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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 skyldiga 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.

3

Innehåll
Översiktsplanens upplägg ............................................................................................... 3
Innehåll............................................................................................................................... 4

Utgångspunkter................................................................................. 6
Vårt nuläge – Kävlinge idag............................................................................................... 7
Omvärldsspaning – vad ska vi hantera?........................................................................ 10
Mål, planer och program................................................................................................ 12

Hänsyn till allmänna intressen och riksintressen....................... 20
Naturmiljövärden............................................................................................................. 20
Riksintresse för naturvård................................................................................................. 20
Natura 2000........................................................................................................................ 22
Skyddad natur..................................................................................................................... 24
Övriga områden med höga naturvärden........................................................................ 28
Havsplanering.................................................................................................................. 32
Friluftsliv............................................................................................................................ 33
Riksintresse för friluftslivet................................................................................................ 33
Områden värdefulla för friluftslivet................................................................................. 33
Riksintresse högexploaterad kust.................................................................................. 35
Kulturmiljövärden............................................................................................................ 36
Riksintresse för kulturmiljövård........................................................................................ 36
Regionalt värdefulla kulturmiljöer.................................................................................... 37
Landskaps- och kulturmiljöanalys för Kävlinge kommun............................................. 38
Övriga områden med höga kulturvärden........................................................................ 42
Areella näringar................................................................................................................ 43
Riksintresse för yrkesfiske.................................................................................................. 43
Jordbruksmark.................................................................................................................... 44

4

Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter .................................................. 45
Riksintresse för kommunikationer.................................................................................... 45
Riksintresse för totalförsvaret........................................................................................... 46
Totalförsvarets civila delar ............................................................................................... 46
Riksintresse för energidistribution/-produktion.............................................................. 47
Energi- och elförsörjning.................................................................................................... 47
Vatten- och avloppsförsörjning......................................................................................... 51
Avfall..................................................................................................................................... 54
Bredband, mobilnät, radio och TV................................................................................... 55
Räddningstjänst.................................................................................................................. 55
Miljö, hälsa och säkerhet................................................................................................ 56
Miljökvalitetsnormer för vatten........................................................................................ 56
Miljökvalitetsnormer för luft............................................................................................. 57
Miljökvalitetsnormer för buller......................................................................................... 58
Buller i bebyggelseplaneringen......................................................................................... 58
Masshantering.................................................................................................................... 60
Miljöfarlig verksamhet och Seveso................................................................................... 60
Förorenad mark.................................................................................................................. 61
Markradon.......................................................................................................................... 61
Uv-strålning ........................................................................................................................ 61
Elektromagnetiska fält ...................................................................................................... 62
Farligt gods.......................................................................................................................... 62
Översvämning och risk för ras, skred och erosion......................................................... 63
Värmekartering................................................................................................................... 65
Läs mer och fördjupade underlag ................................................................................ 66

5

1.Utgångspunkter
Avsnittet beskriver kommunens nuläge och den omvärld som kommunen behöver förhålla sig till. I avsnittet redovisas även de nationella
och regionala mål, planer och program som kommunen förhåller sig
till i den översiktliga planeringen.
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Vårt nuläge – Kävlinge idag
Detta avsnitt beskriver nuläget i Kävlinge. För att få ett grepp om nuläget i
kommunen redovisas ett urval av fakta som beskriver såväl våra styrkor som
utmaningar. Med detta som bakgrund kan vi blicka framåt och planera för
Kävlinge kommun 2040.
Befolkning
•

•

Kävlinge kommuns folkmängd var 32 341
personer den 31 december 2021. 50,1 % var
män och 49,9 % var kvinnor.
Kommunen har mellan åren 1995–2020 haft
en total befolkningsökning på 31,6 % och
tillhör en av Skånes kommuner med
procentuellt högst befolkningsökning.

•

•

Kävlinge kommun har en yngre befolkning
än både riket och länet, med en medelålder
på 40,5 år 2021. Medelåldern för kvinnor är
41 år, för män 39,9 år i kommunen.
Mer än var fjärde invånare i kommunen var
år 2021 under 20 år.

Boende och byggande
•

•

•

År 2021 bodde det i genomsnitt 2,4 invånare
per bostad i Kävlinge kommun, vilket kan
jämföras med riksgenomsnittet på 2,2.
År 2021 var 58,7 % flerpersonshushåll och
37 %enpersonshushåll. Jämfört med riksgenomsnittet som var 45,8 % för flerpersonshushåll och 47,9 % enpersonshushåll.

hyresrätter och cirka 15 % var bostadsrätter
i både småhus och flerbostadshus.
•

•

År 2021 fanns det totalt cirka 13 000 bostäder
i kommunen. Ungefär 57 % av bostäderna
var ägda villor eller radhus, cirka 27 % var

Det genomsnittliga antalet färdigställda bostäder i kommunen har mellan 2014–2019
varit cirka 170 bostäder per år.
Av Kävlinges befolkning bor cirka 50 % i
kollektivtrafiknära läge, det vill säga inom
500 meter till en hållplats, jämfört med riksgenomsnittet på cirka 81 %.

Markanvändning
•

•

•

Kävlinge kommun har en stor andel jordbruksmark, cirka 70 %. I Skåne utgör jordbruksmark 46 % av den totala landytan och i
riket utgör den 7 %.
Cirka 13 % av kommunens yta upptas av
bebyggelse.
Cirka 4 % av Kävlinge kommuns areal är
skogsmark, cirka 4 % är betesmark och cirka
9 % är övrig grönstruktur. Den totala ande-

len har minskat sedan förra översiktsplanen
2010.
•

•

Järavallen är ett av Skånes mest välbesökta
utflyktsmål med drygt en halv miljon besökare årligen.
Andel skyddad natur i Kävlinge kommun
utgör 3,7 % av kommunytan år 2020, vilket
har legat konstant de senaste åren. Riksgenomsnittet ligger på 11,2 %.
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Kommunikationer och resande
•

•

•

•

•

•

68 % av kävlingebornas resor görs med bil,
jämfört med 53 % i länet.
Andelen resor som görs med bil är lika stor
för både män och kvinnor i kommunen,
medan på länsnivå görs 50 % av kvinnornas
och 57 % av männens resor med bil.

•

•

År 2020 pendlade 10 864 personer ut från
Kävlinge och omkring 4 034 personer pendlade in till kommunen. Arbetspendlingen sker
framför allt till och från Malmö och Lund.
År 2018 både bodde och arbetade 4 421
personer i kommunen.
Kävlinge kommun har ingen gymnasieskola,
av de totalt 1 426 (2022) eleverna pendlar
majoriteten på cirka cirka 80 % (totalt 1 141
elever i Lund) till Lund.

•

•

Resandet med bil och buss har minskat mellan
åren 2013 och 2018 medan resandet med tåg,
cykel och till fots under samma period har ökat.

Kvinnor har mellan åren 2013 och 2018
minskat resandet med bil och ökat resandet med gång och cykel, medan män har
minskat resandet med bil och buss och ökat
resandet med tåg, cykel och gång.
Kävlinge kommun har en lägre andel gångoch cykelresor (15 %) jämfört med Skåne
som helhet (25,5 %). 16 % av kvinnornas
resor och 13 % av männens resor sker med
gång- och cykel i kommunen.
85,3 % av Kävlinges befolkning har år 2021
tillgång till fiber på minst 100 Mbit/s, jämfört
med Skåne som helhet på 82,3 %.
År 2021 hade 56 % av hushållen på landsbygden i Kävlinge kommun tillgång till fast
bredband om minst 100 Mbit/s, medan
andelen i Skåne län låg på 75 %.

Utbildning
•

Läsåret 2019/20 hade 94 % av avgångseleverna i årskurs 9 behörighet till gymnasiet,
vilket är högre än både Skåne (85,5 %) och
riket (86 %). Flickor var i något högre utsträckning behöriga, med 95,1 % jämfört
med 92,9 % av pojkarna.

•

•

Kävlinge kommun har en välutbildad befolkning då 48,9 % av invånarna i ålder 25-64 år
har en eftergymnasial utbildning år 2021.
46,1 % av kvinnorna i kommunen har en
eftergymnasial utbildning på minst tre år,
vilket är högre i jämförelse med männen
som låg på 37,2 %.

Sysselsättning
•

•

•
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Kävlinge kommun är en av de kommuner
med högst sysselsättning i åldrarna 20-64
år. År 2020 låg den på 84,5 %, i jämförelse
med länet (78,1 %) och riket 78,3 %).
I Kävlinge kommun hade år 2020 83,8 % av
kvinnorna jobb och 85,1 % av männen i åldrarna 20-64 år. I riket hade motsvarande 77,5
% av kvinnorna och 79,1 % av männen jobb.
Kävlinge kommun har en relativ hög andel
som arbetar inom utbildningsväsendet 12,2

% och byggindustrin 9 % (nattbefolkning kolada), vilket är två branscher som ofta växer i
takt med att befolkningen ökar (2019).
•

•

Löddeköpinge och Kävlinge tätort har tillsammans drygt 60 % av sysselsättningstillfällena i kommunen.
70 % av Kävlinge kommuns sysselsatta
befolkning pendlade år 2020 till arbete i en
annan kommun.

Inkomst
•

•

•

Cirka 28 % av invånarna i Kävlinge kommun
var höginkomsttagare år 2019, medan 17,7
% var höginkomsttagare i Skåne och 20 % i
riket.
Medelårsinkomsten är 354 332 kronor i
Kävlinge kommun, 297 647 kronor i Skåne
och 318 209 kronor i riket (år 2020).

•

•

•

Skillnaderna i medelårsinkomst är stor mellan könen, för kvinnor är den år 2020 318
500 kronor medan den för män är 439 300
kronor. I riket hade kvinnor motsvarande
284 323 kronor och män 368 018 kronor.

Kävlinge kommun har den femte lägsta skattesatsen i Sverige med 29,69 % år 2022.
10,1 % av befolkningen i åldern 20–64 år i
Kävlinge kommun hade försörjningsstöd år
2019. Sverigemedel låg på 12,7 %.
Kävlinge kommun har år 2021 en lägre
andel barn och unga som bor i ekonomiskt
utsatta hushåll (5,2 %) jämfört med 14,6 % i
länet och 10,2 % i riket.

Demokrati, hälsa och trygghet
•

•

•

Kävlinge kommun hade ett högt valdeltagande på 91,1 % vid valet 2018, jämfört med
87,2 % i länet och riket.
År 2021 hade Kävlinge kommun 21,7 ohälsodagar per person och år, vilket var färre i
jämförelse med länet som hade 23,6 ohälsodagar.
År 2021 hade åldersgruppen 20-24 år 12,9
ohälsodagar per person och år, vilket är högre än Skåne (10,4) och Sverige (11,3). I kommunen är det även en stor skillnad mellan
könen med 14,9 antal ohälsodagar uttagna
av män och 28 uttagna av kvinnor.

•

•

•

33,6 % av kvinnor och 29,6 % av män i Kävlinge kommun uppnår inte rekommendationen om minst 150 minuters fysisk aktivitet i
veckan. I Skåne är motsvarande siffra 36 %
för kvinnor och 35,7 % för män.
Kävlinges trygghetsindex i polisens trygghetsmätning från år 2021 visar en marginell
nedgång från 1,44 till 1,50. Mellan år 2019
och 2020 förbättrades värdet från 1,59 till
1,44.
Cirka 50 % av kvinnorna i Kävlinge kommun
känner rädsla för att gå ut ensam och motsvarande cirka 16 % av männen. Det är lite
över både Skåne- och rikssnittet.

Miljö
•

•

Det totala utsläppet av kväveoxider (NOx) till
luften var cirka 13 kg/invånare i kommunen
år 2019, med minskande trend. Genomsnittet för riket var 26,8 kg/invånare.
År 2019 stod vägtrafiken för den största delen av kväveoxidutsläpp (NOx) vilket utgjorde 63 % jämfört med 36 % inom länet. Den

näst största utsläppskällan på 15,8 % kom
från jordbruket.
•

I Kävlinge kommun är andelen ekologiskt
odlad åkermark 2 % av den totala arealen
jordbruksmark år 2020, 19 % för riket.
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Omvärldsspaning
– vad ska vi hantera?
Samhället förändras och utvecklas ständigt. I detta avsnitt beskrivs ett urval
av de trender som vi kan utröna idag och som kan komma att påverka den
strategiska planeringen av mark- och vattenanvändningen i Kävlinge kommun
under de närmsta två decennierna. Trenderna spelar in i översiktsplanens vision
för 2040 och de fyra planeringsprinciperna som ger riktning för hur Kävlinge
kommun kommer att fortsätta utvecklas.
DEMOGRAFISKA FÖRÄNDRINGAR

KLIMAT OCH HÅLLBARHET

Sveriges befolkning fortsätter att öka. Svenskarna
är friskare och lever längre vilket bidrar till att
befolkningen totalt sett blir allt äldre. Det föds
dessutom förhållandevis många barn i Sverige i
jämförelse med många EU-länder, vilket tillsammans med en stor flyktinginvandring har genererat en ung befolkning. Även i Kävlinge kommun
finns det en stor andel äldre samt barn och
unga. Befolkningens storlek och sammansättning
påverkar efterfrågan på välfärdstjänster och olika
typer av boende. I Kävlinge kommun innebär det
ett ökat behov av välfärdstjänster som sjukvård,
äldreomsorg, förskola och utbildning. Kommunen behöver verka för seniorboenden i centrala
lägen, anpassning av det befintliga bostadsbeståndet och ett mer diversifierat bostadsutbud
i flera av kommunens orter, vilket underlättar
kvarboende eller flytt till det första egna boendet.

Den globala klimatförändringen medför en ökning av katastrofer och kriser i form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya
sjukdomar, konflikter om vattenresurser samt
människor på flykt. Dessa hot innebär att allt fler
organisationer, företag och individer ställer om
till en mer hållbar livsstil, både i form av anpassning till befintliga förhållanden och utveckling av
nya innovationer. Som kommun har Kävlinge en
viktig roll att spela både för att minska negativ
påverkan på klimatet och genomföra klimatanpassningsåtgärder.

URBANISERING
Urbaniseringen är en trend som har hållit i sig
under lång tid och förväntas fortsätta även de
kommande decennierna. Människor söker sig till
städer för att de erbjuder attraktiva miljöer och
möjlighet till utbildning, arbete, kultur och nöjen.
Storstadsregionerna fortsätter därför att växa
och attrahera nya invånare och företag, vilket leder till ett ökat behov av bostäder, infrastruktur,
välfärdsservice, hållbara transporter och goda
livsmiljöer. Kävlinge, med sitt läge i den expansiva Malmö Lund-regionen, kan antas fortsätta
vara en attraktiv bostadsort och det behöver tas
i beaktande i den fysiska planeringen. Kävlinge
kan tillgodose behovet av det trygga och nära
vardagslivet samt erbjuda hållbara och tillgängliga resealternativ till de stora arbetsmarknaderna
Lund och Malmö.
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Boende, rörelsemönster och konsumtion har
stor klimatpåverkan och mer hållbara alternativ
behöver finnas tillgängliga. Det kan innebära att
Kävlinge kommun verkar för att byggnader är
resurseffektiva och fungerar i ett kretslopp, att
våra resor genererar mindre utsläpp, att naturens ekosystemtjänster värnas och tas tillvara i
planeringen eller att det finns närproducerade
och hållbara alternativ i matbutiken. De avväganden som görs i samhällsplaneringen har stor
möjlighet att leda samhället och individer i en
positiv riktning för att minska klimatpåverkan.
Lokala effekter av klimatförändringarna kan innebära höjda havsnivåer och extremväder i form
av kraftiga skyfall, perioder av torka och kraftiga
värmeböljor i Kävlinge. Genom den fysiska planeringen kan klimatanpassning hantera effekterna
av dessa förändringar för att skydda människor,
infrastruktur och byggnader.

TEKNIK OCH DIGITALISERING
Teknikutvecklingen kan komma att omforma hur
orter och städer används, men även hur framtidens boende ser ut. Delningsekonomi, digitala
verktyg för handel, offentlig service, smarta
städer, automatisering, ökad elektrifiering och
artificiell intelligens blir allt mer centralt för att
utveckla och skapa ett framtidsorienterat näringsliv och upprätthålla god samhällsservice. Det
smarta huset som kan läsa av ens preferenser
utvecklas på flera håll, ny teknik inom sjukvård
och omsorg kan förenkla vardagen för den enskilde och effektivisera verksamheter. Distansarbete
och virtuella möten ger ett förändrat behov av
kontorslokaler och arbetsresor medan digitalisering, automatisering och teknisk utveckling kan
utveckla balansen mellan stad och landsbygd
i positiv riktning. Då den tekniska utvecklingen
sker snabbt behöver Kävlinge kommun framför
allt underlätta för nya tekniska lösningar inom
den fysiska planeringen.

OSÄKER OMVÄRLD
När världen blir mer sammankopplad ökar den
globala sårbarheten. Finansiella kriser, ekologiska
hot, pandemier, krig och förändrade maktbalanser på andra sidan jordklotet kan snabbt få stora
konsekvenser även för oss. Även om världen på
många sätt blivit allt bättre påverkas offentliga
verksamheter starkt av pågående konflikter.
Kommuner och landsting får allt högre krav på
ökad säkerhet och beredskap och trycket växer på statliga verksamheter. Sverige är ett av
de länder i världen där tilliten är som högst, till
varandra och till samhällsinstitutionerna. Det är
grundläggande för ekonomisk utveckling och social välfärd. Hög tillit ger ett mer rättvist samhälle,
kostnaderna minskar och fler saker blir gjorda.
Samhällen som präglas av att människor känner
tillit till varandra och är toleranta mot olikheter
uppmuntrar till kreativitet och entreprenörskap.
Men tilliten minskar bland yngre och tecken finns
på att korruption, fusk och viss typ av kriminalitet
ökar. Globalt och i Sverige ökar också polariseringen. Skillnaderna ökar mellan de som har
tillgång till bostad, arbete och kapital och de
som inte har samma tillgång. Det sker också en
åsiktspolarisering genom att vi får våra nyheter
och information från många skilda kanaler. Informationen anpassas till vilken grupp vi tillhör och
vem vi anser oss vara.

Genom den fysiska planeringen kan Kävlinge
kommun hantera en del av dessa förändringar
som sker i en osäker omvärld. Att aktivt arbeta
för integrering av bostadsområden, ha en aktiv
dialog med invånarna i den fysiska planeringen,
ha en beredskap för förändringar i omvärlden
och ta höjd för förändringar i flyttmönster, behov
av beredskap vid kriser och pandemier är några
av de åtgärder som kan behöva göras.

KÄVLINGE I REGIONEN
Kävlinge är Skånes elfte största kommun befolkningsmässigt, den sjätte största inom MalmöLundregionen. Kävlinge ligger strategiskt längs
med Skånes västra kust med Malmö-Lund i söder
och Landskrona-Helsingborg i norr. En stor andel
av Kävlinges befolkning pendlar till dessa kommuner och allt fler av resorna sker med kollektivtrafik. En majoritet av de som pendlar till kommunen arbetar inom handel. Som kranskommun
i Malmö-Lundregionen kommer en stor del av
inkomsterna från pendlare som jobbar i Malmö
och Lund. Olikheterna mellan kommunerna inom
MalmöLundregionen ökar när det gäller allt från
näringslivets inriktning till demografi, jobbtillväxt, inkomstnivåer och frågor som berör social
hållbarhet. Samtidigt flätas kommunerna alltmer
samman och det inbördes beroendet ökar när
infrastruktur byggs ut och pendlingen mellan
kommunerna ökar i kombination med urbaniseringstrenden. För kommuninvånare och företag
är detta en positiv utveckling då det är vanligt att
röra sig över kommungränser i sin vardag då det
innebär utökade valmöjligheter. För att ta tillvara
framtida utvecklingsmöjligheter behöver Kävlinge
kommun därför värna och utveckla samarbetet
med andra kommuner.
Sedan 1980-talet har samverkan mellan kommuner stadigt ökat genom kommunalförbund,
gemensamma nämnder och interkommunala
företag. Kvalitén och kompetensförsörjningen i
organisationen kan därmed förbättras och kostnader fördelas och detta är fördelar som fortsatt
kan antas driva på samverkan inom ett flertal
områden.
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Mål, planer och program
Översiktsplanen ska bidra till att uppnå mål på global, nationell, regional
och lokal nivå. I följande avsnitt beskrivs några av de övergripande mål som
Kävlinge ÖP 2040 förhåller sig till och som ligger till grund för de strategiska
vägvalen i planen.
AGENDA 2030
Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer och innehåller 17 mål och 169 delmål som
tillsammans kallas de Globala målen för hållbar
utveckling. De globala målen är integrerade och
odelbara, vilket innebär att de balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner av
hållbarhet. För att uppnå en hållbar utveckling
måste hela samhället vara delaktigt i arbetet med
de globala målen och kommunerna i Sverige har
en nyckelroll.
Översiktsplanen är ett av många verktyg som
Kävlinge kommun arbetar med för att bidra till
att nå målen inom Agenda 2030. Kommunen
har tagit fram en strategi för Agenda 2030. I den
prioriteras tre av de globala målen som särskilt
viktiga för Kävlinge kommun att arbeta vidare
med; God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla och Hållbara städer och samhällen.
Under 2020 har ett förslag till handlingsplan
tagits fram, som nu håller på att implementeras
i kommunens styrning och ledning. Det innebär
att Agenda 2030 ska kopplas till de kommunövergripande målen och kvalitetsarbete. I handlingsplanen lyfts ytterligare tre mål som kommunen
kan fokusera på i fortsatt arbete, målen Klimatförändringar, Jämställdhet samt Ekosystem och
biologisk mångfald.
Översiktsplanens långsiktiga perspektiv gör den
till ett särskilt bra verktyg för att arbeta med
hållbarhet, då den blickar mot en längre tidshorisont än andra planer eller kalkyler. I ÖP 2040 har
Kävlinge kommuns ambitioner avseende Agenda
2030 konkretiserats, och en riktning har stakats
ut för vägen dit. Det innebär bland annat att
prioritera ansvarsfullt för att möta den växande
befolkningens behov i samklang med naturens
välmående, reducera vårt ekologiska fotavtryck
och klara ett förändrat klimat. De prioriterade områdena gör sitt avstamp i detta och det
innebär bland annat att kommunen ska värna
och utveckla de gröna och blåa värden som en
del av kommunens utveckling. Ett tryggt och nära
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vardagsliv syftar till att sätta människans välmående i fokus genom att skapa trygga, attraktiva
och tillgängliga miljöer oavsett ålder och social
bakgrund. Genom att bygga tätare i anslutning till
befintlig infrastruktur och tekniska försörjningssystem blir samhällsplaneringen mer resurs- och
energieffektiv. Närheten till kollektivtrafik skapar
även förutsättningar att delta i den regionala
arbetsmarknaden och bidra till en långsiktig och
hållbar ekonomisk tillväxt.
I miljökonsekvensavsnittet utvärderas Översiktsplan 2040 bland annat genom en analys av hur
planen uppfyller de Globala målen.

BARNKONVENTIONEN
Från år 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige
och i och med det förtydligas barnens rättigheter i samhället. Det ställer också tydligare krav
på planeringen. Det innebär att inför alla beslut
som på något sätt rör och påverkar barn, ska en
prövning av barnets bästa göras. Inom samhällsplanering är det viktigt att ta hänsyn till barns och
ungdomars rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet.
Kävlinge kommun ska utgöra en god uppväxtmiljö där planering av platser för möten, lek,
lärande, kultur och idrott använder sig av barnperspektivet. Detta ska genomsyra översiktsplanens prioriterade inriktningar och strategier. I
ett översiktsplanesammanhang innebär det att
barns behov och förutsättningar lyfts vid samhällsplanering och att platsers fysiska utformning
och funktion tar hänsyn till olika åldersgruppers
behov. Kävlinge kommun lyfter detta genom det
prioritera området Ett tryggt och nära vardagsliv.
Genom att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer
i bostadsområden och utveckla offentliga platser
som tar hänsyn till barnens rörelsemönster, behov och stärker deras självständighet och möjlighet att röra sig fritt mellan bostad, skola och
fritidsaktiviteter.

NATIONELLA MÅL
Sveriges miljömål
Sveriges miljömål är nationella mål som visar vad
Sverige ska göra nationellt och internationellt för
att bidra till att genomföra den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Målen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett tjugotal
etappmål. Generationsmålet visar riktningen för
vad som måste göras inom en generation för att
miljökvalitetsmålen ska nås och är vägledande
för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att
till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.”
De 16 miljökvalitetsmålen är mer preciserade när
det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en
god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030.
Preciseringarna ska förtydliga vad miljökvalitetsmålen innebär och används även som kriterier
vid uppföljningen av målen.
Sveriges kommuner har en självklar roll att
uppnå de nationella miljömålen. God fysisk
planering innebär att kommunens miljöbelastning, klimatpåverkan och resursanvändning i hög
grad kan styras. Kävlinge bidrar till att uppfylla
de nationella miljömålen genom att prioritera
planeringen av Kävlinges fysiska miljö idag, för att
skapa förutsättningar att möta människans och
naturens behov långsiktigt och hållbart. Genom
översiktsplanens fyra prioriterade områden vill
kommunen verka för att bidra till att uppnå de
nationella miljömålen.

Sveriges friluftsmål
Friluftslivet ger oss god hälsa, naturförståelse
och bidrar till regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som
regeringen beslutade 2012. Det övergripande
målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och
utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund
för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet
att få naturupplevelser, välbefinnande, social
gemenskap och ökad kunskap om natur och
miljö. Friluftslivet har också nära koppling till
andra nationella mål såsom miljökvalitetsmål,
folkhälsomål och mål för turismutveckling. Ett
friluftsliv för alla innebär också en nära koppling
till funktionshinderspolitiken samt skolans uppdrag om utbildning. Friluftsliv anknyter även till

flera av de globala målen för hållbar utveckling,
Agenda 2030.
Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande friluftsliv genom
sin översiktliga planering. För Kävlinge kommun
är det ett prioriterat område att lyfta naturens
värde i högre utsträckning och det återkommer
även i planeringsprinciperna. I Kävlinge kommun
innebär det att öka tillgängligheten till parker
och naturområden för att underlätta ett aktivt
friluftsliv för fler. Det görs bland annat genom att
nya bostäder och verksamhetsområden utvecklas i samklang med de blåa och gröna värdena.
Det inkluderar att värna och utveckla befintliga
och nya naturreservat, samt tillgängliggöra gröna
stråk, parker och naturområden i anslutning till
befintlig och ny bebyggelse.

Nationella kulturmiljömål
De nationella kulturmiljömålens syfte är att
främja ett hållbart samhälle där en mångfald av
kulturmiljöer tas till vara, används och utvecklas.
Medborgare ska ha möjlighet att delta samt ges
förutsättningar för ökad förståelse och ansvar för
kulturmiljön. De nationella kulturmiljömålen ska
leda till ökad kunskap och respekt för den historiska bebyggelsen. Befintliga kulturmiljöer ska
värdesättas och förstärkas i den fysiska planeringen genom att integreras i planeringen av nya
områden för bebyggelse, parker och offentliga
platser. Genom restaurering kan byggnadernas
funktioner förbättras och anpassning till miljökrav och andra behov uppfyllas.
Kulturmiljön, en orts identitet eller bykänsla, är
viktiga element när invånare beskriver sin boendemiljö. Att bygga vidare på och komplettera ny
bebyggelse i samklang med befintlig är en central
del för den fysiska planeringen när kommunen växer. I planprocessen ska kulturhistoriska
värden såväl värnas och beaktas för att positivt
bidra till utvecklingen av kommunen som helhet.
Kävlinge kommun lyfter detta område bland
annat genom planeringsprinciperna Utveckla en
välgestaltad livsmiljö och Utveckla den hållbara
småhusstaden.

Gestaltad livsmiljö
Sverige har sedan 2018 en samlad politik för
det som kallas ”gestaltade livsmiljöer”. Gestaltad
livsmiljö handlar om allting som finns omkring oss:
bostadshus, skolor och sjukhus, men också det
offentliga rummet med parker, gator och torg. Målet är tydligt: ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form,
design, offentlig konst och kulturarv - ska bidra till ett
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hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ska få
möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.”
Kävlinge kommun lyfter detta område i planeringsprincipen Utveckla en välgestaltad livsmiljö.
Kävlinge kommun vill ta vara på platsens värde
och potential för att utveckla en välgestaltad
livsmiljö som bidrar till kommuninvånarnas välmående och kommunens attraktivitet. Nya stadsrum och byggnader ska kunna vara formmässigt
representativa för sin tid i samklang med tidigare
uttryck för arkitektur och form.

Transportpolitiska mål
Sveriges transportpolitiska mål består av ett övergripande mål, ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Det övergripande transportpolitiska målet
innebär att den svenska transportpolitiken ska
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Funktionsmålet handlar om att tillgängligheten ska utvecklas
för medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas med
avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa.
Som etablerad pendlarkommun är resandet och
transport en central del i kommunens översiktliga
planering. Kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk skall utvecklas strategiskt tillsammans med
nya och befintliga bostadsområden för att bidra
till att öka det aktiva resandet till jobb, skola och
fritidsaktiviteter. Säkra och trygga transportalternativ som bidrar till en ökad hälsa och rörlighet
för kommunens alla invånare är central. Kävlinge
kommun lyfter detta genom bland annat det
prioriterade området Växa i hållbara lägen samt
planeringsprinciperna Utveckla i starka kollektivtrafikstråk och Utveckla en hållbar infrastruktur som
binder samman.

Nationellt mål för jämställdhet
Det övergripande nationella målet för
jämställdhetspolitiken innebär att kvinnor och
män är lika värda och har samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter att forma samhället
och sina egna liv. Målet konkretiseras i sex delmål avseende bland annat makt och inflytande,
ekonomi, utbildning, hälsa, hem och omsorgsarbete samt mäns våld mot kvinnor.
Kävlinge kommun bidrar till målet för ökad jämställdhet genom att den fysiska planeringen skapar förutsättningar för kvinnor och män, pojkar
och flickor att röra sig tryggt och enkelt från och
till bostad, arbete, skola, service och fritidsaktiviteter. Närhet och tillgänglighet är i fokus när
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kommunen växer. Blandad bebyggelse, mötesplatser, multifunktionella områden och byggnader bidrar till att skapa trygga miljöer för rörelse
under hela dygnet. Kävlinge kommun lyfter detta
bland annat i det prioriterade området Ett tryggt
och nära vardagsliv, samt planeringsprincipen
Utveckla en levande stadskärna.

Nationellt mål för folkhälsa
Det övergripande målet avseende folkhälsa är att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målet konkretiseras i åtta målområden inom bland
annat boende och närmiljö samt levnadsvanor.
Genom den översiktliga planeringen vill Kävlinge
kommun underlätta för alla oavsett förmåga, att
enkelt och säkert röra sig till fots och med cykel
vilket underlättar för motion i vardagen. Vårdinrättningar ska vara strategiskt belägna för tillgänglig
service. Livsmiljön med integrerad grönstruktur
har en positiv effekt på människors välmående
och skall därför värnas och utvecklas i planeringen
av kommunen. Översiktsplanens planeringsområden Ett tryggt och nära vardagsliv samt Å, hav
och natur är nära syftar särskilt till att bidra till
dessa nationella mål. Vidare vill kommunen lyfta
detta område genom planeringsprinciperna
Utveckla den hållbara småhusstaden, Utveckla i starka
kollektivtrafikstråk och Utveckla en mångfunktionell
blågrön infrastruktur.

Nationellt mål för funktionshinder
Det nationella målet för funktionshinder är att
uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
i ett samhälle med mångfald som grund. Målet
ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.
Kävlinge kommuns översiktliga planering ska
skapa förutsättningarna som säkerställer att
utvecklingen av den fysiska miljön innebär
förbättrad framkomlighet, självständighet och
delaktighet för kommunens alla invånare och
besökare, oavsett funktionsvariation. Det är av
vikt att perspektivet finns med tidigt i efterföljande detaljplanering. Genom översiktsplanens
prioriterade område Ett tryggt och nära vardagsliv
vill kommunen bidra till detta målområde.

REGIONALA MÅL OCH PROGRAM

•

Stärka mångfalden av attraktiva och hälso
främjande livsmiljöer med tillgång till rekreation

Det öppna Skåne 2030
– Skånes regionala utvecklingsstrategi

•

Växa effektivt med en balanserad och hållbar
mark- och vattenanvändning

Den regionala utvecklingsstrategin bygger på
visionen om ”Det öppna Skåne 2030”. Till visionen
pekas sex visionsmål ut:

•

Planera för en god miljö och en hållbar resursanvändning

•

Stärka Skånes relationer med omvärlden

•

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

•

Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor

•

Skåne ska stärka mångfalden av
goda livsmiljöer

•

Skåne ska ha en god miljö och en hållbar
resursanvändning.

•

Skåne ska utveckla framtidens välfärd

•

Skåne ska vara globalt attraktivt

De prioriterade områdena för ÖP 2040 Växa i
hållbara lägen och Samspel i en expansiv storstadsregion syftar till att bidra till målen för den regionala utvecklingsstrategin. Vidare lyfter planeringsprinciperna Utveckla en hållbar infrastruktur
som binder samman och Utveckla förutsättningarna för ett mångfacetterat näringsliv regionens målområde. Kävlinge kommun planerar för blandad
bostadsbebyggelse i pendlingsnära lägen, vilket
bidrar till det regionala bostadsbeståndet och det
långsiktiga skånska utvecklingsarbetet. Kommunen är strategiskt belägen mellan regionens stora
tillväxtmotorer och bidrar till att stärka Skånes
tillväxtmotorer.

Strukturbild för Skåne och
Regionplan 2022
Strukturbild för Skåne syftar till att koppla ihop
den regionala utvecklingsstrategin för Skåne
med kommunernas översiktsplaner. 2013 togs
en strukturbild fram innehållande gemensamma
strategier för de hållbara fysiska strukturerna i
Skåne utifrån målbilden om Det flerkärniga Skåne.
Sedan januari 2019 anges i PBL att Region Skåne
ska anta en regionplan som blir vägledande för
kommunernas fortsatta arbete med översiktlig planering. Regionplan för Skåne 2022-2040,
antagen juni 2022, tar sin utgångspunkt i Det
flerkärniga Skåne. Sex planeringsstrategier har
pekats ut;

•

Utveckla flerkärnigheten och stärka samspelet
mellan stad och landsbygd

•

Stärka tillgängligheten och binda samman
Skåne

Ett av de prioriterade områdena för ÖP 2040 är
Samspel i en expansiv storstadsregion som syftar till
att bidra till den regionala planeringen. Vidare syftar flertalet av planeringsprinciperna till att utveckla
regionplanens strategier. Översiktsplanen för
Kävlinge kommun kommer att bidra till regionplanens mål att växa flerkärnigt genom att prioritera bostadsutvecklingen i de större tätorterna,
i enighet med den förväntade befolkningsutvecklingen. Pendlingen till Skånes tillväxtmotorer är
idag stor och kommunen arbetar för att i översiktsplanen skapa förutsättningar för att fortsätta
bidra till regionens ekonomiska utveckling.

Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne 2050
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne
2050 anger en riktning för hur transportsystemet
i Skåne ska utvecklas för att nå uppsatta nationella
klimat- och miljömål samt att kollektivtrafikens
marknadsandel ska uppgå till minst 40 % av den
motoriserade trafiken. Strategin är vägledande
för framtida satsningar i befintlig infrastruktur
och nyinvesteringar i Skånes transportsystem.
Till strategin har ett antal fördjupningar tagits
fram så som Strategi för den hållbara gods- och
logistikregionen, Cykelstrategi för Skåne och
Mobilitetsplan för Skåne.
Kävlinges roll i regionen har förstärkts av det
växande antalet invånare som pendlar från kommunen till Skånes arbetsplatser och lärosäten. Ett
hållbart och integrerat transportsystem för hela
Skåne är därmed en prioritet för samhällsutvecklingen i kommunen och det fortsatta deltagandet
i det regionala samspelet. Kävlinge kommun lyfter detta genom bland annat planeringsprinciperna Utveckla i starka kollektivtrafikstråk och Utveckla
en hållbar infrastruktur som binder samman.
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Regional och nationell
transportinfrastrukturplan 2018–2029

fylla basnivåerna i trafikförsörjningsprogrammet
och ligga på en nivå som ger ett attraktivt utbud.

Den regionala transportinfrastrukturplanen
visar, tillsammans med regeringens nationella
transportplan, vilka investeringar som ska göras
i Skåne under kommande tolvårsperiod. Planen
avser i huvudsak investeringsåtgärder i det statliga regionala vägnätet i Skåne. Trafikverket har
samtidigt upprättat en nationell transportplan för
investeringar på järnvägsnätet och det nationella
stamvägnätet. Den regionala transportinfrastrukturplanen innehåller också cykelvägsplan.

I linje med strategin vill Kävlinge kommun genom
det prioriterade området Växa i hållbara lägen
samt planeringsstrategierna Utveckla i starka
kollektivtrafikstråk och Utveckla en hållbar infrastruktur som binder samman, fokusera bostadsutbyggandet i kollektivtrafiknära lägen. Kävlinge
kommun bidrar med att stärka resandeunderlaget för tågtrafiken genom att etablera nya
bostadsområden inom gång- och cykelavstånd till
stationslägena i Kävlinge, Furulund och Dösjebro.

Kävlinge kommun avser att samverka med
Region Skåne och Trafikverket för att nå transportinfrastrukturmålet och en ökad tillgänglighet
för integrerad kollektivtrafik, cykel och gång i
hela Skåne. Kävlinge kommun lyfter detta genom
bland annat planeringsprinciperna Utveckla i
starka kollektivtrafikstråk och Utveckla en hållbar
infrastruktur som binder samman.

Skånska åtgärder för miljömålen
2022-2025

Trafikförsörjningsprogram
Trafikförsörjningsprogrammet innehåller både
mål och strategiska ställningstaganden knutna till
kollektivtrafiken i Skåne. Mål för kollektivtrafiken
är bland annat att antalet resor ska fördubblas till
år 2020 jämfört med 2006, marknadsandelen ska
uppgå till minst 40 % år 2030 samt att minst 91,5
% av skåningarna ska erbjudas minst tio dagliga
(vardagar) resmöjligheter till någon av regionens
tillväxtmotorer, med en restid på max en timme.
Den mellankommunala pendlingen från Kävlinge
är stor och kommunen bidrar till att uppnå målen
i trafikförsörjningsprogrammet genom att förbättra förutsättningarna för fler att välja kollektivtrafiken. Detta genom att bygga i kollektivtrafiknära lägen, samt identifiera möjlig utbyggnad
av infrastruktur för ökat användning av buss
och tåg i hela kommunen. Det lyfts bland annat i
översiktsplanens prioriterade område Växa i hållbara lägen, samt i planeringsprinciperna Utveckla
i starka kollektivtrafikstråk och Utveckla en hållbar
infrastruktur som binder samman.

Persontågsstrategi för
Skåne 2020–2040
Persontågsstrategin syftar till att tydliggöra behov för tågtrafikens utveckling och visa på vilka
åtgärder som krävs för att nå regionalt uppsatta
mål. Andelen tågresor behöver öka med 100 %
till år 2030 och med 60 % mellan 2030 och 2040.
Utvecklingen förutsätter tillgång till fler fordon
och utbyggnader i tågnätet. Turtätheten ska upp-
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Skånes åtgärdsprogram avseende miljömålsarbetet i Skåne visar riktningen för det fortsatta
miljöarbetet i länet. För att få ut störst resultat
av de insatser som tagits fram krävs ett utvecklat
samarbete. Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i
Skåne för att öka förutsättningarna för att nå
den kvalitet som uttrycks i de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Åtgärdsprogrammet innehåller 62
åtgärder, fördelade på fyra prioriterade områden, som anses vara särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne.
De prioriterade områdena är hållbara städer och
samhällen, hållbar mark- och vattenanvändning,
hållbar livsmedelsförsörjning och hållbar konsumtion och produktion.
Kävlinge kommun vill i det översiktliga arbetet
prioritera att skapa förutsättningar för att uppnå
miljömålen i länet. Syftet med planens prioriterade områden är att hållbart och långsiktigt hushålla med kommunens mark- och vattenresurser
i takt med att befolkningen växer. Bland annat
genom att skydda, utveckla och tillgängliggöra
gröna och blå värden i tätort och på landsbygd
och skapa förutsättningar för att välja att gå,
cykla, åka buss eller tåg. Kommunen vill bidra till
de skånska åtgärderna för miljömålen genom
översiktsplanens prioriterade område Växa i hållbara lägen, samt planeringsprinciperna Utveckla
i starka kollektivtrafikstråk och Utveckla en hållbar
infrastruktur som binder samman.

Regional handlingsplan för
grön infrastruktur 2019–2030
Regional handlingsplan för grön infrastruktur
syftar till att långsiktigt bevara och utveckla sammanhängande grön infrastruktur i Skåne. Den
innehåller 8 insatsområden och 75 åtgärder som

ska bidra till att säkra länets ekologiska mångfald
och ekosystemtjänster för framtiden. Planen är
ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan
användas av olika aktörer i samhället.
Kävlinge kommun bidrar till planen genom det
prioriterade området Å, hav och natur är nära.
Inriktningen för översiktsplanen är att långsiktigt
hushålla med kommunens mark- och vattenresurser i takt med att befolkningen växer, samt
utveckla sammanhängande gröna strukturer.
Genom att skydda, utveckla och tillgängliggöra
gröna och blå värden i tätort och på landsbygd
bidrar kommunen till den regionala gröna infrastrukturen.

Klimat- och energistrategi för Skåne
Klimat- och energistrategi för Skåne ger vägledning för det regionala klimat- och energiarbetet
och skapar förutsättningar för att nå ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030, med
det långsiktiga målet att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Klimatmål för Skåne till år 2030
är bland annat att utsläppen av växthusgaser och
energianvändningen ska minska, andelen resor
med kollektivtrafik, cykel eller gång ska öka samt
att utsläppen av växthusgaser från transporter
ska minska.
Kävlinge kommun kommer att bidra till att uppnå
målen genom de prioriterade områdena Ett tryggt
och nära vardagsliv och Växa i hållbara lägen. Den
strategiska planeringen av den fysiska miljön
syftar till att boende och besökare enkelt skall
kunna välja hållbara resealternativ. Bland annat
genom att prioritera nya bostäder, verksamheter
och service nära kollektivtrafik, samt utveckla en
integrerad och tillgänglig infrastruktur för fotgängare och cyklister i alla åldrar, oavsett förmåga.

bidra till att uppnå jämställdhetsstrategins mål.
Detta kan innebära blandad bebyggelse med
närhet till hem, skola, service, rekreation och som
skapar tillgänglighet, trygghet och förutsättningar
att dela på ansvaret för barn och hem.

Strukturplan MalmöLundregionen
MalmöLundregionen är ett samarbete mellan
kommunerna Malmö, Burlöv, Eslöv, Höör,
Kävlinge, Lomma, Lund, Skurup, Staffanstorp,
Svedala, Trelleborg och Vellinge i sydvästra Skåne.
Strukturplan för MalmöLundregionen är ett verktyg genom målbild, strategier, ställningstaganden
och kartor för att gemensamt ta tag i regionens
utmaningar och stärka en fortsatt positiv utveckling. Tillsammans ska kommunerna verka för att
MalmöLundregionen år 2035 är; motorn mitt i
Nordeuropa, en hållbar och sammankopplad
storstadsregion, och har Sveriges bästa livsmiljö.
Strukturplanen ska utgöra ett underlag för
kommunernas översiktliga planering, men även
i dialogen med nationella och regionala aktörer.
Kävlinge är en pendlarkommun där en stor del
av MalmöLundregionens arbetskraft bor och dit
många från närliggande kommuner väljer att
flytta. ÖP 2040 prioriterar och lyfter bland annat
Att växa i hållbara lägen samt Samspel i en expansiv storstadsregion för att bidra till strukturplanens
mål. I översiktsplanen vill bland annat Kävlinge
lyfta mark för ny bostadsbebyggelse i attraktiva
livsmiljöer med närhet till rekreation, service och
hållbara resealternativ kopplade till regionen.
´

Jämställdhetsstrategi
för Skåne 2017–2020
Ett jämställt Skåne har till syfte att anpassa och
konkretisera de nationella jämställdhetspolitiska
målen utifrån skånska förutsättningar. Inom ramen för strategin finns tre övergripande mål för
jämställdhetsarbetet i Skåne.
I den översiktliga planeringen för Kävlinge kan
kommunen bidra genom att skapa goda förutsättningar i den fysiska planeringen som underlättar i vardagslivet. Med översiktsplanens
prioriterade område Ett tryggt och nära vardagsliv,
samt flera planeringsprinciper, vill kommunen
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2. Allmänna intressen
och riksintressen
Avsnittet redogör för områden av särskilt värde eller där särskild
hänsyn behöver beaktas vid till exempel detaljplanering, bygglovsprövning eller andra åtgärder i den fysiska miljön. Det gäller
exempelvis höga natur- och kulturvärden eller områden med
risker och störningar. Här redovisas även de riksintressen som
finns i Kävlinge kommun. Beskrivningarna av värden i detta
avsnitt ligger till grund för bedömningar om vad som är
lämplig markanvändning i kommunen.
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Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska mark- och vattenområden användas till
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till
beskaffenhet och läge och till behoven. Mark får bara tas i anspråk för att
bebyggas om den, från allmän synpunkt, är lämplig för ändamålet. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i kapitel 3 och 4 i
miljöbalken (MB) ska tillämpas, där bland annat riksintresseområdena ingår.
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitel MB ska följas.
ALLMÄNNA INTRESSEN
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitlet 3 §
ska översiktsplanen redovisa hur kommunen
planerar för att hänsyn tas till allmänna intressen
vid beslut om användning av mark och vatten.
Allmänna intressen rör till exempel natur- och
kulturvärden, miljö- och klimataspekter, kommunikationsleder samt vissa bestämmelser i miljöbalken (MB).

RIKSINTRESSEN
Allmänna intressen som är särskilt värdefulla och
av betydelse för hela landet kallas riksintressen.

Riksintressena pekas ut av statliga myndigheter
och regleras i MB. I en översiktsplan ska områden
av riksintresse redovisas och kommunen ska redogöra för sin bedömning av hur riksintressenas
värden ska tillgodoses. Enligt MB ska områden
som är av riksintresse skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada deras värden eller försvåra
möjligheten att utnyttja områdena eller anläggningarna för avsett ändamål. Kävlinge kommun
berörs av ett flertal riksintressen. De redovisas
utifrån ämnesområde i följande avsnitt. Beskrivningarna av riksintresse i detta kapitel utgår från
respektive myndighets värdebeskrivning.
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Järnväg - beﬁntlig station

Järnväg - beﬁntlig

Utredningsomrade nya stambanor

Hamn - beﬁntlig

Sjöfart - beﬁntlig farled

Sjöfart - ankarplatser

Riksintresse Högexploaterad kust

Väg - beﬁntlig

Riksintresse Friluftsliv

Riksintresse Naturvård

Riksintresse Kulturmiljövård

Riksintresse ﬂyg

Karta alla riksintressen i Kävlinge kommun
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HÄNSYN TILL ALLMÄNNA
INTRESSEN OCH RIKSINTRESSEN
De allmänna intressena och riksintressena är en
viktig utgångspunkt vid avvägning av lämplig markanvändning i en översiktsplan. I översiktsplanen
görs en första, översiktlig bedömning av lämplig
mark- och vattenanvändning. En fördjupad
avvägning mot allmänna intressen och riksintressen måste sedan göras i varje enskilt fall
i fortsatt planering. I detta kapitel redovisas en
beskrivning av respektive riksintresseområdes
värden. Här redovisas även områden där det kan
vara olämpligt med en viss typ av bebyggelse
eller där särskilda krav ställs på utformning eller
vidare utredningar. Det kan handla om områden
med höga natur- och kulturvärden eller områden
med risker och störningar. Redovisningen
av hänsynsområden ska underlätta sådana
avvägningar. Kommunens ställningstaganden för
hur de allmänna intressena och riksintressenas
värden ska säkerställas eller utvecklas sker under

avsnittet Mark – och vattenanvändning. Vid
hantering av ärenden ska kommunen främja:

•

En ändamålsenlig struktur och en estetiskt
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.

•

En från social synpunkt god livsmiljö som är
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.

•

En långsiktigt god hushållning med mark,
vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt.

•

En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.

•

Bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet.

Ett urval av kartor presenteras i kommande
avsnitt. Ett fullständigt kartmaterial redovisas i
kartportalen www.kavlinge.se/oversiktsplan2040

Naturmiljövärden
RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD
Utpekande av ett riksintresse för naturvård enligt
3 kapitel 6 § miljöbalken (MB) görs av Naturvårdsverket. Riksintresset ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada naturmiljön.
Saxån-Braån (N49): Värdena utgörs av att
vattendragen är lek- och uppväxtområden för
havsöring, samt hyser de två sårbara fiskarterna
grönling och sandkrypare. Saxåns havsöringsstam bedöms ha stort skyddsvärde med få
motsvarigheter i länet. Saxån är ett av endast 14
vattendrag i Sverige som hyser grönling. Sandkrypare finns endast i fem vattendrag i Sverige. I
Saxån finns även de sällsynta snäckorna Bithynia
leachii och Hydraena pulchella. Kungsfiskare
förekommer i ådalarna.
Förutsättningar för bevarande är att pågående
markanvändning inte avsevärt förändras. Ingrepp
såsom kulvertering eller förändring av vattendragets sträckning eller bottenprofil, vandringshinder och vattenreglering, vattenuttag, utsläpp
av försurande ämnen, tillförsel av främmande
öringstammar och skogsavverkning längs vattendraget medför att områdets naturvärden skadas.
Riksintresset säkerställs genom naturreservatet
Saxåns mynning (i Landskrona kommun). Delar av riksintresset är även utpekat som Natura
2000-område.
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V Karaby-Dagstorps backar-Dagstorps mosse
(N50): Värdena utgörs av rikkärr. Dagstorps
mosse utgörs även av fuktäng. Området hyser en
värdefull flora. Inom det mycket flacka området
mellan Kävlinge och Teckomatorp framträder
Karaby-, Dagstorps- och Norrvidinge backar
markant. Karaby backar och Ekeshögarna har
torrängsvegetation med sandnejlika. Dagstorps
mosse är ett rikkärr med stor ögontröst, majnycklar, källgräs med mera. I Mossarps mosse finns
flera orkidéarter.
Förutsättningar för bevarande är att dränering eller höjd grundvattennivå ej sker, samt att fortsatt
hävd och ingen gödsling sker. Riksintresset säkerställs genom naturreservatet Dagstorps mosse
samt Natura 2000-områdena Karaby backar,
Ekeshögarna och Dagstorps mosse enligt art- och
habitatdirektivet (SCI).
Kuststräckan Häljarp-Lomma (N51): Värdena utgörs av ett typiskt och välutvecklat isälvsdelta. De
representativa odlingslandskapen Järavallen och
Lödde å-Salviken är flacka odlingsbygder med
rikt fågelliv. Här finns Saxåns mynning med ängsoch naturbetesmarker. Detta område utgörs av
sidvallsäng, öppen hagmark och havsstrandäng.
Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som jordtistel
och sumpgentiana. Havsstrandängen är en viktig
fågellokal. Lödde ås omgivningar utgörs av värdefull mad vid vattendrag. Järavallen är en markant

littorinastrandvall och strandhak. Strandhaket är
bildat i de distala delarna till Saxtorpsdeltats avlagringar. Deltat uppvisar en mångfald av former
såsom dödiskontakter, dödishålor och fluviala
erosionsrännor. Saxtorpsdeltat är beläget över
den så kallade Alnarpssänkan, en förkastningsdal
i berggrunden, orienterad i nordvästlig-sydostlig
riktning. Dalen är utfylld med kvartära avlagringar som uppvisar en komplex stratigrafi. Sidvallsängen hävdas genom årlig slåtter. Området är
beteshävdat. Barsebäcks mosse är övervintringsoch rastlokal för bland annat gräsand, bergand,
vigg, knipa, storskrake, knölsvan och sångsvan.
Här finns även kricka och salskrake under vinterhalvåret. Den grunda Lundåkrabukten är viktig
lokal för vadare och änder.
Förutsättningar för bevarande är fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement, restaurering av igenvuxna ängar och
naturbetesmarker. Riksintresset säkerställs
genom naturreservaten Saxåns mynning, Järavallen och Löddeåns mynning, och Salvikens
strandängar. Området ingår i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (objekt M6101,
M6102, 61–63, 82–27/28/29) och i länsstyrelsen
i Skånes program för bevarande av natur- och
kulturmiljövärden i odlingslandskapet (objekt
61–1:1/1:2/2/85-1:5). Lundåkrabukten är CWområde enligt Ramsarkonventionen samt ett
Marine Protected Area (MPA). Inom riksintresset
är Löddeåns mynning vid Lundåkrabukten även
natura 2000-område enligt fågeldirektivet (SPA)
och Saxåns mynning-Järavallen är det enligt artoch habitatdirektivet (SCI).
Stora Harrie mosse (N52): Värdena utgörs
av att Stora Harrie mosse är ett litet och högt
värderat rikt topogent kärr med botaniska
värden kring ett kalkhaltigt källflöde. Kalkkärr
och kalkfuktängar är naturtyper som idag är
mycket sällsynta i det skånska landskapet. De
är geografiskt begränsade till kalkpåverkade
områden och inom dessa till arealmässigt mycket
små enheter. Vegetationstyperna tillhör några av
vårt lands mest hotade och skyddsvärda biotoper.
Kalkkärren och kalkfuktängarna innehåller ett
stort antal sällsynta, fridlysta och utrotningshotade
växtarter. De har ett högt naturvetenskapligt värde
samtidigt som de utgör oersättliga natur- och
kulturklenoder. Stora Harrie mosse är en rest av
ett tidigare mer vidsträckt rikkärrsområde. Genom
dikning har huvuddelen av området överförts till
åker. Mossen är till största delen betad, men har
aldrig blivit helt uppodlad, varför många arter
från den ursprungliga rikkärrsfloran finns kvar.
Området hyser bland annat hänsynskrävande

arter som näbbstarr, loppstarr, källgräs, tätört,
sumpgentiana, vaxnycklar, jungfru marie nycklar,
kärrknipprot, gulyxne, majviva, källfräne och
axag. En för sydvästskåne ovanligt tät population
av ängsnycklar förekommer också.
Förutsättningar för bevarande är bibehållet nyttjande och hävd, ingen ytterligare dränering, förhöjd grundvattennivå, ingen gödsling. Avverkning
av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i
kantzoner kan skada naturvärdena. Riksintresset
säkerställs genom naturreservatet Stora Harrie
mosse, att våtmarken ingår i myrskyddsplan för
Sverige och genom Natura 2000-området Stora
Harrie mosse (SCI).
Stångby mosse (N53): Värdena utgörs av att
Stångby mosse är ett rikt topogent kärr med
höga botaniska värden. Stångby mosse är en
representativ ängs- och naturbetesmark som
utgörs av sidvallsäng och öppen hagmark. Här
återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som löppstarr och
sumpgentiana. Större delen av sidvallsängen
slås årligen av naturskyddsföreningen. Hagmarken är mestadels ohävdad. Exempel på vegetationstyper vid Stångby mosse är kalkfuktäng,
tuvtåteläng, högörtäng och extremrikkärr. De
art- och individrika växtsamhällena hyser arter
som honungsblomster, gulyxne, svarttåg, kärrknipprot, sumpgentiana, loppstarr, näbbstarr
och slåtterblomma. Av de för Stångby mosse
speciella arterna i rikkärrvegetationen och delvis i
kalkfuktängen kan nämnas orkidéen myggnyckel.
Denna växer inte bara på betad mark, utan tycks
även trivas bland vassen i obetade områden.
Inom samma område växer även svarttåg. Andra
sällsynta arter som växer i Stångby mosse är
kärrknipprot, loppstarr och blekvide. Den tidigare torvtäktverksamheten har troligen gynnat
rikkärrvegetationen. Vid uppgrävningen bildades
vattenhål och en variation i fuktighetsgrad, vilket
gjorde att olika arter kunde finna lämplig miljö.
Förutsättningar för bevarande är bibehållet
nyttjande, ingen markavvattning, fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad
betesdrift och skötsel av landskapselement samt
restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Riksintresset säkerställs genom naturreservatet Stångby mosse. Området ingår i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (objekt
81–407 (NR)) och i länsstyrelsen i Skånes program
för bevarande av natur- och kulturmiljövärden
i odlingslandskapet. Våtmarken ingår i myrskyddsplan för Sverige. Delar av området är
utpekat som Natura 2000-område enligt art- och
habitatdirektivet (SCI).
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Karta riksintresse naturvård

NATURA 2000
Natura 2000-områden utses med stöd av två
EU-direktiv: fågeldirektivet (SPA) och art- och
habitatdirektivet (SCI). Där listas 170 naturtyper
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter
som särskilt värdefulla. Medlemsstaterna har,
med start 1993, valt ut områden med utgångspunkt från listorna. Varje land ansvarar för
förvaltningen av områdena och att de listade
arterna och livsmiljöerna bevaras. En stor del
av Sveriges Natura 2000-områden är dessutom
skyddade som nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde etcetera. Alla Natura 2000-områden är dessutom riksintresse enligt MB.
Syftet med Natura 2000 är att bevara värdefull
natur, men innebär inte ett generellt stopp för
pågående markanvändning eller utveckling av
samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall
vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som
inte kan tillåtas. Länsstyrelsen ansvarar för att
ta fram förslag på Natura 2000-områden och
regeringen föreslår sedan områden till EUkommissionen. Svensk skyddslagstiftning börjar
gälla när regeringen beslutat att föreslå ett
område. I kommunen finns följande utpekade
Natura 2000-områden.
Lundåkrabukten (SPA): Värdena består av landoch vattenmiljöer som bland annat gör området
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Riksintresse Naturvård

till en viktig rast-, övervintring-, uppväxt- och
häckningslokal för fåglar. Sjöfågel prioriteras särskilt, liksom vadarfåglar vilka är knutna till hävdgynnade marker för sin häckning. På land prioriteras arter knutna till hävdade strandängsmiljöer
och våtmarksområden jämfört med de som
gynnas av områden med till exempel högvuxna
örter, bladvass, buskar eller träd.
Lundåkrabukten är en av Öresunds värdekärnor för fågellivet och ett viktigt våtmarksområde längs Sveriges västra kust för de utpekade
arterna. Det grunda havsområdet är av särskild
betydelse som övervintringsområde för sjöfågel.
Tillsammans med strandmarkerna, som kontinuerligt betats sedan urminnes tid, och revlarna
är havsområdet viktigt för häckande, rastande
tärnor och vadarfåglar. De grunda bottnarna,
Saxåns estuarie, lagunerna, revlarna och de betade strandmarkerna utgör värdefulla födosöksoch livsmiljöer.
Löddeåns mynning (SPA): Värdena består av
livsmiljöer viktiga för vissa fågelarter och präglas
av öppna, betade havsstrandängar och fuktängar
med anslutning till vatten, öppna betesmarker,
vassrika eutrofa vattenmiljöer, grunda vegetationsrika marker nära vatten, kuster med grunda
fiskrika vatten, betade stränder med starrtuvor
samt betesmark med blommande och bärande
buskar. Varje art ska bidra till att upprätthålla

gynnsam bevarandestatus inom sin biogeografiska region. Gynnsam bevarandestatus innebär
att artens population ska vara säkrad på lång sikt
och att deras naturliga utbredningsområde inte
minskar. Arternas behov ska tillgodoses i området vad gäller födotillgång och skydd. Vissa arter
ska kunna häcka i området.
Området är ett viktigt område för både häckande och rastande fåglar, speciellt för vadarfåglar.
Området är också viktigt för sällsynta marina
växter som till exempel strandkämpar, sodaört
och marviol. Naturtyper som salta strandängar
och grunda marina områden, estuarier finns
bland annat vid åmynningen till Kävlingeån.
Huvuddelen av området är hävdat som
betesmark. Hela mynningsområdet vid Löddeåns
mynning är, tillsammans med den närliggande
Salviken, från ornitologisk synpunkt ett av de
värdefullaste områdena i denna del av Öresund.
Området är internationellt viktigt som rast- och
övervintringslokal för vadarfåglar, änder och
gäss.
Dagstorps mosse (SCI): Värdena består av betade
rikkärr med omgivande fuktängar i ett intensivt
brukat odlingslandskap strax utanför Kävlinge.
Berggrunden utgörs av krita vilken är överlagrad
av isälvssand och torv. Den flacka betesmarken
sluttar svagt ner mot Välabäcken i norr och ett
källflöde bryter fram söder om den nedlagda
järnvägen som skär igenom området. Dagstorps
mosse har lång kontinuitet som hävdad mark och
stora delar brukades som äng fram till 1920-talet.
Den östra delen brukades som åker fram till
1985. Den långa kontinuiteten som betes- och
slåttermark är troligen en av orsakerna till att
partierna med kalkfuktäng och rikkärr är artrika
med flera nationellt rödlistade arter.

öppen vattenyta. Närområdet hyser flera mindre
vattensamlingar vilka utgör lämplig biotop för
bland annat citronfläckad kärrtrollslända, pudrad
kärrtrollslända och strandpadda. De prioriterade
bevarandevärdena återfinns i sjön och de intilliggande smådammarna. Området kring Fågelsjön
hyser en av landets få kvarvarande inlandspopulationer av strandpadda. På den sandiga marken
som omger sjön finns en skyddsvärd flora och
fauna med arter som bland annat hedblomster
och sexfläckig bastardsvärmare.
Karaby backar (SCI): Det övergripande bevarandesyftet med området är att bevara och återställa naturtyperna torra hedar och silikatgräsmarker
till gynnsam bevarandestatus samt att Natura
2000-arten sandnejlika har gynnsam bevarandestatus. Sandnejlikan är en karaktärsart för den
sydvästskånska sandstäppen och de skånska
lokalerna utgör västliga utposter av artens östligt
europeiska utbredning.
Saxåns mynning – Järavallen (SCI): Värdena
består av det långgrunda havsområdet med tillhörande fauna och flora och naturligt dynamisk
geomorfologi. De prioriterade bevarandevärdena
är de förekommande naturtyperna sublittorala
sandbankar inklusive underklasser, estuarier, leroch sandbottnar som blottas vid lågvatten samt
biogent rev och mussel- eller ostronbank. Deras
rikliga förekomst av föda, bland annat bottenlevande ryggradslösa djur, är en förutsättning för
områdets betydelse för fåglar, fisk och marina
däggdjur. Naturtyperna ska därför skyddas. För
Natura 2000-arterna tumlare och knubbsäl är
bevarandesyftet att förekommande populationer
ska vara livskraftiga.

De artrika låglandsgräsmarkerna består framför
allt av rödvensäng med arter så som daggkåpor,
maskrosor, röllika, vitklöver, röd- och svartkämpar. Fuktängarna utgörs till största delen av
kalkfuktäng med arter såsom darrgräs, hirsstarr,
jordtistel, kärrknipprot, majnycklar och slankstarr
men även av blåtåtel/lågstarräng som domineras
av blåtåtel eller hundstarr. Stora partier utgörs av
högörtäng som domineras av älgört, knapp- och
veketåg. De intermediära kärren domineras av
flaskstarr, sjöfräken, vass, veketåg samt arter såsom fackelblomster, kärrtistel, strätta och älgört.
Rikkärret är artrikt och innehåller bland annat
axag, blåtåg, flaskstarr, källvide, kärrälting, majviva, svarttåg, trubbtåg, älgört och ängsnycklar.

Det långgrunda havsområdet består bland annat
av sandbottnar, revlar, musselbankar och nate/
nating- och ålgräsängar. Det innehåller även ett
flodmynningsområde – estuarium. Området har
en naturlig dynamik som är viktig att bevara där
till exempel revlar omformas vid ändringar i vågriktning och vattenstånd. Vid frånlandsvind kan
stora ytor torrläggas. Det rika marina djurlivet
ska bevaras och områdets förutsättningar som
uppväxtmiljö, skydd, livsmiljö och övervintringsplats för förekommande fisk- och fågelarter ska
bevaras och tryggas. Havsområdet är av särskild
betydelse som uppväxt- respektive rekryteringsområde för ål och flatfisk, som övervintringsområde för sjöfågel samt som häcknings- och rastningslokal för vadarfåglar och kustfåglar. Tumlare
och säl, framförallt knubbsäl, nyttjar området.

Fågelsjön (SCI): Fågelsjön ligger i ett sandigt område och består till största delen av en sjö med

Stora Harrie mosse (SCI): De prioriterade bevarandevärdena i området är naturtyperna
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rikkärr och fuktäng och de våtmarksberoende
och hävdbetingade växter och djur som finns
på dessa. Store Harrie mosse är en rikkärrsrest
med sidvallsäng i ett annars uppodlat landskap.
Området har en rik flora och fauna med flera
sällsynta arter. Stora Harrie mosse är delvis ett
axagkärr, en typ av rikkärr, som är mycket ovanlig
i Skåne idag. I rikkärret växer svarttåg som endast

förekommer på tre lokaler i hela landet. På grund
av det tätortsnära läget har området också stor
betydelse som studieobjekt i undervisning.
Natura 2000-områden utanför kommunen:
Stångby mosse i Lunds kommun och Ekeshögarna i Svalövs kommun ligger i nära anslutning till
Kävlinge kommun.
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SKYDDAD NATUR
Naturreservat
Naturreservat finns upprättade för att skydda
värdefulla naturområden med stöd i miljöbalken. Enligt 7 kapitlet 4 § MB får ett mark- och
vattenområde förklaras som naturreservat
av länsstyrelsen eller kommunen i syfte att
bevara biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet. Inom och i anslutning till
naturreservat tillåts inga åtgärder som påverkar
värdena negativt. Bedömningen görs från fall till
fall beroende på de värden som är aktuella för
respektive område.
I samband med bildande av ett naturreservat
bestäms vilka föreskrifter som ska gälla för na-
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Natura 2000 Fågeldirektivet

Natura 2000 Art- och habitatdirektivet

turreservatet. Dessa föreskrifter gäller för såväl
markägare, nyttjanderättshavare (sakägare) som
allmänheten. Till beslutet hör också en skötselplan som talar om hur reservatet ska skötas för
att reservatets värden skall kunna bevaras. De
naturreservat som finns i kommunen är:
Dagstorps mosse är en rest av det som tidigare
var stora fuktängar och kalkrika kärr som bredde
ut sig längs med Välabäcken. Rikkärren utgör
en artrik våtmark och är en hotad naturtyp. Den
höga kalkhalten i kombination med att de ofta
har brukats som slåtterängar eller betesmarker gör att många speciella arter av kärlväxter,
mossor och snäckor trivs här. Betande djur håller
markerna öppna och buskfria vilket gynnar den
rika floran. Dagstorps mosse är cirka 7 hektar och
kommunens minsta reservat.

Järavallen är med sina karaktäristiska landformer
med växlingar mellan öppna ytor och olikåldrig
skog värdefull för såväl naturvården som för det
rörliga friluftslivet. Den gamla strandvallen, från
Littorinahavets tid, med omgivande marker, har
en värdefull vegetation med betade havsstrandängar och tallskog som möter de mer fuktiga
skogsmiljöerna vid Hofterups mosse samt torra
ängar och gräshed. Det strandnära landskapet
med långgrund havsstrand är av stor betydelse
för flera kustlevande fågelarter. Med sina 728
hektar (havsområdet inkluderat) är detta kommunens största naturreservat.
Lundåkrabukten är av Länsstyrelsen i Skåne
utpekat som naturreservat, men beslutet är
överklagat till regeringen. Föreskrifterna gäller
även om beslutet är överklagat. Lundåkrabukten
med sina grunda sandbottnar, vilka är utsatta för
olika eroderande och ackumulerande processer,
har ett stort geovetenskapligt värde. Strandområdena har hävdats i århundraden, vilket skapat
ett helt öppet landskap av kulturhistoriskt och
landskapsbildsmässigt värde. På strandängarna
har en speciell hävdgynnad och salttålig flora
etablerats. De lågbetade gräsmarkerna och
grunda vattenområdena utgör mycket värdefulla
biotoper för många olika fågelarter, varav flera

rödlistade, samt för en rik marin fauna av fiskar
och ryggradslösa djur. Området har därför även
mycket höga botaniska och zoologiska värden.
Reservatet är nästan 3 700 hektar stort och utgörs främst av havsområdet.
Löddeåns mynning (norra delen) hyser en värdefull häckfågelfauna och utgör en internationellt
och nationellt viktig rast- och övervintringslokal.
De flacka, betade strandängarna innehåller
salt- och sötvattenpåverkade fuktängar omväxlande med torr- och ängsvegetation, vilket är en
förutsättning för områdets fågelfauna. Det är
kommunens äldsta naturreservat och 193 hektar
stort (havsområdet inkluderat). För att ge fåglarna bästa förutsättningar för fortlevnad är det i
delar av reservatet under häckningssäsong (15/4
– 15/7) beträdnadsförbud.
Salvikens strandängar vid Salviken är med sin
karaktäristiska långgrunda havsstrandzon och
flacka strandängsområde av stor betydelse för
såväl naturvärden som det rörliga friluftslivet. Det
strandnära området är av stor vikt för flera kustlevande fågelarter och utgör en internationellt
och nationellt viktig rast- och övervintringslokal.
Området är drygt 135 hektar (inkluderat havsområde).
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Stora Harrie mosse utgör en rest av ett tidigare
våtmarksområde som genom dikningar till stor
del överförts till åkermark. Området har stora
biologiska och hydrologiska värden genom förekomsten av kalkfuktängar och ett av länets få
kvarvarande rikkärr. Det innehåller en artrik och
sällsynt flora och fauna och är därför botaniskt
och zoologiskt värdefullt. Områdets sidvallsängar
är av kulturhistoriskt värde genom sin långa hävdkontinuitet. Våtmarkens tätortsnära läge gör den
betydelsefull för friluftsliv och rekreation. Området
är drygt 20 hektar stort.
Naturreservat utanför kommunen; I direkt anslutning till eller nära kommungränsen finns även
Löddeåns mynning (södra delen) och Flädierev i
Lomma kommun, Kvärlöv i Landskrona kommun
samt Stångby mosse i Lunds kommun.

Strandskydd
Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. I hela landet gäller ett
generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag enligt 7 kapitlet 13–18 §§ MB. Det skyddade
området är normalt 100 till 300 meter från
strandkanten såväl på land som i vattenområdet
och omfattar även undervattensmiljön.
Inom strandskyddsområde är det förbjudet
att uppföra nya byggnader, ändra användning,
byggnader eller anläggningar så att de avhåller
allmänheten från området eller vidta andra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för
djur- och växtarter. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan ges om åtgärden inte strider
mot strandskyddets syfte och om särskilda skäl
enligt MB uppfylls. Vid varje beslut om dispens
eller upphävande av strandskydd i detaljplan ska
en fri passage till vattnet lämnas för allmänheten.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet
får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:
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•

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,

•

genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen,

•

behövs för en anläggning som för sin funktion
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,

•

behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,

•

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

•

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse.

Dispens ansöks om hos kommunen. Inom vissa
områden, som naturreservat, Natura 2000-område
och biotopskydd, är det Länsstyrelsen i Skåne län
som är prövningsmyndighet. I detaljplaneärenden
har länsstyrelsen skyldighet att i samrådet verka
för att strandskyddet inte hävs i strid med 7 kap.
18 c-g §§ miljöbalken. Länsstyrelsen ska också pröva om kommunens beslut att upphäva strandskyddet i en detaljplan om det befaras att strandskyddet upphävs i strid med gällande bestämmelser.
Anläggningar som behövs för jord- och skogsbruk
samt yrkesfiske och som inte avser att tillgodose
bostadsändamål är undantagna från strandskyddsbestämmelserna.
Inom kommunen har Kävlingeåns och Saxåns
huvudfåror normalt 100 meters strandskydd,
men det finns sträckor där strandskyddsområdet har minskat eller upphört (till exempel inom
vissa detaljplanelagda områden) eller utökat i
enlighet med Länsstyrelsen i Skånes beslut om
utvidgat strandskydd. För kustområdet gäller
normalt 300 meter, men det finns sträckor där
strandskyddsområdet har minskat.

Ramsarområden
Ramsarkonventionen är en internationell överenskommelse inom vilken arbetet med bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker utgör
kärnverksamheten. Medlemsländerna skall enligt
konventionen peka ut våtmarker av internationellt intresse. Faktorer som spelar in i utpekandet är förekomst av sällsynta våtmarkstyper
och/eller växt- och djurarter. Medlemsländerna
förbinder sig att bevara områdena, till exempel
genom reservatsbildande, och se till att områdets
ekologiska karaktär inte försämras.
Kävlinges kustremsa från Barsebäckstrand och
norrut inom Lundåkrabukten är utpekat som
Ramsarområde. Området, som är 1980 hektar
stort och blev utpekat 2001, är dessutom Natura
2000-område och vissa delar är naturreservat.

Marine protected areas
Lundåkrabukten ingår i nätverket med MPA-områden (Marine Protected Areas) utpekade av HELCOM
(The Baltic Marine Environment Protection
Commission – även Helsinki Commission). MPAområden utgörs av värdefulla marina områden
som Sverige, helt eller delvis, har åtagit sig att
skydda. Lundåkrabuktens värden skyddas

genom naturreservat och Natura 2000-områden.
Området har antagits som MPA-område utifrån två
huvudsakliga förutsättningar. Dels på grund av dess
grunda bottnar som är en värdefull uppväxtmiljö
för många av Öresunds fiskarter, dels på grund av
dess betydelse för fågellivet med stora förekomster
av olika arter varav flera är hotade.
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Biotopskydd
Biotopskyddsområde enligt 7 kapitlet 11 § MB är
en skyddsform för områden som på grund av sina
särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för
hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också
viktiga för vanligare arter, samt för omväxling
i landskapet. Det finns två olika former av biotopskyddsområde. Det ena innebär ett generellt
skydd för vissa biotoptyper och det andra att skydd
för en särskild biotop beslutas i varje enskilt fall.
Generellt biotopskydd gäller för små biotopskydd
som i de flesta fall finns i jordbrukslandskapet
och utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och
djurarter i ett i övrigt påverkat landskap. Bland
dessa ingår alléer, källor med omgivande
våtmark, odlingsrösen, pilevallar, småvatten
och våtmarker, stenmurar samt åkerholmar. Vid

åtgärder som påverkar dessa ska dispens sökas
från länsstyrelsen.

Ekologiskt särskilt känsliga områden
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska enligt 3 kap 3 §
MB så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som kan skada naturmiljön. De områden
som avses är främst områden med instabila
produktionsförhållanden och ogynnsamma
återväxtförutsättningar, områden som inrymmer
växt- och djurarter som är utrotningshotade samt
områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och
som samtidigt inrymmer särskilda ekologiska
värden.
I Kävlinge kommun har i stort sett hela kusten
rubricerats som ekologiskt känslig. Med sina
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grunda bottnar och höga biologiska produktion,
som skapar förutsättningar för reproduktion
av fisk och fågel, är kustområdet mycket känsligt för störningar. Kävlingeån och Saxån samt
deras dalgångar betraktas också som ekologiskt
känsliga, framför allt avseende deras betydelse
som reproduktions- och vandringsområde för
fisk men även för hysande av andra hotade arter
på markerna runtomkring åarna. Även våtmarksområdena i kommunen betraktas som ekologiskt
känsliga. Till dessa räknas de tre rikkärrsområdena Allarps-, Dagstorps- och Stora Harrie mosse
samt Hofterups mosse och Barsebäcks mosse.
Övriga områden som betraktas som ekologiskt
särskilt känsliga är till exempel omgivningarna
runt Löddesborg som hyser den akut hotade
lökgrodan.

Värdefullt vatten
I Skåne finns omkring 100 vattenmiljöer som
bedöms vara nationellt särskilt värdefulla eller
nationellt värdefulla för att uppnå det nationella
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.
De utpekade sjöarna och vattendragen har höga
värden för naturvård, fisk/fiske eller kulturmiljöer
i och i anslutning till vatten. Dessa vattenmiljöer
ska på sikt få ett långsiktigt skydd och även restaureras där behov finns.
Länsstyrelsen i Skåne har på uppdrag av
Naturvårdsverket pekat ut Kävlingeåns mynning
och Saxån som nationellt särskilt värdefullt vatten
och resten av Kävlingeån som regionalt särskilt
värdefullt vatten. Både Kävlingeåns mynning
och Saxån skyddas av riksintresse för naturvård.
Kävlingeåns och Saxåns mynningar omfattas
även av Natura 2000-områden och Kävlingeåns
mynning av naturreservat.

Tillträdesförbud
Inom till exempel naturreservat, nationalparker,
djur- och växtskyddsområden med flera kan det
finnas områden med föreskrifter som inskränker
rätten att färdas eller vistas i området, permanent
eller under en del av året. Föreskrifter om rätten
att färdas och vistas inom ett område upprättas
om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. I Kävlinge kommun finns ett sådant område
utpekat kring Löddeåns mynning (norra delen)
som omfattas av naturreservat. Med hänsyn till
fågellivet gäller här tillträdesförbud 15/4–15/7.
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Förbud om markavvattning
Markavvattning, att ta bort oönskat vatten genom
dränering eller dikning, eller åtgärder som innebär skydd mot vatten, exempelvis invallning, kräver alltid tillstånd. För Skåne gäller ett generellt
förbud mot markavvattning varför även dispens
måste sökas hos Länsstyrelsen i Skåne.

ÖVRIGA OMRÅDEN MED
HÖGA NATURVÄRDEN
Naturvärdesobjekt
Kävlinge kommuns naturområden har år
2018/2019 inventerats och värderats enligt 4
kategorier utifrån den nationella standarden
(SS 199000:2014) utifrån dess betydelse framför
allt för biologisk mångfald. Standardmetoden
innebär att det är lättare att jämföra områdenas
naturvärden över tid, och på så sätt övervaka
naturens utveckling.

•

Klass 1 Högsta naturvärde

•

Klass 2 Högt naturvärde

•

Klass 3 Påtagligt naturvärde

•

Klass 4 Visst naturvärde

Områdena med de högsta värdena utgörs av
rikkärr, strandängar i Salviken, Karaby backar,
Saxtorpssjöarnas sandmarker och ytterligare
några områden. Det finns områden som inte
inventerats där värdena därför inte är kända.
Det kan även finnas områden med lägre värden
som med enkla medel har potential att nå högre
värde alternativt områden med högre värden
som kan utökas. Områden med låg klass ur ett
naturvärdesperspektiv kan ändå innebära att de
har ett högt värde ur ett rekreationsperspektiv.
Detta innebär sammantaget att en analys
behöver göras från fall till fall.
Vissa artfynd säger mer om biologisk mångfald
än andra, sådana arter kallas för naturvårdsarter.

•

Arter som är extra skyddsvärda, såsom
juridiskt skyddade arter, rödlistade arter och
ansvarsarter.

•

Arter som indikerar att ett område har höga
naturvärden. Sådana arter kallas för signalarter eller typiska arter.

•

Arter som i sig själva är av särskild betydelse
för biologisk mångfald. Vissa arter är viktiga för
många andra arter, ibland hela naturmiljöer,
såsom många trädslag eller nektarrika örter.
De kallas då nyckelarter.
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Naturvärdesinventering
1 - Högsta naturvärde

2 - Högt naturvärde

3 - Påtagligt naturvärde

4 - Visst naturvärde

Karta naturvärdesklassificering
Observationerna av naturvårdsarter är tydligt
koncentrerade till kommunens naturmark.
Några viktiga värdekärnor för naturvårdsarter är
Järavallen och Ålstorps tallskogar, kustens betade
strandängar, Kävlingeåns dalgång och Furulund
och Lackalänga.

Skyddsvärda träd och skog
Under åren 2007–2009 inventerade Länsstyrelsen i Skåne skyddsvärda träd i länet. Syftet med
inventeringen var att få kunskap om hur många
skyddsvärda träd det finns i länet och var de
finns. De inventerade träden finns registrerade i
trädportalen och bör beaktas i planeringen.
Kävlinges skogar utgör en väsentlig del av det
västskånska skogslandskapet. Då skogsmiljöer
i denna del av Skåne är ovanligt är kommunens
skogar värdefulla som naturtyp. Även om
skogarna i Kävlinge kommun är ganska
unga finns höga värden i dem. En stor del av
kommunens natur- och rekreationsvärden är
knutna till de olika skogsmiljöerna.

Ängs- och betesmarker
Ängs- och betesmarksinventeringen är en riksomfattande inventering av värdefulla betesmarker
och slåtterängar som utförs av Jordbruksverket

och länsstyrelserna. I inventeringen samlas information om vilka natur- och kulturvärden som
finns på marken så som flora, fauna, träd, buskar
och kulturlämningar. Ängs- och betesmarker tillhör de allra mest artrika markerna och är viktiga
för att bevara den biologiska mångfalden. I Kävlinge kommun finns ett antal sådana områden,
främst koncentrerade längs åarna och kusten
samt i anslutning till Järavallen.

Våtmarker
Våtmarker är områden i landskapet där vatten
till stor del av året finns nära under, i eller över
markytan till exempel mossar, kärr, stränder,
dammar med flera. Våtmarker kan vara naturligt
förekommande men de kan även vara anlagda.
De är naturens egna reningsverk som hjälper till
att reducera mängden näringsämnen innan de
når våra vattendrag, sjöar och hav. Detta är inte
minst viktigt i en utpräglad jordbrukskommun
som Kävlinge. Våtmarker har även flera andra
viktiga funktioner, så kallade ekosystemtjänster,
som till exempel flödesutjämning/flödesreglering,
de utgör viktiga miljöer för djur- och växtliv och
de ökar möjligheterna för rekreation och friluftsliv med mera.
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De naturliga våtmarker som finns i kommunen
utgörs främst av kärr, som till exempel rikkärren
Stora Harrie mosse och Dagstorps mosse, strandängar utmed vattendragen och havet samt andra
tillfälligt vattenhållande områden. I Kävlinge
kommun fanns tidigare mycket större arealer av
våtmarker, de har minskat över tid till följd av att
de har dikats ut för att frigöra odlingsmark. Uppemot 90 % av våtmarksarealen har försvunnit.
För att minimera de negativa effekterna av förlusten av våtmarksareal har anlagda våtmarker blivit
mer vanligt förekommande i landskapet. Kävlinge
kommun arbetar aktivt inom de två kommunövergripande vattenråden för att fortsatt öka
arealen våtmarker inom de avrinningsområden
som organisationerna verkar inom. Vilket, sånär
som på några mindre kustnära områden, täcker
in i stort sett hela kommunen.

Grön infrastruktur
Grön infrastruktur beskriver det nätverk av
natur- och grönområden som behövs för att få
fungerande livsmiljöer för växter och djur, det
vill säga att ekosystemen behöver ett nätverk av
gröna korridorer och platser för möten, boende
och mat. Ett väl sammanbundet nätverk utan
isolering och fragmentering av naturmiljöer skapar fungerande ekosystem som ger nyttor och
välbefinnande för oss människor, det som kallas
ekosystemtjänster.
I rapporten Grön infrastruktur i Kävlinge kommun
från 2017 har den gröna infrastrukturen identifierats utifrån spridningssambanden för fem olika
fokusarter/artgrupper vilka är representativa för
flera andra arter knutna till naturtypen i fråga;
nyttoinsekter i jordbrukslandskapet, insekter i
sandiga miljöer, lökgroda i småvatten, strandpadda i småvatten och temporära vattensamlingar utmed kusten samt sävsparv i vassbälten
och buskmarker. Den ger en samlad bild av de
viktigaste områdena i kommunens gröna infrastruktur. Kluster av dessa områden har identifierats som värdekärnor och spridningskorridorer
mellan värdekärnorna pekas ut. Rapporten visar
på styrkor och svagheter i den gröna infrastrukturen och var insatser och åtgärder är behövliga
för upprätthållande av fungerande och resilienta
ekosystem. Fem värdekärnor har identifierats i
kommunen, nedan följer en beskrivning av respektive område.
Betesmarker och kustmiljöer kring Järavallen:
Området ligger väster om Hofterup och Ålstorp
och är en del av strövområdet Järavallen. Det
består av ömsom betesmark och ömsom skog.
Skogstyperna i området varierar, här finns partier
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av granskog, lövskog och sumpskog. Närmast
kusten finns särskilt värdefulla betesmarker.
Området utgör en värdekärna på grund av den
variation av naturtyper som finns där. Sjöarna är
viktiga lokaler för både strandpadda och sävsparv. Primära spridningskorridorer i väst-östlig
riktning sträcker sig från områdets centrala delar,
mellan Hofterup och Ålstorp och vidare upp mot
Dösjebro och Saxåns dalgång. Nordsydliga spridningskorridorer sträcker sig dels från centrala delar av området söderut mot Löddeåns mynning,
dels utmed kusten.
Saxån och intilliggande betesmarker: Utgörs
av ett större sammanhängande område med
betesmark och mindre skogspartier. Saxån,
med sin karaktäristiska meandrande sträckning,
rinner genom landskapet. En del av området
utgörs av fårbetade friskängar. Betesmarkerna
utgör en viktig spridningskorridor för sävsparv,
nyttoinsekter och sandinsekter och är därför en
värdekärna för kommunens gröna infrastruktur.
Primära spridningskorridorer i väst-östlig riktning
sträcker sig västerut mellan Hofterup och Ålstorp
mot Järavallen, och i östlig riktning vidare ut ur
kommunen längs Saxåns dalgång. I nord-sydlig
riktning går att skönja tre spridningskorridorer genom odlingslandskapet, där tätheten av
småbiotoper är förhållandevis stor, som binder
samman området med Kävlingeåns dalgång.
Strand- och kustmiljöer kring Löddeåns mynning: Området består av flera olika naturtyper
såsom våtmark, betesmark, skog och odlingsmark,
vilket medför att variationen på en landskapsnivå
bedöms som förhållandevis hög. Området utgör
också en del av ett småskaligt kulturlandskap
som sträcker sig sydväst från Löddeköpinge mot
kusten. Den del med våtmarkskaraktär har höga
naturvärden och utgör en viktig lokal för fågellivet. Betesmarkerna består i vissa delar av en
artrik hedvegetation. Odlingsmarken söder om
Löddeköpinge utgör en mycket viktig lokal för den
regionala populationen av lökgroda. Nordsydliga
spridningskorridorer sträcker sig dels från centrala
delar av området norrut mot Järavallen, dels utmed
kusten. Öst-västliga spridningskorridorer sträcker
sig västerut längs kusten och österut längs Lödde å
och vidare längs Kävlingeåns dalgång.
Jordbrukslandskapets småbiotoper i centrala
delar av kommunen: Området utgörs av ett
jordbrukslandskap där åkermarken dominerar.
Tätheten av småbiotoper som alléer, gårdsmiljöer, småvatten och åkerholmar är här som störst
inom kommunen. Området fungerar som ett nav
för spridningskorridorer i nord-sydlig riktning ge-

nom det annars monotona jordbrukslandskapet.
Här binds också olika värdekärnor i den gröna
infrastrukturen samman, framförallt området
kring Saxån med området kring Kävlingeån.
Kävlingeåns dalgång: Utgörs av ett sammanhängande stråk med ömsom betesmark och
ömsom skogspartier. Vissa delar består av
parklandskap med gräsmattor, betesmarker och
trädpartier i Kävlinge tätort, till exempel Silverforsen Folkets park. Betesmarkerna har till viss del

våtmarkskaraktär och fyller en viktig funktion för
fågellivet. Denna värdekärna är en viktig del av
kommunens gröna infrastruktur för nyttoinsekter, sandinsekter och sävsparv. Primära spridningskorridorer i nord-sydlig riktning går genom
odlingslandskapet, där tätheten av småbiotoper
är förhållandevis stor, och binder samman området med Saxån. Väst-östliga spridningskorridorer
följer ådalen västerut mot kusten och österut in i
Lunds och Eslövs kommuner.
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Ekosystemtjänster
I rapporten Ekosystemtjänster i Kävlinge kommun
från 2017 beskrivs förekomsten och fördelningen
av ekosystemtjänster på en översiktlig kommunal nivå. Förutom ekosystemtjänster kopplade
till matproduktion, som finns över stora delar
av kommunen, är fördelningen av ekosystemtjänster koncentrerade till vissa kärnområden. De
större skogsområdena i anslutning till tätorterna
Hofterup/Ålstorp, Furulund och Löddeköpinge

samt kuststräckan i västra delen av kommunen
och ådalarna längs med Saxån och Kävlingeån,
utgör sådana kärnområden. Dessa områden
har hög kapacitet och höga värden för biologisk
mångfald, flödesreglering och vattenrening,
luftrening och klimatreglering, rening av luft,
pollinering, rekreation och välbefinnande samt
turism. På tätortsnivå är större skogspartier
och å-dalar särskilt viktiga för försörjningen av
ekosystemtjänster i tätorterna.
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Havsplanering
Kustkommunerna ansvarar enligt PBL för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. Territorialhavet sträcker sig 12 sjömil
ut från baslinjen. Baslinjen är utgångspunkten för
att beräkna en stats havsterritorium. Baslinjen går
längs med strandlinjen vid kuster som saknar öar.
Om det finns öar längs med kusten går baslinjen
i en tänkt linje mellan de yttersta öarna. Utanför
territorialhavet finns den ekonomiska zonen. Kommunala översiktsplaner och de nationella havsplanerna kommer, för större delen (11 sjömil) av
territorialhavet, att överlappa varandra. De nationella havsplanerna kommer när de är antagna att
vara vägledande för kommunernas planläggning.

Kävlinge kommun. Havsplanen är statens samlade
syn på användning av havet och ska bidra till att
havsmiljön uppnår och bibehåller god miljöstatus,
att resurserna nyttjas på ett hållbart sätt och att
samexistens mellan olika användningsområden
främjas. De ska också bidra med vägledning så att
områden används på lämpligast sätt. I havsplanen
har 10 olika användningar definierats, bland annat
Rekreation som är områden för rekreation och
friluftsliv, Kultur som är områden med värdefulla
kultur- eller naturhistoriska miljöer, Sjöfart med
områden särskilt viktiga för sjöfarten som farleder
och ankringsplatser, Yrkesfiske där yrkesfiskefartyg
ges tillgång till fiskeområden och hamnar, Natur
där livskraftiga ekosystem, främjande av ekosystemtjänster och goda förutsättningar för arters och
naturtypers utbredning, långsiktiga överlevnad och
förmåga till återhämtning prioriteras samt ska utvecklas och bevaras. Den statliga havsplaneringen
hanterar områden från en sjömil ut från baslinjen
till och med Sveriges ekonomiska zon.

Statlig havsplanering
Havsplaneringsdirektivet är ett EU-direktiv från
2014 som ställer krav på att alla medlemsländer senast 2016 ska införa lagstiftning om havsplanering
och senast 2021 ska anta havsplaner. Havsplanerna beslutades av regeringen den 10 februari
2022. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram
ett förslag på Havsplan för Östersjön som berör

Virke

Södervidinge

Ålstorp 5
Dösjebro
Ålstorp
Västra Karaby

Stora Harrie

Hofterup

Lilla Harrie

Järavallen
Kävlinge

Furulund

Barsebäck by

Lackalänga
Löddeköpinge

Hög
Stävie

Barsebäckshamn

Vikhög

© Lantmäteriet,
Havs- och vattenmyndigheten

Planområde

Havsområden

Karta utpekade havsområden
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Användning Yrkesﬁske

Sjöfart utanför havsplan

Kävlinge kommun berörs av två planeringsområden. Ö290 som utgör de yttre delarna av
Lundåkrabukten samt Ö297 som innefattar resterande del av kommunens havsområde. Nedan beskrivs de i havsplanen mest lämpade användningarna för respektive område inom Kävlinge kommun.

•

•

För område Ö297 föreslås mest lämpade
användningar vara generell användning, G (det
vill säga område där ingen särskild användning
har företräde), yrkesfiske och sjöfart. Dessutom bör all användning visa särskild hänsyn till
områdets höga naturvärden.

För område Ö290 föreslås mest lämpad
användning vara natur, N samt yrkesfiske.

Friluftsliv
RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET
Utpekande av ett riksintresse för friluftsliv enligt
3 kapitlet 6 § MB görs av Naturvårdsverket.
Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada naturmiljön med värde för
friluftslivet.
FM 09 Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred:
Kävlingeån, som byter namn till Lödde å närmast
utloppet, är en av de stora åarna i Skåne och
rinner genom flera kommuner innan den mynnar
ut i Öresund. Ån har rätats ut på många ställen,
men rester av den gamla åfåran och så kallade
korvsjöar finns kvar och vissa delar har restaurerats. Åtgärder för att minska övergödningen,
öka den biologiska mångfalden samt förbättra
tillgången till natur för närboende har genomförts.
Dalgången kring ån är tilltalande och vattnet
kantas av betesmarker, hagmarker och mindre
skogspartier. I Eslöv rinner Kävlingeån genom ett
flackt, öppet och storskaligt jordbrukslandskap
som bryts av med värdefulla torr- och fuktängar
vid Flyinge. Fågellivet är rikt, särskilt vid
mynningens öppna strandområden och på
strandängar och i våtmarker. Fiskfaunan är
artrik och i åns nedre delar förekommer särskilt
storvuxna bestånd av abborre och gädda. Ån
passerar via flera tätorter, vilket gör den särskilt
viktig för närrekreation.
Kävlingeån används som kanotled. Inom strandområdet finns över lag få hindrande byggnader
eller anläggningar. Kortare delar av åstranden
är iordningställd för promenader och vandring.
Potential finns att utveckla längre sammanhängande leder längs ån. Flyinge ängar genomkorsas
av stigar och är välbesökt både av lokalbefolkningen och människor från de större städerna
i närområdet. Vid Löddeåns mynning finns ett
lättillgängligt fågeltorn. Fisket i Kävlingeån/Lödde
å är internationellt känt och lockar turistande
sportfiskare från hela Europa. I tätorterna längs

ån finns service och anslutning med kollektivtrafik. Anläggningar för friluftslivet, till exempel
rastplatser, saknas i stor utsträckning.
Förutsättningar för bevarande och utveckling
av riksintresset är att naturvärdena vårdas
och utvecklas, att naturreservat inom området
förvaltas enligt skötselplan, att den pågående
reservatsbildningen vid Flyinge ängar slutförs.
Andra förutsättningar är att strandskyddet
respekteras och tillsyn utövas vid behov samt att
naturvärden och det öppna landskapet vårdas
och består. Åtgärder, verksamheter och andra
intressen som påtagligt kan skada områdets
värden är särskilt hindrande bebyggelse och
anläggningar i strandområdet. Försämring av
vattenkvaliteten kan skada värdena. Potential
finns att utöka tillgängligheten genom att
enklare leder och anläggningar för friluftslivet
utvecklas. Riksintresset säkerställs genom
naturreservaten Löddeåns mynning (södra),
Löddeåns mynning (norra), Klingavälsåns dalgång
och Vombs ängar. Området berörs av Natura
2000-områdena Löddeåns mynning, Klingavälsån
och Revingefältet. Ån omfattas av strandskydd,
bitvis utökat till 300 meter på land.

OMRÅDEN VÄRDEFULLA
FÖR FRILUFTSLIVET
I Kävlinge kommun, med en relativt låg andel tillgänglig naturmark, är de flesta grönområden viktiga för friluftslivet. Särskilt höga friluftslivsvärden
har Järavallen, ådalarna och kusten, men även
Furulunds Fure, Högalidskogen, Lödde ängar,
Sandskogen och Ålstorpsskogen är viktiga för
friluftslivet i kommunen.
Järavallen är ett regionalt viktigt strövområde
som ägs av Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne
och drivs av Stiftelsen Skånska Landskap. Naturen är skiftande och en stor del av området är
naturreservat. I det långgrunda strandområdet
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Karta riksintresse friluftsliv

och på de torra strandängarna trivs många olika
fågelarter. De centrala delarna domineras av
tallskog och i öster finns Hofterups mosse. I området finns markerade vandringsleder, mountainbikeled, ridstig och en badsjö.
Åarna i kommunen utgör attraktiva områden för
aktiviteter som fiske och paddling. Kävlingeån/
Lödde å och Saxån nyttjas för fritidsfiske. För
Kävlingeån/Lödde å sker en gemensam förvaltning av fisket genom ett fiskevårdsområde. Fiske
upplåts åt allmänheten genom fiskekort. Utvecklad tillgänglighet till åarna ger ett ökat värde för
friluftslivet och flera aktörer arbetar aktivt med
frågan.
Längs med kusten finns större badplatser i
Barsebäckstrand, Barsebäckshamn och Vikhög.
Cykelleden Sydkustleden går från Simrishamn
till Helsingborg och passerar Kävlinge kommun
via Löddeköpinge, Barsebäckshamn och vidare
norrut genom Hofterup. I kommunen finns även
flera lokala cykelturer. Dessa är inte uppmärkta,
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Riksintresse Friluftsliv

men kartor finns på kommunens hemsida för att
underlätta för cykelturer genom kommunen.
Skåneleden består av fem delleder varav delled
5, Öresundsleden, går längs med Skånes västra
kust. Den börjar i Utvälinge i norr (strax väster
om Ängelholm) och slutar i Bulltofta i Malmö i söder, samt innehåller en cirkel runt Falsterbohalvön. Totalt är Öresundsleden 214 kilometer och
består av 20 olika etapper. I Kävlinge kommun
passerar leden genom Järavallen och går sedan
längs med kusten till Barsebäckshamn, innan den
svänger av inåt land och passerar Lödde å inne i
Löddeköpinge.
Ridning ingår i allemansrätten och kan ske i
kommunens naturområden. I naturreservat är
det generellt inte tillåtet att rida men i Järavallens
naturreservat finns en 2,5 kilometer ridslinga. Det
finns motions- och promenadslingor i Kävlinge,
Furulund och Löddeköpinge.

Riksintresse högexploaterad kust
Hela den skånska kusten ingår i ett större geografiskt område som är utpekat av riksdagen
som riksintresse enligt 4 kapitlet 4 § MB. Syftet
är att skydda större områden som i ett nationellt
perspektiv bedömts vara särskilt viktiga på
grund av de natur- och kulturvärden som finns
i områdena och därmed deras förutsättningar
för turism och friluftsliv, främst det rörliga
friluftslivet. Utbyggnad kan ske om den utgör
utveckling av befintliga tätorter eller det lokala
näringslivet.
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Karta riksintresse högexploaterad kust

Riksintresse Högexploaterad kust
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Kulturmiljövärden
RIKSINTRESSE FÖR
KULTURMILJÖVÅRD
Utpekande av ett riksintresse för kulturmiljövård
enligt 3 kapitlet 6 § MB görs av Riksantikvarieämbetet. Riksintresset ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada kulturmiljön.
Norrvidinge-Södervidinge (M32): Området utgörs
av ett delvis flackt och lätt kuperat odlingslandskap med karaktär av dalgångsbygd kring Saxån
och talrika fornlämningsmiljöer med monumental verkan, gårds- och bymiljöer samt kyrkby.
Uttryck för riksintresset är kuperat höjdstråk i
fullåkersbygd med lång bosättningskontinuitet
och med monumentala fornlämningsmiljöer i
form av bronsåldershögar och megalitgravar,
Harald Hildetands gravhög och en koncentration
av gravhögar på Karaby backar. 1800-talskyrkorna i Dagstorp, Södervidinge, Dösjebro och Västra
Karaby, den trelängade Dagstorps gammelgård
med välbevarad korsvirkesbebyggelse från tidigt
1800-tal och stenvalvsbroar över Saxån från
1700- och 1800-talen är viktiga byggnadsstrukturer. Miljön berör även Landskrona och Svalövs
kommuner.
Löddeköpinge-Stävie-Borgeby (M44): Området utgörs av dalgångsbygd kring Lödde å och
omgivande betes- och odlingslandskap med
lång bosättnings- och brukningskontinuitet och
omfattande fornlämningsmiljöer samt betydelsefulla tätt liggande kyrkbyar med kyrkor av medeltida ursprung. Fornlämningsmiljöerna har stort
pedagogiskt och forskningshistoriskt intresse.
Det vidsträckta slottslandskapet runt Borgeby
medeltida slott ingår också i området.
Uttryck för riksintresset är stenåldersboplatser,
stora järnåldersgravfält, bronsåldershögar och en
gånggrift längs med ådalen. Kyrkbyarna Stävie,
Löddeköpinge och Hög med kyrkor som omgestaltats eller nybyggts under 1800-talet och med
intilliggande gårds- och bymiljöer samt kvarnmiljö med holländaremölla vid Löddeköpinge
är tillsammans med betade strandängar utmed
Lödde å också uttryck för riksintresset. Miljön
berör även Lomma kommun.
Lackalänga (M45): Området utgörs av dalgångsbygd och odlingslandskap med karaktär
av slättbygd, med bosättningskontinuitet kring
Kävlingeån och med en betydande koncentration
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av fornlämningar längs med höjdryggen söder
om Lackalänga.
Uttryck för riksintresset är gånggrift och stora
bronsåldershögar längs med ådalen, betade
strandängar samt spridd gårdsbebyggelse från
1800- och 1900-talen samt ett landskap som
tydligt präglats av skiftets genomförande med
rätvinkliga vägnät, uppfartsvägar och enstaka
alléer. Miljön berör även Lunds kommun.
Barsebäck-Hofterup (M46): Området utgörs av
öppen slättbygd i kustzonen vilket har förhistorisk bosättnings- och brukningskontinuitet och
därmed en dominerande fornlämningskoncentration. Barsebäcks slott har sedan medeltiden
format landskapet och de av godsförvaltningen
präglade agrara gårds- och bymiljöerna samt
fiskeläget Barsebäck med medeltida ursprung är
centrala i riksintresset.
Uttryck för riksintresset är Järavallen, det forna
Litorinahavets strandlinje, betade strandängar,
gånggrifter vid Storegård och Gillhög, dös vid
Hofterup samt stora bronsåldershögar med dominerande läge i landskapet, som Kung Hottars
hög och Tiondehögen. Det av stordrift präglade
slättlandskapet som formats av Barsebäcks slott
är ett annat uttryck för riksintresset. Slottet är av
medeltida ursprung och av strategisk försvarsbetydelse men omformades under 1800-talets
andra hälft enligt tidens gällande renässansideal.
Där finns vallgravar, park- och allésystem. Andra
värden som särskilt behöver tas hänsyn till är
Barsebäcks sockencentrum med den medeltida
kyrkan som omgestaltats under 1700-talet, prästgården i korsvirke från 1800-talet, skolan och bygdegården. Även Barsebäcks fiskeläge omfattas av
riksintresset, vilket har en tät och karaktäristisk
bebyggelsestruktur med fiskarstugor, skepparoch kaptensgårdar med tillhörande trädgårdar
samt försvarsanläggningar i form av skansar och
vallar från 1700-talet vid Barsebäck som ingått
i Öresundskustens försvarssystem. Hofterups
kyrkby med medeltida kyrka som under 1700och 1800-talen omgestaltats är också ett centralt
uttryck.
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Karta riksintresse kulturmiljö

REGIONALT VÄRDEFULLA
KULTURMILJÖER
Kulturmiljöprogram för Skåne från 2006
är ett regionalt kunskapsunderlag. De av
Länsstyrelsen i Skåne utpekade miljöerna i
kulturmiljöprogrammet visar alla på någon
typ av kulturhistoriskt värde. Det kan vara
som dokumentvärde, det vill säga historiska
egenskaper, eller som upplevelsevärde, till
exempel estetiskt och socialt engagerande
egenskaper. De uppvisar ett eller flera av
begreppen kvalitet, autenticitet, pedagogiskt
värde, sällsynthet och representativitet. Flera
av de regionalt värdefulla kulturmiljöerna
sammanfaller med områden för riksintresse
kulturmiljövård. I kulturmiljöprogrammet pekas
följande områden i Kävlinge kommun ut.
Borgeby-Löddeköpinge-Hög-Stävie: Fornlämningsbeståndet och det rika utgrävningsmaterialet illustrerar Lödde ås centrala roll i landskapet
allt sedan stenåldern. Strandängarna visar en
landskapstyp som var vanlig i Skåne under äldre
tid. Borgeby är en av de få medeltidsborgarna som inte förändrats genom senare seklers

Riksintresse Kulturmiljövård

ombyggnader. Ekonomilängorna från 1700-talet
har i princip bibehållit sitt ursprungliga utseende.
Det av storgodsdrift präglade landskapet med
fornlämningar, kyrkomiljö och bebyggelse är av
stor betydelse.
Dagstorp-Södervidinge-Västra Karaby-Norrvidinge:
Området visar en landskapsutveckling sedan
förhistorisk tid, vilket bland annat framgår av
det rika fornlämningsbeståndet. Samlade höggravfält är sällan förekommande i den skånska
fullåkersbygden. Byarna visar olika delar av
utvecklingen. Kyrkorna är exempel på 1800-tals
arkitektur och ideal. Kyrka, prästgård och skola
illustrerar genom läget den för äldre kyrkbyar
vanliga strukturen. Gissleberga är ett monumentalt och industrihistoriskt intressant kvarnkomplex.
Gillhög, Barsebäck och Järavallen: Området
åskådliggör en kontinuerlig utveckling av kulturlandskapet från stenålder till modern tid. De
dominerande fornlämningarna har förutom sitt
vetenskapliga värde även betydelse för landskapsbilden. Området är rikt och varierat med
lämningar efter flera av de viktigaste perioderna
i Skånes historia. Barsebäcks kyrkby har bevarat
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karaktären av gångna tiders sockencentrum.
Barsebäckshamn exemplifierar både ett äldre
fiskeläge och ett senare sjöfartssamhälle. Skansarna vittnar om Skåne som gränsprovins och
dess försvar.
Hofterup: Området åskådliggör en kontinuerlig
utveckling av kulturlandskapet från stenålder till
modern tid. De dominerande fornlämningarna
har förutom sitt vetenskapliga värde även betydelse för landskapsbilden. Området är rikt och
varierat med lämningar efter flera av de viktigaste perioderna i Skånes historia.
Kävlinge å: Kävlingeåns sanka strandängar
utnyttjades för bete under mycket lång tid. Det
är av stort värde att denna hävd fortgår. Därtill
finns flera anläggningar som visar hur vattenkraften utnyttjats för olika processer och i de flesta
fall varit direkt avgörande för verksamhetens
lokalisering. Detta gäller särskilt de vattendrivna
kvarnarna och de tidiga industrisamhällena. Verksamheter direkt relaterade till Kävlingeån har
ett särskilt värde i detta sammanhang och är av
största betydelse för upplevelsen och förståelsen
av landskapet.
Kävlinge-Furulund-Kullen: Kyrkplatsen i Kävlinge
är intressant på grund av dess kyrkor från olika
tidsåldrar. Både Kävlinge och Furulund visar
väsentliga delar i stations- och industrisamhällenas tillväxt. Kullen utgör ett representativt
exempel på det tidiga 1900-talets bostadsideal av
egnahemskaraktär och byggnadsstil. Bebyggelsemönster och fasadmaterial är av speciell betydelse för miljön.
Skånelinjen Per-Albin-linjen: Försvarslinjen är
en unik företeelse som tydligt visar Skåne som
gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i den
helhet som Skånelinjen utgör.
Stångby-V Hoby-Krutmöllan: Området beskriver en utveckling av kulturlandskapet från
förhistorisk tid till nutid. Viktiga komponenter
i landskapsbilden är den pilkantade kyrkstigen
till Stångby och fornlämningarna. Stångby är ett
exempel på stationssamhälle från tiden kring
sekelskiftet 1900. Krutmöllan har industrihistoriskt intresse. Av betydelse för områdets karaktär
är landskapets öppenhet samt den till kyrkbyarna
koncentrerade äldre bebyggelsen.
Vikhög: Fornlämningarna visar att det i området
funnits en förhistorisk bosättning. Det oregelbundna bebyggelsemönstret, de små fastighetsbildningarna samt de öppna partierna vid
hamnen bevarar 1800-talets struktur.
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LANDSKAPS- OCH KULTURMILJÖANALYS FÖR KÄVLINGE KOMMUN
I kommunens Landskaps- och kulturmiljöanalys
från 2020 preciseras de värden som finns
inom riksintresseområden för kulturmiljö och
rekommendationer ges om hur bebyggelseutvecklingen i kommunen kan ske med hänsyn till
riksintressen och regionala värden. I Landskapsoch kulturmiljöanalysen görs även en tolkning
av vad som är centralt i de regionalt värdefulla
kulturmiljöer som pekats ut av Länsstyrelsen i
Skåne.
Norrvidinge-Södervidinge (M32), delen Dagstorp,
Södervidinge och Västra Karaby SN:R: Inom
riksintresseområdet finns landskapstyperna:
backlandskap, slättlandskap, ådalslandskap
och tätort. Större delen av riksintresseområdet
präglas av backlandskapet Karaby- och Dagstorps
backar. Dessa platser är höjdryggar som sträcker
sig i öst-västlig riktning och som går mellan gränsen i öst respektive väst för riksintresset. Ådalslandskapet kring Saxån är även det karaktäristiskt
för landskapet kring nordvästra gränsen. Slättlandskapet breder ut sig omkring höjdryggarna
så att vida utblickar är möjliga. Tätorten Dösjebro
i västra delen av riksintresseområdet utgör ett
tydligt avslut för riksintressets utbredning.
Fornlämningarna i området är framförallt placerade på höjdlägen på höjdryggarna vilket
gör dem synliga i landskapet vida omkring. Det
förekommer även högar i slättlandskapet och
de ligger i anslutning till den bebyggelse som
finns inom området. Kraftledningarna sydöst
om riksintresseområdet och järnvägen är tydliga
gränser och barriärer för området.
Norrvidinge - Södervidinge kompletteras vidare
i det regionala kulturmiljöprogrammet genom
att lyfta in de markanta och dominerande
höjdryggarna i Västra Karaby och Dagstorp. Det
som särskilt lyfts fram är:

•

Höjdryggarnas förutsättningar för den rika
fornlämningsmiljön.

•

Kyrkorna och kyrkbyarnas utveckling.

•

Dagstorps trelängade gård och dess värde i ett
större perspektiv.

För att bibehålla värdena i Dösjebro är det viktigt
att bevara de byggnader som berättar om stationssamhällets funktion och utveckling tillsammans med stenvalvsbroarna i och utanför orten
för att visa på platsens äldre historia. De gårdar
som visar på jordbrukets etablering på platsen är

viktiga att bibehålla för förståelsen av Dösjebros
utveckling. Det gäller även utblickar över det
fornlämningstäta området söder om orten,
Karaby backar, som är en stor del av riksintressets uttryck.
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. Det gäller även de lucktomter
som finns mot Karaby backar. Dessa utblickar
är ett starkt karaktärsdrag och viktig att bevara
liksom den välbevarade bebyggelsen med sin
variation och detaljrikedom som finns utmed
landsvägarna genom byn. Området bör därför
planläggas med skydds- och varsamhetsbestämmelser.
För att bibehålla värdena i Dagstorp bör ny
bebyggelse inne i och kring byn 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 med sin
variation och detaljrikedom. Området bör därför
planläggas med skydds- och varsamhetsbestämmelser.
För att bibehålla värdena i Södervidinge, som
framför allt 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 viktig 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. Området bör därför planläggas med skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Löddeköpinge-Stävie-Borgeby (M44), delen
Löddeköpinge, Hög, Lackalänga och Stävie: Riksintresset följer delvis de rumsliga avgränsningarna i landskapet. Men i vissa delar ingår det som
en del av det omgivande jordbrukslandskapet,
såväl innehållsmässigt som visuellt. I norra delen
flyter riksintresset samman med det omgivande
jordbrukslandskapet. Detta gäller också i söder,
vid Borgeby, som ligger i Lomma kommun. I
dessa delar av riksintresset erbjuds vidsträckta
utblickar ut mot ett karaktäristiskt skånskt slättlandskap. Även inom själva ådalen finns starka
siktsamband och långa vyer.

I andra delar av riksintresset, inom byar i jordbrukslandskapet, i skogsområden och i områden
som avgränsas av tydliga rumsliga element som
högre vegetation eller höjdryggar, är siktlinjerna
korta och siktsambanden till det omgivande jordbrukslandskapet begränsade. Åkrarna i slättlandskapet är indelade av raka skiftesgränser. Vägar
följer ägo-gränserna och binder samman byarna
och de utskiftade gårdarna. Det finns få stigar
och förbindelser för gående och cyklister. Det
finns flera olika fornlämningar utmed de flacka
höjdryggarna i landskapet som framträder som
stora, gräsbevuxna högar. Gårdar är inbäddade i
trädbevuxna tomter och upplevs som gröna öar
i landskapet. Såväl Stävie som Borgeby upplevs
som väl sammanhållna bebyggelsestrukturer i
landskapet medan Hög har en mindre sammanhållen struktur.
Lödde å med dess nedsänkta dalgång utgör ett
centralt element. Utmed ån finns betesmarker på
strandbankar/-marker, men även högre vegetation och bebyggelse. Tydliga landmärken i landskapet är äldre kyrkor och vindmöllor men det
finns även moderna vindkraftverk och kraftledningar som dominerar vissa landskapsavsnitt. Ån
och motorvägen är tydliga gränser i landskapsrummet.
Det regionala kulturmiljöprogrammet följer i stort
riksintressets gränsdragning men kompletteras i
väster. Det som särskilt lyfts fram är:

•

Industrier och fornlämningar i ådalen i
Löddeköpinge.

•

Kyrkbyarnas värden och kontinuitet.

•

Lövträdbestånd i Stävie.

•

Äldre, agrar bebyggelse och raka skiftesvägar
i Hög.

•

Ådalsgången med boplatser sen forntiden och
framåt, beteshagar och jordbrukets skifteslandskap.

•

Det av Borgeby gods präglade landskapet
söder om ådalen.

För att bibehålla värdena i Stävie bör ny bebyggelse inne i och kring byn undvikas eller anpassas noga till befintlig skala, volym, material
och detaljering samt inte störa utblickarna över
landskapet. Den lummiga grönskan är ett starkt
karaktärsdrag och viktig att bevara liksom den
välbevarade bebyggelsen med sin variation och
detaljrikedom. Området bör därför planläggas
med skydds- och varsamhetsbestämmelser.
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För att bibehålla värdena i Hög är det viktigt att
bevara de byggnader som berättar om kyrkbyns funktion som samlingspunkt som kyrkan,
prästlönebostället och skolbyggnaderna. Även
den bebyggelse som visar på jordbrukets och
näringslivets utveckling är viktiga att bibehålla
som skiftesreformernas raka vägsträckningar, de
äldre gårdarna, byggnaderna vid tegelbruket och
Västanhögs station.
Den glesa bykärnan och området norr om
Västanhögs station kan stärkas med ny bebyggelse på de obebyggda ytor som finns, ny bebyggelse får då vara av samma typ som den befintliga
avseende volym, skala och material och befintliga
utblickar måste respekteras. Industriområdet bör
planläggas så att förutsättningarna för ny bebyggelse inom detta klarläggs och så att de äldre
byggnadernas kulturvärden kan bibehållas.
För att bibehålla värdena i Löddeköpinge bör den
äldre bebyggelsen från landsvägskorset ner mot
ån bibehållas och kontakten med ån upprätthållas, exempelvis som nu med båtplatser och
kanotklubb.
Från gamla landsvägen (numera Malmövägen)
har man österut utblickar över det flackare partiet av Lödde å med äldre, ännu hävdade, betesmarker. Vidare ser man upp mot backen där
kyrkan och holländarkvarnen utgör landmärken,
även från Högs byväg in mot Löddeköpinge är
både kyrkan och holländarkvarnen landmärken
och från Högs byväg ser man också Borgeby slott
och kyrka över åfåran. Det är viktigt att eventuell
ny bebyggelse och/eller högre vegetation inte
hindrar dessa utblickar. Österut, vid kanten av
samhället, öppnar sig ett stort öppet landskapsrum med vida utblickar fram till Högs by med
Högs boställe och Lomhög som landmärken.
Lackalänga (M45), delen Lackalänga SN: Inom
riksintresseområdet finns landskapstyperna:
ådalslandskap och slättlandskap. Större del av
riksintresseområdet präglas av Kävlingeåns
påverkan på landskapet och det svagt böljande slättlandskap som breder ut sig söder om
ån. Fornlämningarna i området är placerade
i höjdlägen ned mot ån. Riksintresseområdet
upplevs, tack vare höjdryggen i söder och
Kävlingeåns täta och höga vegetation, som slutet
med för kommunen relativt korta siktsamband.
I Lackalänga finns ett antal miljöer och komponenter i det regionala kulturmiljöprogrammet
som angränsar till eller innefattas av riksintressets gränsdragning. Det som särskilt lyfts fram är:
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•

Industrimiljöer utmed Kävlingeån/Lödde å.

•

Lackalänga kyrkby, vars koppling till riksintresset är begränsat på grund av barriärer som
järnväg och motorväg.

•

Fornlämningsmiljön söder om Lackalänga med
tre högar väl synliga i landskapet.

•

Området norr om Kävlingeån med Krutmöllans
gamla station och bansträckning till tidigare
industri i Rinnebäck samt en hög.

För att bibehålla värdena i området öster om
Lackalänga kyrkby som utgörs av bronsåldershögarnas dominerande ställning i jordbrukslandskapet och jordbrukslandskapets skiftade uttryck,
bör ny bebyggelse inne i och kring detta undvikas. Det öppna jordbrukslandskapet, som sluttar
och böljar ner mot Kävlingeån, är ett starkt karaktärsdrag och viktig att bevara. Även de gårdar
som visar på jordbrukets utveckling är viktiga att
bibehålla som ett uttryck för skiftesreformernas
bebyggelse vilka i sitt varierande utförande och
detaljering visar på olika tiders stilistiska uttryck.
Barsebäck-Hofterup (M46), Barsebäck Hofterup
SN:R: Inom riksintresseområdet finns landskapskaraktärerna: jordbruksmark, kustlandskap, skogsområde och tätort. Större delen av
riksintressets präglas av ett öppet godslandskap.
Åkrarna kring Barsebäcks slott är stora och
sammanhängande med alléer längs med vägarna
till godset. En höjdrygg går i nord-sydlig riktning
genom riksintresset, 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. Bebyggelsen
är framför allt belägen i tätorter som Barsebäcks
by, Barsebäckshamn och Hofterup. Det finns
få friliggande gårdar i det öppna landskapet.
Det finns även löst sammanhållen bebyggelse
i Hofterup kyrkby kring Bystugsvägen (v 1142),
där kyrkan är belägen på en höjd. Fornlämningar
utmed höjdryggarna och strandlinjen präglas av
bröstvärn från olika tider.
Barsebäcksverket är ett dominant inslag i landskapet, både som egen miljö och landmärke.
Motorvägen är en tydlig gräns inom området,
liksom hav och anläggningarna kring Barsebäcks
kärnkraftverk.

I det regionala kulturmiljöprogrammet delas
området upp i två delar, Barsebäck respektive
Hofterup. Det förklaras genom att Gillhög och
Hofterup har kopplingar till varandra, främst
genom Kung Ottars högar och Tiondehögen öster
om Hofterups kyrkby, men att denna koppling
har brutits på grund av motorvägens dragning.
Det som särskilt lyfts fram är:

Kävlinge – Furulund – Kullen: Det regionala
kulturmiljöprogrammet värderar Kävlinge och de
närliggande bruksorterna Furulund och Kullen,
som alla har en liknande historia framvuxna ur
järnvägens guldepok. Orterna har utvecklats
organiskt vart efter industrier etablerats och boenden behövts uppföras för arbetarna. Det som
särskilt lyfts fram är:

•

Järavallen, den tidigare strandlinjen av det forna Litorinahavet, Gillhög. Höjdryggar som visar
på lång kontinuitet.

•

•

Slottet, kyrkbyn och fiskeläget i Barsebäck med
slottets försvarsanordningar, kyrkan, prästgården och bygdegården i kyrkbyn samt fiskelägets byggnadstraditioner som viktiga element.

Byggnader som markerar Kävlinges olika epoker, såsom Kävlinge station, den nya kyrkan,
andelsslakteri med arbetarbostäder, industrier, badhus och bibliotek.

•

•

Hofterup med fornlämningar och kyrkby med
utskiftade gårdar och kyrkan på höjden som
viktiga element.

Byggnader som visar på Furulunds utveckling
från stationssamhälle till industrisamhälle,
såsom filialen till Malmö Yllefabriksaktiebolag,
cementgjuteriet och skofabriken.

•

Kullens egnahemsområde med värdefull
bebyggelse från sekelskiftet och 1900-talets
första hälft.

För att bibehålla värdena i Barsebäcks by bör
ny bebyggelse inne i och kring byns västra delar
undvikas eller anpassas noga till befintlig skala,
volym, material och detaljering samt för att inte
störa utblickarna över landskapet. Den lummiga
grönskan är ett starkt karaktärsdrag, både inne i
byn och i de omkringliggande allésystemen, och
viktig att bevara liksom den välbevarade bebyggelsen med sin variation och detaljrikedom.
Östra delarna av byn är förändrad i modern tid
med många sentida tillägg. Mot motorvägen är
området mindre känsligt, men samtidigt viktig att
värna om då förståelsen av den historiska miljön
riskerar att omintetgöras om exploateringen
fortsätter. Området bör därför planläggas med
skydds- och varsamhetsbestämmelser.
För att bibehålla värdena i Barsebäckshamn är
det viktigt att bevara de byggnader som berättar
om fiskelägets utveckling till hamn, som gathusen
utmed Skansvägen och de större kaptensvillorna
inåt land från dessa. Även de småskaliga gränderna och tätheten mellan byggnaderna är ett
viktigt värde. Strandens och hamnens betydelse
är också viktigt att värna om genom att inte tillåta
förändringar som förvanskar dessa miljöer.
För att bibehålla värdena i Hofterup är det viktigt
att bevara de byggnader som berättar om kyrkbyns funktion som samlingspunkt, det vill säga
kyrkan, prästlönebostället och skolbyggnaden
(byastugan). Även den bebyggelse som visar på
jordbrukets utveckling är viktiga att bibehålla
som skiftesreformernas raka vägsträckningar
och de äldre gårdarna. Det gäller även för Kung
Ottars högar i södra delen av kyrkbyn.

Vikhög: Fiskeläget i Vikhög har sitt ursprung från
1800-talet. Det som särskilt lyfts fram är:

•

Ett flackt och öppet jordbrukslandskap.

•

De två gravhögarna på höjdlägen, Vihojarna,
som visar på en tidig bosättning i området.

Kävlinge å har en stark ställning i kommunens
utveckling och utgör till stor del utgångspunkten
för etableringen av såväl bosättningar i forntid
som industrier under 1800- och 1900-talen. Ån
har även fungerat som en viktig transportled
från havet inåt land, vilket är extra tydligt under
vikingatiden och handelsplatsen i Löddeköpinge.
Det som särskilt lyfts fram är:

•

Vattenkraften som en viktig del av Kävlingeåns
funktion.

•

Kävlingeåns miljö som levandegör slättlandskapets flacka karaktär.

•

Fornlämningar och gravhögar längs med ån.

Skånelinjen – Per Albin-linjen representerar Skånes läge som gränsprovins och beredskapen som
vidtogs under andra världskriget och kalla kriget.
Samtliga värn är bevarandevärda.
Stångby – V Hoby – Krutmöllan: Området breder ut
sig söder om Kävlingeån och berör främst grannkommunen Lund. Dock är delar av området kopplade till Kävlinge. Det som särskilt lyfts fram är:

•

Krutmöllan och Lilla Harrie valskvarn.
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ÖVRIGA OMRÅDEN MED HÖGA
KULTURVÄRDEN
Fornlämningar
Det finns en rik förekomst av fornlämningar inom
kommunen. Fasta fornlämningar skyddas enligt
Kulturmiljölagen. Markingrepp eller markförändringar som påverkar fornlämningar kräver
länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Exploatering av dessa områden kan därför
vara förenat med arkeologiska kostnader och
innebära en viss tidsmässig fördröjning av exploateringen.
Kända fornlämningarna är bara en del av det
totala antalet fornlämningar och Länsstyrelsen
kan i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 11 §
kulturmiljölagen komma att ställa krav på arkeologisk utredning vid en exploatering som tar ett
större markområde i anspråk om det finns goda
skäl att anta att exploateringsområdet innehåller
under mark dolda, ej registrerade fornlämningar. Vid större markingrepp bör därför samråd
ske med länsstyrelsen för att få klarhet i om en
utredning ska utföras eller ej.

42

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten,
oavsett storlek, så ska arbetena omedelbart
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas i enlighet
med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.

Byggnadsminnen
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar
om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika
tider. För att även kommande generationer ska
kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen. Det är länsstyrelsen,
i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att
en byggnad eller annan miljö ska skyddas som
byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som
är skyddade och som behöver tillstånd för att
ändras. I Kävlinge kommun är Gamlegården i
Dagstorp skyddat som byggnadsminne.

Kyrkliga kulturminnen
Många av Sveriges kyrkobyggnader, kyrkotomter,
begravningsplatser och kyrkliga inventarier är
skyddade genom Kulturmiljölagen. För att ändra
i ett kyrkligt kulturminne krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Areella näringar
RIKSINTRESSE FÖR YRKESFISKE
Utpekande av ett riksintresse för yrkesfiske
enligt 3 kapitlet 5 § MB görs av Havs- och vattenmyndigheten. Riksintresset innebär att planeringen för användning av mark- och vattenområden
ska säkerställa fiskesektorns tillgång till fångsområden i både havet och inlandsvatten. Lika
viktigt är att bibehålla ekosystemens förmåga
att reproducera fisk i haven, sjöarna och vattendragen. Det är också avgörande att planeringen
säkerställer nödvändig infrastruktur i form av
hamnar med service för fiskefartygen och lämpliga möjligheter för landning av fångsten.
Förutsättningarna i Öresund skiljer ut området
på flera sätt. Dels är trålfiske förbjudet i hela
området inklusive inom havsplaneområdet. Öresund har mycket höga naturvärden som förenas
med förhållandevis livaktigt och lokalt yrkesfiske
i norra Europas mest tätbefolkade område där
fysisk påverkan av markexploatering och sjöfart
är mycket hög. Förutsättningarna innebär att

översynen bör slutföras i ett fortsatt samråd med
länsstyrelsen.
Områden som är av stor betydelse för kustfisket
har även ofta höga naturvärden och omfattas
av områdesskydd. Länsstyrelsen har identifierat flera områden där riksintresseanspråk för
naturskydd och fiske överlappar med risk för
intressekonflikter. Förslaget med stora utpekade
områden för yrkesfiske gör det svårt att bedöma
lämplig lokalisering vid tillämpning av ärenden
enligt 3 kap miljöbalken. För det föreslagna området i mellersta Öresund och Ven framför länsstyrelsen att området har stora värden avseende
lekområde för fisk och för fiske. Det behövs större tydlighet avseende intressekonflikter mellan
fisket, lekområdet och de stora naturvärdena där.
Länsstyrelsen arbetar med att föreslå ett eventuellt områdesskydd i ett område som är större än
Natura 2000-området Havet kring Ven. De områden som anges som riksintresse för yrkesfiske
uppfyller sammantaget tre generella kriterier:
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Riksintresse Yrkesﬁske
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•

Området hyser värden av stor nationell vikt.

•

JORDBRUKSMARK

Området behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden.

•

Området behövs för att genomföra eller upprätthålla nationellt viktiga strukturer.

Brukningsvärd jordbruksmark är enligt 3 kapitlet
4 § MB en nationell resurs som behöver värnas
långsiktigt för att säkerställa livsmedelsförsörjningen. Marken får 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. Enstaka bostadshus utgör inte
ett sådant väsentligt samhällsintresse som avses i
3 kapitlet 4 § MB.

Följande områden i Kävlinge kommun är utpekade som riksintresse för yrkesfisket:
Utposten kroken NR 52: Fångstområde.
Lommabukten Barsebäck Djup <6m NR 53:
Rekryteringsområde.
Lundåkrabukten Djup <6m NR 54: Rekryteringsområde ål och flatfisk.

Olika undersökningar visar att exploateringstakten på jordbruksmark ökar i landet. Skåne är det
län som exploaterar mest jordbruksmark, vilket
kan förklaras av både expansiva städer och stor
andel högvärdig jordbruksmark. 70 % av Kävlinge
kommuns yta är jordbruksmark, varav huvuddelen utgörs av de högsta klasserna klass 8–10.
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Karta klassificering jordbruksmark
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10

Råvarutillgångar och
samhällsviktiga verksamheter
RIKSINTRESSE FÖR
KOMMUNIKATIONER
Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer enligt 3 kapitlet 8 § MB görs av Trafikverket.
Riksintresse för kommunikationer omfattar de
fyra trafikslagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart.
Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av anläggningen. Här avses att det är funktionen
hos transportsystemet som ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad
inom en anläggnings influensområde, får inte
negativt påverka vare sig nuvarande eller framtida nyttjande av denna. Riksintressena gäller för
mark- och vattenområden för både befintliga,
planerade och framtida kommunikationsanläggningar. Trafikverket genomför år 2020 och 2021
en översyn av riksintressen för kommunikationer,
vilket beräknas vara klart vår 2022. Följande områden i Kävlinge kommun är av riksintresse för
kommunikation.

Väg
Väg E6 genom Skåne: Väg E6 ingår i det av EU
utpekade Trans-Européen Transport Network,
TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild
internationell betydelse. Vägen sträcker sig
genom Skåne längs västkusten och vidare upp
till norska gränsen. Delsträckan är en del av
det utpekade kollektivtrafiknätet. Den är även
utpekad som särskild betydelsefull för dagens
godstransporter. E6 ingår i det rekommenderade
nätet för transport av farligt gods. Vägen utgör
anslutning till Trelleborgs hamn och kombiterminal som också är utpekade som riksintressen.

Järnväg
Västkustbanan: Västkustbanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T
nätet. Banan sträcker sig från Göteborg till Lund
och är en mycket viktig bana för person- och
godstågstrafiken. Banan ingår även i det utpekade
strategiska godsnätet. Västkustbanan är viktig för
pendlingen mellan Malmö/Lund och Helsingborg.
Godsstråket genom Skåne: Godsstråket genom
Skåne, som går mellan Ängelholm och Trelleborg,
ingår som TEN-T-bana i det strategiska godsnätet
och utgör en viktig länk i det internationella godstransportnätet. Lommabanan kör från Kävlinge

genom Furulund, Flädie, Lomma och ansluter i
Arlöv till Södra stambanan. Tågen går vidare mot
Malmö C och genom Citytunneln.
Nya stambanor: Ny stambana planeras
mellan Stockholm och Malmö. Sträckan
Hässleholm-Lund är den första sydliga delen och
ger snabbare resor samt ska bidra till att avlasta
Södra stambanan.

Sjöfart, farleder

•

Malmö redd - Malmö Oljehamn, ingår i TEN-T.

•

Malmö redd - Malmö Frihamn, ingår i TEN-T.

•

Kullen - Malmö redd (O Pinhättan).

•

Valgrundet - Malmö redd (V Pinhättan).

•

Inloppet till Barsebäcksverket.

•

Ankarplats 4 Kullen - Malmö redd
(O Pinhättan).

•

Ankarplats 5 Kullen - Malmö redd
(O Pinhättan).

Hamn

•

Barsebäck – Kärnkrafthamn.

Flyg
Kävlinge kommun berörs av influensområde för
hinderytor, MSA-område (Minimum Sector Altitude) från flygplatserna Malmö-Sturup, Kristianstad och Ängelholm. Luftfartsverket har pekat ut
influensområdet för hinderytor till 90 kilometer
från dessa flygplatser, då de påverkas av satellitbaserade inflygningsprocedurer.
Nya hinder inom MSA-ytan, i form av höga byggnadsobjekt som master, torn, pyloner, skyltar,
konstverk eller byggnader, kan ha en negativ påverkan på flygtrafiken. Alla byggnadsobjekt som
är högre än 20 meter över mark eller vattenytan
ska därför remitteras till Luftfartsverket. Befinner
sig objektet till havs ska även Kustbevakningen i
Karlskrona remitteras. Berörda flygplatser skall
alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk
över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning skulle kunna bli påverkade av en etablering.
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Järnväg - beﬁntlig station

Järnväg - beﬁntlig

Utredningsomrade nya stambanor

Hamn - beﬁntlig

Sjöfart - beﬁntlig farled

Sjöfart - ankarplatser

Väg - beﬁntlig

Riksintresse ﬂyg

Karta riksintresse kommunikationer

RIKSINTRESSE FÖR
TOTALFÖRSVARET
Utpekande av ett riksintresse för totalförsvaret
enligt 3 kapitlet 9 § MB görs av Försvarsmakten.
Inom kommunen kan områden och verksamheter av riksintresse för totalförsvaret finnas som
av sekretesskäl inte kan redovisas. Områden som
är av riksintresse för totalförsvaret ska så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada dess värden. Vid avvägningen mellan olika riksintresseanspråk och intressen ska
företräde ges till försvarsintresset om området
eller del av området behövs för en anläggning för
totalförsvaret.
Alla plan- och lovärenden som berör de påverkansområden som pekats ut av Försvarsmakten
ska remitteras till myndigheten. Det gäller alla
plan-och byggärenden inom Försvarsmaktens
påverkansområden för buller eller annan risk och
övrigt påverkansområde oavsett byggnadshöjd.
Det rör även alla ärenden för höga objekt, till
exempel vindkraftverk, telemaster och byggnader
som är högre än 20 meter utanför sammanhållen
bebyggelse alternativt högre än 45 meter inom
sammanhållen bebyggelsen.
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TOTALFÖRSVARETS CIVILA DELAR
Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga
aktörer genomför för att samhället ska kunna
hantera situationer när beredskapen höjs. Det
civila försvaret handlar alltså om att planera
för att säkerställa att samhällets viktiga delar
fungerar. Det civila försvarets verksamhet bedrivs
av myndigheter, kommuner, regioner, privata
företag och frivilligorganisationer. Utvecklingen
av det civila försvaret stärker även samhällets
förmåga att hantera svåra påfrestningar i
fredstid. Arbetet med samhällets krisberedskap
regleras bland annat i förordning (2015:1052)
om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt
lag (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Beredskapshänsyn
i samhällsplaneringen innebär att vi förbereder
och bygger ett robust samhälle som kan möta
olika typer av hot och störningar.
I totalförsvarspropositionen 2020/21:30
har viktiga samhällsfunktioner inom åtta
områden identifierats. Det betyder att Sveriges
totalförsvarsförmåga ska öka inom dessa

områden. De åtta områdena är 1. ordning och
säkerhet, exempelvis polis och kustbevakning;
2. Skydd av civilbefolkningen till exempel
skyddsrum och varningssystem; 3. Hälso- och
sjukvård, till exempel beredskapssjukhus och
lagerhållning av läkemedel; 4. Livsmedel och
dricksvatten, till exempel reservvattentäkter;
5. Finansiell beredskap, till exempel alternativa
betalningssystem; 6. Transporter, till exempel
allmänna vägar och järnvägar, flygplatser och
hamnar; 7. Energiförsörjning, till exempel
försörjning av el, drivmedel och fjärrvärme; samt
8. Elektroniska kommunikationer och post.
Åtgärder som tillgodoser totalförsvarets
intressen kan vara att planera samhället så att
objekt som kan tänkas utsättas för angrepp inte
placeras i närheten av befolkningscentrum och
verksamheter som är svåra att utrymma; att
befolkningen kan utrymmas från särskilt farliga
områden eller objekt som kan tänkas utsättas för
angrepp; att beakta tillgänglighet och behov av
framkomlighet för både utryckningsfordon och
militära transporter; att underhålla och eventuellt
bygga särskilda skydd, till exempel skyddsrum;
eller undvika placering av känslig bebyggelse i
nära anslutning till de som kan bli kombattanter
i krig, till exempel polis och tull. Mer information
finns att läsa i Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps vägledning Totalförsvarets
intressen i samhällsplaneringen (2021).

RIKSINTRESSE FÖR ENERGIDISTRIBUTION/-PRODUKTION
Utpekande av riksintresse för energiändamål enligt 3 kapitlet 8 § MB görs av Energimyndigheten.
Inom Kävlinge kommun är området Barsebäck
(vid Barsebäcksverket) utpekat som riksintresse
för både energiproduktion och energidistribution.
Riksintresse energiproduktion innefattar
anläggningsområdet, hamn samt ställverk
och riksintresse energidistribution innefattar
anslutningsledningar till nästa stamnätsstation.
Riksintresset gäller platsen som sådan och är inte
kopplat till en viss typ av energiproduktion.
Kriterier vid utpekande av riksintresse för energiproduktion är att det är områden eller
anläggningar som möjliggör stor energi- och/
eller effekttillförsel, har ett strategiskt läge för
energiomvandling och är av stor betydelse för
försörjningstryggheten. Kriterier vid utpekande
av riksintresse för energidistribution är att det
är områden eller anläggningar som är viktiga
för energiöverföringen i ett nationellt och/eller
internationellt perspektiv, har ett strategiskt läge

för energidistribution och är av stor betydelse
för försörjningstryggheten. Dessa kriterier är
ska-krav som måste uppfyllas för att området
ska anses vara av riksintresse. Utöver detta finns
även ett antal bör-krav, varav minst ett ska vara
uppfyllt.
Riksintresseområdet Barsebäck utgörs av ett
mark- och vattenområde som möjliggör stor
energi- och effekttillförsel, har ett strategiskt läge
för energiomvandling och har stor betydelse för
försörjningstryggheten. Områdets strategiska
läge och tillgång till infrastruktur möjliggör också
för att bidra med viktig balans och reglerkraft till
systemet. Området uppfyller därmed samtliga
ska-krav och två av bör-kraven enligt de kriterier
som Energimyndigheten har tagit fram för urval
av riksintressen för energiproduktion och energidistribution.
Inom ett angivet riksintresseområde för energi
produktion och energidistribution bör ingen
bebyggelse, andra verksamheter eller åtgärder
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. Påtaglig skada på riksintresse energiproduktion och energidistribution kan uppstå om
en åtgärd mer än obetydligt skadar lägesbundna
värden som utgör grunden för riksintresset.
Även om den negativa inverkan endast förväntas
pågå under en kortare tid bör den anses utgöra
påtaglig skada på de värden som är av betydelse
för riksintresset, om den negativa inverkan blir
så stor att området i något avseende förlorar sitt
värde som riksintresseområde. Vid bedömningen av påtaglig skada bör hänsyn också tas till
att ett ingrepp som endast berör en liten del av
ett riksintresseområde kan ha en sådan grad av
negativ inverkan på områdets värden att påtaglig
skada uppstår. Detta gäller även sådana åtgärder
utanför ett riksintresseområde som kan påverka
värdena i området negativt så att en påtaglig
skada uppstår.

ENERGI- OCH ELFÖRSÖRJNING
Gasledningar
Inom Kävlinge kommun har Swedegas en högtrycksledning för energigas som omfattas av flera
föreskrifter. Naturgasledningar är underkastade
Naturgasanvisningar (NGSA) som bland annat
innebär ett minsta skyddsavstånd till andra
ledningar och byggnader samt närmaste gräns
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för område med förväntade grävningsaktiviteter.
Högtrycksledningar omgärdas även av MSB:s författningssamling (MSBFS 2009:7). Vid byggnation,
förändrad markanvändning med mera granskas
ett 1600 meter långt och 400 meter brett område
med gasledningen i centrum (zonklassningsenhet
enligt MSBFS 3 kapitel 1 §.
Minsta tillåtna avstånd mellan mät- och reglerstation, mätstation, linjeventilstation eller rensdonsstation och vissa andra objekt är 50 meter i förhållande till grupp av bostadsbyggnader, annan
byggnad eller område som avses i 3 kap MSBFS
2009:7. Förändringar i bebyggelse och markanvändning medför särskilda försiktighetsmått.
Åtgärder som byggnation, sprängning, schaktning
eller åtgärder som kan skada ledningen ska alltid
föregås av samråd med Swedegas inom ett 50
meter brett område med ledningen som mittlinje. Swedegas behöver information för att utreda
möjligheter för byggnation samt eventuellt åtgärder som kan krävas för detta.
Weum Gas AB har ett utbyggt distributionsnät för
energigas i Kävlinge kommun. Nätet är utbyggt
i Kävlinge tätort, Furulund, Löddeköpinge samt
Hofterup. Distributionsledningar är underkastade
Energigasnormens regler (EGN) som bland annat

anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och
byggnad inom tätbebyggt område, samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör ej ske närmare
en gasledning än 3 meter. Förändringar i bebyggelse kan medföra att befintliga gasledningar
måste flyttas eller att särskilda försiktighetsmått
måste vidtas. Kommande planering skall ta
hänsyn till utbyggt gasledningsnät samt beakta
gällande skyddsavstånd.

Transmissionsnät
I Kävlinge kommun finns det transmissionsnätsledningar och tillhörande stationer, även kallat
stamnät för el. Barsebäcks ställverk och kraftledningarna mellan Barsebäck och Sege respektive
Söderåsen ingår i stamnätet och är viktiga för
matningen av el till södra Sverige. Dessa är av
nationellt intresse och en viktig del i det civila
totalförsvaret.
Svenska kraftnät står inför ett omfattande förnyelsearbete där cirka 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas i sydvästra Sverige. Bland dessa
ingår kraftledningarna mellan Barsebäck och
Sege respektive Barsebäck och Söderåsen. Förnyelsen innebär att nya 400 kV-ledningar byggs
i samma sträcka som de befintliga. Ledningarna
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ska stärka växelströmsnätet och växelströmledningar på transmissionsnätets spänningsnivåer
byggs som luftledningar. Ställverket vid Barsebäcksverket har förnyats för att säkerställa en
god driftsäkerhet i transmissionsnätverket. Samtliga bygglov, förhandsbesked och detaljplaner
som ligger inom 250 meter från kraftledningar
ska sändas på remiss till nätägaren. Remiss ska
även sändas till Svenska Kraftnät då infrastrukturen i områden kring produktionsanläggningar
som är viktiga för den nationella elförsörjningen
kan påverkas. Etablering av storskalig elintensiv
verksamhet ställer krav på elnätsstrukturen i
regionen. Det kan behövas investeringar för att
möjliggöra ytterligare uttag av el från transmissionsnätet. Ledtiderna för att få till stånd nya
kraftledningar är cirka 10 år. Stora elintensiva
industri- eller infrastrukturetableringar måste
således alltid föregås av planering och samverkan
med områdets berörda elnätsägare. Det är regionnätsägaren som gör en initial bedömning av
om verksamheten innebär att det krävs förstärkningar på transmissionsnätsnivå. Regionnätsägaren och Svenska Kraftnät har sedan en dialog
om hur det önskade uttaget mest effektivt ska
tillgodoses. Normalt behöver Svenska Kraftnät
alltid involveras vid etablering av verksamheter
som förbrukar mer än 100 MW.

bygglov, förhandsbesked och detaljplaner som
ligger inom 250 meter från kraftledningar ska
sändas på remiss till nätägaren.

Vindkraft
Längs med Skånes kustremsa, både på land och
till havs, är vindkraften en produktionskälla med
stor potential. Samtidigt kräver detta noggranna,
och svåra, avvägningar mellan en rad olika intressen vid ianspråktagande av mark, havsyta och
luftrum. Historiskt sett utgör dessa intressekonflikter de största osäkerheterna för vindkraftsprojektering. För att även framöver nyttja de resurser som finns att tillgå i form av mark och goda
vindlägen kan det genomföras så kallade repowering. Det innebär att befintliga vindkraftverk
som börjar nå slutet av sin livslängd kan förnyas
på ett sätt som ökar deras kapacitet.
Det finns idag 7 vindkraftverk i Kävlinge kommun
med en sammanlagd effekt om 8 MW. Nära kommungränsen finns även i angränsande kommuner ett flertal grupper med vindkraftverk.

Solenergi

Vid planering av vindkraftsanläggningar krävs ett
visst säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och
befintliga kraftledningar. Vindkraftverk med en
totalhöjd lägre än 50 meter placeras minst 100
meter från kraftledning. Vindkraftverk med en
totalhöjd över 50 meter placeras minst 200 meter
från kraftledning. För verk med en rotordiameter
på 100 meter eller mer bör avståndet mellan torn
och ledning vara större än 250 meter.

Solenergi är en förnyelsebar energikälla som med
hjälp av teknisk utveckling blir alltmer attraktiv.
Med anläggningar på till exempel byggnader kan
det också vara ett yteffektivt sätt att producera
klimatanpassad energi. Montering på tak och
mindre byggnader kräver i normalfallet inget
bygglov. På vissa byggnader, till exempel med
kulturhistoriskt värde eller där takfärg regleras i
detaljplan, kan bygglov behövas. För att anläggningar ska kunna vara i drift över lång tid behöver det säkerställas att åtgärder i anslutning till
anläggningarna inte orsakar skugga som försämrar förutsättningarna.

Regionalt elnät

Fjärrvärme

I kommunen finns tre nätområden som försörjs
av tre elnätägare: Ringsjö i nordöstra delen
(Kraftringen), Skånska i östra delen (Skånska
Energi Nät), Skåne Västra Lokalnät i västra delen
(E.ON). Effektbehovet i kommunens nätområden
bedöms öka under kommande decennier. Det
regionala elnätet transporterar el från stamnätet
till de lokala näten. Regionnätsledningarna står
för elförsörjningen av hela kommunen samt är
en del i ett större ledningsnät vidare till angränsande kommuner. E.ON har tre regionledningar i
kommunen, Mörarp-Barsebäck, Barsebäck-Sege
och Mörarp-Sege, vilka är av vikt för den regionala elförsörjningen. Detta är strategiska korridorer
för att säkra även framtidens elförsörjning och
det är inom befintliga korridorer det finns möjlighet att förstärka och förnya ledningar. Samtliga

Kävlinge kommun har i nuläget inget utbyggt
fjärrvärmenät, varken i kommunal regi eller drivet av privata aktörer.

Skånes elförsörjning
Region Skåne har gjort en kartläggning och sce
narier för den skånska elförsörjningen där det
framgår att det i södra Sverige produceras för lite
el regionalt, sett till hur många hushåll och företag som finns i området och hur mycket el som
används. Skåne är beroende av elöverföring från
andra delar av Sverige och från grannländerna.
Stora effektiviseringar och utsläppsbesparingar
kan göras genom att elektrifiera processer, maskiner och transporter, vilket kan öka åtgången
på el inom en snar framtid. Region Skåne föreslår
insatser för att bemöta kapacitetsbristen:
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•

Stöd till stamnätsprojekt.

•

Effektkartläggning och framtagning av scenarier.

•

Regioners roll i Svenska Kraftnäts planering.

•

Ökad effektivisering, flexibilitet och lagring.

•

Laddning av elfordon.

•

Styrkor inom elnät och flexibilitet.

•

Ökad fossilfri elproduktion i Skåne.

•

Kunskap om elsystem, regleringar och lagstiftning.

Region Skåne konstaterar även att kapacitetsbristen i stamnäten i Skåne kan hanteras, men
under förutsättning att pågående och planerade
åtgärder genomförs utan förseningar. För att
ökad kapacitet i stamnätet ska kunna komma
ut till företag och kommuner måste flaskhalsar i
regionnät och lokalnät undvikas.
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Länsstyrelsen i Skåne konstaterar att ökad överföringskapacitet inte säkert är den bästa lösningen, givet de långa ledtiderna, stora kostnader och
markanspråk det innebär. En samhällsekonomisk
analys bör genomföras för att ge svar på om
andra alternativa strategier kan ge samma effekt
för lägre kostnad. Ett alternativ till nätinvesteringar kan vara att kompensera en mer variabel
elproduktion med mer flexibel efterfrågan på el
eller genom energilagringens möjlighet att jämna
ut toppar och dalar. Det kan till exempel handla
om ett effektivare utnyttjande av befintligt nät.
En lösning kan också vara att öka den lokala och
regionala elproduktionen och därmed minska
beroendet till långväga överföring av el.

VATTEN- OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp (VA) hanteras av en huvudman. VA-huvudmannen är bara skyldig att förse
de fastigheter innanför ett verksamhetsområde
för VA med vatten och avlopp. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om verksamhetsområde. Det finns verksamhetsområde för en eller
flera av de ingående VA tjänsterna, ren-, spill- och
dagvatten.

Vattenskyddsområden
Tillgång på vatten för dricksvattenförsörjning är
en central naturresurs av stort samhällsintresse.
Vattenförekomsten är en sårbar del i vattenförsörjningen som ställer höga krav på varsamt
nyttjande och skydd mot sådant som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Vattentäkter är skyddade genom vattenskyddsområden
som innebär vissa begränsningar och restriktioner på verksamheter och boende. Länsstyrelsen,
och för vissa mindre täkter kommunen, beslutar
om skyddsområden och vilka bestämmelser som
gäller i skyddszonerna.

I Kävlinge kommun finns vattenskyddsområden för de kommunala grundvattentäkterna i
Furulund och Kävlinge med särskilda skyddsföreskrifter. I dessa vattenskyddsområde pågår
inget vattenuttag i dagsläget. Då framtida vattenförhållande är svåra att förutse och grundvatten
är en skyddsvärd tillgång bevaras befintliga
vattenskyddsområden tills vidare.

Dricksvatten
Dricksvatten är ett livsmedel som lyder under
livsmedelslagen och kvaliteten säkerställs genom
ett provtagningsprogram som kommunens miljönämnd antagit.
Kommunens vattenförsörjning består av vatten
från sjön Bolmen i Småland. Sjövattnet renas vid
Ringsjöverket genom både kemisk och biologisk
rening samt även UV-ljus sedan december 2016.
Sydvatten, som Kävlinge kommun är delägare i,
levererar cirka 2 miljoner m3 dricksvatten årligen
till Kävlinge kommun. Kommunen har inga egna
aktiva vattentäkter.
Vattenledningsnätet i kommunen är utbyggt
till alla tätorter och förser den största delen av
Kävlinge kommuns befolkning med dricksvatten.
Ledningsnätets utformning medger rundmatning
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vilket säkerställer vattenleverans till flera av tätorterna från mer än ett håll. Vattenledningsnätet
har generellt god kapacitet i kommunen för befintlig bebyggelse. Något lägre tryck upplevs hela året
i Södervidinge och under sommaren i Ålstorp.

disk, dusch, tvätt och industriell verksamhet.
Reningsverket omhändertar och renar avloppsvattnet från cirka 9 200 abonnenter, cirka 31 000
personer och diverse industrier, som är anslutna
till den kommunala reningsanläggningen.

En gemensam utredning mellan Sydvatten och
Kävlinge kommun för att optimera Kävlinge kommuns framtida vattenförsörjning påbörjas under
2021. Då Sydvatten ökar flödet i sina huvudledningar för att möta Kävlinge kommuns och resten
av Skånes befolkningsökning riskerar trycket i
ledningsnätet att minska. Önskade resultat från
utredningen är åtgärder för ökad säkerhet och
redundans så som:

Kävlinge avloppsreningsverk är dimensionerat
för cirka 61 000 personekvivalenter och belastas
i dagsläget med cirka 22 000 personekvivalenter
beräknat utifrån inkommande BOD7-belastning
(biokemisk syreförbrukning). Inom de närmsta
5 åren kommer reningsverket behöva byggas ut
med utökad bassängvolym i mellansedimenteringssteget och slutsedimenteringssteget.

•

Behov av och optimerat läge för tryckstegring.

•

Tillkommande inmatningspunkt från Sydvatten.

•

Lämplig reservoarvolym.

•

Lämplig dubblering av huvudledningar.

Spillvatten
De kommunala spillvattennäten tar emot spillvatten från anslutna abonnenter och transporterar det till avloppsreningsverket i Kävlinge.
Spillvatten består av avloppsvatten från toaletter,

Befintlig överföringsledning mellan kommunens
västra och östra delar är hårt belastad. I övrigt
är spillvattennätet tillräckligt dimensionerat för
dagens bebyggelse. Spillvattennätets kapacitet
utreds inför varje detaljplan.
Kommunen ska alltid vara beredd att ta ställning
till om det finns behov av att utvidga verksamhetsområdet inom kommunens gränser. Kommunen är bara skyldig att ordna vattentjänster
inom verksamhetsområdet, men kan låta fastighetsägare utanför verksamhetsområdet koppla in
sig. Fastighetsägaren får då en förbindelsepunkt
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Pumpstationskapacitet 2020

Ledningskapacitet 2020

Hög
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Låg
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vid huvudmannens ledning och betalar själv för
att dra ledningar därifrån. Avgiften för inkoppling
måste minst täcka huvudmannens kostnader,
eftersom all verksamhet utanför verksamhetsområdet inte får belasta VA-kollektivet ekonomiskt.
I dagsläget är cirka 500 fastigheter utanför
verksamhetsområdet anslutna via lågtryckavloppssystem (LTA). Ett fåtal av dessa nät är fulla
och fler fastigheter kan ej anslutas hit. Merparten
av systemen klarar ytterligare anslutningar. Hur
många tillkommande anslutningar ett system klarar beror på var i systemet anslutningarna görs.
På landsbygden, utanför kommunens verksamhetsområde för VA, finns drygt 300 fastigheter
med enskilt avlopp. Vissa av dessa fastigheter
kommer i framtiden att erbjudas möjlighet till
kommunal anslutning medan andra fastigheter är
belägna så att en kommunal lösning ej är möjlig
varken ur tekniskt eller ekonomiskt hänseende.

•

Krav på dagvattenavrinningen ska alltid ställas i
samband med exploatering av ny mark och vid
förändringar i befintlig bebyggelse.

•

Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till
platsens lokala förutsättningar och omhändertas lokalt (LOD) om så är möjligt. Saknas förutsättningar för LOD ska dagvattnet fördröjas
och vid behov renas innan det når ledningsnät
och recipient.

•

Helhetslösningar ska eftersträvas vid utformning av dagvattensystem vilket bland annat
kan innebära större anläggningar som tar
emot dagvatten från flera områden.

•

Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till
recipientens känslighet.

•

Förorenat dagvatten ska renas vid källan.

•

Öppna dagvattensystem ska utformas så att
de berikar bebyggelsemiljön. Anläggningarna
ska ha ett estetiskt värde och upplevas som
positiva inslag i närmiljön.

Dagvatten
Dagvatten är vatten som tillfälligt avrinner från
markytan eller annan konstruktion, till exempel
regnvatten, smältvatten, spolvatten eller framträngande grundvatten. En hållbar dagvattenhantering innebär att förebygga översvämningar,
möta klimatförändringar samt begränsa flödesoch föroreningsbelastningen på recipienter. I
kommunen finns cirka 30 dagvattendammar för
flödesutjämning och rening. Då merparten av
dagvattennätet byggdes då en annan dimensioneringsstandard gällde varierar ledningsnätets
kapacitet beroende på när det är byggt.
Enligt branchorganisationen Svenskt Vatten är
VA-huvudmannen endast skyldig att hantera upp
till 10–30 års regn beroende på bebyggelsetyp.
Vid större regn får dagvatten avrinna ovan mark
och ska kunna göra så upp till 100-årsregn utan
att skada byggnader. Här är den fysiska planeringen och höjdsättningen viktig.
Nedan ges riktlinjer för dagvattenhanteringen
inom Kävlinge kommun. Vid utformning och
dimensionering ska alltid framtida klimatförändringar beaktas.
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•

Dagvattensystem, bebyggelse, gator och allmän
platsmark ska utformas så att skadliga översvämningar ej kan uppstå vid kraftig nederbörd.
En grov höjdsättning av nya områden ska därför
genomföras redan i detaljplaneskedet.

•

En dag- och skyfallsutredning ska alltid utföras
för alla nya exploateringar och detaljplaner.

AVFALL
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning bestående av en avfallsplan och
avfallsföreskrifter. Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) har tillsammans med ingående kommuner
tagit fram en gemensam avfallsplan, Gemensam
kretsloppsplan - från avfall till resurs. Detta för att
tydliggöra att kommunerna vill arbeta tillsammans för att förändra synen på avfall. Från ett
avfallsperspektiv till ett perspektiv där resurserna,
i form av material och produkter, ska cirkulera i
ett kretslopp. Kretsloppsplanen har tagit hänsyn
till både internationella och nationella mål och
prioriteringar samt Agenda 2030 med dess 17
globala mål. Kretsloppsplanen har tre övergripande mål att styra mot:

•

Inflödet av material och produkter till kretsloppet ska minska.

•

Resursanvändningen i kretsloppet ska
effektiviseras.

•

Spillet från kretsloppet ska minska.

För att kunna förebygga, återbruka och sortera
bättre måste det finnas goda möjligheter till det i
närområdet. När bebyggelse planeras och byggs
finns det tillfällen att skapa goda förutsättningar
för en hållbar avfallshantering, både för den
som ska lämna avfallet och för den som ska
hämta det. En hållbar avfallshantering kan till
exempel vara att ha nära till sitt avfallsutrymme,

att det finns möjlighet att lämna saker så att
någon annan kan använda dem och att det finns
gott om plats att sortera sitt avfall. En hållbar
avfallshantering säkerställer god service till
invånarna och förebygger arbetsmiljöproblem
för de som ska hämta avfallet. Teknikområdet
inom avfallshanteringen är ett område med stor
potential för att nå ökad samhällsnytta, samt
att möta kundens önskemål och upplevelse av
god service. Smarta digitala lösningar kan både
effektivisera avfallshanteringen, leda till bättre
förebyggande åtgärder och öka återbruket.
Det finns lagkrav inom bland annat miljöbalken
och plan- och bygglagen som tydliggör vilka krav
inom avfallshanteringen som ska följas vid omoch nybyggnation. Aktivt arbete innebär, utöver
nationella lagkrav, att kommunen inom ramen
för detaljplaner och bygglov hanterar frågan om
avfallshantering med Sysav som remissinstans.

BREDBAND, MOBILNÄT, RADIO
OCH TV
Snabb och trygg internetuppkoppling är viktigt
för både de som bor och de som verkar i kommunen. I dagsläget ansvarar kommunen för utbyggnaden av bredband till kommunala verksamheter. För privatpersoner och företag är det privata
nätägare som initierar och driver utbyggnaden
av bredband i kommunen. Generellt är tillgången via trådlöst bredband god i hela kommunen,
för både hushåll och företag. Tillgången till lägre
hastigheter med trådbundet bredband är god.
Skillnaden i tillgång till trådbundet bredband med
högre hastigheter för tätbebyggda respektive
glesbebyggda områden är dock stor. Det finns
olika tekniker för tillgång till fast bredband och
anslutning samt olika typer av hastigheter.
Bredbandtillgången i kommunen år 2019 såg ut
så här:

•

85 % av alla hushåll i tätbebyggda områden
hade tillgång till fast bredband med hastighet
på minst 100 Mbit/s, jämfört med 35 % av alla
hushåll i glesbebyggda områden.

•

Totalt av alla hushåll och företag i kommunen
hade 91 % tillgång till fiber med hastighet med
1 Gbit/s eller mer, jämfört med Skåne på 92 %.

•

92 % av alla företag i tätbebyggda områden
hade tillgång till bredband med hastighet på
minst 1 Gbit/s eller mer, medan företag i glesbygden motsvarade 44 %.

Dösjebro. År 2019 hade kommunen 96 %
yttäckning för mobilt bredband på 30 Mbit/s via
LTE (Long Term Evolution) och för mobiltelefoni
via GSM (Globalt System för Mobiltelefoni) eller
HSPA (High Speed Packet Access) på 99 %.
Samhället förlitar sig mer på digital kommunikation, vilket ställer högre krav på infrastrukturen.
Utrustning för telekommunikation, som mast,
antenn och teknikbod, behöver leva upp till de
riktvärden som finns för buller och strålning samt
prövas i bygglov. Särskild hänsyn ska tas till områden där barn vistas i stor utsträckning.

RÄDDNINGSTJÄNST
Kävlinge kommun ingår i Räddningstjänsten Syd
tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.
Räddningstjänsten arbetar med bränder, drunkningar, trafikolyckor, stormskador, ras, kemolyckor och farliga utsläpp över hela sitt geografiska
område och utgår från 14 olika stationer i medlemskommunerna. Räddningstjänsten Syd har
möjlighet att vara framme på olycksplats inom tio
minuter vid 90 % och inom tjugo minuter vid 100
% av alla olyckor som larmas till inom området.
I Kävlinge kommun finns två stationer, en heltidsstation i Löddeköpinge och en deltidsstation i
Kävlinge.
För att bostäder och mindre kontor ska kunna
utrymmas med hjälp av Räddningstjänsten Syd
ska de vara belägna inom 10 minuters framkomsttid. För friliggande flerbostadshus med
högst tre våningsplan är 20 minuters framkomsttid acceptabelt. Utrymning med bärbar stege
kan påbörjas inom 10 minuter i samtliga tätorter i Kävlinge. Räddningstjänsten Syd har inget
höjdfordon i Kävlinge kommun. Det innebär att
räddningstjänsten inte kan bistå med utrymning
från flerfamiljshus med över 11 meter från marknivå till underkant av fönster eller balkong. Det
motsvarar normalt fyra våningar. Det påverkar
hur högre byggnader än 11 meter kan projekteras. I Räddningstjänsten Syds Råd och anvisning
– Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd
finns beskrivet hur åtkomlighet och utrymningsvägar bör säkerställas i samband med förtätning
och nybyggnation.
I nuläget består brandsläckningssystemet i kommunen av ett nätverk av brandposter för de orter
som ligger innanför kommunens verksamhetsområde för dricksvatten. Kommunen ansvarar
för brandvattenförsörjningen och brandposter är
ett sätt att tillgodose detta behov.

I kommunen finns mobilmaster i Barsebäckshamn, Furulund, Löddeköpinge, Kävlinge och
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Miljö, hälsa och säkerhet
MILJÖKVALITETSNORMER
FÖR VATTEN
EU:s ramdirektiv för vatten anger miljökvalitetsnormer för vattendrag, sjöar, hav och grundvatten. Miljökvalitetsnormerna är ett styrinstrument och uttrycker den kvalitet, ekologisk och
kemisk, en vattenförekomst ska ha vid en viss
tidpunkt.
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten,
sjöar, vattendrag och kustvatten, och grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges
vattenkvalitet. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god status. En norm anger en lägstanivå. Vattenförekomsten får alltså inte påverkas
av en verksamhet på så sätt att kvaliteten blir
sämre än den status som anges i normen. Krav
ställs på ekologisk och kemisk kvalitet i ytvatten,
och krav på kemisk kvalitet och vattentillgång för
grundvatten.
Den ekologiska statusen bedöms i en femgradig
skala genom att data för en kvalitetsfaktor jämförs med referensförhållanden för den typ av
vatten man bedömer. Skalans fem grader är hög,
god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Om en
betydande påverkan identifierats för ett vatten
ska de kvalitetsfaktorer som är känsligast för
just denna påverkan användas för att bedöma
konsekvenserna i vattenmiljön. Syftet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att alla vatten ska
uppnå god status senast år 2015. I vissa fall har
tidpunkten då god status ska uppnås förlängts till
exempelvis 2021 eller 2027.
För att implementera direktivet i svensk lagstiftning har kompletteringar av miljöbalken
samt antagande av en särskild vattenförvaltningsförordning (SFS 2004:660) genomförts.
Fem vattenmyndigheter har bildats i Sverige
där Kävlinge kommun ingår i Södra Östersjöns
vattendistrikt. Genomgång av vattendragen och
deras nuvarande status har genomförts. För att
uppnå god status har åtgärdsprogram utarbetats. Avledning av dagvatten till recipient ska ske
på ett sådant sätt att vattenkvaliteten i recipienten inte försämras. I Kävlinge kommun finns 18
utpekade vattenförekomster som omfattas av
miljökvalitetsnormer.
Alnarpsströmmen (grundvatten): Har god kvantitativ status och otillfredsställande kemisk status
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på grund av värden över riktlinjer för klorid.
Förekomsten bedöms vara i risk att inte uppnå
god kemisk status till år 2027 med avseende på
klorid, bekämpningsmedel och PFAS (11).
SE618432-132335 (grundvatten): Inom
Löddeköpinge och Sandskogen. Förekomsten
har god kvantitativ och kemisk status. Risk finns
att inte uppnå god kemisk status till år 2027 med
avseende på klorid på grund av påverkan från
vägsalt.
Furulund (grundvatten): Förekomsten har god
kvantitativ status och otillfredsställande kemisk
status på grund av nitrat från jordbruket och arsenik. Risk finns att inte uppnå god kemisk status
till år 2027 med avseende på nitrat, ammonium,
bekämpningsmedel från jordbruk, klorid från
vägsalt och arsenik från okänd källa.
Furulund (grundvatten): Förekomsten har god
kvantitativ och kemisk status. Risk finns att inte
uppnå god kemisk status till år 2027 med avseende på nitrat och bekämpningsmedel från
jordbruk.
Remmarlöv (grundvatten): Förekomsten har
god kvantitativ och kemisk status. Risk finns att
inte uppnå god kemisk status till år 2027 med
avseende på nitrat och bekämpningsmedel från
jordbruket.
SE619107-132376 (grundvatten): Inom Hofterup
upp mot Saxtorp, Dösjebro och Västra Karaby.
Förekomsten har god kvantitativ och kemisk
status. Risk finns att inte uppnå god kemisk
status till år 2027 med avseende på nitrat och
ammonium från jordbruket och klorid från
vägsalt.
SE618925-133477 (grundvatten): Inom Kävlinge,
Stora Harrie och Lilla Harrie. Förekomsten har
god kvantitativ och kemisk status. Risk finns att
inte uppnå god kemisk status till år 2027 med
avseende på nitrat från jordbruket, klorid från
vägsalt samt arsenik och sulfat från okänd källa.
FFZ (grundvatten): Förekomsten har god
kvantitativ och kemisk status. Risk finns att
inte uppnå god kemisk status till år 2027 med
avseende på nitrat från jordbruk och klorid från
vägsalt.
Skrivkritan (grundvatten): Förekomsten har
god kvantitativ och kemisk status. Risk finns att
inte uppnå god kemisk status till år 2027 med

avseende på nitrat och bekämpningsmedel
från jordbruk och arsenik, bly, bensen, benso(a)
pyrene, kvicksilver och kadmium från förorenade
områden.
Kågeröd (grundvatten): Förekomsten har god
kvantitativ och kemisk status. Risk finns att inte
uppnå god kemisk status till år 2027 med avseende på nitrat och bekämpningsmedel från jordbruket och klorid från vägsalt.
SV Skånes kalkstenar (grundvatten): Förekomsten har god kvantitativ och kemisk status.
Risk finns att inte uppnå god kemisk status till
år 2027 med avseende på nitrat, ammonium
och bekämpningsmedel från jordbruket, klorid
från vägsalt, konduktivitet, sulfat, arsenik, bensen, benso(a)pyrene, kadmium, bly, kvicksilver,
PAH:er, summa trikloreten/tetrakloreten samt
PFAS (11) från förorenade områden.
S M Öresunds vattenförekomst (kustvatten): Har
måttlig ekologisk status på grund av övergödning
och trenden bedöms som oförändrad. Kustvattnet uppnår ej god kemisk status och risk finns att
god kemisk status för ytvatten inte uppnås 2027
på grund av miljögifter.
Lundåkrabukten (kustvatten): Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status på grund av
övergödning och trenden bedöms som oförändrad. Kustvattnet uppnår ej god kemisk status och
risk finns att god kemisk status för ytvatten inte
uppnås 2027 på grund av miljögifter.
Lommabukten (kustvatten): Vattenförekomsten
har måttlig ekologisk status på grund av övergödning och trenden bedöms som oförändrad.
Kustvattnet uppnår ej god kemisk status och risk
finns att god kemisk status för ytvatten inte uppnås 2027 på grund av miljögifter.
Kävlingeån: Havet-Braån (vattendrag): Har otillfredsställande ekologisk status på grund av övergödning och miljöfarliga ämnen samt morfologisk
och hydrologisk påverkan då ån är rätad och
rensad. Risk finns att god ekologisk status inte
uppnås 2027. Ån uppnår ej god kemisk status på
grund av miljögifter. Risk finns att god kemisk status inte uppnås 2027.
Saxån: Braån-Välabäcken (vattendrag): Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status på
grund av övergödning och miljöfarliga ämnen
men delvis även morfologiskt och hydrologiskt
påverkad då ån är rätad och rensad. Risk finns
att ekologisk status inte uppnås 2027. Ån uppnår
ej god kemisk status på grund av miljögifter. Risk
finns att god kemisk status inte uppnås 2027.

Saxån: Välabäcken-Källa (vattendrag). Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status på grund
av övergödning och miljöfarliga ämnen men delvis även morfologiskt och hydrologiskt påverkad
då ån är rätad och rensad. Risk finns att ekologisk
status inte uppnås 2027. Ån uppnår ej god kemisk status på grund av miljögifter. Risk finns att
god kemisk status inte uppnås 2027.
Välabäcken (vattendrag): Har otillfredsställande
ekologisk status på grund av övergödning och
miljöfarliga ämnen samt morfologisk och hydrologisk påverkan då ån är rätad och rensad. Risk
finns att god ekologisk status inte uppnås 2027.
Ån uppnår ej god kemisk status på grund av
kvicksilver i fisk. Risk finns att god kemisk status
inte uppnås 2027.
Övriga vatten: Utöver vattenförekomsterna ovan
finns många vattendrag som identifierats som
övrigt vatten. Hofterupsbäcken och Marbäcken
tillhör denna kategori. Dessa vattendrag är tänkta
att behandlas på liknande sätt med undantag att
det inte finns någon rapporteringsskyldighet till
EU.

MILJÖKVALITETSNORMER
FÖR LUFT
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i
hela landet. Det finns miljökvalitetsnormer för
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5),
marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik,
kadmium, nickel och bens(a)pyren. De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska
följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras
huvudsakligen på krav i EU-direktiv.
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i
samverkan med andra kommuner eller på egen
hand, och att tillhandahålla aktuell information
om föroreningsnivåerna. Kontrollen ska ske
i form av mätning, modellering eller objektiv
skattning beroende på luftkvalitetssituationen.
Naturvårdsverket ansvarar för kontroll av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och svaveldioxid i regional bakgrund (landsbygd) samt
miljökvalitetsnormerna för marknära ozon.
För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en
tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara uppfyllda/följas. Om en miljökvalitetsnorm överskrids
eller riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas av den berörda kommunen eller länsstyrelsen. Skånes luftvårdsförbund
driver luftövervakningen för hela Skåne genom
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en gemensam emissionsdatabas. De senaste
mätningarna genomfördes i Kävlinge kommun år
2019 och visar att halterna för samtliga luftföroreningar ligger långt under MKN. Utmed motorvägen i Hofterup och Löddeköpinge är beräknade
halter för kvävedioxid som högst i kommunen
och skulle möjligen kunna nå upp till nedre utvärderingströskeln. Halter för partiklar (PM2,5) ligger
under MKN men tangerar den nedre utvärderingströsklen.

MILJÖKVALITETSNORMER
FÖR BULLER
För kommuner med mer än 100 000 invånare ska
omgivningsbuller kartläggas och åtgärdsprogram
för att minska störningar tas fram. Kävlinge kommun omfattas därför inte av miljökvalitetsnormer
för omgivningsbuller. För vägar med mer än 3
miljoner fordon/år och järnvägar med mer än
30 000 tåg/år ska Trafikverket kartlägga buller. I
Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordningen
om omgivningsbuller 2019–2023 kartläggs statliga vägar som under 2016 trafikerades med mer
än 3 miljoner fordon samt statliga järnvägar som
trafikerades med mer än 30 000 tåg samt görs en
övergripande redovisning av åtgärdsarbetet.

BULLER I BEBYGGELSEPLANERINGEN
Av Sveriges befolkning är det cirka 8 % som anger
att de störs mycket eller väldigt mycket av trafikbuller. Det kan upplevas svårare att kommunicera, att koncentrera sig, ge sömnsvårigheter
eller innebära ett allmänt obehag och irritation
på grund av det oönskade ljudet. Höga ljudnivåer kan också bli ett hinder för en god livskvalitet
genom att exempelvis aktiviteter, vila, avkoppling
eller sömn störs. Buller regleras övergripande
i både miljöbalken och plan- och bygglagen. I
miljöbalken regleras hur människors hälsa och
miljö ska skyddas från skador och olägenheter. I
plan– och bygglagen regleras hur byggnader ska
lokaliseras till mark som är lämplig, bland annat
med hänsyn till människors hälsa. Som stöd för
att tolka begreppen om olägenhet och lämplighet finns mer specifik lagstiftning för buller,
men också vägledningar och allmänna råd från
myndigheter.
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 är det dokument som till stor del har format den nuvarande hanteringen av buller i Sverige. Här fastställs
riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av

Virke

Södervidinge

Ålstorp 5
Dösjebro
Ålstorp
Västra Karaby

Stora Harrie

Hofterup

Lilla Harrie

Järavallen
Kävlinge

Furulund

Barsebäck by

Lackalänga
Löddeköpinge

Hög
Stävie

Barsebäckshamn

© Lantmäteriet,
Kävlinge kommun

Vikhög

Ekvivalent ljudnivå
40–45 dBA

45–50 dBA

50–55 dBA

55–60 dBA

60–65 dBA

65–70 dBA

>70 dBA

Bullerkartläggning ekvivalent nivå från väg och järnväg år 2020

58

bostäder och av vägar. Propositionen anger också hur de riktvärden som fastställts ska ses som
ett långsiktigt mål för den befintliga bebyggelsen,
tillsammans med åtgärdsnivåer för var åtgärder i
den befintliga miljön ska övervägas. I normalfallet
bör den ekvivalenta bullernivån inte överstiga 55
dBA utomhus respektive 30 dBA ekvivalentnivå
inomhus för vägtrafik samt 60 dBA utomhus 30
dBA ekvivalentnivå inomhus för spårtrafik. Dessa
nivåer gäller för befintlig bebyggelse uppförd
under åren 1997-2015. För äldre befintlig bebyggelse gäller andra riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, även kallad trafikbullerförordningen, reglerar sedan 2015 buller vid nybyggnation av bostäder. Den ersatte då riktvärden i
infrastrukturpropositionen vid nybyggnation av
bostäder. Tillsyn och åtgärder på befintlig bebyggelse som är uppförd efter 2015 enligt trafikbullerförordningen ska följa de riktvärden som angetts i planbeskrivning eller bygglov. Riktvärdena
är 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad alternativt 65
dBA ekvivalentnivå vid fasad för bostäder mindre
än 35 kvadratmeter. Riktvärdena för trafikbuller
vid uteplats är 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA
maxnivån.
Kävlinge kommun har år 2021 tagit fram en
kommunövergripande bullerkartläggning. I översiktsplanen redovisas den som en ljudutbredningskarta för ekvivalentnivå för väg och järnväg
utifrån prognos år 2020, två meter över mark.
En ljudutbredningskarta redovisas inklusive det
ljud som reflekteras i husfasader. Inom tätorter
är ljudutbredningen beräknad med punkter var
femte meter och utanför tätorter är avståndet
mellan beräkningspunkter tio meter.
Enligt bullerkartläggningen exponeras cirka 15 %
(cirka 4700 personer) i kommunen för ekvivalenta
ljudnivåer över 55 dB(A) vid fasad från vägtrafik.
Endast ett fåtal, drygt 150 personer, beräknas
bo i miljöer där ljudnivån överskrider 65 dB(A)
vid fasaden. Fler har höga ljudnivåer från statliga
vägar än från kommunala. Ca 20 % av invånarna
i kommunen beräknas ha över 70 dB(A) maximal
ljudnivå vid sin bostadsfasad. Till skillnad från
den ekvivalenta ljudnivån är det fler som exponeras för höga maximala ljudnivåer från kommunala vägar, även om de allra högsta nivåerna finns
vid hus längs statliga vägar. Höga maximala ljudnivåer från statliga vägar förekommer framför
allt längs de mindre statliga vägarna, där vägar
är smala och bebyggelse i vissa fall ligger mycket
nära vägen. Ljudnivåerna blir därmed höga vid

passager av tung trafik, även om dessa inte sker
lika ofta som längs de större vägarna. De kommunala gator som är mest bullerutsatta ligger
centralt i Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge.
4 % av invånarna (drygt 1000 personer) är enligt
bullerkartläggningen exponerade för ekvivalenta
ljudnivåer från järnväg över 55 dBA. Den stora
majoriteten av dessa bor i Kävlinge och Furulund.
Enstaka hus finns nära järnvägen på sträckorna
utanför tätorterna. 17 % av invånarna (ca 5600
personer) beräknas att exponeras för maximala
ljudnivåer över 70 dBA från tågtrafik. De flesta av
dessa bor i Kävlinge, även om bullerspridningen
här begränsas av de bullerskydd som finns längs
järnvägen. I Furulund saknas bullerskydd längs
järnvägen, och vid en godstågspassage får större
delen bostäderna av samhället maximala ljudnivåer över 70 dBA. Dessa sker ett fåtal gånger per
natt.
Industri- och verksamhetsbuller är mindre
omfattande, och därför mindre studerat och
dokumenterat, än trafikbuller. Industri- och annat
verksamhetsbuller kan i många fall innehålla en
högst olikartad ljudkaraktär, men det kan också
vara av liknande karaktär som buller från vägtrafik. Vid planläggning och bygglovsprövning av
bostadsbebyggelse i områden som påverkas av
industri- och annat verksamhetsbuller ska ljud
som verksamheten genererar bedömas gällande
ljudkaraktär, frekvens och tidpunkt för buller.
Bedömningen ska göras i enskilda fall och det är
den som ska tillämpa PBL som ska göra bedömningen. Det kan i enskilda fall finnas skäl att
tillämpa andra bestämda värden. Bästa möjliga
ljudmiljö bör alltid eftersträvas. Förändring av
verksamhet och trafikfrekvens över tid bör tas
hänsyn till. Det finns därmed anledning att göra
en framåtblick som sträcker sig längre än detaljplanens genomförandetid. Boverkets allmänna
råd med tillhörande vägledning om industribuller
ger stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från
industrier eller annan verksamhet med likartad
ljudkaraktär.
Enligt Boverkets allmänna råd och vägledning om
industribuller bör tre olika zoner användas för
bostadsbebyggelse i områden som är utsatta för
industri- eller annat verksamhetsbuller. Mätningen av ljudvärden görs utomhus och delas in
i tre olika tidsperioder under dygnet; dag, kväll
och natt. I zon A bör bostadsbebyggelse kunna
accepteras i planering och bygglovgivning utan
bulleranpassad utformning av bebyggelsen vid
nivåer upp till högst 50 dBA dagtid och 45 dBA
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kvälls- och nattetid. Det är ändå lämpligt att alltid
beakta hur bebyggelsen kan utformas för att
bidra till en så god ljudmiljö som möjligt. Nivåer upp till 60 dBA dagtid och 55 dBA kvällstid,
respektive 50 dBA nattetid, klassas som zon B
och tillkommande bostadsbebyggelse bör kunna
accepteras. Detta förutsatt att bostadsbebyggelsen får tillgång till en ljuddämpad sida och att
byggnaderna bulleranpassas. Även här bör bästa
möjliga ljudmiljö alltid eftersträvas. I zon C, som
mäter högre ljudnivåer än angivna för zon A och
B, är det Boverkets bedömning att ljudnivåerna
är för höga för att området ska vara lämpligt för
bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte
accepteras.

MASSHANTERING
Med masshantering menas den hantering av jord
och andra massor som sker när behov uppstår.
Det kan innebära massor som flyttas inom ett
område, massor som behöver hanteras externt
och massor som kan behöva tillföras området.
Det finns regleringar för om och hur massor får
flyttas och återanvändas inom och utanför områden. Detta är främst kopplat till föroreningar
som kan förekomma i mark. Dessa aspekter kan
sammanfattas enligt:
Förekomst av föroreningar i jorden behöver
vara känd och jämföras mot riktvärden som är
anpassade för aktuell markanvändning. Dessa
aspekter beaktas av den lokala tillsynsmyndigheten som handlägger ärenden rörande föroreningar i mark. Riktvärdena finns i Naturvårdsverkets
rapport Riktvärden för förorenad mark, rapport
5976. Känslig markanvändning (KM) används
för exempelvis bostäder, skolor och lekplatser.
Mindre känslig markanvändning (MKM) används
för bland annat verksamhetsområden, kontor
och andra ytor där människor vistas under sin
yrkesverksamma tid eller tillfälligt. I vissa fall kan
en platsspecifik bedömning göras där riktvärden
kan anpassas utifrån platsens förutsättningar och
markanvändning med hjälp av Naturvårdsverkets
riktvärdesmodell. Geotekniska platsspecifika krav
måste vara uppfyllda för att användningen skall
vara acceptabel. Om så inte är fallet kommer
massorna att kräva utsortering oavsett föroreningsgrad.
Vid återanvändning av massor över bestämda
föroreningsnivåer (dessa benämns MRR, Mindre
än Ringa Risk) krävs en anmälan. Ska massor som
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utgör avfall återvinnas ska en anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål enligt
9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251) göras. Ska en sanering utföras krävs en saneringsanmälan enligt 28
§ förordning (1998:988) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att kunna återanvända
förorenade massor i anläggningsändamål ska det
finnas ett enskilt syfte som är planerat i förväg
och att massorna ersätter annat material som
annars hade nyttjats. Exempel på sådan planerad
användning kan vara bullerdämpande åtgärder
(bullervallar), landskapsanpassningar som är planerade enligt översiktsplan eller detaljplan eller
höjdjusteringar där massorna kan ersätta annat
material. I sådana fall kan återvinning av avfall
för anläggningsändamål vara förenligt med nu
gällande lagstiftning.
Om det uppstår överskott av jordmassor och det
inte finns någon planerad användning räknas
jorden som avfall. Då är en placering av sådana
massor att betrakta som en deponi, vilket kräver miljötillstånd. Detta hanteras i förordning
(2001:512) om deponering av avfall.
För upprättande av lagringsplatser för tillfällig
förvaring av massor omfattas dessa av anmälningsplikt C alternativt tillståndsplikt B. Vilket krav
som gäller regleras i 48 § och 49 § (2016:1188) i
29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251)
och beror av föroreningsgrad och mängd massor
som lagras.

MILJÖFARLIG VERKSAMHET
OCH SEVESO
Med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet finns
i Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete
riktvärden för skyddsavstånd mellan bostäder
och arbetsplatsområden. Det kan handla om såväl buller som luktspridning. Verksamheter med
skyddsavstånd finns på flera håll i kommunen
och ska respekteras vid planering för ny bebyggelse. Bedömning av skyddsavstånd och påverkan på till exempel bostadsbyggande utreds från
fall till fall. I kommunen finns:

A-verksamheter

•

Barsebäcksverket.

•

Gasturbin på Barsebäck 19:4
(Sevesoanläggning).

B-verksamheter

FÖRORENAD MARK

•

Konvex AB, Stora Harrie 21:26.

•

Solanum AB, Sockerbruket 1.

•

Farina AB, Lilla Harrie 4:2.

•

SYSAV AB, John 1.

•

Kävlinge avloppsreningsverk, Kävlinge 33:68.

•

Linoljekokeriet i Skåne AB, Hög 3:1.

•

Stävie Hage, Stävie 2:8 och Stävie 1:50.

Som gammal industriort har Kävlinge flera
nedlagda industriområden med olika grader av
kvarlämnade föroreningar. Flera av områdena är
efterbehandlade/sanerade, medan andra står på
tur. Ansvaret för sanering eller efterbehandling
regleras i miljöbalken. I samband med planläggning för nya bostäder eller verksamheter krävs
en utredning av eventuell förekomst av föroreningar i marken om det tidigare varit någon form
av miljöfarlig verksamhet på platsen. Omfattningen av en sådan utredning beror på vad som
funnits på platsen tidigare.

Sevesoanläggningar är verksamheter som bedöms farliga för omgivningen genom hantering
eller lagring av större mängder farliga ämnen. En
Sevesoanläggning omfattas av Sevesolagen som
syftar till att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor. Gasturbinanläggningen i Barsebäck klassificeras som en Sevesoanläggning med lägre kravnivå, vilket innebär att ett
handlingsprogram ska finnas.
De tillståndspliktiga verksamheterna innebär en
större risk för påverkan på miljö och hälsa, varför
det kan behövas andra skyddsavstånd än vad
som är aktuellt för anmälningspliktiga och övriga
miljöfarliga verksamheter. I Kävlinge kommun
finns cirka 10 tillståndspliktiga verksamheter,
cirka 50 anmälningspliktiga och cirka 500 ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Som
exempel på de senare och därmed utmärkande
för huvuddelen av näringslivet i kommunen är
lantbruk, mekaniska verkstäder, fordonsverkstäder, byggverksamheter, däck-/bilvårdsverksamheter och växthus/plantskolor.
För att minska risken för störningar i boendemiljön är det lämpligt att koncentrera miljöfarliga
verksamheter till vissa områden. Verksamheter
som orsakar utsläpp till luft, bullrar eller medför
många eller tunga transporter är verksamheter
som inte bör kombineras med bostadsbebyggelse. Miljöfarlig verksamhet kan också orsaka
diffusa utsläpp till grund- och ytvatten, varför
detta bör beaktas vid utpekande av nya verksamhetsområden.
Vid bostadsbyggande utanför verksamhetsområden eller vid förtätning finns behov av att ta
hänsyn till och förebygga eventuell störningspåverkan från befintliga verksamheter, men även
för att skapa en balans som inte inskränker verksamheternas möjlighet till att fortsätta bedrivas.

Enligt Länsstyrelsen i Skånes lista med
inventerade förorenade områden finns det i
Kävlinge kommun nio prioriterade områden.
Som prioriterade bedöms de som efter
inventering blivit riskklassade till klass ett eller
klass två. I kommunen finns enbart prioriterade
områden bedömda till den lägre riskklassen två.
Förutom de prioriterade områdena att sanera
finns ytterligare cirka 20 inventerade områden
som bedömts förorenade och ett större antal
områden eller verksamheter där marken bedöms
kunna vara förorenad och därav av intresse att
inventera, på grund av den verksamhet som
tidigare bedrivits eller som nu bedrivs.

MARKRADON
Enligt de regionala miljömålen ska byggnader och
deras egenskaper inte påverka hälsan negativt.
Därför ska det säkerställas att radonhalten i skolor och förskolor samt bostäder är lägre än 200
Bq/m3 luft.
En markradonundersökning gjordes 1989. Enligt
undersökningen finns inga högriskområden för
markradon inom kommunen.

UV-STRÅLNING
Samtliga cancerformer som har koppling till UV
strålning har ökat i Sverige det senaste decenniet. Områden i de södra delarna av Sverige och i
synnerhet kustområden har större hudcancerincidens. Resonemang kring UV strålning är viktiga
vid samhällsplanering för att på sikt bidra till ett
minskat antal hudcancerfall. Särskilt viktigt är
det att beakta i planeringen av barns utemiljöer
eftersom små barn har en mycket solkänslig hud
och inte kan bilda lika bra pigmentskydd som
vuxna. Allt för mycket sol i unga år kan leda till
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hudförändringar i vuxen ålder. Enligt Boverkets
allmänna råd (BFS 2015:1) bör friyta vid förskola
och skola kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden. Grönska som består av högre växter på gården gör det möjligt för barn att vistas
utomhus i en lagom mängd UV-strålning. Finns
det redan uppvuxna träd eller buskar är dessa
värdefulla och bör bevaras i utvecklingen av
gården. Saknas skuggande vegetation kan byggda
konstruktioner som en pergola eller en uppspänd
segelduk vara alternativ för att lösa behovet av
UV-skydd. Platser där barn och unga sitter still
länge bör identifieras och åtgärdas i första hand.
Exempel på sådana platser är sandlådor och
sportläktare. Mer information och exempel på
hur barns utemiljöer kan utformas finns att läsa i
Boverkets Vägledning för planering, utformning och
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö; Gör
plats för barn och unga!

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
Den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas
kring kraftledningar och transformatorstationer. Elektriska fält avskärmas bra av vegetation
och byggnadsmaterial och orsakar därför inte
betydande fält inomhus. Magnetfält avskärmas
däremot inte på samma sätt, yttre källor kan
signifikant höja magnetfältsnivån inomhus. Enligt
Strålsäkerhetsmyndigheten bör därför magnetsfältsnivåer redovisas vid placering av nya elektriska anläggningar där magnetfältsnivån förväntas
bli förhöjd. Teknikval och placering för att begränsa barns exponering bör särskilt beaktas. Det
gäller också vid exploatering nära järnväg.
På grund av misstanken om att svaga lågfrekventa magnetfält skulle kunna öka risken för barnleukemi ger Strålsäkerhetsmyndigheten följande
rekommendationer vid samhällsplanering och
byggande: Att sträva efter att utforma eller
placera nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvik att placera nya bostäder, skolor och
förskolor nära el-anläggningar som ger förhöjda
magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som
starkt avviker från vad som kan anses normalt i
hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. Åtgärderna måste kunna genomföras till
rimliga kostnader.
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FARLIGT GODS
Länsstyrelsen har i samråd med berörda myndigheter utarbetat rekommenderade färdvägar
för transport av farligt gods på vägar inom Skåne
län. Rekommendationerna är avsedda för alla
transporter av farligt gods enligt Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
om transport av farligt gods på väg och i terräng
(ADR-S). För transport av petroleumprodukter
ska kortast möjliga väg från rekommenderad
väg till förbrukare användas. I Kävlinge kommun
pekas följande vägar ut som rekommenderade
transportvägar för farligt gods:

•

E6/E20.

•

104 - delen Landskrona kommungräns Kävlinge (108/926).

•

108 - delen Lunds kommungräns - Kävlinge
(östra korsningen 104/108).

•

110.

•

1136 - delen trafikplats 23 Löddeköpinge (E6/
E20) – Barsebäckshamn.

Farligt gods transporteras även på godsjärnvägnätet samt med fartyg i Öresund.
Enligt Trafikverket bör ny bebyggelse generellt
sett inte tillåtas inom ett område på 30 meter
från en järnväg. Ett sådant avstånd ger utrymme
för underhållsåtgärder och eventuella räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. Det
medger också en komplettering av riskreducerande åtgärder vid en förändrad risksituation.
Influensområdet för risker kan dock vara betydligt större än 30 meter. Rekommenderat riktvärde
för framtagande av riskanalys är 150 meter från
närmaste spårmitt vid nyexploatering. Analysen
ska visa hur risken påverkar planområdet och
vilka åtgärder som behövs för att minska risken. I
detaljplanen kan kommunen till exempel föreskriva en utformning av den byggda miljön som
minskar skadorna vid en olycka.
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram Riktlinjer för
riskhänsyn i samhällsplaneringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt
gods, vilka är utformade med kriterier som bör
utgöra utgångspunkt i framtagandet av riskanalyser vid planering invid farligt gods-leder. Enligt
riktlinjerna ska en riskanalys tas fram beroende
på exempelvis typ av bebyggelse, väg eller järnväg. Exempel på objekt som kan behöva studeras
är större vattentäkter i närheten av en väg med
transporter av petroleumprodukter samt bostads-

bebyggelse vid en väg med transporter av större
mängder petroleumprodukter, explosiva ämnen
eller brännbar gas. Exempel på riskreducerande
åtgärder förutom lokalisering är:

eller genom mänsklig påverkan såsom förändrad
markanvändning eller vattennivåer. Klimatförändringarnas påverkan på nederbördsmängden
kan på sikt bidra till erosion och översvämningar
vilket höjer risken för skred och ras.

•

vägvalsstyrning (rekommenderade vägar, förbud genom lokal trafikföreskrift).

•

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

•

landskapsutformning (geologi, topografi, vegetation, murar, vallar).

•

byggnadstekniska åtgärder (fasadmaterial,
väggkonstruktion, fönster, ventilation).

•

täta diken och uppsamlingsanordningar för
skydd av vattenresurser.

•

förberedd reservvattentäkt.

•

räddningstjänstens beredskap och utrustning.

ÖVERSVÄMNING OCH RISK FÖR
RAS, SKRED OCH EROSION
Risken för översvämningar ökar med ett förändrat klimat i och med ökad nederbörd, stigande
vattennivåer och högre temperaturer. Dåliga
grundförhållanden kan innebära risk för skred,
ras och erosion. Skred och ras kan ske naturligt

SMHI har gjort en analys och sammanställning
av dagens och framtidens klimat i Skåne, Framtidsklimat i Skåne län – enligt RCP-scenarier, 2015.
Klimatberäkningarna visar en successiv ökning
av årsmedeltemperaturen för Skåne län under
det innevarande seklet och en successiv ökning
av årsmedelnederbörden. De kraftiga regnen förväntas öka i intensitet, det vill säga mer regn på
kortare tid. Antalet dagar med torra förhållanden
i marken under växtsäsongen ökar. Vattenföringen i vattendragen förändras med tiden så att
den ökar i början och slutet av året och minskar
under våren och sommaren. Beräkningarna
för havsvattenstånd visar att en global höjning
av havsnivån på +1 meter fram till år 2100 för
Barsebäcks del innebär att medelvattenytan höjs
med cirka 85 centimeter. Kring år 2100 beräknas
100-årsvattenståndet variera mellan cirka 215
centimeter och 260 centimeter (RH2000) längs
Skåne läns kust.
Vid extrema skyfall klarar inte dagvattennätet att
ta hand om allt regnvatten. Det innebär större
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markavrinning och ökad risk för översvämningar
i lågpunkter. Med de klimatförändringar som
sker är bedömningen att extrema regntillfällen
kommer att inträffa oftare och att de är mer
intensiva. I Skyfallskartering från 2020 beskrivs
översvämningsriskerna i Kävlinge kommun vid
extrema skyfall och utgör underlag för åtgärdsplanering och detaljplanearbeten. Ytor som
bedöms vara av intresse för tillfällig utjämning
av flöden eller som kan användas för att skapa
vattenvägar bör till exempel reserveras för att
undvika att de bebyggs och därmed försvårar avledning av dagvatten på markytan. Vid ombyggnad av gator bör beaktas att rinnvägar säkerhar analysen utförts för

ställs. I Skyfallskarteringen
ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 och för ett
400-årsregn utan klimatfaktor, båda med varaktigheter på 6 timmar. Varaktigheten har bedömts
utifrån de olika beräkningsområdenas storlek.
Regnbeskrivningen är ett CDSregn, vilket är ett
typregn med en intensitet som varierar över tid.
Vid skyfallsanalysen har en förhöjd havsytenivå
ansatts som motsvarar medelvattenståndet i ett
framtida klimat (år 2100). Nivån som har använts
är +97 centimeter (RH2000).

Under 2020 har Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap genomfört en översvämningskartering för Kävlingeån. Slutprodukten visar översvämningszoner vid 100-årsflöde, 200-årsflöde
och beräknat högsta flöde (BHF). 100-årsflödet
och 200-årsflödet har anpassats till förväntade
flöden år 2100. De scenarier som har använts
bygger på strålningsbalans snarare än tidigare
direkta scenarier över utvecklingen. Här har scenariot med 8,5 watt per kvadratmeter (RCP 8,5) i
strålningsbalans använts vilket kortfattat innebär
att utsläppsutvecklingen fortsätter ungefär som
den gjort historiskt. I karteringen har antagits
att alla dammar och alla broar står kvar vid de
beräknade flödena. Mycket höga flöden kan dock
orsaka att vägbankar och broar rasar. De simuleringar som är gjorda bygger även på att vattnet
är rent. I verkligheten följer buskar, träd och jord
med i vattnet vid de högsta flödena, vilket kan
ge extra dämningar. Vattendragsfåran kan även
påverkas av erosion vilket kan förändra förutsättningarna för vattnets flöde genom vattendraget.

Virke

Södervidinge

Ålstorp 5
Dösjebro
Ålstorp
Västra Karaby

Stora Harrie

Hofterup

Lilla Harrie

Järavallen
Kävlinge

Furulund

Barsebäck by

Lackalänga
Löddeköpinge

Hög
Stävie

Barsebäckshamn

Vikhög

© Lantmäteriet, MSB

MSB Översvämningskartering
Översvämmad mark vid +1.0 m

Översvämmad mark vid +3.0 m

Karta havsnivåhöjning 1 respektive 3 meter

64

I Strandersosionsutredning från 2013 har kommunens kustlinje undersökts med särskilt fokus på
Barsebäckshamn och Vikhög där problemen varit
störst. Åtgärder har föreslagits för hela kuststräckan. Havsnivåhöjningen leder till en ökad
erosion av sandstränder då stranden förflyttas
inåt land för att behålla sin jämviktsprofil. Kustzonen längs hela Kävlinges kust är geologiskt
erosionskänslig. Strandlinjens tillbakadragning
om 20 år för Kävlinge kommuns naturstränder
har beräknats till mellan cirka 10 och 50 meter,
beroende på strandprofilens lutning. I byarna
kommer erosionen längs idag drabbade sträckor
att öka med stigande havsnivåer om inga åtgärder görs. För Vikhög gäller det sträckan längs
Vikhögs Uddeväg och i Barsebäckshamn gäller
det sträckan norr om hamnen längs Koggavägen.
I båda byarna hotas kommunala VA-ledningar
samt ovan nämnda vägar. Dessutom finns stor
risk för översvämning vid höga vattenstånd i
Vikhög, särskilt nordost om hamnen och i Barsebäckshamn. De erosionsskydd som anlagts längs
delar av byarnas stränder har inte varit tillräckliga
för att stoppa erosionen, troligtvis på grund av för
dålig grundläggning. På längre sikt (100 år) finns
risk för att stora arealer av Kävlinges strandängar
har försvunnit.
Havets medelvattennivå kan stiga +1,1 meter
enligt klimatscenariot RCP 8,5 (övre percentil)
enligt rapporten Special report on the Ocean and
Cryosphere in a changing climate (2019) från IPCC.
Det högsta beräknade vattenståndet vid Barsebäck kan bli +1,91 meter enligt SMHI:s rapport
Klimatologi nr 45, Beräkning av högsta vattenstånd
längs Sveriges kust (2017).

effekterna som ses vid utsläppsscenarion RCP8.5,
det vill säga höga utsläppsmängder men för det
nedre värdet, 3 grader påslag. I resultatdelen redovisas kartor avseende medelstrålningstemperatur dagtid, beräknas för alla timmar som solen
står över horisonten, max strålningstemperatur
samt antal timmar som strålningstemperaturen
överstiger 59,4 grader.
Stadsklimatet är generellt sett varmare än klimatet i obebyggda och glest bebyggda områden vilket främst beror på hur tätt husen står, hur höga
de är, byggnadsmaterialens förmåga att absorbera och lagra värme samt andelen hårdgjorda
ytor. Variationer i bebyggelsens geometri, det vill
säga byggnadernas höjd, avstånd och orientering
är avgörande för hur mycket solinstrålning som
dagtid når marken samt hur strålningen reflekteras och absorberas, och är därför huvudsakliga
orsaker till lokala temperaturskillnader. Andelen
vegetation är av stor betydelse. Under klara och
varma sommardagar kan torra och solexponerade ytor i staden vara 30 till 50 grader varmare
än fuktiga skuggade ytor utanför staden. Skuggmönstret i en stad uppvisar stora variationer
under dagen, liksom under året. Dagtid finns de
varmaste platserna i vindskyddade och solbelysta
områden nära bebyggelse med ingen eller lite
vegetation. Nattetid finns de varmaste platserna i
tättbebyggda centralt belägna områdena med lite
eller ingen vegetation.

VÄRMEKARTERING
Värmekartering för Kävlinge kommun från 2020
har beräknat strålningstemperaturen med modellen SOLWEIG, Solar LongWave Environmental
Irrandiance Geometry model. SOLWEIG är en
modell för uppskattning av rumsliga variationer
av tredimensionella strålningsflöden, strålningstemperatur och skuggmönster i komplexa urbana
miljöer. Strålningstemperaturen definieras som
summan av den kortvågiga och den långvågiga
strålningen från omgivningen som en punkt
exponeras för under hänsynstagande effekter av
vegetation och byggnader. Det är en av de viktigaste meteorologiska parametrarna som påverkar hur människor upplever vädret under varma
och soliga dagar. I värmekarteringen studeras
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Läs mer och fördjupade underlag
Följande material har legat till grund för arbetet
med Kävlinge kommuns översiktsplan ÖP 2040.
Många av de frågor som berörs i Översiktsplan
2040 är komplexa och myndigheter ger mer
vägledning i sina underlag. Det finns också exempel på metodrapporter eller hur underlaget kan
användas i den efterföljande planeringen och i
bygglov och tillsyn.

Miljö, hälsa och säkerhet

Naturmiljövärden

•

Tillståndet för skyddsvärda träd i sydöstra Sverige – Resultat från regional miljöövervakning
av skyddsvärda träd i Sydöstra Sverige, Länsstyrelserna 2017

•

Ängs- och betesmarksinventering,
Databasen TUVA
Länk: Databasen TUVA - Jordbruksverket.se

Kulturmiljövärden

•

Kulturmiljöprogram för Skåne, Länsstyrelsen
Skåne, 2006

Råvarutillgångar och samhällsviktiga
verksamheter
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•

Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen, MSB, 2021

•

Åtgärdsvalsstudie E6 genom Skåne, Trafikverket, 2018

•

Åtgärdsvalsstudie väg 104 mellan Dösjebro och
Västra Karaby, Trafikverket

•

Hässleholm-Lund en del av nya stambanor,
Trafikverket
Länk: Hässleholm-Lund, en del av nya stambanor - www.trafikverket.se

•

Scenario för det Skånska Elsystemet – Elanvändning och effektbehov idag, 2030 och 2040,
Region Skåne, 2020

•

Energi och klimat, Länsstyrelsen i Skåne
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/energi-och-klimat.html

•

Från avfall till resurs – gemensam kretsloppsplan 2021-2030, Sysav, 2020

•

Vägledning för planering för och invid djurhållning, Boverket, 2011

•

Allmänna råd (2020:2) om omgivningsbuller
utomhus från industriell verksamhet och
annan verksamhet med likartad ljudkaraktär,
Boverket, 2020

•

Åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller – 2019-2023, Trafikverket

•

Allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och
utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller
liknande verksamheter, Boverket, 2015

•

Gör plats för barn och unga! – En vägledning
för planering, utformning och förvaltning av
skolans och förskolans utemiljö, Boverket,
2015

•

Allmänna råd (1995:5) Bättre plats för arbete
– Planering av arbetsområden med hänsyn till
miljö, hälsa och säkerhet, Boverket, 1995

•

Din handläggarguide om förorenade områden
https://www.ebhportalen.se

•

Rikssvärden för förorenad mark – modellbeskrivning och vägledning, Naturvårdsverket
2009

•

Riktlinjer för rikshänsyn i samhällsplaneringen – Bebyggelseplanering intill väg och järnväg
med transport av farligt gods, Länsstyrelsen
Skåne, 2007

•

Råd och anvisning – Utrymning med hjälp av
Räddningstjänsten syd, 2021

•

Framtidsklimat i Skåne län – enligt RCP-scenarier, SMHI, 2015

•

Vägledning om ras, skred och erosion: https://
gis.swedgeo.se/rasskrederosion/# med tillhörande rapport: Kartunderlag om ras, skred och
erosion, SGI, 2018

•

Skånes känsliga stränder – erosionsförhållanden och geologi för samhällsplanering, SGU,
2016

•

Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från Länsstyrelserna, Länsstyrelserna,
2012

•

Klimatologi nummer 45, Beräkning av högsta
vattenstånd längst Skånes kust, SMHI, 2017

•

Mångfunktionella ytor – klimatanpassning
av befintlig miljö i städer och tätorter genom
grönstruktur, Boverket, 2010

•

Översvämningsportalen, MSB https://www.
msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckoroch-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/
oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning/

•

The Ocean and Cryosphere in a Changing
climate – special report on the Ocean and
Cryosphere in a changing climate, IPCC, 2019

•

Framtida medelvattenstånd, SMHI
Länk: www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/framtida-medelvattenstand-1.165493

•

Emissionsdatabas, Skånes luftvårdsförbund
Länk: Skånes emissionsdatabas — Skånes Luftvårdsförbund (xn--skneluft-b0a.se)

Social hållbarhet

•

Bostadsglappet i Skåne – Analys av hushållens
möjligheter att hyra eller köpa bostäder i Skåne, Region Skåne, 2020

•

Flyttkedjor – En litteraturöversikt över befintlig
forskning om bostadsflyttkedjor, Malmö Universitet, 2018

•

Modell för bostadsefterfrågan i Skåne, Region
Skåne, 2021

•

Region Skånes folkhälsorapport, 2019

•

TemaPM - Planera för människor. Social
hållbarhet kopplat till fysisk planering, Region
Skåne, 2016
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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 rapportform.
www.kavlinge.se/oversiktsplan2040
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