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§58

Dnr: KS 2022/186

Antagande av översiktsplan Kävlinge
kommun
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Ny kommunomfattande översiktsplan ÖP 2040 antas, enligt beslutsunderlag, samt att ÖP 2040
ersätter Kävlinge översiktsplan ÖP 2010 Kf § 6/2010, Fördjupad översiktsplan Hofterup-Ålstorp
2009 Kf § 16/2009 och Tematisk översiktsplan för vindkraft 2012 Kf § 77/2012.
Kommunfullmäktige upphäver:
- Naturvårdsprogram 2002 Kf § 30/2002,
- Riktlinjer för placering av mobilradiostationer 2002 Mn § 4/2002,
- Etablering av hästgårdar – riktlinjer 2006 Kf § 33/2006,
- Bebyggelse på landet – råd och rekommendationer 2011 Kf § 73/2011,
- Skogspolicy 2011 Kf § 80/2011,
- Utvecklingsstrategi 2015 Kf § 66/2015,
- Energi- och klimatpolicy 2012 Kf § 27/2012,
- Energieffektiviseringsstrategi 2013 Kf § 15/2013,
- Miljömålsstrategi 2015 Ks § 84/2015,
- Bredbandsstrategi 2016 Ks § 89/2016,
- Dagvattenpolicy 2016 Kf § 69/2016,
- Cykelvägsplan 2017 Ks § 114/2017,
- Hållbart resande 2017 Kf § 79/2019,
- Trafikstrategi 2017 Ks § 78/2019 samt
- Trafiksäkerhetsprogram 2017 Kf § 92/2019.

Ärendebeskrivning
Enligt plan- och bygglagen måste alla kommuner ha en aktuell kommunövergripande
översiktsplan. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är ett vägledande dokument som
ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
2017-09-11 tog kommunfullmäktige beslut om att ÖP 2010 endast delvis var aktuell och gav i
uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett program för en ny översiktsplan. Programmet
sammanställdes år 2018 och ledde fram till ett beslut om att ta fram en ny översiktsplan i januari
2019. Under 2019 och 2020 har kommunen tagit fram en rad underlag och utredningar som
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ligger till grund för översiktsplanen samt arbetat fram själva planförslaget. Det har skett stora
förändringar i omvärlden sedan 2010 och kommunen har haft en hög befolknings- och
bebyggelseutveckling. Flera strategier och styrdokument har tillkommit sedan 2010, vilka till stor
del har arbetats in i det nya planförslaget. PBL har även förändrats, vilket innebär att fler krav
ställs på översiktsplaneringen gällande strategiskt arbete och miljö- och klimataspekter. Detta har
sammantaget inneburit att Översiktsplan 2040 har haft många nya förhållanden att ta ställning
till jämfört med ÖP 2010.
Förslag på Översiktsplan för Kävlinge kommun ÖP 2040 var på granskning under perioden 4
februari – 4 april 2022. Cirka 48 yttranden har inkommit skriftligt via e-post/brev och cirka 110
synpunkter inkom via karttjänsten från kävlingebor, organisationer, statliga myndigheter och
andra aktörer inom kommunen.
Utifrån inkomna synpunkter har planförslaget justerats. Det har inte skett några justeringar
avseende utbyggnadsområdena, utan framförallt avseende textbeskrivningar och förtydliganden
kopplat till hänsynstagande, riksintressen, klimatanpassning med mera.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till antagande av översiktsplan Kävlinge kommun,
tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut § 119/2022, Översiktsplan Kävlinge kommun - Antagande
Granskningsutlåtande ÖP 2040 antagandehandling
Del 1 ÖP 2040 antagandehandling
Del 2 ÖP 2040 antagandehandling
Del 3 ÖP 2040 antagandehandling

Yrkande
Pia Almström (M) yrkar med instämmande av Anette Bååth (L) och Henrik Ekberg (SD) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Catrin Tufvesson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motivering enligt bilaga Kf § 58/2022:1.
Johanna Laurell (C) yrkar med instämmande av Stina Larsson (C) bifall till kommunstyrelsens
förslag med invändningar enligt bilaga Kf § 58/2022:2.
AnnaPeri Erlandsson (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motivering enligt bilaga Kf §
58/2022:3 samt instämmer med Johanna Laurells (C) m.fl. invändningar enligt ovan.
Jan Persson (V) yrkar bifall till Catrin Tufvessons (S) återremissyrkande.
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Beslutsgång
Ordförande ställer återremissyrkandet under beslutsgång och finner att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde varvid omröstning begärs och verkställs.

Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
NEJ-röst för att ärendet ska återremitteras

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 34 röster för JA och 15 röster NEJ, enligt omröstningsbilaga Kf §
58/2022:4. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Då endast bifall till kommunstyrelsens förslag kvarstår finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning
Catrin Tufvesson (S) lämnar protokollsanteckning och motivering till återremissyrkandet enligt
bilaga Kf § 58/2022:1.
AnnaPeri Erlandsson (MP) och Nils Nyberg (MP) lämnar protokollsanteckning och motivering till
återremissyrkandet enligt bilaga Kf § 58/2022:3.

Reservation
AnnaPeri Erlandsson (MP) och Nils Nyberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Rune Sandström (S), Gunni Gustafsson Nilsson (S), Lars
Johansson (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Jimmy Runesson (S), Susanne Lund (S), Markus
Nordqvist (S), Caisa Tufvesson (S), Jan Kronberg (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot
beslutet.

Beslutet skickas till
För kännedom
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
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För verkställighet
Therese Andersson, strategisk planeringschef
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Bilaga Kf §
58/2022:1

SOCIALDEMOKRATERNA I KÄVLINGE KOMMUN
2022 09-19
Återremiss av ärende Översiktsplan för Kävlinge kommun
Kommunfullmäktiges möte den 19 september 2022
Vi Socialdemokrater yrkar på återremiss av ÖP 2040 (sidhänvisningar till Del 1planförslaget) av följande anledningar:
-

Barsebäcks sjöstad (s 23) är en vision som ligger utanför ÖP2040 samt att idag är
det ett riksintresse för energiproduktion – förslag att det tas bort.
3 meter över havsnivån för färdigt golv utgångsläge för ny bebyggelse inom
kustområdet (s 28) – föreslås vara 4 meter.
Vindkraftsetablering 700 m kring tätorter och annan bebyggelse (s 105) – föreslås
vara 300 m.
Respektavstånd på 3 km till befintliga grupper av vindkraftverk (s 105) ska
motiveras – annars ta bort det.
Befolkningsökningen (s 57) visar på totalt 9950 nya bostäder till 2040 – anser att
det är en för hög exploatering, bör omvärderas.
Borde även tagit större hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter.
L5 (s 77) Lyckorna – nej
D1 (s 86) Dösjebro – nej till östra sidan om Björnstorpsvägen
H3 (s 93) Henkelstorp – nej

/För Socialdemokraterna i Kävlinge

Catrin Tufvesson
3:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Röstförklaring ang ärende
ÖP 2040, Översiktsplan för Kävlinge kommun
Centerpartiet är positiva till förslaget till översiktsplan! Vi har under hela processen haft möjlighet att
komma med synpunkter och påverka hur vi vill se framtidens Kävlinge kommun.
Nu finns det ett färdigt dokument och vi har tre principiella invändningar
Jordbruksmark
Genom hela förslaget till ÖP så har man en mycket ödmjuk inställning till jordbruksmarken och dess
värden. Det står att kommunen skall växa i huvudsak genom förtätning och kollektivtrafiknära. Det
tycker Centerpartiet är bra! När vi sedan jämför det med mark och vattenanvändningskartan
stämmer det inte överens. I ÖP finns planer för över 10 000 bostäder och det tycker vi är för mycket,
därför vill Centerpartiet lyfta bort flera utbyggnadsområden på jordbruksmark.
Befolkningstillväxt
Centerpartiet vill ha en lägre takt på befolkningstillväxt än den i planen föreslagna 1,5-1,7 %. De
senaste 20 åren har Kävlinge kommun haft en befolkningsutveckling på ca 1,35 %, det motsvarar
ungefär 7000 personer. Denna ökningstakt tycker vi är rimligare, därför vill ha en ökning på 1,1-1,4 %
de kommande 20 åren. Centerpartiet vill ha en lägre takt på befolkningstillväxten för att bevara
kommunens delar som är av lantlig karaktär.
Vindkraft
Nya vindkraftsprojekt skall prövas enligt gällande lagstiftning och nationella riktlinjer. Kävlinge
kommun ska inte ha striktare regler eller större hänsynstagande än andra kommuner i området. I
texten finns en bra beskrivning av att förnybar energiproduktion måste utökas. Centerpartiet tycker
att vindkraft är ett bra komplement till dagens elproduktion, det är en förnybar energikälla som inte
påverkar klimatet negativt. Vi tycker att det ska vara möjligt att etablera nya verk i vår kommun både
på land och till havs. Detta vill vi ska återspeglas i ÖP.
Röstar bifall
Trots dessa invändningar kommer vi att rösta bifall till förslaget med motiveringen att vi omgående
behöver en ny översiktsplan och vi vill inte genom en återremiss fördröja processen ytterligare.

Stina Larsson (C)
Johanna Laurell (C)

Yttrande punkt 16 kommunfullmäktige möte 20220919
Miljöpartiet de gröna yrkar på återremiss av ÖP 2040 av de anledningar som
socialdemokraterna har i sin återremiss.
Vi vill dock göra följande tillägg:
I kapitlet energi saknar vi en text om möjligheten till energilagring, vilket är viktigt för
ett robust energisystem.
Följande områden säger vi nej till för bebyggelse:
Område K4 norra Kävlinge
Område F3 Furulud
Område L3 och L5 Löddeköpinge.
Kompletterar med våra synpunkter som finns i ”Granskningsutlåtande ÖP2040
antagandehandling”.

Våra synpunkter på ÖP 2040
Först vill vi ge ett stort beröm för det språkliga och grafiska utformandet av ÖP
2040 liksom alla illustrationer i form av t ex foton och kartor. Vi har även
konstaterat att det varit viktigt att få in gröna korridorer i bebyggelsen i t ex
Ålstorp/Hofterup.
Däremot är vi starkt kritiska till att man har förslag på bebyggelse i känsliga
naturområden och av högklassig jordbruksmark men även av riskområden vid
starka skyfall och kommande havshöjningar. Den högklassiga jorden kommer att
bli synnerligen viktig för den svenska produktionen av mat inte minst sett mot de
temperaturökningar som kommer att ske i framtiden. En markyta som en gång
blivit hårdgjord är i stort sett förstörd för all framtid. Vi kan även se hur pågående
konflikter tydliggör behovet av egen produktion av både mat och energi.
Område K 4 Kävlinge är högklassig jordbruksmark. Det ligger dessutom lågt och
är inte lämpligt med tanke på skyfall. Därför anser vi att det är olämpligt för
bebyggelse. Område F 3 Furulund och L 3, L 5 Löddeköpinge är också högklassig
jordbruksmark samt att område L 5 är känsligt med hänsyn till den biologiska
mångfalden.
Miljöpartiet de gröna Kävlinge vill även understryka behovet av cykelvägar 1)
längs med Grand Prixvägen i Hofterup, 2) Från Västra Karaby till Dösjebro och 3)
längs med Kustvägen från Barsebäck och norrut som en del i Sydkustleden. I
varje fall måste hastigheten sänkas på Kustvägen tills det finns trafikseparerad
cykelbana längs med Kustvägen.
Till slut anser vi att texten om vindkraft är för negativt hållen. När flera av de

nuvarande verken tjänat ut kommer de att kunna ersättas med modernare och
effektivare verk. Sverige och Europa behöver mer förnybar elproduktion.
För att motverka den senaste tidens höga elpriser, som ytterligare förvärrats av
kriget i Ukraina, bör Kävlinge kommun bidra till energiförsörjningen genom att
bygga vindkraftverk och underlätta för andra aktörer att bygga vindkraftverk inom
kommunen.
I ”Tematisk översiktsplan Vindkraft” (antagen av KF 2012) framgår att det finns
flera platser inom kommunen som är lämpliga för vindkraft. Vi anser att
Kommunen bör använda de skyddsavstånd som jämförbara kommuner har, t ex
Eslöv, som bygger på verkliga riskbedömningar istället för de påhittade avstånd
som uppenbart sattes för att hindra att vindkraftverk byggs.
Vi har heller inte kunnat finna någon text om möjligheten till energilagring i kapitlet
om energi. Vi vill ha med en vision kring energilagring för att visa på möjligheter att
skapa förutsättningar för ett robust, lokalt och resilient energisystem med
Falkenbergs Energi som förebild. https://second-opinion.se/stort-batterilagerifalkenberg-igang/
Miljöpartiet de gröna Kävlinge
AnnaPeri Erlandsson
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Pia Almström
Johan Douglies
Annsofie Thuresson
Johan Westin
Christian Lindblom
Anders Lindvall
Ulf Nordström
Erik Åberg
Patrik Bengtsson
Margaret Holmström
Catharina Thott
Ulla Nordström
Mikael Elmvik
Kjell-Arne Ohlsson
Anna Elmvik
Stina Larsson
Johanna Laurell
Martin Båfält
Camilla Mårtensen
Anette Bååth
Kim Roos
Lars Dahlvid
Ingvar Nordh
Catrin Tufvesson
Gunilla Tornqvist
Rune Sandström
Gunni Gustafsson Nilsson
Lars Johansson
Birgitta Dahlén Mårtensson
Jimmy Runesson
Susanne Lund
Markus Nordqvist
Caisa Tufvesson
Jan Kronberg
Roland Palmqvist
Jan Persson
Nils Nyberg
AnnaPeri Erlandsson
Lars Andersson
Glenn Malmqvist
Henrik Ekberg
Christer Andersson
Lennart Ekström
Jonas Pettersson
Thomas Salomon
Jens Larsson
Halina Erichson
Thomas Borg
Lennart Hansson, ordförande
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X
X

Omröstningsbilaga Kf 58/2022:4
NEJ
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