationsvärden.

ÅAR OCH VATTENDRAG
Kävlinge kommun har historiskt varit betydligt
rikare på vatten. Öppna vattenytor var vanligare
förr i form av sjöar och andra våtmarker och åar
och bäckar slingrade sig fram opåverkat genom
landskapet. Sedan 1800-talet har det skånska
vattenlandskapet förändrats kraftigt och genom
utdikning, uträtning, kulvertering med mera har
cirka 90 % av de öppna vattensystemen försvunnit. Åtgärderna genomfördes för att vinna odlingsbar mark men medförde även att landskapets
vattenhållande förmåga försämrades med följder
som till exempel ökade flödesvariationer och översvämningsrisker, vilket är en försvårande faktor i
dagens fysiska planering. Det finns fem vattendrag
kvar i kommunen samt några mindre diken i framför allt det storskaliga åkerlandskapet.
Kävlingeån/Lödde å är Skånes tredje största vattendrag och utgör i långa stycken kommungräns
mot Lunds och Lommas kommuner. Kävlingeån
är utpekat som ett nationellt särskilt värdefullt
vattendrag avseende natur- och kulturvärden.
Fiskbeståndet hör till de artrikaste i landet och
ån är känd för storväxta gäddor och ett utbrett
fritidsfiske bedrivs i ån. Även fågellivet är mycket
värdefullt.
Kävlingeåns ekologiska status är otillfredsställande då ån framför allt är påverkad av övergödning,
men eftersom ån är rätad och rensad är även
morfologi och hydrologi påverkad. Vattenförekomsten har också problem med miljöfarliga ämnen. Dess kemiska status bedöms ej uppnå god
klassificering då vissa prioriterade ämnen finns i
halter som överskrider rådande gränsvärden.
Kävlingeån ska under planperioden ges bästa
möjliga förutsättningar för att uppnå fastställda
miljökvalitetsnormer det vill säga god ekologisk
status och god kemisk ytvattenstatus. Detta sker
lämpligast genom ett aktivt samarbete inom
Kävlingeåns Vattenråd då åtgärder för att uppnå
miljökvalitetsnormerna behöver genomföras
inom hela avrinningsområdet. Flertalet av dessa
åtgärder behöver vara inriktade på lantbrukets
påverkan på vattendraget men även kommunernas fysiska planering spelar en avgörande roll,
då ån är mottagare av stora mängder orenat
dagvatten. All dagvattenhantering i kommunen

128

bör utredas avseende eventuell negativ påverkan
på recipienten. Befintliga system åtgärdas där så
är möjligt och skäligt. Vid nyanläggning ställs krav
på att utgående vatten inte är sämre än vattendraget status.
På det lokala planet finns behov av att bevara och
utveckla Kävlingeån/Lödde å som den närnatur
och rekreativa miljö den är. Kävlinge kommun
har pågående åtgärder i form av restaurerande
bete, för att motverka igenväxning. Kommunen
avser att fortsatt genomföra detta längs med ån.
Allmänhetens tillgänglighet till vattendraget behöver förbättras. Exempel på åtgärder som kan
bli aktuella under planperioden är nya broförbindelser och gångstråk längs med ån. Mångfunktionella rekreationsstråk utmed ån har länge varit
ett kommunalt önskemål men det har visat sig
svårt att nå fram med överenskommelser mellan
kommunen och privata markägare. Arbetet med
detta kommer dock att fortsätta och kommunens
intention är att det inte kommer innebära ekonomiska förluster för berörda markägare.
Saxån är kommunens näst största vattendrag.
Saxåns närmiljö utgör en stor del av de sista
kvarvarande naturområdena i ett annars starkt
jordbrukspräglat landskap. Det är en ganska
typisk slättå med ett i landskapet långsamt
meandrande förlopp och med en låg fallhöjd.
Några delar av Saxån, till exempel meanderbågarna vid Dösjebro, har kvar sin naturliga sträckning
och är dessutom besparade från alltför kraftiga
rensningar. Dessa delar hyser höga naturvärden
med flertalet sällsynta och hotade arter.
Saxåns ekologiska status bedöms som måttlig,
främst på grund av övergödning. Åns morfologi
och hydrologi är också påverkad av uträtningar
och rensning. Ån kemiska status uppnår inte god
nivå på grund av att halter av vissa så kallade prioriterade ämnen överskrider beslutade gränsvärden.
För att bibehålla och stärka naturvärdena i
Saxån bör en del biotopförbättrande åtgärder
genomföras. Exempel på sådana åtgärder är
återställande av sten- och grusbottnar, anläggande av skyddszoner, förbättring av skuggning
och återskapande av uträtade meanderslingor.
Traditionella rensningar bör undvikas och när
sådana behov uppstår bör metoder med minimal negativ påverkan användas. Exemplifierade åtgärder ovan kan med fördel genomföras
genom det mellankommunala samarbetet inom
Saxån-Braåns Vattenråd. Inom Saxåns blågröna
utvecklingsstråk finns stor potential för utveckling
av natur- och rekreationsvärden. Detta beskrivs

närmare under grönstrukturavsnittet för Dösjebro.
Välabäcken är ett biflöde till Saxån. Den sträcker
sig från kommunens östra delar med start norr om
Lilla Harrie och mynnar i Saxån inne i Dösjebro.
Historiskt hade Wälarännan, som den då benämndes, även själv ett antal biflöden och var ett
mer ansenligt och rikt meandrande vattendrag
än idag. Numera är Välabäcken till största del ett
uträtat åkerdike.
Som en följd av uträtning och återkommande
rensningar samt intensivt åkerbruk i omlandet,
som medfört hög näringsbelastning, är Välabäckens ekologiska status otillfredsställande och
dess kemiska status uppnår inte god nivå. Välabäcken behöver ett aktivt åtgärdsarbete för att
uppnå satta miljökvalitetsnormer. Diffusa utsläpp
från åkerbruket behöver minskas men även
eventuella punktutsläpp från till exempel enskilda
avlopp av icke godkänd standard och orenat dagvatten bör åtgärdas. För att hantera Välabäckens
problematik vill kommunen i dialog med intresserade markägare och Saxån-Braåns Vattenråd genomföra åtgärder i och längs med vattendraget som ger
positiva effekter på vattenkvaliteten samtidigt som
växt- och djurliv samt det rörliga friluftslivet gagnas.

börjar i Dösjebro och mynnar i Lundåkrabukten.
De är liksom Välabäcken typiska åkervatten, även
om andelen åkermark i omlandet är något mindre än i Välabäckens avrinningsområde.
Både Hofterupsbäcken och Marbäcken har inom
vattenförvaltningen identifierats som övriga
vatten och någon statusklassning av dessa har
inte gjorts. De övriga vattnen ska behandlas på
liknande sätt som vattenförekomsterna med undantaget att det inte finns någon rapporteringsskyldighet till EU.
Kävlinge kommun vill arbeta med vattendragen
Hofterupsbäcken och Marbäcken och utmed
dessa skapa zoner av grönstruktur som ger
många nyttor och ekosystemtjänster. Genom att
plantera skuggande vegetation skyddas vattendragen mot igenväxning och djurlivet främjas. På
ytorna kan rekreationsstråk anläggas längs med
vattendraget. Att använda redan befintliga linjära
element i landskapet gör att intrånget i odlingsmark minimeras samtidigt som det med relativt
begränsade insatser kan skapa stora nyttor för
allmänhet, hästnäring och ekosystem.

Marbäcken och Hofterupsbäcken rinner i kommunens västra delar. Marbäcken sträcker sig från
Västra Karaby till Salviken medan Hofterupsbäcken
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HÄNSYNSTAGANDE
Riksintresse
Syftet med att peka ut gröna samband i kommunen är att tydligt visa på de obrutna naturmiljöerna som finns i kommunen samt rikta insatser
till att stärka naturvärdena i dessa områden och
motverka fragmentering och isolering. De gröna
sambanden sammanfaller i stor utsträckning
med de utpekade riksintressena för naturvård i
kommunen, N49 Saxån-Braån, N50 V KarabyDagstorps backar-Dagstorps mosse, N52 Stora
Harrie mosse, N51 Kuststräckan Häljarp-Lomma
med inland. De berör också kommunens Natura 2000-områden, Lundåkrabukten, Löddeåns
mynning, Dagstorps mosse, Fågelsjön, Saxåns
mynning-Järavellen samt Stora Harrie mosse. Det
innebär att områdenas värden synliggörs genom
översiktsplanen och det underlättar för berörda
aktörer inklusive kommunen att ta långsiktiga
beslut om ekologiskt inriktad skötsel. Åtgärder
som varaktigt negativt påverkar riksintressenas
värden ska ej genomföras.
Kävlinge kommun bedömer att det inte uppstår
någon påverkan på riksintresse för kulturmiljö,
M32 Norrvidinge-Södervidinge, M44 LöddeköpingeStävie-Borgeby, M45 Lackalänga samt M46
Barsebäck-Hofterup utifrån de föreslagna
satsningarna på blågrön infrastruktur.
Riksintresse högexploaterad kust berörs av de
gröna sambanden Järavallen till Dösjebro, Salviken
och Barsebäck mosse samt Åarnas dalgångar.
Då värdet i riksintresset är kustens natur- och
kulturvärden bedömer kommunen att de föreslagna satsningarna på blågrön infrastruktur inte
påverkar riksintressets värden negativt.
Riksintresse för friluftsliv FM09 Kävlingeån från
Vombsjön till Bjärred berörs av planförslagets Åar
och vattendrag. Förutsättningarna för bevarande
och utveckling av riksintresset är bland annat att
naturvärdena vårdas och utvecklas, att strandskyddet respekteras samt att naturvärden och
det öppna landskapet består. Potential finns att
utöka tillgängligheten till ån. Kommunen bedömer att de föreslagna åtgärderna för Åar och
Vattendrag, Kävlingeån ligger i linje med riksintressets värden, då fokus är att både förvalta och
förbättra naturvärdena samt öka tillgängligheten
till ån.

Regionala och nationella intressen
Delar av områdena som föreslås få en utvecklad
grönstruktur, exempelvis Kävlinges gröna ring,
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består av jordbruksmark. Det kommer innebära
en förändring av markanvändningen. Anläggande
av grönstruktur på jordbruksmark innebär dock
ingen irreversibel påverkan. Skulle behovet finnas
kan marken återställas för jordbruksproduktion.
Att öka andelen grönstruktur i fullåkersbygden
kan även ha en positiv inverkan på jordbruket,
då det ger förutsättning för en ökad biologisk
mångfald och en utvecklad grön infrastruktur i
kommunen samt kan minska jordbrukets negativa påverkan när grönstruktur anläggs längs md
exempelvis vattendrag.
Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Kommunen bedömer att de åtgärder som föreslås i
avsnittet Blågrön infrastruktur ligger i linje med
strandskyddets syften. De åtgärder som görs
inom strandskyddat område behöver dock ändå
hanteras med strandskyddsdispens eller -samråd, exempelvis vid anläggande av naturstigar,
plantering, förändrad skötsel eller utplacering
av bänkar. Detta får hanteras inom kommande
projekt.
Det finns kända fornlämningar inom de utpekade
Gröna sambanden och Åar och vattendrag. Åtgärder som genom markingrepp eller markförändringar påverkar fornlämningsområde bör i första
hand undvikas och i andra hand hanteras inom
ramen för kulturmiljölagen där tillstånd söks hos
Länsstyrelsen.

Vatten i fysisk planering och klimatförändringar
Genom bevarande och utveckling av kommunens
blågröna infrastruktur kan klimatförändringar i
form av skyfall och risk för översvämning, ökade
vattenflöden i åarna, erosion eller värmeböljor
hanteras. Den gröna infrastrukturen kan dock
också påverkas negativt av klimatförändringarna.
Det finns därför ett behov av framgent fortsätta
studera om vissa livsmiljöer, arter eller områden
påverkas särskilt och vilka insatser som kan vara
lämpliga för att motverka detta. Vid anläggande
av ny blågrön infrastruktur bör frågan om klimatanpassning involveras tidigt i processen för att
utformning, materialval, modellering av landskapet med mera, tar hänsyn till både ett förändrat
klimat och samtidigt fungerar som en klimatanpassningsåtgärd

Kust och havsplanering
ÖVERGRIPANDE UTVECKLING

på grunda bottnar söker sig hit som vuxna. Djurlivet i dessa områden hotas av utsläpp av miljögifter och näringsämnen, spökgarn, olika typer av
exploatering och klimatförändringar.

Öresund har höga naturvärden. Ålgräsängar och
tångskogar är produktiva miljöer som myllrar av
liv där småfiskar och yngel kan finna skydd och
hitta mat. De är mycket viktiga för näringsväven
i havet då de bidrar med producerande och
stödjande ekosystemtjänster. De kallas därför
för havets barnkammare och skafferi. På några
platser förekommer även blåmusselsamhällen/
bankar tillsammans med ålgräs. Dessa så kallade
biogena rev är produktiva och viktiga platser för
såväl marina djur som sjöfågel.

Kävlinges kust- och havsområde är en del av
Öresund och utgörs av en blandning av långgrunda bräckvattenmiljöer och djupare områden
med betydligt högre salthalt. Olika typer av mjuka
bottnar dominerar, men bryts av hårdbottenområden i utsjön och längs en del av kusten.
Havsområdet utanför Kävlinges kust innehåller
höga naturvärden med stor betydelse för fisk
och vadarfågel samt för rekreation och friluftsliv.
Kustområdet utgörs av tre havsvikar: Lundåkrabukten, Salviken och Lommabukten, varav Salviken
brukar räknas till Lommabukten. Havsområdet
är långgrunt och bukternas grunda bottnar är
ekologiskt känsliga och artrika områden, som ur
produktionssynpunkt hör till landets viktigaste.
Här har många fiskarter som torsk, flatfisk, gulål,
laxfiskar, sjurygg och horngädda sina yngelkam-

Skuggning av havsbotten hotar havets växtliv.
Det beror både på övergödning som leder till
fintrådiga alger i vattnet och exploatering genom
till exempel anläggning av bryggor. Havets djupa
områden är spridningskorridorer för det marina
djurlivet som är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden. De är också områden där fisk
kan söka föda. Många av de fiskar som växer upp
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Nationell havsplanering

Illustration uppdelning zoner vatten

mare och uppväxtplatser. I kustnära områden
förekommer bland annat viktiga biotoper såsom
ålgräsängar, samt Natura 2000 naturtyperna
blottade sand- och lerbottnar och salta strandängar. I utsjön finns goda förutsättningar för
kelpområden (algskogar) samt mjuka bottnar
med hög mångfald av bottenlevande djur. Såväl
Lundåkrabukten som Lommabukten är av
riksintresse för yrkesfisket på grund av sin höga
biologiska produktion och är en viktig födoplats
för fiskar och olika fågelarter, både häckande och
rastande arter. Bukterna är mycket betydelsefulla
lokaler för vadarfåglar och änder.

VATTENANVÄNDNING

När det gäller föroreningar är Öresund ett av
Sveriges mer belastade kustområden. Detta har
medfört att det marina systemet på flera områden är kraftigt påverkat. Bland annat förkommer
varje höst syrebristsituationer, huvudsakligen i de
djupare områdena av Öresund och ur ekologisk
synvinkel är kustzonens havsvatten därför ett
särskilt känsligt område. Hoten mot naturvårdsvärdena i kustvattnet består till största delen av
övergödning genom kvävenedfall och läckage av
näringsämnen från jordbruket, av ett för stort
fiskeuttag samt risken för oljeutsläpp från närliggande fartygsleder. Havsbottnarna är mycket
känsliga och hotas av aktiviteter som muddring,
sandtäkt eller vattenreglering av angränsande
vattendrag.

Kommunens havsområde har i huvudsak användning Värdefullt havsområde. Inom dessa
områden ska höga naturvärden väga tungt och
vid konflikt med andra intressen ska naturvärden
prioriteras. Riksintresse yrkesfiske och sjöfart
förblir opåverkade av denna användning men
kommunen ämnar verka för att dagens ankringsplatser i direkt anslutning till den mycket
värdefulla och känsliga Lundåkrabukten tas bort
eller omplaceras. Det är också viktigt att värna
dessa områden som tysta, bullerfria oaser där
den naturliga strandmiljön prioriteras. De grunda
bottnarna i bukten är en ekologiskt känslig miljö
med en hög biologisk mångfald. Området inom
tio meters djupgräns är ett särskilt värdefullt
havsområde med stor utbredning av ålgräs och
viktiga lek- och uppväxtområden för fisk. Användningen värdefullt havsområde borgar för att
området kan upprätthålla höga naturvärden i de
kustnära ålgräsängarna samt i utsjön ge de bästa
förutsättningarna för algskogar, bottenlevande
djur och fisk.

Värdefullt havsområde
Havet har många användningsområden och det
är av stor vikt att havsområden nyttjas på ett
långsiktigt hållbart sätt. Den statliga havsplaneringen och den kommunala översiktsplanen överlappar inom territorialhavet, från en nautisk mil
utanför baslinjen. Där områdena överlappar är
det viktigt att kommunala och statliga havsplaner
integreras, då den statliga havsplaneringen är
vägledande.

Friluftsliv och rekreation i form av vattensporter,
fiske och båtsport måste ta hänsyn till områdets
naturvärden. Sandtäkt, muddring och andra fysiska störningar som påverkar bottenförhållanden
utgör hot mot denna miljö. Kävlinge kommun är

132

inte heller positiv till vindkraftparker i Öresund.
Kommunen bedömer att det inte överensstämmer med att höga naturvärden ska prioriteras för
havsområdet, utan vindkraftsetablering riskerar
att innebära en negativ påverkan på både den
marina naturmiljön samt fågellivet. Öresund är
dessutom trångt och många olika intressen ska
samsas om utrymmet både gällande sjöfart,
fiske och friluftsliv. Vindkraft i Öresund riskerar
också att negativt påverka de visuella värden som
Kävlinges oexploaterade kuststräcka kan erbjuda.
Kommunen bedömer det inte heller lämpligt med
ledningsdragningar genom Öresunds känsliga
och värdefulla bottenmiljöer.
Kävlinge kommun har som medlem av Öresundsvattensamarbetet ställt sig bakom en utveckling
av de svensk-/danska initiativen att långsiktigt
skydda Öresund som marin nationalpark samt
biosfärområde.

Bad och rekreation
Kävlinge kommun är en kustkommun, vilket är en
del av kommunens identitet och profil. Invånare och besökare ska ha tillgång till kust och hav
för utövande av bad, lek, friluftsliv eller dylikt.
Havsområdena utanför Barsebäckstrand, Barsebäckshamn och Vikhög pekas ut till tre meters
djup för användningen Bad och rekreation. Här
ska under planperioden områdena utvecklas för
bad, rekreation och friluftsliv utan att naturen
tar skada. Verksamheter förenliga med markanvändningens syfte ges möjligheter för etablering
under förutsättning att etablering och fortsatt
verksamhet kan ske utan negativ påverkan på
befintliga naturvärden.
Kävlinge kommun vill under planperioden särskilt
se över möjligheten att utveckla badplatsen vid
Vikhög, framför allt finns det behov av bättre parkeringslösningar, toalett och cykelvägskoppling.

Gästhamn
Det finns två befintliga gästhamnar i Kävlinge kommun, Barsebäckshamn och Vikhög. De drivs båda
av föreningar. Kommunen ska verka för att de kan
utvecklas i enlighet med befintliga och kommande behov, att det lokala kustnära yrkesfisket kan
fortsätta samt att hamnutvecklingen sker på ett
hållbart sätt och i samklang med omgivningarna
och dess värden.

HÄNSYNSTAGANDE
Riksintresse
Riksintresse för naturvård N51 Kuststräckan
Häljarp-Lomma med inland berör hela Kävlinges
kuststräcka samt delar av havsområdet. Riksintresset består av flacka odlingsbygder med rikt
fågelliv. Förutsättningar för bevarande är fortsatt
jordbruk och skötsel av landskapselement och
restaurering av igenväxta ängar och naturbetesmarker. De utpekade gästhamnarna ligger inom
riksintresset. Syftet är att fortsätta befintlig markanvändning och inte att utöka eller omvandla
områdena. Bad och rekreationsområdena ligger
till största del inom riksintresset men även här är
syftet främst att befästa redan pågående markanvändning. De föreslagna insatserna syftar till
att rikta besökare till områden som är lämpliga
och därmed värna naturvärdena i övriga områden. Det finns behov av att anlägga en gästtoalett samt bättre se över parkeringsplatser vid
Vikhögs badplats. Annan typ av bebyggelse är ej
lämplig för att inte negativt påverka riksintressets
värden. Vid Barsebäckstrand finns det intresse
för att anlägga ett kallbadhus på den befintliga
piren. Vid dessa insatser behöver lokalisering och
utformning utifrån påverkan på jordbruksmark
och fågelliv särskilt beaktas i fortsatt process. För
övrig utveckling vid Barsebäckstrand, se avsnitt
Besöksanläggning i Barsebäcks by med flera.
Natura 2000-områdena Löddeåns mynning samt
Lundåkrabukten utgår båda från fågeldirektivet
och berör delar av kommunens kust- och havsområden. Lundåkrabukten berörs av kommunens utpekade ”Värdefullt havsområde”. Inom
värdefullt havsområde ska naturvärden prioriteras och kommunen bedömer därmed att Natura
2000-området Lundåkrabukten inte negativt
påverkas av planförslaget. Det utpekade området
för bad och rekreation i Vikhög ligger i anslutning
till Natura 2000-området Löddeåns mynning och
det är därför viktigt att fortsatt behålla området
öppet och naturlikt för att inte negativt påverka
Natura 2000-området.
Riksintresse för kulturmiljö M46 BarsebäckHofterup berör gästhamnen i Barsebäckshamn.
Då hamnen är en central del av riksintresset och
det inte finns planer på att utöka eller omvandla
området så bedömer kommunen att det inte
finns risk för påtaglig skada på riksintresset.
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Riksintresse Högexploaterad kust berör kustområdet samt en stor del av kommunens havsområde. Kommunen bedömer att utpekandet av
”Värdefullt havsområde” ligger i linje med riksintressets värden.
Riksintresse för yrkesfiske Utposten kroken NR
49, Lommabukten Barsebäck NR 50 samt Lundåkrabukten NR 51 berörs av både område för
bad och rekreation samt värdefullt havsområde.
Kommunen anser att dessa värden i de flesta
fall kan samverka med varandra. Dock ämnar
kommunen verka för att ankringsplatser i Lundåkrabukten tas bort eller omplaceras samt att
värna de värdefulla havsområdena som tysta och
bullerfria oaser där den naturliga strandmiljön
prioriteras.
Kommunens havsområde berörs av två planområden i den statliga havsplanen för Östersjön.
Dessa områden är Ö290 som utgör de yttre
delarna av Lundåkrabukten samt Ö297 som är
resterande havsområde inom kommungränsen.
Kommunen har i dessa områden pekat ut användningen Värdefullt havsområde. I jämförelse
med den statliga havsplanen har Kävlinge kommun tydligare ställningstaganden gällande naturvärden gentemot andra intressen i havsområdet.
Kommunen bedömer dock att yrkesfiske och
sjöfart inte påverkas av denna vattenanvändning.
Därav gör Kävlinge kommun den övergripande
bedömningen att den statliga och kommunala
havsplaneringen är förenliga.

Regionala och nationella intressen
För kustområdet gäller generellt ett strandskydd
om 300 meter på land och i vatten. Badplatsen
i Vikhög ligger inom strandskyddat område och
utveckling av parkering samt toalettbyggnad kräver en strandskyddsdispens. Även utvecklingen
av kallbadhus vid Barsebäckstrand hamnar inom
strandskydd. Placering, utformning och anpassning samt prövning om det finns särskilda skäl
enligt miljöbalken får utredas vidare innan en
dispens kan ges.
Det regionala kulturmiljöprogrammet för Vikhög
lyfter särskilt fram ett flackt och öppet jordbrukslandskap samt de två gravhögarna som visar på
en tidig bosättning i området. Vid utvecklingen
av Vikhögs badplats ska hänsyn tas till detta och
ny bebyggelse begränsas till toalettbyggnad som
utformas för att inte negativt påverka landskapsbilden.
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Vatten i fysisk planering och
klimatförändringar
Kusterosion uppstår genom att havet transporterar bort material från kustlinjen. Kraftiga regn
kan också spola bort material ut i havet. Klimatförändringarna kommer att medföra en ökad
kusterosion genom förhöjda havsnivåer och kraftigare skyfall. Vid Barsebäckstrand har kommunen under lång tid arbetat med att återföra sand
till stranden, där sanden sköljs ut från stranden
och bildar revlar en bit ut i havet. Kusterosion är
även ett återkommande problem vid exempelvis
Koggavägen i Barsebäckshamn och vid Vikhögs
udde.
Risken för framtida översvämningar, ökad kusterosion och ökade vattenflöden är ett allvarligt
problem i kustnära områden och kommunen
måste arbeta för att minimera klimatpåverkan
och dess konsekvenser. Klimatanpassningsåtgärder måste vidtas i områden som hotas av en stigande havsnivå och lämpligen prövas i samband
med planläggning vid nyexploatering. Kustzonens
unika flora och fauna, Barsebäcks mosse och
Lödde ås mynning innehåller värdefulla naturtyper som riskerar att försvinna med stigande
vattenflöden i vattendragen och havet. För att säkerställa dessa naturvärden behöver reträttvägar
skapas i anslutning till områdena. Dagvatten och
ytvatten ska i möjligaste mån hanteras genom
fördröjning i dammar eller översvämningsytor.
Vid nyexploatering bör hårdgöring av mark
undvikas och fördröjningsmöjligheter för vatten
skapas. Detta regleras lämpligen i samband med
planläggningen. För att kunna bedöma påverkan
på kustzonen av en framtida havsnivåhöjning har
nivåkurvor för 1 meter och 3 meter över havets
medelvattennivå lagts in på topografiska kartor,
redovisade under kapitlet Allmänna intressen och
riksintresse.
För Barsebäckshamn och Vikhög är bedömningen
att medelvattennivån kommer att stiga cirka 85
centimeter till år 2100. Därutöver kan havsnivån
stundtals bli ännu högre beroende på andra
faktorer såsom starka pålandsvindar, lågt lufttryck, vattenvariationer och extrema vattenstånd
i samband med stormar, så kallade extremnivåer.
Om havsvattennivån når upp till 3-metersnivån
(RH2000) kommer det att påverka stora delar av
befintlig bebyggelse inom Barsebäckshamn och
Vikhög. I Barsebäckshamn kommer bebyggelse
väster om Skepparevägen och Tegelviksvägen
och söder om Stångbackagränd att påverkas. Vid
1 meters havsnivåhöjning kommer stranden i
Salviken att stå under vatten medan stora delar

av strandängarna väster om Löddesborgsvägen
kommer att påverkas vid ett extremvattenstånd.
Udden söder om Vikhög kommer också att ligga
under vatten vid 3 meters havsnivåhöjning. Befintlig bebyggelse i Barsebäckshamn och Vikhög
behöver långsiktigt skyddas mot översvämningar
och erosion, möjliga åtgärder är exempelvis murar eller vallar.
Barsebäcks gods: Det låglänta jordbrukslandskapet mellan Järavallen och Barsebäcks by kommer
till stora delar att påverkas vid extremvattenstånd. Vattnet tränger främst in via ett system
av diken och bäckar väster om bebyggelsen i
Järavallen för att sedan spridas över de låglänta
markerna söderut.. Det låglänta jordbrukslandskapet mellan Järavallen och Barsebäcks by
kommer till stora delar att ligga under vatten
enligt översvämningskarteringen. Jordvallar kan
vara en lämplig åtgärd för att skydda bebyggelsen omkring Järavallen och Barsebäcks gods En ny
skyddsvall norr om Barsebäcks gods skulle kunna
hindra vatten från att nå fram till den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

som växer och lever kring mossen. På så vis kan
växt- och djurlivet finna nya livsmiljöer i närheten
och områdets naturvärden kan behållas.
Barsebäcksverket ligger låglänt och hela området
där verket står idag skulle översvämmas vid ett
framtida extremvattenstånd. Även naturmarken
norr och söder om verket kan komma att påverkas vid en havsnivåhöjning. Kraftverksvägen
är något högre belägen liksom Stubbviksvägen.
Inför en utveckling av Barsebäcks sjöstad behöver
frågan studeras noggrant i kommande planering.

Lödde ås dalgång är låglänt och översvämmas
tidvis redan idag vid höga vattenflöden. Vid en
framtida havsnivåhöjning kommer strandängarna utmed Lödde å att hamna under vatten.
Området kommer att påverkas i hög grad redan
vid en meters havsnivåhöjning. Vid extremvattenstånd kan vatten nästan nå fram till Vikhögsvägen
i något avsnitt. Ett högt vattenstånd i dalgången
innebär att värdefull flora och fauna som finns
utmed strandängarna riskerar att försvinna
vid en framtida högre medelvattennivå. För att
strandängarna inte ska gå förlorade bör åtgärder
vidtas. Exempelvis kan strandängarna ges en reträttväg, det vill säga ersättningsmark när vattennivån stiger. Detta kan åstadkommas genom att
betesmarken utmed ån utökas och tas i anspråk i
takt med att havet stiger.
Lundåkrabukten: De låglänta delarna av strandängarna i Lundåkrabukten kommer att påverkas av
en förhöjd medelhavsnivå. Vid extremvattenstånd
skulle ytterligare delar av kustremsan komma att
stå under vatten med ökad risk för erosion och
strandflykt. Nästan hela området fram till Kustvägen är beläget under +3 meter över havet.
Barsebäcks mosse kommer att få förhöjda medelvattennivåer och även här riskerar stora naturvärden att gå förlorade om inte särskilda skyddsåtgärder vidtas. Även här föreslås reträttvägar
i området norr och öster om mossen som kan
utgöra möjlig tillflyktsort för den flora och fauna
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Mellankommunala frågor
Direkt angränsande kommuner till Kävlinge är
Landskrona och Svalöv i norr, Eslöv i öster och
Lund och Lomma i söder. Förutom samordning
med angränsande kommuner är även behovet av
samverkan i ett bredare regionalt perspektiv en
viktig fråga.
Regional samverkan sker genom MalmöLundregionen som är ett strategiskt samarbete mellan
kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma,
Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala,
Trelleborg och Vellinge. Samarbetet grundas i
gemensamma strategiska frågor och behovet av
mellankommunal samverkan. Kävlinge är även
en del av Samverkan Sydväst, ett samarbete
mellan Burlöv, Staffanstorp, Svedala, Lomma
och Vellinge. Medlemsorganisationen Skånes
kommuner är ytterligare en samverkansyta för
kommunen. Region Skåne har ett samordnande
ansvar för Skånes utveckling, bland annat infrastruktur, kollektivtrafik och pågående arbete
med en regionplan. Dessa frågor är av strategisk
karaktär som alltid berör flera kommuner. Nedan
anges de områden som Kävlinge anser är särskilt
viktiga att samarbeta kring ur ett mellankommunalt och regionalt perspektiv.

LANDSKAP, NATUR, KULTUR
OCH FRILUFTSLIV
Naturområden sträcker sig ofta över större områden och över kommungränserna varför utvecklandet av de gröna strukturerna behöver hanteras gemensamt. Åarna och dess gröna miljöer
samt den naturnära kusten är gemensam med
grannkommunerna och ingår i större sammanhängande grönstrukturer med både natur- och
friluftslivsvärden. Järavallen är ett regionalt viktigt
strövområde som lockar besökare från andra
kommuner, här vill kommunen se en förbättrad
tillgänglighet i form av buss och cykel. Även för
Saxtorpsskogen finns samordningsmöjligheter
mellan kommunerna. Cykelleden Sydkustleden
och vandringsleden Öresundsleden som är en
del av Skåneleden är leder som passerar genom
flera kommuner, viktiga för kommunen att samverka kring.
Kring landskapet som helhet finns det ett behov
av samordning kring olika frågor, exempelvis
kraftledningar, master, etableringar av nya vindkraftsgrupper eller andra större strukturer nära
kommungränserna. Kulturmiljöerna sträcker sig
över kommungränser, här finns det även behov
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av samordning kopplat till olika målpunkter och
nya etableringar. Kävlinge kommun önskar att
grannkommuner som planerar för vindkraft inom
3 kilometer från kommungränsen samråder kring
detta.
Det finns flera riksintressen och Natura 2000områden som ligger på eller nära kommungränsen: Friluftsliv längs Kävlingeån som sträcker
sig vidare in i Eslövs och Lunds kommuner,
Kulturmiljö Norrvidinge - Södervidinge (M32)
som går in i Landskrona och Svalövs kommuner,
Löddeköpinge - Stävie - Borgeby (M44) som går
in i Lomma kommun, Lackalänga (M45) som går
in i Lunds kommun, Naturvård område N49 som
går in i Landskrona kommun, N50 som går in i
Svalövs kommun och N51 som går in i Landskrona
respektive Lomma kommun. Det finns också flera
skyddade områden som ligger på eller nära kommungränsen: Löddeåns mynning (södra delen)
och Flädierev i Lomma kommun, Kvärlöv i Landskrona kommun, Stångby mosse och Natura 2000
Stångby mosse i Lunds kommun och Ekeshögarna i Svalövs kommun. Detta är viktigt att beakta
att åtgärder som sker i den ena kommunen kan
påverka värdena även i en annan kommun.
Kommunen avser att ta upp en dialog med
grannkommuner och markägare om en utvecklingsstrategi för ett utbyggt nät av ridleder inom
hela kommunen, med prioriterad utökning av
slingor inom området för Ålstorp och Hofterup,
samt utomkommunala kopplingar.

VATTEN
Åtgärder avseende framtida klimatförändringar för att skydda sig mot översvämningar och
erosion kräver samverkan mellan kommunerna
då det gäller såväl åar och andra vattendrag som
kusten.
För att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten
och en förbättrad vattenkvalitet krävs samarbete
mellan berörda kommuner. Detta sker i vattenråden för respektive vatten, Kävlinge är medlem
i både Kävlinge åns vattenråd och Saxån-Braåns
vattenråd. Vattenråden har uppdrag att ha en
helhetssyn över frågor som rör grundvatten,
ytvatten och kustvatten samt förvaltar vattenresurserna. Åtgärder på respektive sida om kommungränserna kan påverka vattenstatusen på
olika sätt och det är ett gemensamt intresse att
verka för god vattenstatus. Arbetet med åtgärder
inom EU:s ramdirektiv för vatten utgår från avrin-

ningsområden, som bygger på naturliga gränser i
landskapet. Samtliga intressenter inom ett avrinningsområde måste gemensamt arbeta med att
minska miljöpåverkan och höja vattenkvaliteten,
vilket kommer att kräva samarbete med andra
kommuner och aktörer.
Arbetet med Öresunds vattenkvalitet innebär,
utöver samarbetet med uppströms liggande
kommuner, även samarbete mellan de svenska
och danska kustkommunerna och en samsyn
kring de internationella åtaganden som krävs för
att nå god status på lokal nivå. På samma sätt
krävs samarbete och samsyn kring åtgärder som
kan komma att påverka havsmiljön grannkommuner emellan.
Havs- och vattenmyndighetens förslag på Havsplan för Östersjön utgör vägledning för hur havsområdet bör planeras över kommungränserna. I
Kävlinge kommun finns Lundåkrabukten som är
gemensam med Landskrona kommun respektive
Lommabukten, gemensam med Lomma kommun.

INFRASTRUKTUR OCH
KOLLEKTIVTRAFIK
Vägar och järnvägar av betydelse för den regionala
pendlingen är av mellankommunalt intresse För
Kävlinge är busstråket Hofterup/LöddeköpingeMalmö respektive Lund samt stråket Furulund-Lund
viktig att utveckla för bättre kopplingar, snabbare
restid och utökad turtäthet. Viktiga kopplingar är
även tågtrafiken på Västkustbanan, Lommabanan och kommande Söderåsbanan samt busslinjer mot Lomma/Bjärred. Kommunen samverkar
gärna kring nya former för kollektivtrafik på
landsbygden. För kollektivtrafik krävs samverkan
med Region Skåne och Skånetrafiken men även
mellan kommunerna då det gäller gemensamma
stråk.
För större infrastrukturprojekt av regional betydelse är samordningen mellan olika kommuner
viktig. E6:ans utveckling är en gemensam fråga
för kommunerna längs vägen, en utbyggnad enligt framtagen åtgärdsvalsstudie är prioriterat för
Kävlinge kommun. Lommabanan och Söderåsbanan stärker de regionala kopplingarna då fler
avgångar trafikerar kommunen. En ny stambana
planeras mellan Hässleholm – Lund, som drivs av
Trafikverket i samarbete med berörda kommuner, Region Skåne och Länsstyrelsen. För Kävlinge
är centrala stationslägen en förutsättning för att
säkerställa god tillgänglighet. Kommunen anser
även att Kävlingeån och dess dalgång ska värnas,
liksom jordbruksmarken. I fortsatt planering ska
barriäreffekter för Lilla Harrie särskilt beaktas.

Det finns tidiga idéer kring en ny rangerbangård i
Skånes inland. Såväl Lomma som Lunds kommun
pekar ut markreserv för yttre godsspår. Kävlinge
kommun anser att ett yttre godsspår och en etablering av ny rangerbangård behöver utredas på
regional nivå och koordineras med ny stambana.
Region Skåne och Trafikverket bör ha en samordnande roll, förslagsvis bör detta hanteras i pågående arbete med regionplan. Kävlinge kommun
anser att det inte finns tillräckligt underbyggda
utredningar för att kommunen ska hantera detta
i ÖP 2040. Med hänsyn till natur- och kulturvärden samt högvärdiga jordbruksmark anser
Kävlinge kommun att lokalisering ej är lämplig i
kommunen.
Samverkan krävs mellan kommunerna samt med
Region Skåne och Trafikverket kring utbyggnad
av cykelvägar, nationella och regionala cykelleder
samt supercykelstråk. Ridvägar bör planeras i
samarbete med närliggande kommuner.
Att gemensamt verka för kontinuitet i gång-,
cykel- och ridförbindelserna över kommungränserna är viktigt, i synnerhet till och från stationslägen, större arbetsplatser och rekreationsområden. Kävlinge kommun har intentioner att
skapa flera förbindelser över Kävlinge å/Lödde å
för gång- och cykeltrafik men även vid Dösjebro
över Saxån. Passagen väster om E:6an är ligger
i ett område med höga naturvärden och stor
hänsyn behöver tas till dessa vid lokalisering och
utformning. För Kävlinge kommun är det mycket
angeläget att komma vidare med denna fråga för
att utveckla bland annat Skåneleden som idag
korsar Lödde å söder om Löddeköpinge.

UTBYGGNADSOMRÅDEN
Utvecklingen av Dösjebro kräver samordning
med Landskronas utveckling av Annelöv. Även
utvecklingen av Ålstorp 5 kräver samverkan med
Landskrona.
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Kävlinge kommun
oversiktsplan@kavlinge.se

Granskningsyttrande över ÖP 2040, Kävlinge
kommuns översiktsplan, Kävlinge kommun
Redogörelse av ärendet
Kävlinge kommun har översänt ÖP 2040, Kävlinge kommuns
översiktsplan, till Länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap. 7§ planoch bygglagen (SFS 2010:900, här hänvisad till som PBL).
ÖP 2040, Kävlinge kommuns översiktsplan, här hänvisad till som ÖP
Kävlinge kommer att ersätta nu gällande översiktsplan (antagen
2010). Kommunen anger att ÖP Kävlinge kommer att ersätta
fördjupad översiktsplan för Hofterup-Ålstorp (2009), tematisk
översiktsplan för vindkraft (2012) samt ett flertal kommunala
policydokument.
ÖP Kävlinges planeringshorisont är fram till år 2040 och kommunen
tar höjd för en årlig befolkningsökning på upp till 1,7 %, vilket
innebär 13 000 fler invånare år 2040 jämfört med dagens drygt 32 000
invånare. Kommunen anger fyra prioriterade områden som
utgångspunkt för den fysiska planeringen – Ett tryggt och nära
vardagsliv, Å, hav och natur är nära, Växa i hållbara lägen samt
Samspel i en expansiv storstadsregion.

Aktuella lagrum
Under granskningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge
ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det
framgå om:
x
x

Postadress:205 15 Malmö
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Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken (MB)förslaget kan medverka till att en
miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5. kap MB inte följs,
redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första
stycket MB (strandskyddsområde),
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sådana frågor rörande användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner inte
samordnas på ett lämpligt sätt, och
en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion

Detta granskningsyttrande ska i enlighet med bestämmelserna i PBL
redovisas tillsammans med den antagna översiktsplanen. Om
länsstyrelsen inte har godtagit översiktsplanen i en viss del, ska detta
anmärkas i de antagna handlingarna för ÖP Kävlinge.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen konstaterar att planhandlingarna för ÖP Kävlinge är väl
genomarbetade. Det framgår att flera underlag arbetats in i
handlingarna, exempelvis ges vägledning för beskrivna
utbyggnadsområden avseende hantering av dricksvatten, spillvatten,
dagvatten och avvattningsmöjligheter för att säkerställa
vattenförsörjning och avlopp. ÖP Kävlinge uppmärksammar skyddade
arter, strandskydd och biotopskydd som kan aktualiseras av
planförslaget och lyfter människors behov av svalka vid värmeböljor
till en strategisk nivå för att kunna prioritera förekomsten av träd och
parker i kommande planering.
Planhandlingarna visar att Kävlinge kommun har god kunskap och bra
underlagsmaterial för de frågor som rör klimatförändringar och havet,
frågor med stor betydelse för en kustkommun.
ÖP Kävlinge anger att förtätning och hushållning med marken är högt
prioriterat. Ändå föreslås flertalet utbyggnadsområden på
jordbruksmark i lägen utan god kollektivtrafikförsörjning.
Länsstyrelsen bedömer att kommunens bostadsbehov ryms genom
förtätning och i goda kollektrafiklägen och att jordbruksmark och
områden inom riksintresse för högexploaterad kust inte skulle behöva
tas i anspråk i den omfattning som ÖP Kävlinge föreslår.
Länsstyrelsen tar inte ställning till områden utpekade som
utredningsområden. I ÖP Kävlinge pekas Barsebäcks sjöstad ut som
ett sådant område, men konstaterar att ett genomförande av förslaget
skulle riskera att påtagligt skada både riksintresse för högexploaterad
kust och riksintresse energiproduktion och energidistribution
Barsebäck.
Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att
lämna synpunkter enligt 3 kap.16 § PBL anges här i punktform.

x

Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för påtaglig skada på
riksintresse kulturmiljö för utbyggnadsområde D1 i Dösjebro.
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Länsstyrelsen bedömer att utbyggnad i Barsebäcks by,
Barsebäcks hamn, Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp samt
inom område L5 i Sandskogen riskerar att påtagligt skada
riksintresse för högexploaterad kust.
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen gång- och
cykelvägskoppling över Lödde å riskerar att påtagligt skada
riksintresse, Natura 2000, Lödde ås mynning.
Frågan om risk för översvämning kan kvarstå i kommande
prövningar även för områden belägna över +3 meter över
havet.

Länsstyrelsens synpunkter enligt 3 kap. 16 § PBL
Riksintressen
Riksintresse för högexploaterad kust (4 kap. 4 § MB)

I ÖP Kävlinge föreslås utbyggnadsområden inom riksintresset för
högexploaterad kust. Kommunen gör bedömningen att
utbyggnadsområden i Barsebäcks hamn, Barsebäcks by, område L5 i
Sandskogen samt i Hofterup och Ålstorp utgör utveckling av befintlig
tätort. Enligt prop. 1985/86:3 kan utbyggnadsområden omfattas av
undantagsregeln i 4 kap. 1 § andra stycket MB för en sådan utveckling
som avser förändringar av bebyggelse och anläggningar som behövs
med hänsyn till normal befolkningsutveckling, förändringar i
bostadsstandarden, behovet av trafikleder, grönområden, service,
sysselsättning etc. Eftersom Länsstyrelsen inte ser att kommunens
angivna bostadsbehov överensstämmer med de utpekade
markanspråken saknas en grundläggande motivering för att dessa
områden ska kunna anses falla inom ramen för det i miljöbalken
angivna undantaget.
För utbyggnadsområde L5 i Sandskogen anger kommunen att det är
deras bedömning att det finns ett ”stort intresse av att bosätta sig nära
naturområden och kusten”. Länsstyrelsen menar att motiveringen inte
faller inom undantaget i 4 kap. 1 § andra stycket MB för riksintresse
för högexploaterad kust för utbyggnad i område L5.
Som övergripande motiv för utbyggnad i Barsebäcks by anger
kommunen behovet av att stärka bykaraktären och dess
kulturhistoriska prägel genom en fortsatt varsam och sammanhållen
utveckling av byn. Kommunen skriver att ” Barsebäcks by trafikeras
med busslinjetrafik mot Löddeköpinge och vidare mot Kävlinge. Byn
har en förskola och en grundskola, kommersiell service saknas.”
Område B1 innebär ”att Barsebäcks by får en ny utbredning söderut
på jordbruksmark. Möjlig utbyggnad av cirka 40 bostäder.”
Länsstyrelsen ser inget redovisat behov av antal bostäder eller vilken
typ av bostäder som saknas i Barsebäcks by och som motiverar att byn
behöver byggas ut enligt angiven omfattning. Länsstyrelsen
konstaterar att inom förtätningsområdena B3 och B4 i Barsebäcks by
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redan medges 65 bostäder och att dessa områden ”bör möjliggöra
blandade upplåtelseformer”. Länsstyrelsen menar sammanfattningsvis
att motiveringen inte faller inom undantaget i 4 kap. 1 § andra stycket
MB för riksintresse för högexploaterad kust för utbyggnad i område
B1.
Kommunen anger för Barsebäckshamn att byn är en ”attraktiv” och
”utpräglad” ”boendeort med cirka 560 invånare, offentlig och
kommersiell service saknas.” Kommunen anger att det finns möjlighet
till förtätning inom tomter inom byn men föreslår också en utbyggnad
österut för 60 bostäder. Länsstyrelsen menar att motiveringen inte
faller inom undantaget i 4 kap. 1 § andra stycket MB för område B2.
För utbyggnadsområden i Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp anger
kommunen att det tidigare fritidshusområdet har ”blivit en attraktiv
bostadsort” som framför allt består av villor och har ett högt
bilberoende. Vilket Hofterups, Ålstorps och Henkelstorps
bostadsbehov är anges inte och i de utpekade utbyggnadsområdena,
som tillsammans möjliggör 210 bostäder, ska ”möjlighet ges till
differentiering av bostadsutbudet”. Länsstyrelsen menar att
motiveringen inte faller inom undantaget i 4 kap. 1 § andra stycket
MB för något av utbyggnadsområden i Hofterup, Ålstorp och
Henkelstorp.
Länsstyrelsen bedömer att det i samtliga utbyggnadsområden inom
riksintresset finns kultur- och naturvärden kopplade till riksintresset.
När undantagsregeln för tätortsutveckling inte är tillämpar måste
kommunen visa att föreslagen utbyggnad inte riskerar att påtagligt
skada de samlade natur- och kulturvärdena inom kustlandskapet. I en
sådan redovisning behöver bedömningar även göras i ett större
sammanhang och utgå från de värden som finns i området i sin helhet,
landskapliga samband samt med beaktande av kumulativa effekter.
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att utbyggnad i ovan beskrivna
områden inom riksintresse högexploaterad kust riskerar påtaglig skada
på riksintresset och att dessa områden bör utgå.
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ställningstagande om att det
är angeläget att de obebyggda delarna av kustzonen bevaras med
hänsyn till dess natur- och kulturmiljövärden.
Natura 2000 (4 kap. 8 § MB)

Löddeåns mynning (SPA-område)
Det framgår av ÖP Kävlinge att kommunen utreder tre alternativa
lokaliseringar för en ny gång-och cykelkoppling över Lödde å.
Området är av stor vikt för häckande, rastande och övervintrande
fåglar. Som häckningsmiljö är området särskilt viktig för vadarfåglar
där många arter är störningskänsliga. Delar av området utmed ån har
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försetts med beträdnadsförbud under häckningssäsong för att minska
risken för störning för fågellivet. Arbete pågår med utökning av
befintligt naturreservat samt översyn av beträdnadsförbud till följd av
områdets höga naturvärden och värdefulla häckningsmiljöer. En
broförbindelse kan riskera att släcka ut stora arealer som möjlig
häckningsmiljö och därmed påverka Natura 2000-området negativt,
även för rastande och övervintrande fåglar. Länsstyrelsen bedömer att
en gång- och cykelkoppling över ån, oavsett vilken lokalisering och
utformning som kommunen väljer att utreda, riskerar att påtagligt
skada riksintresset, Natura 2000, Löddeåns mynning.
Enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva
verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillstånd får enligt 7 kap. 28
b § miljöbalken endast lämnas om åtgärden inte kan skada den eller de
livsmiljöer som avses att skyddas. De arter som avses att skyddas får
inte heller utsättas för en störning som på ett betydande sätt kan
försvåra deras bevarande.
Barsebäcks strand
Av ÖP Kävlinge framgår (sid. 100) att området vid Barsebäcks strand
avses utvecklas till ett aktivitetscentrum för besöksnäringen med
exempelvis nya stugor, utökad camping, parkering och kallbadhus.
Det framgår inte av mark- och vattenanvändningskartan att några nya
ytor kommer att tas i anspråk. Området ligger inom eller i direkt
anslutning till flera riksintressen inklusive Natura 2000-områden,
strandskydd samt fornlämningsområden. Länsstyrelsen noterar att
möjligheterna till en utvidgning av besöksanläggningen är begränsade
i flera riktningar och att exploatering i området måste göras med stor
hänsyn till värdena i området. Länsstyrelsen förutsätter att föreslagna
åtgärderna avses lösas inom redan exploaterade områden.,
Vikhög
Vattnet utanför Vikhög pekas ut för bad och rekreation, byn ligger i
anslutning till Natura 2000-området Löddeåns mynning. Det framgår
av ÖP Kävlinge (sid. 135) att kommunen i Vikhög vill se över
möjligheten att utveckla ”bättre parkeringslösningar, toalett och
cykelvägskoppling.” Kommunen skriver att ”Verksamheter förenliga
med markanvändningens syfte ges möjligheter för etablering under
förutsättning att etablering och fortsatt verksamhet kan ske utan
negativ påverkan på befintliga naturvärden.” Det framgår dock varken
av mark- och vattenanvändningskartan eller av Karta över vatten och
havsplanering (sid.133) om några nya markytor vid Vikhög föreslås
tas i anspråk. Därför kan Länsstyrelsen inte bedöma risk för påverkan
på riksintressen och andra värden inom och i anslutning till Vikhög.
Länsstyrelsen förutsätter att de föreslagna åtgärderna avses lösas inom
redan exploaterade områden.

142

Länsstyrelsen
Skåne

Yttrande
2022-03-31

6 (11)
401-4713-2022

Riksintresse för naturvården (3 kap. 6 § MB)
Häljarp-Lomma med inland [N51]
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen gång- och cykelkoppling över
Lödde å, oavsett föreslagen lokalisering, riskerar att påtagligt skada
riksintresse för naturvård Häljarp-Lomma med inland.
Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB)
Norrvidinge - Södervidinge [M32]
Länsstyrelsen vidhåller att den östra delen av utbyggnadsområde D1 i
Dösjöbro bedöms få negativ inverkan på upplevelsen av ett av
riksintresset uttryck, Karaby Backar. Länsstyrelsen kan inte utesluta
att en så stor utbyggnad mot den landskapsdominerande
fornlämningen kan innebära påtaglig skada på riksintresset. Karaby
backar uppvisar en betydelsefull fornlämningsmiljö utifrån såväl ett
lokalt som ett riksperspektiv. Området består bl.a. av ett flertal
bronsåldershögar och förhistoriska sten- och bronsåldersboplatser som
vittnar om en lång bosättningskontinuitet. Placeringen i höjdläge var
ett medvetet val då gravarna uppfördes. Den framträdande placeringen
i landskapet gör att fornlämningsmiljön än idag kan ses på långt
avstånd, såsom det ursprungligen var tänkt, vilket stärker den
riksintressanta berättelsen.
Löddeköpinge - Stävie - Borgeby [M44]
Länsstyrelsen menar att markanvändningen kan genomföras utan
påtaglig skada under förutsättning att hänsyn till riksintresset tas i
efterföljande detaljplaneprocesser. Det är av stor vikt att
utbyggnadsområdet inom L4, som ligger i en central del av
riksintresset, anpassar sig efter kyrkbyns karaktär och de värden som
utgör riksintresset, vilket behöver följas upp i detaljplaneskedet.
Länsstyrelsen bedömer att bebyggelse i enlighet med pågående
detaljplan Löddeköpinge 97:1 (dnr 402-20401-2020) i
utbyggnadsområde L3 är möjlig, men att ytterligare utvidgningar
österut kan innebära risk för påtaglig skada på riksintresset.
Länsstyrelsen har i detaljplane-processen kommenterat att det är
viktigt att Löddeköpinge inte växter samman med Hög för att Hög
fortsatt ska gå att utläsa som en egen by.
Barsebäck - Hofterup [M46]
Länsstyrelsen ser att riksintresset kommer att påverkas negativt när
delar av odlingslandskapet omvandlas till verksamhetsområde. För
största delen av utbyggnadsområde D1 finns redan en gällande
detaljplan för industri och handel. ÖP Kävlinge föreslår en viss
utökning av området österut. Länsstyrelsen menar att ytan kan tas i
anspråk utan att riksintresset påtaglig skadas, men att det kräver att
placering och utformning ges ett tydligt avslut som minimerar risken
för kumulativa effekter genom att odlingslandskapet steg för steg tas i
anspråk.
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Länsstyrelsen gör bedömningen att hänsyn till kulturmiljövärdena
behöver säkerställas i efterföljande planering för såväl område B2 som
område B1.
Länsstyrelsen vill tillägga att ”Försvarsanläggningar i form av skansar
och vallar från 1700-talet vid Barsebäck som ingått i Öresundskustens
försvarssystem” nämns under rubriken I området ingår även. Det
innebär att dessa bör uppmärksammas för höga kulturhistoriska
värden, men att de inte ingår i det statliga riksintresseanspråket.
Lackalänga [M45]
Länsstyrelsen menar att de mindre förtätningsområden som föreslås i
eller i anslutning till riksintresset bör kunna genomföras utan risk för
påtaglig skada så länge de utformas med hänsyn till landskapets
riksintressanta värden.
Riksintresse anläggningar för energiproduktion och
energidistribution (3 kap. 8 § MB)
Av ÖP Kävlinge framgår att kommunen pekar ut ett
utredningsområde, Barsebäcks sjöstad, för utveckling av en ny större
tätort efter år 2040. Länsstyrelsen tar generellt inte ställning till
områden som är utpekade som utredningsområde, men vill i
sammanhanget påminna om att området berör riksintresse för
energiproduktion och energidistribution Barsebäck. Länsstyrelsen
menar att det som föreslås inom utredningsområdet kan komma att
påtagligt skada riksintresset. Läs mer under rubriken Övrigt,
Barsebäck, på sidan 10.
Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Länsstyrelsen konstaterar att ÖP Kävlinge inte ger tillräcklig
vägledning för hur riksintressena ska tillgodoses. Därför kvarstår
prövningen av riksintresse för kommunikationer för väg E6,
Västkustbanan och Godsstråket.
Lokaliseringsutredning Hässleholm-Lund
Länsstyrelsen menar att de utpekade korridorerna för Trafikverkets
lokaliseringsutredning för sträckan Hässleholm-Lund, del av Nya
stambanor, ännu inte är att betrakta som riksintresseanspråk.
Länsstyrelsen bedömer att det först är när regeringen har gett
tillåtlighet för ett lokaliseringsalternativ (en specifik geografisk
korridorsträcka att fortsätta utredningsarbetet inom) som det berörda
området kommer pekas ut som ett riksintresseanspråk.
Länsstyrelsen konstaterar att en golfbana, utpekad som
besöksanläggning i ÖP Kävlinge, ligger inom en av
utredningskorridorerna för Trafikverkets lokaliseringsutredning för
sträckan Hässleholm-Lund, del av Nya stambanor. Kommunen anger i
ÖP Kävlinge att golfbanan ska ”säkerställas”. Om kommunen med
detta avser att detaljplanelägga marken råder Länsstyrelsen
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kommunen att invänta den färdigställda och beslutade
lokaliseringsutredningen för Hässleholm-Lund för att den inte ska
riskera att stå i konflikt med lokaliseringsutredningens förslag.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Kommunen redovisar på ett tydligt sätt vilka yt- och grundvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten och
vilken status de har. ÖP Kävlinge ger god vägledning för beskrivna
utbyggnadsområden avseende hantering av dricksvatten, spillvatten,
dagvatten och avvattningsmöjligheter för att säkerställa
vattenförsörjning och avlopp samt för att undvika översvämning.
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att vägledningen kan bidra till
att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas inom föreslagna
utbyggnadsområden.
För landsbygdsområden och byar innebär kommunens
ställningstagande om att ny bebyggelse om fler än två bostäder ska
prövas i detaljplan goda förutsättningar att följa miljökvalitetsnormerna.
Det är däremot svårt att få en mer samlad bild i ÖP Kävlinge av hur
åtgärder för befintliga verksamheter kan bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning av
att det finns ett behov av att arbeta vidare med ett fördjupat underlag
efter ÖP Kävlinges antagande avseende ett helhetsperspektiv på
dagvattenhantering och menar att det i kommande detaljplaneläggning
kan finnas behov av att utreda om miljökvalitetsnormerna kan följas,
vilket innefattar en bedömning av hela avrinningssystemet för berörd
detaljplan.
Hälsa och säkerhet
Dricksvattenförsörjning

Kommunen beskriver väl möjligheterna till dricksvattenförsörjning.
Av ÖP Kävlinge framgår att kapacitetstaket nu har nåtts i delar av
kommunen och att det kommer behöva göras nya investeringar och
uppdimensionering av ledningar för att möjliggöra fortsatt utbyggnad
av bostäder i dessa kommundelar. Länsstyrelsen erinrar om att
dricksvattenförsörjningen måste vara säkerställd innan nya
detaljplaner kan antas i dessa delar av kommunen.
Förorenad mark

ÖP Kävlinge saknar till viss del vägledning för hanteringen av såväl
kända förorenade områden som potentiellt förorenade områden vid
förtätning i utbyggnadsområden och i befintlig bebyggelse.
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Länsstyrelsen konstaterar att ÖP Kävlinge saknar en beskrivning av
flera potentiellt förorenade områden, exempelvis objekt där risk för
förorening av klorerade lösningsmedel föreligger. Dessa områden är
av stor vikt att ta hänsyn till vid ny bebyggelse då de kan spridas långt
utanför källområdet och påverka inomhusluft.
Information om prioriterade förorenade områden för utbyggnads- och
förtätningsområden saknas, exempelvis för riskklass 2 objekt beläget
nära järnvägsstationen i Kävlinge och beläget nordväst om
järnvägsstationen i Furlund. Detsamma gäller för norra delen av
Löddeköpinge vid fd brandövningsplats som är riskklass 2 objekt och
där risk för PFAS-förorening föreligger. Även information för Hög
och Henkelstorp saknas.
Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att frågan om hantering av
förorenade områden kvarstår att hantera i efterföljande prövningar.
Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att frågan om hantering av
förorenade områden kvarstår att hantera i efterföljande prövningar.
Risk för översvämning, ras, skred och erosion
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen i ÖP Kävlinge övergripande
redovisar risken för översvämning, ras, skred och erosion för befintlig
bebyggelse, och bekräftar kommunens bedömning att erosionsrisken
kan öka i framtiden. Planförslaget redovisar generella förslag på hur
riskerna ska kunna åtgärdas. Kommunen har för avsikt att ta fram ett
fördjupat underlag för klimatanpassning efter att ÖP Kävlinge har
antagits. I detta underlag anger kommunen att frågor som exempelvis
exakt placering och utformning av kustskydd kan studeras.
Länsstyrelsen menar att det är angeläget att ett sådant underlag tas
fram och att det arbetas in i kommande översyn av översiktsplanen.
Risken för översvämning, ras skred och erosion är också beskrivna
inom föreslagna utbyggnadsområden, vilket ger goda möjligheter att
hantera riskerna i kommande planering. Sammanfattningsvis innebär
vägledningen en nivå på 3 meter över havsnivån för färdigt golv en
utgångspunkt för nya bebyggelseområden i anslutning till kusten.
Kommunen öppnar också upp för en skarpare kravställning i enskilda
ärenden. Vidare anger kommunen att framtida klimatförändringars
påverkan ska hanteras i minst ett 100-årsperspektiv. ÖP Kävlinge
redovisar att ett regn med 100 års återkomsttid ska kunna ledas vidare
till recipient utan skador på befintlig infrastruktur. Med hänsyn till att
kunskapen ständigt förändras vad gäller havets medelvattennivå och
att ÖP Kävlinge inte i detalj kan beskriva alla förutsättningar för
kommande exploateringar kan frågan om marken är lämplig för
bebyggelse med hänsyn till risken för översvämning även på
marknivåer som ligger över tre meter kvarstå i kommande prövningar.
Då tydlig vägledning saknas avseende risk för översvämning i
anslutning till vattendrag och för erosion kan Länsstyrelsen också
komma att pröva markens lämplighet för bebyggelse i sådana lägen.
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Övrigt
Barsebäck

Förutom bevarande och utveckling av befintligt transmissionsnät som
inkluderar både befintliga 400 kV-ledningar och 400 kV-station finns
planer på havsbaserad vindkraft som kan komma att anslutas i eller i
närheten av den befintliga 400 kV-stationen i Barsebäck. Sedan den 1
januari 2022 har Svenska Kraftnät en ny instruktion med ett utökat
uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till havs där det finns
förutsättningar att ansluta havsbaserade elproduktionsanläggningar.
Myndighetens arbete med uppdraget är ännu i en uppstartsfas, men
redan nu står det tydligt att Barsebäck är en systemtekniskt ytterst
lämplig utgångspunkt för en utvidgning av transmissionsnätet ut i
havet.
Med tanke på vikten av Barsebäck i energisystemet ser Länsstyrelsen
att kommunen bör redovisa transmissionsnätet i den övergripande
markanvändningskartan. I beskrivningen av energi- och elförsörjning
bör det förtydligas att transmissionsnätsledningarna och stationer
(även kallade stamnätet för el) är av nationellt intresse och även är
viktiga delar i det civila försvaret.
Havsområdet

Länsstyrelsen konstaterar att föreslagen användning av havsområden i
ÖP Kävlinge är förenlig med den statliga havsplanen som beslutades
den 10 februari 2022. Länsstyrelsen menar dock att kartmaterialet för
havsområdet är otydligt avseende vad som är kommunens förslag och
vad som är statlig havsplan. Det framgår inte heller tydligt i text
kommunens ställningstagande till förenlighet med den statliga
havsplanen.
Vindkraft

Det anges i ÖP Kävlinge att vindkraftverk ska placeras minst 3
kilometer från befintliga verk. Länsstyrelsen saknar motiven till detta
ställningstagande. Motiveringen är viktig för att förstå eventuell
positiv och negativ påverkan utifrån ett kommunalt perspektiv.
Länsstyrelsen konstaterar exempelvis att nuvarande ställningstagande
kan förhindra kompletterande vindkraftsetableringar i goda vindlägen.
Att samla fler vindkraftverk inom ett område istället för att sprida ut
dem kan även ge fördelar ur såväl ett landskapsperspektiv som ett
störningsperspektiv.
ÖP Kävlinge anger att verk som prövas ska lokaliseras inom områden
med andra storskaliga strukturer. Länsstyrelsen menar att det inte
framgår vad som avses med vad som avses med storskaliga strukturer
i detta sammanhang.
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Remisshantering
Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande myndigheter.
Observera att detta granskningsyttrande endast tar upp frågor
kopplade till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 3 kap. 16 § PBL.
Tillväxtverket har efter en begäran från Kävlinge kommun inkommit
med ett yttrande och har inga synpunkter på planförslaget.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Energimyndigheten – synpunkter inkommit
Svenska Kraftnät –synpunkter inkommit
Sveriges geologiska undersökning, SGU - synpunkter av
rådgivande karaktär
Sveriges geotekniska institut, SGI – inga synpunkter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB synpunkter inkommit
Försvarsmakten – avstått från att yttra sig
Post- och telestyrelsen - synpunkter av rådgivande karaktär
Trafikverket - synpunkter inkommit
Sjöfartsverket – inget yttrande inkommit
Luftfartsverket – inget yttrande inkommit

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-224 10 00 eller via e-post skane@lansstyrelsen.se. Ange ärendets
diarienummer 401-4713-2022 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin med
planhandläggare Minna Hatti som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också länsarkitekt och enhetschef på enheten för
samhällsplanering, Hanne Romanus, medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Läs mer om
framtidens Kävlinge
Kartorna i dokumentet läses ännu bättre digitalt. Du hittar alla kartor
till ÖP 2040 i en karttjänst på vår hemsida. På hemsidan hittar du
också del 1-3 av översiktsplanen i pdf.
www.kavlinge.se/oversiktsplan2040
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