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VÄLKOMMEN TILL SVALÖVS KOMMUNS
ÖVERSIKTSPLAN
Äntligen har vi en aktuell och framåtblickande översiktsplan för Svalövs kommun!
Vägen till en ny översiktsplan har varit lång och ibland snårig. Med antagandet av Översiktsplan
Svalövs kommun 2021 har vi som kommun äntligen enats kring några viktiga prioriteringar för en
långsiktig och hållbar utveckling av bostäder, vägar, verksamheter, natur och grönområden i vår
kommun.
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och den ger vägledning för
all fysisk planering genom att ange hur vi ska utveckla och använda våra mark- och vattenområden.
Översiktsplanen är paraplyet för allt planarbete i kommunen.
Det är nu vi formar framtidens kommun och planen lägger grunden för en hållbar utveckling av
Svalövs kommun. Det ska vara attraktivt att bo, verka och besöka vår kommun och vi ska stärka vårt
unika läge i regionen som en naturnära, storstadsnära och attraktiv boendekommun.
Med Söderåsbanans öppnande i december 2021 kommer fem av kommunens sex större tätorter ha
pågatågtrafik. Detta ger goda möjligheter att växa hållbart i centrala och pendlarvänliga områden.
Svalövs kommun är en utpräglad landsbygdskommun och därför verkar vi för en livskraftig och
långsiktigt hållbar utveckling av landsbygden med goda förutsättningar för företagande och
besöksnäring.
Vår förhoppning är att du som läser översiktsplanen vill fortsätta bo och arbeta i vår kommun eller
flytta hit, besöka oss eller utveckla din verksamhet här.
Vår vision är att Svalövs kommun ska ha mod och framåtanda, knyta samman, låta människor växa
och ha plats för liv. Översiktsplanen kan ses som en handlingsplan för att förverkliga vår vision.

Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande
Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
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VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
Översiktsplanen beskriver de långsiktiga strategierna
för utvecklingen av mark, vatten och bebyggelse i
kommunen. Det ska redovisas vad som ska utvecklas
och bevaras på ett ur allmän synpunkt lämpligt sätt samt
hur riksintressen ska tillgodoses. Översiktsplanen lägger
på detta vis grunden för utvecklingen av bland annat
bostäder, verksamheter, parker och vägar i kommunen.
Översiktsplanen fungerar som kommunens verktyg i
den interna handläggningen och som underlag för dialog
mellan kommunen och exempelvis byggherrar, företag,
andra kommuner och kommuninvånare. Översiktsplanen
är därmed ett strategiskt viktigt dokument samtidigt
som det är ett viktigt vägledande dokument i plan- och
byggärenden. Tidsmässigt sträcker sig planen fram till år
2040.

Kommunen ska under första halvan efter ordinarie val
ta ställning till översiktsplanens aktualitet genom att
anta en planeringsstrategi. Enligt ändringar i plan- och
bygglagen under 2020 gäller dessa krav från och
med ordinarie val 11 september 2022. Kommunernas
första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11
september 2024. Planeringsstrategin ersätter den tidigare
aktualitetsprövningen. Istället för en planeringsstrategi
kan kommunen ha antagit en ny översiktsplan och på så
vis har kommunen en aktuell översiktsplan.
En översiktsplan eller relevanta delar av den måste
vara aktuell för att ett standardförfarande, samordnat
förfarande eller förenklat förfarande ska kunna tillämpas
för detaljplan och områdesbestämmelser efter 11
september 2024.

ÖVERSIKTSPLAN (ÖP)

Kommunövergripande vägledning, som inte är juridiskt
bindande, för beslut om mark- och vattenanvändning.

Översiktsplanen vägleder
detaljplaner och bygglov.

Svalö
k
vs

o

m

m un

DETALJPLAN (DP)

Juridiskt bindande dokument där
mark- och vattenanvändningen
regleras.

BYGGLOV

Bygglov behövs för att bygga nytt,
bygga till eller i vissa fall ändra en
byggnad eller en anläggning.
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ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN
Översiktsplan Svalövs kommun 2021

Svalövs kommun - Vision 2040

Svalövs tidigare översiktsplan antogs 2007 och
beskriver övergripande och kortfattat kommunens
ställningstaganden och strategier för utveckling.

2018 påbörjades ett kommunövergripande visionsarbete
i Svalövs kommun. Arbetet involverade såväl politiker,
tjänstepersoner som kommuninvånare och genomfördes
genom en rad workshops och dialoger. Vision för Svalövs
kommun antogs av kommunfullmäktige i december 2019.

Under början av mandatperioden 2010-2014
konstaterades att kommunens översiktsplan var
inaktuell. Arbetet med översiktsplanen initierades med
medborgardialoger som hölls i kommunens samtliga
tätorter under åren 2012 och 2013. En samrådshandling
var ute på samråd under vintern 2014-2015. Under
samrådstiden hölls samrådsmöten i samtliga av
kommunens sex större tätorter. Samrådshandlingen
skickades ut för remiss till en bred publik av
myndigheter, grannkommuner, organisationer, företag
och föreningar i regionen.
Efter samrådstidens slut avstannade arbetet av
olika anledningar. Under 2017 återupptogs arbetet
något i väntan på kommunens visionsarbete som
pågick till december 2019. Under 2019 inrättades för
färdigställandet av översiktsplanen en arbetsgrupp
bestående av tjänstepersoner och en politisk
styrgrupp bestående av ordinarie ledamöter i
samhällsbyggnadsnämnden.

I Svalövs kommuns vision 2040 har kommunen samlats
kring ett antal formuleringar om den önskade bilden av
Svalövs kommun år 2040. I visionen formuleras denna
önskade bild som fyra ”rum” i vilka Svalövs kommun har
mod och framåtanda, knyter samman, låter människor
växa och har plats för liv.
I arbetet med översiktsplanen har visionen
utgjort utgångspunkten för formuleringen av
utvecklingsstrategier för kommunen, tätorterna och
landsbygden i Svalövs kommun. Översiktsplanens
tidsram sträcker sig liksom visionen till år 2040.

Öve
rsi
kt

För Söderåsen finns en fördjupad översiktsplan (FÖP)
från 2001 som tagits fram i samarbete med Bjuv,
Åstorp och Klippans kommuner. Efter antagande av
kommunövergripande översiktsplan gäller ej FÖP som
planeringsdokument och viktiga ställningstaganden
från denna har integrerats i översiktsplanen. FÖP gäller
fortsatt som kunskapsunderlag vid planering och i
samverkan med Söderåskommunerna. Tematiskt tillägg
till översiktsplanen gällande vindkraft (2015) gäller efter
antagande av denna översiktsplan ej längre som tematiskt
tillägg.

Svalövs kommun 2021
lan
p
s

Antagen av kommunfullmäktige 191216

Svalövs kommun - Vision 2040

Fördjupad översiktsplan för
Söderåsen 2001

Översiktsplan 2007

Svalövs kommun - Vision 2040
INLEDNING
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VÄLKOMMEN TILL SVALÖVS KOMMUN
Vi är nu i ett läge med goda förutsättningar att utvecklas som...
...flerkärnig kommun

Svalövs kommun kan beskrivas som en flerkärnig
kommun, där de sex större tätorterna Svalöv,
Teckomatorp, Kågeröd, Billeberga, Röstånga och Tågarp
med dess omgivande landsbygd samspelar för att på sina
villkor kunna uppnå en god utveckling i kommunen.
Av kommunens tätorter är Svalöv den största och
funktionellt såväl som strategiskt viktigaste kärnan med närhet och kollektivtrafikförbindelser till samtliga
tätorter i kommunen.
Med Söderåsbanans öppnande kommer fem av
kommunens sex större tätorter att ha pågatågstrafik. Med
förbättrade kommunikationer till och från kommunen
kommer utvecklingsmöjligheter som kommunen idag
arbetar aktivt med att tillvarata. Att tillgodose tätorternas
nuvarande och framtida invånare med goda bostäder och
samhällsservice är därför högt prioriterat för Svalövs
kommun.

...naturnära kommun
Naturen i Svalövs kommun präglas av en mångfald
av natur- och landskapstyper som på olika sätt bidrar

8

till Svalövs karaktär som en naturnära kommun. Från
åkerlandskapet i söder till risbygden i kommunens
centrala delar till skogsbygden, Söderåsen och
Söderåsens nationalpark i norr.
Naturen i Svalövs kommun är unik och omfattas av
delar med nationellt bevarandevärde. I Svalövs kommun
värnar vi därför om naturen i allt vi gör. I den fysiska
planeringen av kommunen verkar vi för en utveckling
som är långsiktigt hållbar - miljömässigt, socialt och
ekonomiskt.

...storstadsnära kommun
Svalövs kommuns läge mellan storstäderna Malmö och
Helsingborg gör Svalöv till en storstadsnära kommun.
Med Söderåsbanans öppnande förbättras tillgängligheten
till kommunen ytterligare och karaktären av Svalöv som
storstadsnära förstärks. Genom det kommunövergripande
samarbetet Familjen Helsingborg samverkar Svalöv
som en av elva kommuner för tillväxt, effektivitet och
utveckling i Skånes nordvästra kommuner. En fortsatt
mellankommunal samverkan är viktig, bland annat för att
stärka band till grannkommuner och till regionen.
Möjligheterna att bo i Svalövs kommun och pendla
inom regionen eller vice versa är goda och kommer
med framtidens persontågstrafik på Söderåsbanan att

INLEDNING

förbättras ytterligare. För att främja möjligheterna att
bo, arbeta och pendla till och från kommunen prioriterar
kommunen bostadsbyggande i samtliga av tätorternas
centrala och stationsnära lägen.

städerna Landskrona, Helsingborg och Malmö. Svalövs
tillgänglighet och närhet till både stad och natur och goda
anseende som skolkommun tycks vara några anledningar
till den stadigt ökande efterfrågan att bo i Svalövs
kommun.

...landsbygdskommun
Svalöv är en utpräglad landsbygdskommun där
lantbruket, skogsbruket och dess produkter utgör
huvudnäringar. Andelen av kommunens befolkning
som bor på landsbygden är stor och andelen tätortsmark
är låg. På den tätortsnära landsbygden finns stora
resurser i bland annat skogs- och livsmedelsråvaror,
natur- och kulturvärden, befintliga småorter och byar och
infrastruktur.
Att främja en varierad och livskraftig landsbygd och ta
tillvara landsbygdens goda utvecklingsförutsättningar
är högt prioriterad i kommunen. För att främja en
livskraftig och långsiktigt hållbar utveckling av
landsbygdskommunen Svalöv verkar vi bland annat
för stärkt infrastruktur och kommunikationer och en
utveckling av företagandet och besöksnäringen på
landsbygden.

...attraktiv boendekommun
Svalövs kommun är i befolkningsantal räknat den
sjätte minsta kommunen i Skåne. Trots detta har
befolkningstillväxten under senare år varit högre än
genomsnittet för Skånes kommuner. Många av dem som
flyttat till kommunen under senare år är barnfamiljer från

I kommunen verkar vi för att fortsätta utvecklas som
en attraktiv boendekommun och arbetar därför med
en samordnad planering av boende, kollektivtrafik,
grönstruktur och samhällsservice. Genom en utbyggnad
av kollektivtrafiken inom, såväl som till och från
kommunen, stärker vi Svalövs tillgänglighet till stad och
natur och lägger grunden för allas tillgänglighet till ett
bra boende och god samhällsservice.

För denna utveckling krävs en strategisk och
långsiktig planering...
För att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling av
Svalövs kommun har kommunen påbörjat ett långsiktigt
och strategiskt utvecklingsarbete, i vilket Vision 2040
utgör utgångspunkten.
För att möjliggöra visionen om Svalöv 2040 har visionen i
översiktsplanen översatts och konkretiserats till strategier
och åtgärder för mark- och vattenanvändningen.
Tidsplanen för de strategier och åtgärder som föreslås
sträcker sig liksom visionen till år 2040. Med
kommunens nya översiktsplan hoppas kommunen kunna
tillvarata Svalövs potential att utvecklas fullt ut.

INLEDNING
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DEL 1 PLANFÖRSLAG:
MARKANVÄNDNING OCH
UTVECKLINGSSTRATEGIER
I del 1 beskriver vi de övergripande utvecklingsstrategier som vi
ska verka för i kommunens planering för mark och vatten. Utvecklingsstrategier finns för Svalövs kommun, tätorterna, landsbygden
samt temavis för viktiga frågor. I del 1 redovisar vi även framtida
markanvändning för kommunen och tätorterna.
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SVALÖVS KOMMUN
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STRATEGIER FÖR KOMMUNENS UTVECKLING
Stärk kommunens unika läge i regionen

Svalövs kommuns läge mellan två storstadsregioner och korta avstånd till flera av Skånes regionala kärnor är unikt
och behöver tas tillvara i kommunens fysiska planering. Starkare band till regionen gör det enklare och mer attraktivt
att bo, arbeta och resa hållbart till och från Svalövs kommun. Dessa band till regionen knyts genom samverkan med
nätverk och samarbeten över kommungränserna.

Stärk möjligheterna att bo och verka på landsbygden
I landsbygdskommunen Svalöv bor en tredjedel av invånarna utanför de större tätorterna. Den fysiska planeringen
behöver för att säkerställa en levande landsbygd bland annat verka för en god infrastruktur i form av fiber, VA och
hållbara transportmöjligheter med buss och cykel till kommunens tätorter. Landsbygdsutvecklingen behöver ske i
dialog och samverkan med boende, företagare och föreningar.

Utgå från och bygg vidare på tätorternas olika identiteter
Kommunens sex tätorter har alla olika förutsättningar att utvecklas och vi behöver tillvarata de olika identiteter,
karaktärer, kvaliteter och styrkor som finns i de olika tätorterna. Genom att bygga vidare på det som finns i
tätorternas fysiska miljöer och sociala liv vidareutvecklar vi tätorterna.

Utveckla i centrala och stationsnära lägen

Med fem framtida stationsnära lägen i kommunen finns stor potential och goda möjligheter att växa hållbart i centrala
och pendlingsvänliga lägen. Utvecklingen i dessa områden kan utgöras av bostadsbyggande genom förtätning eller
genom omvandling av tidigare verksamhetsmark. Vid utvecklingen i centrala och stationsnära lägen behöver vi
koppla samman nya områden med övrig centrumutveckling, utveckling av grönstruktur och gång- och cykelstråk.

Bevara och utveckla grönblå stråk och ekosystemtjänster
Naturen och den biologiska mångfalden är basen för allt liv och har en särskilt stor betydelse för kommunens identitet,
attraktivitet och näringar som jord- och skogsbruk och turism. I planeringen för mark- och vattenanvändningen
behöver vi arbeta för att bevara och utveckla kommunens grönblå struktur och de ekosystemtjänster som dessa tillför.

Främja nyetablering av verksamheter till strategiska lägen
Svalövs kommun har med sitt läge i regionen goda förutsättningar att utvecklas som företagarkommun. I kommunens
fysiska planering främjar vi utvecklingen av befintliga verksamheter såväl som nyetablering av verksamheter genom
god planberedskap i strategiska lägen. Strategiska lägen finns dels i anslutning till viktiga vägar och annan väl
utbyggd infrastruktur. För mindre transportberoende verksamheter möjliggör kommunen för nyetableringar i centrala
och stationsnära lägen.

Säkerställ att barnperspektivet finns med i all vår planering
Att barnkonventionen är lag sedan januari 2020 innebär att barnrättsperspektivet ska genomsyra samhällsplaneringen.
I all vår planering ges barn möjlighet till inflytande över beslut som rör dem, och möjlighet att vara medskapare av
sina livsmiljöer. Vi beaktar barns behov, trygghet och utveckling när vi utformar den fysiska miljön, i planeringen av
bostadsområden, utemiljöer och vägar. För att barnperspektivet ska genomsyra hela planeringsprocessen har vi det
med oss redan från processens tidiga skeden.
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UTVECKLINGSINRIKTNING FÖR SVALÖVS KOMMUN
ÅSTORPS
KOMMUN
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Kågeröd
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Tågarp
Svalöv
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LANDSKRONA
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ESLÖVS KOMMUN
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KÄVLINGE KOMMUN

NORR
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VÄGLEDNING UTVECKLINGSINRIKTNING
BEBYGGELSE
Centralort
Svalöv, kommunens största ort. Tätort med stor betydelse för omkringliggande område
när det kommer till sjukvård, service, handel, offentlig förvaltning och politisk makt.
Serviceort
Serviceorten försörjer en mindre del av kommunen och/eller grannkommun med
samhällsservice och/eller handel. Den kan vara betydelsefull för förmedling av service till
landsbygden och av betydelse för en levande landsbygd.
Större besöksmål
Större besöksmål som genererar omfattande trafik och utgör regionala målpunkter
under hel eller del av säsong.

NATUR OCH FRILUFTSLIV
Sammanhängande område för natur och friluftsliv
Av värde för natur och friluftsliv såväl på land som i vatten.
Viktigt samband för natur och friluftsliv
Har funktionen att knyta samman områden av värde för natur och friluftsliv såväl
på land som i vatten.
Vattenområden
Vattenområden som har stora värden kopplade till natur och friluftsliv.

KOMMUNIKATIONER
NY STAMBANA

Förbindelse för kollektivtrafik, tåg
Spårbunden trafik, både befintlig och framtida. För vissa järnvägsstråk planeras
utbyggnad för att stärka regionala och nationella kopplingar.
Förbindelse för kollektivtrafik, buss
Busstrafik, både befintlig och framtida.
Förbindelse för cykeltrafik
Huvudnät för cykelvägar, cykelleder eller expresscykelvägar.
Förbindelse för övrig persontrafik
Planerade större vägreservat, kringfartsleder etc.
Bytespunkt för kollektivtrafik
Bytespunkt för spårbunden kollektivtrafik och busstrafik.
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MARKANVÄNDNINGSKARTA FÖR SVALÖVS KOMMUN

´
Stenestad

Klåveröd

Böketofta

Röstånga
Kågeröd
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Halmstad by
Källstorp
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Ny/ändrad bebyggelse
Källs Nöbbelöv
Centrumutveckling

Teckomatorp
Norra Skrävlinge

Värmö

Mångfunktionell bebyggelse
Verksamheter & industri

Trä

Grönområde & park

Håstenslöv

Natur & friluftsliv
Landsbygd

Norrvidinge

Vatten

0
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VÄGLEDNING MARKANVÄNDNINGSKARTOR
MARKANVÄNDNING
Ny/ändrad markanvändning
Områden där översiktsplanen föreslår ny eller ändrad markanvändning.
Centrumutveckling
Miljöer i tätorternas centrala lägen där åtgärder för att förbättra tryggheten,
tillgängligheten och orienterbarheten i den offentliga miljön prioriteras.
Mångfunktionell bebyggelse
Områden med tätortsmässig karaktär och bebyggelse som i huvudsak
används för bostäder, kontor, handel eller annan verksamhet som är förenlig
med bostäder.
Verksamheter & industri
Områden för verksamheter som är ytkrävande eller kan vara störande för sin
omgivning och därför inte är förenliga med bostäder.
Grönområde & park
Större parker, grönområden eller anlagda områden för fritidsaktiviteter och
rekreation i eller i nära anslutning till tätorter.
Natur & friluftsliv
Större sammanhängande områden med värden för friluftsliv, natur- och
kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skog och skogsbruk.
Vatten
Sjöar och vattendrag.
Landsbygd
Markområden utanför tätorterna med olika användningar, såsom jordbruk och
mindre byar.

STRÅK
Gång- och cykelstråk
Viktiga leder för fotgängare och cyklister som kopplar samman målpunkter
inom tätorterna, och tätorterna med varandra. Åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet, orienterbarhet och genhet prioriteras till stråken.
Grön-blå stråk
Viktiga gröna korridorer för naturen såväl som sammanhängande stråk för
rekreation inom tätorterna, med kopplingar till naturområden i det omgivande
landskapet. Åtgärder för att stärka både biologisk mångfald och rekreationsvärden prioriteras till de grön-blå stråken.
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SVALÖV
UTVECKLINGSSTRATEGIER
• Stärk Svalövs nya entré vid stationen och stationstorget som målpunkt
• Utveckla för ny bostadsbebyggelse i stationsnära lägen
• Bibehåll och stärk servicefunktioner och utbudet av utbildning, kultur och
mötesplatser
• Utveckla grönblå stråk och ekosystemtjänster och knyt samman med
gång- och cykelvägar
• Främja nyetableringen av centralt belägna serviceverksamheter och samla
transportintensiva verksamheter till befintligt verksamhetsområde vid
södra infarten
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Befolkning och bostäder
Antal invånare 2019: 4070
Befolkningsutveckling 2000-2019: + 999
Prognos för befolkningsutveckling 2019-2030*: + 643
Prognos för bostadsbehov 2019-2030*: 280 bostäder
* Prognos baserad på procentuell ökning för planeringsområde där
tätorten ingår. Redovisad prognos sträcker sig till år 2030 medan
översiktplanens målår är 2040.

SVALÖV

VA-kapacitet
Dricksvatten: Sydvatten. God kapacitet.
Spillvatten: Svalövs reningsverk. Kapacitet i ledningsnätet finns generellt, men lokala insatser kan behövas
vid utbyggnad. Reningsverket kan med framförhållning
och resurser uppgraderas om dess reningskapacitet inte
räcker.
Dagvatten: Kapaciteten har förbättrats och flera öppna
dagvattenlösningar planeras.
Skyfallskartering: Planerad.

Framtida utveckling
Bostäder

Kågeröd

Tågarp

Svalöv är den av kommunens tätorter som haft den
starkaste befolkningstillväxten under 2000-talet och
efterfrågan på tomter liksom behovet av lägenheter
bedöms även framöver vara stort på orten. För att
tillgodose både efterfrågan och behovet av bostäder
behöver olika typer av bostäder tillkomma i Svalöv.

Röstånga

Med Svalövs nya stationsläge finns stor potential att
förtäta och utveckla för nybyggnationer i stationsnära
lägen. Detaljplanering av den tidigare Lantmännentomten, Lantlyckan, pågår för ett större antal stationsnära
bostäder, vårdboende och kontor. Efter färdigställande
av Lantlyckan föreslås i översiktsplanen utvecklingen
fortsätta genom nybyggnationer av bostäder och centrum
i befintligt verksamhetsområde väster om Lantlyckan
samt öster om järnvägen.

Svalöv

Teckomatorp
Billeberga

Svalöv är kommunens centralort och ligger i det öppna
odlingslandskapet i södra delen av kommunen. Svalövs
tätort som vi känner den idag tillkom med järnvägen i
slutet av 1800-talet då järnvägsstationen anlades söder
om den tidigare kyrkbyn, i norra delen av tätorten.
Bebyggelsen i Svalöv har tillkommit under olika
tidsepoker och domineras av de villaområden som
tillkom under 1960-1980-talet.
Svalövs tätort är starkt präglat av sitt omgivande
jordbrukslandskap, inte minst genom de verksamheter
för växtförädling som orten utgjort centrum för i mer
än 100 år. Som centralort har Svalöv en väl utbyggd
samhällsservice. Svalövs centrumfunktioner finns till
större delen samlade i området mellan Svalegatan och
Lugguddevägen.
När Söderåsbanan börjar trafikeras av pågatågstrafik
2021 får Svalöv återigen en järnvägsstation och
direktförbindelse till Malmö i söder och Åstorp i norr.

Då efterfrågan såväl som behovet av bostäder är
fortsatt stort i Svalövs tätort föreslås i översiktsplanen
nya områden för småhus och radhus i norra Svalöv.
Områdena som föreslås i norra delen av tätorten
angränsar till tidigare utbyggnadsområden kring
Svalövssjön och Kyrkvången där goda kopplingar med
gång, cykel och kollektivtrafik finns. Vid utbyggnad av
nya bostadsområden ska goda kopplingar med gång- och
cykelvägar till målpunkter i tätorten säkerställas.
Då antalet äldre i kommunen väntas bli fler under
planperioden, behöver utvecklingen av samtliga
föreslagna områden i Svalöv ta hänsyn till såväl behovet
och efterfrågan på tillgängliga bostäder eller boende för
äldre. Likaså ska hänsyn tas till behovet för verksamheter
eller service för andra med särskilda behov.
Föreslagen utbyggnad av nya bostäder i Svalöv kan
komma att kräva uppgradering av Svalövs reningsverk.
Inför utbyggnad behöver behov av kapacitet säkerställas
i samverkan med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
(NSVA).
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Service
Förskolor: 3 kommunala och 1 privat
Skolor: F- 6, 7-9 och F-9, gymnasieskola och folkhögskola
Kulturskola
Bibliotek
Idrottsplats
Vårdcentral
Äldreboende
Livsmedelsbutik 2 st
Kulturhus
Lekplatser

Boulebana
Bowlinghall
Skyttebanor
Upplyst motionsspår

Hållbart resande

Med kommande persontågstrafik och en förmodad
ökning av godstrafiken på Söderåsbanan väntas
järnvägens barriäreffekt genom Svalöv bli större.
Kommunen verkar på sikt för en planskild korsning
över järnvägen som kan öka trafiksäkerheten och
bidra till en bättre fungerande samhällsstruktur. En
planskild korsning skulle fylla en viktig funktion för
räddningstjänst och andra utryckande enheter. För att öka
trafiksäkerheten för skolbarn förelås i översiktsplanen
en gång- och cykeltunnel under väg eller annan
trafiksäkerhetsåtgärd vid väg 106 i höjd med grönstråket
genom Svalöv.

Svalöv har i dagsläget (2020) goda bussförbindelser
till Teckomatorp, Kågeröd, Röstånga, Billeberga och
Landskrona. Då kommunens enda högstadieskola och
gymnasieskola finns i Svalöv är kollektivtrafiken särskilt
viktig för elever boende på andra orter, i och utanför
kommunen. Svalövs kommun arbetar aktivt med att
samordna behoven för skoltrafiken med övrig linjetrafik
samt för bibehållen och förbättrad turtäthet även efter att
Söderåsbanan börjat trafikeras av persontågstrafik.
När Söderåsbanan år 2021 öppnar för persontågstrafik
får Svalöv pågatågstation med direktförbindelse med
minst timmestrafik till Åstorp i norr och Malmö i
söder. Svalövs kommun verkar tillsammans med
övriga kommuner inom Familjen Helsingborg för
halvtimmestrafik med tåg i alla kommunens tätorter med
tågstation samt på sikt en förlängning av Söderåsbanan
från Åstorp till Ängelholm.
Cykelvägar finns idag mellan Svalöv-Torrlösa och SvalövTeckomatorp. Möjligheten att ta sig med cykel från
Svalöv och norröver är dock mycket begränsad. Cyklister
hänvisas i dagsläget till väg 106 som i Region Skånes
Cykelvägsplan 2018-2029 pekas ut som del i basnätet för
cykling och som olämplig cykelväg. Kommunen verkar
för att en cykelväg anläggs mellan Svalöv och Kågeröd.
Kommunen verkar även för att möjliggöra trafiksäker
cykling mellan Svalöv och Billeberga-AsmundtorpLandskrona och föreslår därför att det för delar av
sträckan från Svalöv mot Billeberga angörs en cykelväg.
Svalövs nya stationsläge kommer förändra dagens
rörelsemönster inom tätorten. För att möjliggöra en
utveckling av stationstorget som en självklar målpunkt
blir det viktigt att knyta an stationsområdet till befintliga
målpunkter i tätorten. För att stärka möjligheterna
för gång- och cykeltrafik inom tätorten behöver
kommunen arbeta med att utveckla trafiksäkerheten och
attraktiviteten för gång- och cykelvägarna och knyta ihop
dem med de grönblå stråken i tätorten. Vidare behöver
goda parkeringsmöjligheter för pendlare med bil och
cykel säkerställas och kontinuerligt följas upp.
Två större vägar (väg 106 och väg 1208) korsar Svalöv.
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Natur och rekreationsområden
Hjalmar Nilssons park, Svalövssjön, Svalövsbäcken och
Bäckaparken finns i tätorten. Naturreservatet Svenstorp
- Bolshus fälad, Prästafäladen och Höjebacke ligger i
närheten av tätorten.

Centrum, service och verksamheter
Svalövs nya stationsläge öppnar för möjligheten till nya
etableringar av centralt belägna verksamheter som kontor
och annan service. I översiktsplanen föreslås ett område
för centrumutveckling med syfte att förbättra den
offentliga miljön och främja framtida handel och service.
Området omfattar befintligt centrum samt området
mellan nytt stationstorg och nya området Lantlyckan.
Kvarnhuset utmed Svalegatan har här stor potential att
utvecklas. För Kvarhuset pågår i dagsläget arbete för
allaktivitetshus. Goda möjligheter bör även finnas för att
vidareutveckla Kvarnhuset även för kontorsverksamheter
i stationsnära läge medan befintligt centrum erbjuder
möjligheter för etablering av ny handel.
Som kommunens centralort har Svalöv en väl utbyggd
kommunal service. Med ett växande invånarantal är
det viktigt att denna service bibehålls och utvecklas
utifrån ortens förutsättningar och invånarnas önskemål
och behov. Svalövs förskolor och skolor kan genom den
fysiska planeringen främjas genom en god tillgång till
områden för odling och gröna uteklassrum. Svalövs
föreningsliv och kulturverksamheter kan främjas som
mötesplatser bland annat genom ett bra utbud av mark
och lokaler för upplåtelse.
Vid utvecklingen av samtliga föreslagna områden
utpekade för främst bostadsbebyggelse i Svalöv
behöver hänsyn tas till såväl behovet och efterfrågan på
funktioner som kan främja barn och ungas möjligheter
att vistas, umgås och aktiveras i tätorterna. Behovet
av sådana mötesplatser kan finnas i såväl utemiljöer
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som lokaler inomhus. Vid behov eller efterfrågan
ska självfallet möjligheterna att tillskapa likvärdiga
mötesplatser inom befintliga områden och lokaler ses
över. Likaså ska hänsyn tas till behovet för verksamheter
eller service för äldre och andra med särskilda behov av
mötesplatser. Vid utvecklingen av sådana funktioner i
tätorterna ska trygga och trafiksäkra kopplingar för gång
och cykel säkerställas.
Vid efterfrågan på verksamhetmark i Svalöv föreslås
befintligt verksamhetsområde vid södra infarten förtätas
för att möjliggöra nyetablering av mindre ytkrävande
verksamheter.

Grönstruktur, vatten och rekreation

sammanhängande grönstruktur som möjliggör för en
mängd ekosystemtjänster. Svalövs koloniområde har
här stor potential att knytas an till det grönstråk som
idag kopplar samman Svalövs norra och södra delar.
Dagvattendammen som planeras att anläggas i Gustaf
Eliassons park bör kopplas samman med befintlig
grönstruktur.
Svalövs grönstruktur och vattendrag genom orten ger
även goda förutsättningar för utveckling av gröna gångoch cykelvänliga stråk genom tätorten. Utvecklingen
av sådana stråk behöver knytas an till stationstorget
och nya bostadsområden i norra och södra delen av
tätorten. Trafiksäkerhetsåtgärder vid väg 106 i höjd med
grönstråket genom Svalöv är en förutsättning för att
möjliggöra för ett trafiksäkert gång- och cykelstråk i
Svalöv.

Genom hela Svalöv går ett tre kilometer långt grönstråk
utmed Svalövsbäcken med början vid Svalövssjön i
norr. I sydöstra delen av tätorten ligger natursköna och
populära Hjalmar Nilssons park.

Riksintressen

Svalövs befintliga grönstruktur har goda förutsättningar
att utvecklas ytterligare. Genom att koppla ihop
grönstrukturen kring Svalövssjön i norr med
Södervångsparken och Hjalmar Nilssons park samt
kommande pågatågstation i söder kan Svalöv få en

Järnvägen omfattas av riksintresse för kommunikationer.
Vid planläggning eller annan förändring i närheten av
järnvägen ska utredningar genomföras och åtgärder
vidtas för att säkerställa att riksintresset inte påverkas
negativt. Utvecklingen av ny bebyggelse i Svalöv bedöms
inte få en negativ påverkan på gällande riksintresse.
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Riksintresse för naturvården Saxån-Braån N 49 kan
indirekt påverkas av utbyggnadsområden i Svalöv.
Svalövsbäcken som rinner ut i Braån och vidare ut i
Saxån kan påverkas av ökad mängd dagvatten. Vid
planering av samtliga områden är det därför viktigt att
ta hand om dagvattnet lokalt genom gröna lösningar
och fördröja dagvattnets väg till recipienten genom
olika åtgärder. Reningsverkets kapacitet kommer också
påverkas av ökat antal invånare vilket är viktigt att
beakta i planeringen.

I Svalöv, liksom i övriga tätorter i kommunen, är
tillgången på obebyggd mark som inte är jordbruksmark i
eller i direkt anslutning till tätorten mycket begränsad.
Förtätning är möjlig endast i begränsad omfattning.
För den exploatering i Svalöv som i översiktsplanen
föreslås på jordbruksmark finns inga lämpliga alternativa
lokaliseringar som inte ianspråktar jordbruksmark.
Det beror framför allt på att större ytor krävs för
att tillgodose det behov av småhusbebyggelse och
flerbostadshus som finns. Samtliga föreslagna områden
ligger inom tätorten och är kollektivtrafiknära.

Jordbruksmark
I Svalöv föreslås nya områden för bostäder på
jordbruksmark i norra och sydöstra delen av tätorten.
I norra delen utgörs hela området norr om Svalövssjön
och en mindre del av området söder om Svalövssjön av
jordbruksmark. Det utpekade området vid sydöstra delen
av Svalöv är delvis detaljplanerat och delvis bebyggt och
har legat i träda flera år. Den aktuella jordbruksmarken
är klassad som 9 och brukas i dagsläget som åkermark
eller betesmark. Den totala arealen jordbruksmark som
översiktsplanen föreslår ska exploateras i Svalöv omfattar
12,6 ha. Hela arealen möjliggör för 255 nya bostäder.
Kommunen motiverar föreslagen utbyggnad med Svalövs
nya pågatågstation och behovet och efterfrågan som
väntas med denna och övrig utveckling i kommunen.
Kommunen ser även behovet av att i centralorten Svalöv
möjliggöra för en långsiktig befolkningstillväxt som
underlag för tågtrafik, service, skola och äldreboende.
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Om och när den föreslagna jordbruksmarken tas i
anspråk ska detta ytterligare motiveras i detaljplaner och/
eller vid bygglov.

Barnperspektiv
Vid framtagandet av översiktsplanen har barn och ungas
synpunkter från visionsarbetet beaktats och arbetats in
i översiktsplanens strategier och förslag på åtgärder. För
tätorten Svalöv är många av dessa strategier och åtgärder
kopplade till den tillkommande pågatågstationen.
Strategier och åtgärder som föreslås gäller bland annat
att stärka centrum och stationstorget som målpunkt
och möjliggöra för trafiksäker cykling inom tätorten
och för tillkomsten av cykelvägar till Kågeröd och
Billeberga. Vidare föreslås för Svalöv fler grönstråk och
tillgängliggörande av dessa för bland annat skolor och
förskolor att använda.
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Förklaring utvecklingsområden Svalöv
Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar:
Grönstruktur med vattendrag, vattenhantering, gång- och cykelstråk, stationsnära läge
och gatu- och kvartersstruktur.
1

2

3

4
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bostäder i området ska åtgärder vidtas för att minska påverkan
av skyfall som kan orsaka höga vattennivåer i Svalövssjön.
Det kan vara fördröjning och rening av skyfallsvatten så att
översvämning undviks och att dagvattnet är rent när det rinner
ut i Svalövssjön och Svalövsbäcken. Det är också viktigt att
lämna vegetationszoner närmast sjön och vattendraget. Framtida
bebyggelse föreslås placeras i södra och norra delen av området
medan centrala delen kan utvecklas som grönområde. Området
kan beröras av strandskydd. Buller och risk behöver beaktas
och lämpliga åtgärder vidtas vid detaljplanering. Området
möjliggör för cirka 75 nya lägenheter och småhus. Marken ägs
av kommunen. Ej detaljplanelagt område.

Lantlyckan – Utveckling av ny stationsnära stadsdel på tidigare
verksamhetsmark. Utbyggnad av bostäder, seniorboende,
särskilt boende samt centrum- och kontorsverksamheter.
Området möjliggör för cirka 250 nya bostäder. De
skyddsåtgärder som krävs för buller från järnvägen samt
tillgängligt och trafiksäkert stråk mot Svalegatan och
stationstorg ska säkerställas vid planeringen. För att förebygga
negativ påverkan på riksintresse för kommunikationer ska buller
och risk utredas i framtida detaljplanearbete. Ny bebyggelse
ska placeras och utformas ur risk- och bullersynpunkt och
eventuella skyddsåtgärder säkerställas. Marken ägs av
kommunen. Detaljplanering pågår.
Norra Kyrkvången – Detaljplanelagt område för främst
bostäder på jordbruksmark. Området ska bli en fortsättning på
villaområdet söder om Kyrkvången. Gällande detaljplan för
området möjliggör för cirka 50 nya bostäder. Marken ägs av
kommunen.
Nordvästra Svalövssjön – Utbyggnad av främst
småhusbebyggelse i strandnära läge på obrukad och obebyggd
mark. Området är en fortsättning på villaområdet i öster. I
utformning och gestaltning ska hänsyn tas till utblicken mot
Svalövssjön samt att området utgör en nordlig entré till tätorten
liksom sambandet mellan bebyggelsen och parkstråket längs
Svalövssjön. Delar av området utgörs av arkeologiska fynd
och utvecklas som grönområde. Området kan beröras av
strandskydd. Vid planering av bostäder i området ska åtgärder
vidtas för att minska påverkan av skyfall som kan orsaka höga
vattennivåer i Svalövssjön. Det kan vara fördröjning och rening
av skyfallsvatten så att översvämning undviks och att dagvattnet
är rent när det rinner ut i Svalövssjön. Pågående detaljplan
möjliggör för cirka 30 nya småhus. Marken ägs av kommunen.
Detaljplanering pågår.
Sydöstra Svalöv – Utbyggnad av främst bostäder på mark som
delvis består av jordbruksmark. Området är aktuellt först efter
att stadsutvecklingen på närliggande Lantlyckan är slutförd.
Området kan möjliggöra för cirka 200 nya bostäder. Bevarande
och utveckling av befintligt grönstråk ska säkerställas vid
planeringen. Märgelgrav i området omfattas av allmänt
biotopskydd och bör ingå i grönstrukturen vid utveckling av
området. För att förebygga negativ påverkan på riksintresse
för kommunikationer ska buller och risk utredas i framtida
detaljplanearbete. Ny bebyggelse ska placeras och utformas
ur risk- och bullersynpunkt och eventuella skyddsåtgärder
säkerställas. Delar av marken ägs av kommunen, resterande
mark är privatägd. Större delen av området är detaljplanelagd
för verksamheter. Delar av marken består av ej detaljplanelagd
jordbruksmark.
Tivoliplatsen – Utbyggnad av bostäder och utveckling av
befintligt grönområde. Centrala delen av området har tidigare
varit deponi och eventuella föroreningar ska undersökas
enligt MIFO fas 2 inventering. Norra delen av området berörs
av fornlämningar och behovet av arkeologisk undersökning
behöver ses över. Norra delen av området brukas i dagsläget som
betesmark och övriga delar som grönområde. Vid planering av
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Teckomatorpsvägen – Förtätning av bostäder på
verksamhetsmark. I befintligt område finns både bostäder och
verksamheter. Området är aktuellt först efter att utvecklingen
av intilliggande Lantlyckan är slutförd. Inför utveckling av
område behöver omlokalisering av befintliga verksamheter och
Räddningstjänst utredas. Buller och risk behöver beaktas och
lämpliga åtgärder vidtas vid detaljplanering. Området möjliggör
för cirka 75 nya bostäder. Gatuområden ägs av kommunen,
resterande mark är privatägd.
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Centrala Svalöv – Utveckling av befintligt centrum. Utpekat
område utgör efter Söderåsbanans start för persontågstrafik
en ny entré till Svalöv och omfattar de delar av tätorten som
berörs direkt eller indirekt av tillkommande perronger och
nytt stationstorg. För befintligt centrum föreslås en utveckling
av den offentliga miljön samt möjliggörande för etablering
av ny handel/centrumverksamheter. Centrumutvecklingen
omfattar även stråket mellan nytt stationstorg och nya området
Lantlyckan. God orienterbarhet och tillgänglighet till samhällets
målpunkter ska säkerställas vid utvecklingen av centrala
Svalöv. För att förebygga negativ påverkan på riksintresse
för kommunikationer ska buller och risk utredas i framtida
detaljplanearbete. Ny bebyggelse ska placeras och utformas
ur risk- och bullersynpunkt och eventuella skyddsåtgärder
säkerställas. Hänsyn ska tas till framkomlighet. Gatuområden
och busstorg med parkeringsplatser ägs av kommunen,
resterande mark är privatägd.

8

Södervångsparken – Utveckling av befintligt grönområde
och grönblå stråk. Grönområde utvecklas med fler robusta
ekosystemtjänster och länkas samman med grönblå stråk utmed
Svalövsbäcken i väster och Hjalmar Nilssons park i öster.
Utveckling av ny öppen dagvattenlösning med meandrande
vattenslinga har påbörjats. Marken ägs av kommunen.

9

Bäckaparken – Utveckling av befintligt grönområde samt
vattenvårds- och skyfallsåtgärder. Grönområdet Bäckaparken
utvecklas med fler ekosystemtjänster. Vid utvecklingen
av grönområdet ska gång-, cykel- och grönstråk kopplas
samman med Södervångsparken och en ökad tillgänglighet till
grönstråket utmed Svalövsbäcken säkerställas i området vid
Felestad. Olika typer av vattenvårdsåtgärder i Svalövsbäcken
och åtgärder för att förhindra framtida översvämningar vid
Ängabäcksvägen ska genomföras. Anläggning pågår för ny
mångfunktionell våtmark i området. Marken ägs av kommunen.
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10 Koloniområdet – Utveckling av kopplingen mellan

15 Fördröjningsdamm vid södra infarten – Utredning för eventuell

koloniområdet och grönstråket utmed Svalövsbäcken.
Vid utveckling av koppling bör koloniområdet ytterligare
tillgängliggöras för omgivning och besökare.

11 Grönt stråk i öster – Utveckling av grönt stråk öster om tätorten.
För utvecklingen av en större sammanhängande grönstruktur
i Svalövs tätort föreslås ett nytt grönstråk öster om järnvägen.
I norr möter detta stråk det befintliga grönblå stråket mot det
lokala naturreservatet och i söder går stråket genom Hjalmar
Nilssons park och ut i slättlandskapet. Grönstråket föreslås i
söder koppla an till västligt stråk mot nya stadsdelen Lantlyckan
och Södervångsparken.

12 Svalövsbäcken – Utveckling av befintligt grönblå stråk och
vattenvårdsåtgärder. Det grönblå stråket utmed Svalövsbäcken
är viktigt att bevara och utveckla då det knyter samman Svalövs
grönområden. Olika typer av vattenvårdsåtgärder behöver
genomföras i och utmed Svalövsbäcken.

13 Svalövssjön – Vattenvårdsåtgärder. Svalövssjön och dess
omgivning har stor betydelse för biologisk mångfald, reduktion
av näring, som uteklassrum och rekreationsområde. Svalövssjön
är idag starkt grumlad vilket behöver åtgärdas så att vattnets
ekosystem kan fungera.

14 Grönstråk till Svenstorp-Bolshus fälad – Utveckling av gång-,

dagvattendamm. Utredning av en eventuell fördröjningsdamm
för att motverka dagens översvämningsproblematik bör göras.

16 Gustaf Eliassons park – Anläggande av ny dagvattendamm. Ny
dagvattendamm föreslås för lokal hantering av dagvatten. Vid
anläggning av damm bör parkmiljön ses över och rustas upp.
Marken ägs av kommunen.

17 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – En säker passage
över Luggudevägen för fotgängare och cyklister bör prioriteras
för att koppla samman den välanvända gång- och cykelvägen
längs Svalövsbäcken.

18 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – I samband med att
Lantlyckan byggs ut behövs en säker passage över Onsjövägen
och ett sammanhängande och säkert stråk till stationen för
fotgängare och cyklister.

19 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – Svalegatan och
Skolgatan är ett viktigt cykelstråk mellan grundskolorna och
stationen och centrum. Här finns cykelfält längs delar av vägen,
som behöver förlängas för att skapa ett sammanhängande stråk.

20 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – En säker passage
över järnvägen behövs för fotgängare och cyklister, för att
koppla samman områdena väster och öster om Söderåsbanan.

cykel- och grönblå stråk mellan Svalövs tätort och det lokala
naturreservatet Svenstorp-Bolshus fälad.
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TECKOMATORP
UTVECKLINGSSTRATEGIER
• Bevara och förädla de centrala delarnas kulturmiljö, karaktär och byggda
miljö
• Utveckla för bostadsbebyggelse i stationsnära lägen
• Utveckla ekosystemtjänster och grönblå stråk
• Samordna kommunens planering av service med lokala initiativ och engagemang
• Utveckla VA-försörjning som tillgodoser framtida nybyggnationer av bostäder
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Befolkning och bostäder
Antal invånare 2019: 1877
Befolkningsutveckling 2000-2019: + 314
Prognos för befolkningsutveckling 2019-2030*: + 205
Prognos för bostadsbehov 2019-2030*: 89 bostäder
* Prognos baserad på procentuell ökning för planeringsområde där
tätorten ingår. Redovisad prognos sträcker sig till år 2030 medan
översiktplanens målår är 2040.

TECKOMATORP

VA-kapacitet
Dricksvatten: Sydvatten. God kapacitet.
Spillvatten: Spillvatten pumpas till Landskronas
reningsverk. Det finns kapacitetsbrist i ledningsnätet som
planeras åtgärdas
Dagvatten: Flera öppna dagvattenlösningar planeras.
Skyfallskartering: Planerad.

Framtida utveckling
Bostäder

Kågeröd

Tågarp

Teckomatorp har som knutpunkt för kollektivtrafik goda
möjligheter att utvecklas för boende i stationsnära lägen.
Kommunen planlägger i dagsläget för nybyggnationer
av radhus och flerbostadshus i direkt anslutning till
ny perrong norr om järnvägen. Större områden för
förtätning finns även söder om järnvägen.

Röstånga

Teckomatorp har i jämförelse med kommunens
övriga orter en relativt stor variation av hustyper och
upplåtelseformer vilket översiktsplanen föreslår är en
god strategi att bygga vidare på i orten. Detaljplanering
pågår även för bostäder i Granbo-området i södra
delen av tätorten. Vid norra infarten av Teckomatorp
finns i området Teckomatorpsgården möjligheter att
på sikt utveckla för nya bostäder. Vid aktualisering
av översiktsplan bör möjligheterna för utbyggnad av
området ses över.

Svalöv

Teckomatorp
Billeberga

Teckomatorp, beläget i det öppna jordbrukslandskapet
i kommunens södra del, är kommunens näst största
tätort och en viktig knutpunkt för kollektivtrafik.
Ortens historia utgör ett byggt dokument av en tid
då folk började resa mer och nya samhällen bildades
från grunden. Stora delar av Teckomatorps tätort har
än idag karaktären av ett äldre stationssamhälle med
kulturhistoriskt intressanta miljöer. Med Söderåsbanans
persontågstrafik kommer Teckomatorp få en ännu
viktigare roll som knutpunkt för resande mellan EslövHelsingborg och Åstorp-Malmö.
I Teckomatorp finns samhällsservice i form av bland
annat skola, förskola och äldreboende. Större delen av
servicefunktionerna är lokaliserade till centrum i södra
delen av tätorten. Med utvecklingen av naturområdena i
det tidigare BT-kemiområdet Vallarna har tillgången till
grönområden i Teckomatorp förbättrats väsentligt.

I Teckomatorp finns stora kulturmiljövärden i den äldre
bebyggelse som utgör stora delar av tätortens centrala
delar. Den framtida utvecklingen av den byggda miljön
ska utgå från dessa värden och anpassas till befintlig
bystruktur och arkitektur.
Teckomatorp påverkas av kapacitetsbrist i VAledningsnätet, vilket kan få konsekvenser för
utbyggnad i tätorten. För att möjliggöra den framtida
utbyggnadspotential som finns på orten behöver behovet
av framtida VA-försörjning säkerställas i samverkan med
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA).
Då antalet äldre i kommunen väntas bli fler under
planperioden, behöver utvecklingen av samtliga
föreslagna områden i Teckomatorp ta hänsyn till såväl
behovet och efterfrågan på tillgängliga bostäder eller
boende för äldre. Likaså ska hänsyn tas till behovet för
verksamheter eller service för andra med särskilda behov.
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Service
2 kommunala förskolor och 1 privat
1 friskola
Parkskolan (fram till skolår 6) + fritidshem
Idrottsplats
Idrottshall
Kombiplan
Beachvolleyplan
Boulebana
Elbelyst motionsslinga

Minigolf
Filialbibliotek
Föreningslokaler - Torgskolan
Dart- och bouleklubb
Folkets hus

Hållbart resande

i södra delen av tätorten. Då nybyggnationer föreslås
både i norra och södra delen av tätorten finns ett behov
av förbättrade kopplingar i tätorten. I översiktsplanen
föreslås ett område för centrumutveckling som
omfattar delar av befintligt centrum i söder och
Karlsgatans sträckning mellan centrum och tågspåren.
Centrumutvecklingen syftar till trafiksäkerhetsåtgärder
och allmänna förbättringar av gatumiljöer och offentliga
platser.

Natur och rekreationsområden
Försköningsparken och Vallarna vid Braån finns i
tätorten. Saxåns dalgång och Braåns dalgång ligger i
närheten av tätorten.

Teckomatorp har goda kollektivtrafikförbindelser och
i dagsläget timmestrafik med tåg på Rååbanan till
Helsingborg via bl. a Tågarp och Billeberga och till
Malmö via bl. a Eslöv och Lund. Bussförbindelser finns
från Teckomatorp till Svalöv och vidare till Kågeröd.
Med Söderåsbanans öppnande för persontågstrafik 2021
får Teckomatorp ytterligare en avgång per timme och
ny tågtrafik söderut mot Malmö via Kävlinge och norrut
mot Åstorp via Svalöv, Kågeröd och Billesholm. Svalövs
kommun verkar tillsammans med övriga kommuner
inom Familjen Helsingborg för tätare avgångar på
Rååbanan och Söderåsbanan och på sikt en förlängning
av Söderåsbanan från Åstorp till Ängelholm.
Cykelväg finns mellan Teckomatorp och Svalöv.
Kommunen verkar för cykelväg mot Marieholm i stråket
Eslöv-Svalöv samt mot Kävlinge via Norrvidinge.
Kommunen verkar även för en stärkt cykelled mellan
Teckomatorp och Billeberga där koppling mot cykelväg
finns vidare mot Landskrona.
För att stärka möjligheterna för gång- och cykeltrafik
inom tätorten behöver kommunen arbeta med att
utveckla trafiksäkerheten och attraktiviteten för gångoch cykelvägarna och knyta ihop dem med viktiga
målpunkter på tätorten.
Teckomatorp är hårt belastat av genomfartstrafik och
tung trafik. Genomfartstrafiken upplevs av de boende
som ett problem och kommunen verkar därför på
sikt för en ny förbifart för Teckomatorp. En förbifart
skulle öka trafiksäkerheten och förbättra boendemiljö
och utvecklingsmöjligheter i Teckomatorps tätort.
Fortsatt dialog med Trafikverket behövs i denna fråga.
Den planerade ökningen av person- och godstrafik
på järnvägen kommer förmodligen stärka järnvägens
barriäreffekt genom Teckomatorp. Kommunen verkar
därför på sikt för en planskild korsning för gående
och cyklister vid tågstationen. Fortsatt dialog med
Trafikverket behövs även i denna fråga.

Centrum, service och verksamheter
I Teckomatorp är den mesta kommunala och
kommersiella servicen lokaliserad till centrumområdet

32

Som kommunens näst största tätort har Teckomatorp en
relativt utbyggd service i form av äldreomsorg, skola,
förskola, lekplatser, idrottsplats etc. Med ett växande
invånarantal är det viktigt att denna service bibehålls och
utvecklas utifrån ortens förutsättningar och invånarnas
önskemål.
Vid utvecklingen av samtliga föreslagna områden
utpekade för främst bostadsbebyggelse i Teckomatorp
behöver hänsyn tas till såväl behovet och efterfrågan på
funktioner som kan främja barn och ungas möjligheter
att vistas, umgås och aktiveras i tätorterna. Behovet
av sådana mötesplatser kan finnas i såväl utemiljöer
som lokaler inomhus. Vid behov eller efterfrågan
ska självfallet möjligheterna att tillskapa likvärdiga
mötesplatser inom befintliga områden och lokaler ses
över. Likaså ska hänsyn tas till behovet för verksamheter
eller service för äldre och andra med särskilda behov av
mötesplatser. Vid utvecklingen av sådana funktioner i
tätorterna ska trygga och trafiksäkra kopplingar för gång
och cykel säkerställas.
Delar av centrala Teckomatorp ligger inom riksintressen
för kulturmiljö och bedöms vara ett värdefullt exempel
på en sammanhållen tegelarkitektur. Den framtida
utvecklingen av Teckomatorps centrala delar ska utgå
från dessa värden och anpassas till befintlig struktur och
arkitektur.

Grönstruktur, vatten och rekreation
Teckomatorp ligger i ett jordbrukslandskap mellan Saxån
och Braåns dalgångar. I tätorten är Försköningsparken
i sydväst och Vallarna i nordväst viktiga grön- och
naturområden. Dessa är idag sammankopplade med ett
grönt stråk i väster.
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I Teckomatorp finns därmed goda förutsättningar
för vidareutveckling av sammanhängande grönblå
strukturer. I den fortsatta utvecklingen av naturområdet
Södra Vallarna behöver området kopplas samman med
befintliga grönområden i tätorten.
I översiktsplanen föreslås ett grönstråk som kopplar
ihop befintliga grönområden i Teckomatorp. Kommunen
verkar även för en ny vandringsled utmed Braån och
söderut mot Saxån.

Riksintressen
Riksintresse för naturvård Saxån - Braån (N 49) omfattar
i Teckomatorp Braån och dess närmsta omgivningar.
Riksintresset beskrivs som ett värdefullt lek- och
uppväxtområde för havsöring. Andra ovanliga arter är
fiskarna sandkrypare och grönling samt den tjockskaliga
målarmusslan.
Utvecklingsområdena Stationsnära läge norr, Söder om
stationen och Södra Vallarna ligger inom riksintresse
för naturvård. Området Södra Vallarna saneras och
utvecklas som grönområde, vilket kommer ge positiva
konsekvenser för riksintresset. Området Söder om

stationen möjliggör för ca 250 nya bostäder och
Stationsnära läge norr möjliggör för ca 40 nya bostäder,
vilket kommer att öka andelen hårdgjord yta i området.
Därmed blir det viktigt att planera för att dagvatten kan
omhändertas lokalt och fördröjas genom gröna lösningar
för att minimera risken för negativa konsekvenser i
recipienten (vattendraget). Gröna lösningar är också en
anpassning till förändrat klimat.
Väster om Teckomatorp planeras vattenvårdsåtgärder,
utveckling av rekreation och ny våtmark i område som
ligger inom riksintresset för naturvård. Planerad våtmark
kommer minska de negativa effekterna av dagvattnet på
riksintresset.
De centrala delarna av Teckomatorp, både norr och
söder om järnvägen, omfattas av riksintresse för
kulturmiljövård (M177). Stationssamhället speglar
järnvägen som samhällsbildande faktor och den snabba
utvecklingen till ett planmässigt uppbyggt samhälle
med stadsmässiga drag. Riksintresset kännetecknas av
planmönstret med enhetliga rutnätskvarter, tomtstorlekar,
torg och planteringar. Gatukaraktären med hus placerade
i gatulinjen och slutna gatufasader är också av stor
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vikt. Bebyggelsens skala, volym och fasadmaterial i
rött och gult tegel samt dess enhetliga och stadsmässiga
karaktär är också en del av de uttryck som är av vikt för
riksintresset. De föreslagna utbyggnadsområdena Söder
om stationen och stationsnära läge norr omfattas delvis
av riksintresset. Vid utveckling av områdena ska hänsyn
tas till riksintressets värden.
Föreslaget område Granbo södra angränsar till
Riksintresse för kulturmiljövård (M32). För området
Granbo södra föreslås utveckling av befintligt
grönområde, vilket inte bedöms få några negativa
konsekvenser på riksintresset.
Vid planläggning eller annan förändring i eller
i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur ska
riksintressets värden särskilt beaktas och hanteras
varsamt så att kulturmiljön inte förvanskas. Ny
bebyggelse ska anpassas till och vidareutveckla de
befintliga värdena.
Stationen och järnvägen omfattas av riksintresse
för kommunikationer. Vid planläggning eller annan
förändring i närheten av järnvägen ska utredningar
genomföras och åtgärder vidtas för att säkerställa att
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riksintresset inte påverkas negativt. Utvecklingen av
ny bebyggelse i Teckomatorp bedöms inte få en negativ
påverkan på gällande riksintressen.

Jordbruksmark
I Teckomatorp föreslås inga nya områden för
exploatering på jordbruksmark.

Barnperspektiv
Vid framtagandet av översiktsplanen har barn och ungas
synpunkter från visionsarbetet beaktats och arbetats in
i översiktsplanens strategier och förslag på åtgärder. För
tätorten Teckomatorp finns sådana strategier och åtgärder
i förslag om att tillkommande bostadsbebyggelse ska
rymmas inom den befintliga tätorten för att undvika
byggnation på åkermark. Bostäderna föreslås vara
av olika typ och ha god tillgänglighet till trafiksäkra
cykelstråk och kollektivtrafik. Åtgärder föreslås för att
stärka centrum och öka trafiksäkerheten. Nya cykelvägar
föreslås till Billeberga, Marieholm och Kävlinge.
Vidare föreslås för Teckomatorp fler grönstråk och
tillgängliggörande av dessa för bland annat skolor och
förskolor att använda.
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0,5 km

Förklaring utvecklingsområden
Teckomatorp

närliggande centrum med gång- och cykelväg. Verksamheter,
parkering och tekniska anläggningar bör lokaliseras närmast
järnvägen i öster och större flerbostadshus närmast Storgatan
i väster för att säkerställa en god ljudmiljö. För att förebygga
negativ påverkan på riksintresse för kommunikationer ska buller
och risk utredas i framtida detaljplanearbete. Ny bebyggelse ska
placeras och utformas ur risk- och bullersynpunkt och eventuella
skyddsåtgärder säkerställas. Området möjliggör för cirka 150
nya bostäder. Marken ägs av kommunen. Detaljplanering pågår.

Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar:
Grönstruktur med vattendrag, vattenhantering, gång- och cykelstråk, stationsnära läge
och gatu- och kvartersstruktur.
1

2

3

4

Stationsnära läge norr – Utbyggnad av främst flerbostadshus
och radhus i stationsnära läge på obebyggd och obrukad mark.
Områdets stationsnära läge motiverar en hög exploateringsgrad
och centrumfunktioner närmast järnvägsplattformen i söder.
Området möjliggör för cirka 40 nya lägenheter. Vid utveckling
av området behöver buller och geotekniska förhållanden utredas
och lämpliga skyddsåtgärder vidtas. För att förebygga negativ
påverkan på riksintresse för kommunikationer ska buller och
risk utredas i framtida detaljplanearbete. Ny bebyggelse ska
placeras och utformas ur risk- och bullersynpunkt och eventuella
skyddsåtgärder säkerställas. Gestaltning och utformning ska
bygga vidare på de värden som anges för riksintresse för
kulturmiljövård. Hänsyn ska tas till planmönstret med enhetliga
rutnätskvarter och tomtstorlekar. Ny bebyggelse placeras med
fördel i gatulinjen och med slutna gatufasader och anpassas
till den befintliga bebyggelsens skala, volym och enhetliga
stadsmässiga karaktär. Stor vikt bör läggas på utformning
av allmänna platser vad gäller till exempel planteringar och
trädrader längs gatorna. Området ligger i en lågpunkt med
moränfinlera och risk för översvämning vid skyfall finns. Vid
utveckling av området behöver utredning genomföras kring
vilka åtgärder som behövs för att dränera bort vattnet. Marken
ägs av kommunen. Detaljplanering pågår.
Söder om stationen – Utbyggnad av främst bostäder i
stationsnära läge. I dagsläget nyttjas delar av området för
verksamheter. Vid utveckling av område behöver buller utredas
och lämpliga åtgärder vidtas. För att förebygga negativ påverkan
på riksintresse för kommunikationer ska buller och risk utredas
i framtida detaljplanearbete. Ny bebyggelse ska placeras
och utformas ur risk- och bullersynpunkt och eventuella
skyddsåtgärder säkerställas. Området ligger i en lågpunkt
med moränfinlera och risk för översvämning vid skyfall finns.
Vid utveckling av området behöver utredning genomföras
kring vilka åtgärder som behövs för att dränera bort vattnet.
Områdets stationsnära läge motiverar en hög exploateringsgrad.
I gestaltning och utformning ska hänsyn tas till Teckomatorps
kvartersstruktur och kulturmiljö. Området möjliggör för
cirka 250 nya bostäder. Delar av marken ägs av kommunen,
resterande mark är privatägd.
Stationsområdet – Utveckling av stationsområde med
ny perrong och förbättrad tillgänglighet mot busstorg. I
anslutning till nytt perrongläge i norr angörs gångväg och
möjligheter för på- och avstigning för tågresenärer mot
busstorg. För att förebygga negativ påverkan på riksintresse
för kommunikationer ska ny bebyggelse placeras och utformas
ur risk- och bullersynpunkt och eventuella skyddsåtgärder
säkerställas. Gestaltning och utformning ska bygga vidare på
de värden som anges för riksintresse för kulturmiljövård. Stor
vikt bör läggas på utformning av allmänna platser. Särskild
hänsyn ska tas till karaktärsbyggnader som stationshus
och järnvägshotell och ny bebyggelse ska anpassas till och
underordnas dessa vad gäller skala, volym och karaktär.
Gällande detaljplan medger även centrumbebyggelse.
Granbo – Utbyggnad av främst bostäder på obrukad och
obebyggd mark. Området har tidigare varit travbana och
fungerar i dagsläget som grönområde. Området kopplas till

5

6
7

8

9

Centrala Teckomatorp – Utveckling av befintligt centrum.
Centrumutveckling avser här åtgärder för ökad trafiksäkerhet,
upprustning av byggnader, för allmän förbättring av offentliga
platser och för främjande av handel och service. Utpekade
delar för centrumutveckling omfattar delar av befintligt
centrum i söder och Karlsgatan mellan centrum och järnvägen.
Gestaltning och utformning ska bygga vidare på de värden
som anges för riksintresse för kulturmiljövård. Ny bebyggelse
placeras med fördel i gatulinjen och med slutna gatufasader
och anpassas till den befintliga bebyggelsens skala, volym
och enhetliga stadsmässiga karaktär. Stor vikt bör läggas på
utformning av allmänna platser vad gäller till exempel trädrader
längs gatorna. Hänsyn ska tas till framkomlighet. Gatumarken
samt delar av centrum ägs av kommunen, resterande mark är
privatägd.
Södra Vallarna – Sanering av mark och utveckling av
grönområde. Området omfattar det Södra BT-kemiområdet där
sanering pågår. Marken ägs av kommunen.
Granbo Södra – Utveckling av befintligt grönområde.
Området har tidigare varit travbana och fungerar i dagsläget
som grönområde. Vid utbyggnad av bostäder i norra delen av
Granboområdet föreslås växtligheten i denna södra del bevaras
och utvecklas. I gestaltning och utformning ska hänsyn tas till
omgivande kulturmiljö. Föreslaget grönstråk från tätorten till
området kan utvecklas vidare mot Saxån i sydöst. Marken ägs av
kommunen
Grönt stråk runt Teckomatorp – Utveckling av grönt stråk
i tätorten. För utvecklingen av en större sammanhängande
grönstruktur i Teckomatorp föreslås befintliga grönstrukturer
utvecklas och knytas samman. Grönstråket föreslås i väster
gå mellan Försköningsparken och tillkommande grönområdet
Södra Vallarna via tätortens äldre delar. I öster föreslås
grönstråket kopplas samman med gamla travbanan och
Granboområdet och därifrån vidare västerut till idrottsplatsen
och Försköningsparken. Grönstråket kan utvecklas som
hälsostig med natur och kultur. Vid utvecklingen av grönstråk
ska ekosystemtjänster förbättras.
Gamla reningsverksdammar – Utveckling av rekreation
och vattenvårdsåtgärder. Området kring dammarna föreslås
tillgängliggöras för rekreation. Väster om dammarna kan ny
våtmark anläggas för att reducera näring och fördröja dagvatten.

10 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – Området vid
stationen och Bantorget är svårorienterat för cyklister.
Komplettering av cykelnätet och en säker passage över
järnvägen behövs, som kopplar samman cykelvägen från Svalöv
och in i Teckomatorp med stationen och målpunkter söder om
järnvägen såsom skola, centrum och idrottsplats.

11 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – Längs delar av

Västergatan finns cykelfält som behöver förlängas för att skapa
en sammanhängande väg mellan stationsområdet och viktiga
målpunkter i ortens sydvästra delar.
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KÅGERÖD
UTVECKLINGSSTRATEGIER
• Utveckla en västlig entré till Söderåsen
• Stärk Kågeröds nya stationsläge och utveckla för bostäder i stationsnära
lägen
• Utveckla grönblå stråk och ekosystemtjänster och knyt samman med
gång- och cykelvägar
• Utveckla besöksnäringen och boendemöjligheter för besökare
• Främja nyetableringen av centralt belägna serviceverksamheter och samla
nya verksamhetsområden i anslutning till befintliga
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Befolkning och bostäder
Antal invånare 2019: 1586
Befolkningsutveckling 2000-2019: + 176
Prognos för befolkningsutveckling 2019-2030*: + 84
Prognos för bostadsbehov 2019-2030*: 37 bostäder
* Prognos baserad på procentuell ökning för planeringsområde där
tätorten ingår. Redovisad prognos sträcker sig till år 2030 medan
översiktplanens målår är 2040.

KÅGERÖD

VA-kapacitet
Dricksvatten: Sydvatten. God kapacitet.
Spillvatten: Kågeröds reningsverk. Kapaciteten är god om
inte livsmedelsindustri byggs ut.
Dagvatten: Flera öppna dagvattenlösningar planeras.
Skyfallskartering: Planerad.

Framtida utveckling
Bostäder

Kågeröd

Tågarp

Kågeröd är näst efter Tågarp den av kommunens
tätorter som under 2000-talet haft den svagaste
befolkningstillväxten. Kågeröds nya tågstation kommer
troligtvis öppna upp för en generellt ökad efterfrågan
på bostäder varför kommunen i översiktsplanen föreslår
att utbyggnad av bostäder främst bör ske i centrala och
stationsnära lägen. Lämpliga förtätningsområden för nya
bostäder föreslås i översiktsplanen i befintligt centrum
öster om stationen. På sikt finns även möjligheter till
utbyggnad av tätorten väster om stationsområdet.

Röstånga

Svalöv

För motorbanan Ring Knutstorp öster om Kågeröds
tätort gäller skyddsavstånd som begränsar möjligheterna
för utbyggnad i Kågeröds östra delar. I översiktsplanen
föreslås inga nya områden för utbyggnad av bostäder i
östra Kågeröd.

Teckomatorp
Billeberga

Kågeröd är kommunens tredje största tätort och ligger
vid Söderåsens sydsluttning i norra delen av kommunen.
Kågeröd ligger naturskönt på gränsen mellan skogsbygd
och mellanbygd med Vegeå rinnande genom tätorten.
Tätorten har anor tillbaka till 1500-talet men bestod
fram till 1800-talet endast av en kyrka och ett fåtal
gårdar. Alltsedan början av 1900-talet har Kågeröd
expanderat och haft en relativt jämn befolkningsökning.
Genomfartsvägarna Möllarpsvägen, Knutstorpsvägen,
Böketoftavägen och Stenestadsvägen som historiskt
varit betydelsefulla byvägar, bidrar idag till Kågeröds
bykaraktär.
Kågeröd är idag en utpräglad villaort med övervägande
friliggande hus. Bostadsområdena är koncentrerade till
samhällets östra och norra delar. Centralt på orten finns
även förhållandevis många flerfamiljshus. Kågeröds
centrumfunktioner finns till större del samlade
mellan den framtida järnvägsstationen i sydväst och
Klockaretorget och busstationen i öst. När Söderåsbanan
börjar trafikeras av pågatågstrafik 2021 får Kågeröd
direktförbindelse till Malmö i söder och Åstorp i norr.

Då antalet äldre i kommunen väntas bli fler under
planperioden, behöver utvecklingen av samtliga
föreslagna områden i Kågeröd ta hänsyn till såväl
behovet och efterfrågan på tillgängliga bostäder eller
boende för äldre. Likaså ska hänsyn tas till behovet för
verksamheter eller service för andra med särskilda behov.

Hållbart resande
Kågeröd har i dagsläget bussförbindelser till Svalöv och
Teckomatorp samt till Helsingborg via byte i Billesholm.
I Teckomatorp ansluter bussen till tåg vidare mot
Helsingborg, Lund och Malmö. När Söderåsbanan 2021
öppnar för persontågstrafik får Kågeröd pågatågstation
med direktförbindelse till Billesholm och Åstorp i norr
och Svalöv, Teckomatorp och Malmö i söder.
Med Söderåsbanans persontågstrafik förbättras
tillgängligheten till Kågeröd väsentligt vilket möjliggör
för fler bostäder, arbetstillfällen och besökare vilket
i sin tur ställer krav på anslutande kommunikationer
med buss, gång och cykel. Kommunen verkar
därför för en ny busslinje mellan Kågeröd och
Röstånga. En bussförbindelse mellan tätorterna
skulle ge Röstångaborna möjligheten att ta sig till
Kågeröds tågstation och skulle möjliggöra för en
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Service
Förskola
Skola F-6
Äldreboende
Bibliotek
Livsmedelsbutik
Restaurang
Idrottsplats
Ring Knutstorp - Skola och verksamheter kopplade till
motorsport

Natur och rekreationsområden
Kågerödslund och grönstråk utmed Vegeå finns i tätorten. Söderåsens horstområde, Liaängens naturreservat
och Finnstorps strövområde ligger i närheten av tätorten.

ökad kollektivtrafikburen turism till Söderåsen via
Kågeröd, Röstånga och Skäralid. Svalövs kommun
verkar tillsammans med övriga kommuner inom
Familjen Helsingborg för halvtimmestrafik med tåg i
alla kommunens tätorter med tågstation samt på sikt en
förlängning av Söderåsbanan från Åstorp till Ängelholm.

den offentliga miljön och trafiksäkerhetsåtgärder samt
åtgärder för att främja etableringen av kontor, service och
handel. Stråket mellan tågstationen upp mot busstorget
har här potential att utvecklas för kontorsverksamheter
eller butiker.

Möjligheten att ta sig med cykel mellan Kågeröd och
centralorten Svalöv är i dagsläget mycket begränsad.
Cyklister hänvisas i dagsläget till väg 106 som i Region
Skånes Cykelvägsplan 2018-2029 pekas ut som del
i basnätet för cykling och som olämplig cykelväg.
Kommunen verkar för att en cykelväg anläggs mellan
Kågeröd och Svalöv. Kommunen verkar genom Familjen
Helsingborg även för cykelstråk mellan KågerödBillesholm-Bjuv och Kågeröd-Stenestad-Klippan.
För att möjliggöra en utveckling av stationsområdet
som en självklar målpunkt blir det viktigt att knyta an
stationsområdet till befintliga och framtida målpunkter
i Kågeröd och dess omgivning. En ny busslinje mellan
Kågeröd och Röstånga skulle förstärka Kågeröds
koppling mot Söderåsen väsentligt. Genom att samordna
planeringen för gång- och cykelvägar med planeringen
för grönstruktur kan även resande med gång och cykel
till Söderåsens naturområden främjas. Vid utvecklingen
av en västlig entré till Söderåsen blir sådana cykelvägar
särskilt viktiga för att kunna erbjuda turister hållbara
transportmöjligheter hela vägen till Söderåsens natur.
Två större vägar (väg 106 och väg 109) korsar idag
Kågeröd vilket ger orten en betydande genomfartstrafik.
En ny infartsväg västerifrån till Kågeröd har inför
Söderåsbanans öppnande byggts med planskild korsning
vid järnvägen strax norr om tågstationen. Kommunen
verkar tillsammans med Familjen Helsingborg för en ny
sträckning av väg 109 mellan Ekeby-Kågeröd/Knutstorps
borg. Åtgärdsvalsstudie för ny väg 109 har genomförts
där ny väg på sträckan Ekeby-Kågeröd rekommenderas.

Centrum, service och verksamheter
Kågeröds nya stationsläge möjliggör för en utveckling
av Kågeröds centrala delar. I översiktsplanen föreslås
ett område i centrala Kågeröd för centrumutveckling.
Området innefattar två stråk, norr och öster om
stationsområdet och syftar till allmänna förbättringar av
40

Vid utvecklingen av samtliga föreslagna områden
utpekade för främst bostadsbebyggelse i Kågeröd
behöver hänsyn tas till såväl behovet och efterfrågan på
funktioner som kan främja barn och ungas möjligheter
att vistas, umgås och aktiveras i tätorterna. Behovet
av sådana mötesplatser kan finnas i såväl utemiljöer
som lokaler inomhus. Vid behov eller efterfrågan
ska självfallet möjligheterna att tillskapa likvärdiga
mötesplatser inom befintliga områden och lokaler ses
över. Likaså ska hänsyn tas till behovet för verksamheter
eller service för äldre och andra med särskilda behov av
mötesplatser. Vid utvecklingen av sådana funktioner i
tätorterna ska trygga och trafiksäkra kopplingar för gång
och cykel säkerställas.
Som en av kommunens två tätorter vid Söderåsen
har Kågeröd stora möjligheter att utveckla sin gröna
besöksnäring. För att främja en sådan utveckling
behöver Kågeröds funktion och karaktär som ”port till
Söderåsen” förstärkas. Genom angöring av tydliga och
trafiksäkra cykelvägar som kopplas ihop med befintliga
grönblå stråk kan Kågeröds funktion och karaktär som
en grön port till Söderåsen förstärkas.
Kågeröd har som hem åt en av södra Sveriges största
motorbanor, Ring Knutstorp, goda möjligheter att
utveckla även denna besöksnäring. Detaljplanearbete
pågår för en utbyggnad av motorbanan och kringliggande
verksamheter med koppling till motorbanan. För att
utvecklingen av denna besöksnäring ska möjliggöra
en utveckling av Kågeröds tätort behöver stråk och
kommunikationer mellan motorbanan och Kågeröd
förbättras och hållbara transportalternativ främjas till
och från motorbanan.
Befintliga verksamhetsområden i Kågeröd finns till
stor del samlade vid infarten kring väg 109 i norr. I
översiktsplanen föreslås ett nytt verksamhetsområde
anläggas i anslutning till detta område.
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TEMA: RING KNUTSTORP
Besöksmagnet med utvecklingspotential
Motorentusiaster har sedan 50-talet besökt
motorsportsanläggningen Ring Knutstorp utanför
Kågeröd. Banan är unik i sitt slag och lockar årligen
omkring 75 000 långväga och kortväga besökare.
Verksamheten omfattar olika slags tävlingsverksamhet
för bilar och motorcyklar, företagsevenemang,
riskutbildning och MC-utbildningar. Ring Knutstorp är
ett av de största besöksmålen i Svalövs kommun och har
stor potential att utvecklas ytterligare, både gällande fler
arbetstillfällen och antal besökare till kommunen.
I utvecklingsarbetet som pågår finns ambitioner om
utbyggnad av motorbana och verksamheter kopplade
till motorsport, forskning och turistnäring. En
förutsättning för utvecklingen av besöksnäringen
på Ring Knutstorp är tillkomsten av fler
övernattningsmöjligheter i kommunen, vilket utgör en
viktig del i utvecklingsarbetet. Utvecklingen av Ring
Knutstorp kommer även att innebära ett ökat behov
av investeringar i infrastruktur. Ambitionerna om
att utveckla Ring Knutstorp som testbana för fordon
medför ett utökat behov av transportleder för testfordon.
Möjliggörande för sådana transportleder kommer inför
utvecklingen av motorbanan att utredas.
I dagsläget (2020) pågår ett omfattande planarbete som
ska möjliggöra för en utveckling av anläggningen. I
samband med detaljplanearbetet har en avsiktsförklaring
tecknats mellan Ring Knutstorp och Svalövs kommun
som tydliggör intentionerna med utvecklingen av Ring
Knutstorp. Genom avsiktsförklaringen är Svalövs
kommun och AB Motorbanan Ring Knutstorp överens
om att gemensamt:
•

•

•

•

•

•

Tillvarata möjligheterna att utveckla motorbanan
Ring Knutstorp, exempelvis vad avser testkörning,
körutbildningar och provning av teknik.
Verka för att utveckla en teknikpark med
tillverkning inom det fordonstekniska området,
i första hand i anslutning till motorbanan Ring
Knutstorp.
Verka för en fortsatt satsning inom
utbildningsområdet, exempelvis genom utbyggnad
av det gymnasieprogram som är förlagt till
motorbanan.
Skapa förutsättningar för fortsatt gynnsam
utveckling vad gäller satsningar kopplade till
fordonsindustrin.
Tillvarata de möjligheter som ges att skapa
nationella och internationella samarbeten gällande
fordonsprovning och verksamheter kopplade till
detta.
Verka för en bättre standard på länsvägar 106, 109
samt 110.

Svalövs kommuns strävar efter en utveckling av verksamheten
Ring Knutstorp som går i samklang med utvecklingen i övriga
kommunen och där stor hänsyn tas till kringliggande miljöer
och befintliga värden i natur-, kultur- och boendemiljöer.
För att utvecklingen av Ring Knutstorp ska möjliggöra
för en utveckling av hela Svalövs kommun och regionen i
stort, behöver transportleder och kommunikationer mellan
motorbanan och viktiga målpunkter utvecklas och hållbara
transportalternativ främjas.
I kartan nedan skisseras kommunens ambitioner för
utvecklingen av Ring Knutstorp.

Kågeröd

Ring Knutstorp

Utveckling av motorbana
Stärkt hållbart resande till Kågeröd,
gång, cykel och buss
Koppling till Söderåsen från Kågeröd
Transportled för testfordon söderut
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Grönstruktur, vatten och rekreation
Kågeröd ligger vid foten av Söderåsen och omges av
skog i norr och öster samt av odlingslandskap i söder
och väster. I Kågeröds tätort och dess direkta omgivning
finns stora natur- och rekreationsvärden i form av
skogsområden och Vegeå som rinner centralt genom
tätorten. Närheten till Söderåsens vidsträckta skogar och
naturreservatet Liaängen är andra viktiga naturkvalitéer.
Kågeröds befintliga grönblå strukturer ger goda
förutsättningar för utvecklingen av gång- och
cykelvänliga grönblå stråk genom tätorten. Utvecklingen
av sådana stråk behöver utgå från befintliga grönblå
strukturer och knytas an till viktiga målpunkter i
tätorten. Genom att samordna denna planering kan även
cykling och vandring till Söderåsens naturområden
främjas.
För att åstadkomma en mer sammanhängande
grönstruktur är det särskilt viktigt att befintlig ekskog
i tätorten utvecklas och kopplas samman och att
grönstrukturen i lövskogstråket strax norr om byn stärks
och tillgängliggörs för rekreation.
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Kågeröd har med sitt läge och gröna prägel goda
möjligheter att utvecklas till en västlig port till
Söderåsens naturområden. I samband med att det öppnar
en ny tågstation så förbättras också möjligheteten
att nå dessa naturreservat och strövområden på ett
hållbart sätt. Vid Kågeröds tågstation eller centrum är
det därför viktigt att informera om Söderåsens olika
naturområden, vandrings- och cykelleder och om annan
serviceverksamhet för besöksnäringen. För de som åker
bil krävs också goda parkeringsmöjligheter.

Riksintressen
Riksintresse för naturvård Söderåsen med vattendrag
och Jällabjär (N 48) gränsar till norra delen av tätorten.
De föreslagna områdena Böketoftavägen och Ring
Knutstorp ligger inom riksintresset. För området
Böketoftavägen föreslås utveckling av verksamheter.
Området ligger i anslutning till väg 109 och är i dagsläget
obebyggt och obrukat. Vid planeringen av föreslaget
verksamhetsområde behöver hänsyn tas till riksintressets
värden.
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För området Ring Knutstorp föreslås utveckling av
verksamheter kopplade till befintlig motorbana i området.
Ring Knutstorp ligger sydöst om Kågeröds tätort och
utgörs idag delvis av befintlig motorbana och delvis
av skog. Föreslagen mark brukas inte som åkermark.
Utvecklingen av Ring Knutstorp kan eventuellt medföra
ökat buller och en ökad andel hårdgjord yta med
påverkan på vattendraget Vegeå. Utvecklingen kan även
komma att medföra att skyddsvärda EU:naturtyper
och kulturspår försvinner samt att intrång sker i
strandskyddet utmed Vegeå. Vid planeringen av
föreslaget verksamhetsområde behöver hänsyn tas
för att minimera sådan påverkan. Vid planeringen av
Ring Knutstorp ska samtliga värden inom riksintresset
beaktas.

Reningsverkets kapacitet är viktigt att beakta i fortsatt
planering.
Våtmarksprojekt som planeras i Vegeåns dalgång
kommer förbättra vattnets kvalitet och inte påverka
riksvärdena negativt.
Järnvägen omfattas av riksintresse för kommunikationer.
Vid planläggning eller annan förändring i närheten av
järnvägen ska utredningar genomföras och åtgärder
vidtas för att säkerställa att riksintresset inte påverkas
negativt. Utvecklingen av ny bebyggelse i Kågeröd
bedöms inte få en negativ påverkan på gällande
riksintressen.

Jordbruksmark
I Kågeröd planeras för ca 135 bostäder vilket kommer
öka andelen hårdgjord yta. Områdena ligger utanför
riksintresset Söderåsen men kommer indirekt att påverka
vattendraget Vegeå som rinner inom riksintresset.
Därmed blir det viktigt att planera för att dagvatten kan
omhändertas lokalt och fördröjas genom gröna lösningar
för att minimera risken för negativa konsekvenser på
djurlivet och i recipienten (vattendraget).

I Kågeröd föreslås ett område för bostäder på
jordbruksmark väster om framtida järnvägsstationen.
Den aktuella jordbruksmarken i Kågeröd är klassad
som 6 och marken brukas idag som betesmark. I
Kågeröd föreslås även ett verksamhetsområde i
nordvästra delen av tätorten. Den föreslagna marken
är i dagsläget obrukad och klassas som 6. Den totala
arealen jordbruksmark som översiktsplanen föreslår
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ska exploateras i Kågeröd omfattar 6,8 ha varav 4,3
ianspråktas för nya bostäder. Arealen möjliggör för ca 80
nya bostäder.
Kommunen motiverar föreslagen utbyggnad med
Kågeröds nya pågatågstation och behovet och efterfrågan
som väntas med denna och övrig utveckling i kommunen.
Kommunen ser även behovet av att i Kågeröd möjliggöra
för en långsiktig befolkningstillväxt som underlag för
tågtrafik, service, skola och äldreboende.
I Kågeröd, liksom i övriga tätorter i kommunen, är
tillgången på obebyggd mark som inte är jordbruksmark
i eller i direkt anslutning till tätorten mycket begränsad.
Förtätning är möjlig endast i begränsad omfattning.
För den exploatering i Kågeröd som i översiktsplanen
föreslås på jordbruksmark finns inga lämpliga alternativa
lokaliseringar som inte ianspråktar jordbruksmark. Det
beror framför allt på att bostadsbebyggelse ska kunna
placeras kollektivtrafiknära och centralt inom tätorten.
Vad gäller verksamheter krävs det att lokaliseringen

ligger i anslutning till goda kommunikationer och i
anslutning till befintligt verksamhetsområde.
Om och när den föreslagna jordbruksmarken tas i
anspråk ska detta ytterligare motiveras i detaljplaner och/
eller vid bygglov.

Barnperspektiv
Vid framtagandet av översiktsplanen har barn och ungas
synpunkter från visionsarbetet beaktats och arbetats in
i översiktsplanens strategier och förslag på åtgärder. För
tätorten Kågeröd är dessa strategier och åtgärder till stor
del kopplade till den tillkommande pågatågstationen och
Kågeröds potential som framtida port till Söderåsens
natur. Strategier och åtgärder som föreslås gäller bland
annat att stärka Kågeröds stationsläge, utveckla för
bostäder i stationsnära lägen och möjliggöra för en
utveckling av centralt belägen service. I översiktsplanen
föreslås en ny busslinje mellan Kågeröd och Röstånga
och en ny cykelväg mellan Kågeröd och Svalöv. Vidare
föreslås för Kågeröd fler grönstråk och tillgängliggörande
av dessa för bland annat skolor och förskolor att använda.
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0,125

0,25

0,5 km

Förklaring utvecklingsområden
Kågeröd
Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar:
Grönstruktur med vattendrag, vattenhantering, gång- och cykelstråk, stationsnära läge
och gatu- och kvartersstruktur.
1

2
3

4

5

6

Kågeröd centrum – Utbyggnad av främst bostäder. Gällande
detaljplan medger centrum-, bostads- och vårdändamål.
Området möjliggör för cirka 50 nya bostäder. För att förebygga
negativ påverkan på riksintresse för kommunikationer ska buller
och risk utredas i framtida detaljplanearbete. Ny bebyggelse
ska placeras och utformas ur risk- och bullersynpunkt och
eventuella skyddsåtgärder säkerställas. Marken är privatägd.
Gullregnsgatan – Utbyggnad av bostäder. Området möjliggör
för cirka 15 nya bostäder. Marken är privatägd.
Sventorpsvägen – Utbyggnad av bostäder på tidigare obebyggd
mark som i dagsläget brukas som betesmark. God orienterbarhet
och tillgänglighet till samhällets målpunkter ska säkerställas vid
utvecklingen. Utveckling kopplas samman med utvecklingen
av Olstorpsbäcken. Området möjliggör för cirka 80 nya
bostäder. För att förebygga negativ påverkan på riksintresse
för kommunikationer ska ny bebyggelse placeras och utformas
ur risk- och bullersynpunkt och eventuella skyddsåtgärder
säkerställas. Marken ägs av kommunen.
Öster om stationsområdet – Utveckling av befintligt
centrum. Utpekat område utgör efter Söderåsbanans start för
persontågstrafik en ny entré till Kågeröd. Området omfattas av
två stråk, norr och öster om stationsområdet. För norrgående
stråk föreslås förutom utvecklade möjligheter för gång och
cykel även upprustning av byggnader och allmän förbättring
av offentliga platser. Gröna gatumiljöer och information
som vägleder till Söderåsen föreslås. För östergående stråk
föreslås förutom utvecklade möjligheter för gång och cykel
en utveckling av den offentliga miljön samt utveckling av
möjligheter för ny handel. För att förebygga negativ påverkan
på riksintresse för kommunikationer ska buller och risk utredas
i framtida detaljplanearbete. Ny bebyggelse ska placeras
och utformas ur risk- och bullersynpunkt och eventuella
skyddsåtgärder säkerställas. Hänsyn ska tas till framkomlighet.
Marken ägs delvis av kommunen.
Böketoftavägen – Utbyggnad av nytt verksamhetsområde på
obebyggd och obrukad mark. Föreslaget utbyggnadsområde
ligger utmed ny omlagd infartsväg och i anslutning till
befintliga verksamheter på andra sidan väg 109. Området
ligger inom riksintresse för naturvård N 48. För att förebygga
negativ påverkan på riksintresse för naturvård N48 behöver
naturvårdsinventering av angränsande ädellövsskog
genomföras. I nordöst rinner Vegeå en bit från området. Viktigt
att ta hand om dagvattnet lokalt genom att fördröja dagvattnets
väg till recipienten genom t.ex. öppna lösningar. Marken ägs av
kommunen.
Ring Knutstorp – Utveckling för besöksanläggning, skola
och verksamheter kopplat till motorsport. I pågående
detaljplanearbete har avsiktsförklaring tecknats om åtgärder för
dagvatten, buller och teknikutveckling för hållbara transporter.
Området ligger inom riksintresse för naturvård N 48. Vid
utveckling av området behöver lämpliga dagvattenåtgärder som

fördröjer och renar vattnet vidtas. Hänsyn till skyddsvärda EUnaturtyper och strandskydd utmed Vegeå ska tas. Utredningar
och undersökningar gällande fornlämningar behöver
genomföras. Marken är i privat ägo.

7
8

9

Winbergs mad – Utveckling av våtmark och möjligheter för
rekreation. Våtmarken Winbergs mad görs mer tillgänglig.
Torrare delar av området föreslås utvecklas för utegym.
Kågerödslund – Utveckling av grönstruktur och ny
samlingsplats. Naturområdet Kågerödslund kopplas samman
med ädellövskogen på Söderåsen. Återuppbyggnad av
samlingsplats planeras centralt i Kågerödslund. För att ersätta
tidigare samlingslokal och förskola med uteklassrum har ny
detaljplan tagits fram. Marken ägs av kommunen.
Söderåsstråket – Utveckling av grönstråk mot Söderåsen.
Föreslaget grönstråk sträcker sig från Kågeröds tågstation
och centrum i söder till Söderåsens horstområde i
norr. Utvecklingen av grönstråk kopplas samman med
centrumutvecklingen öster om stationsområdet.

10 Vegeå – Utveckling av vandringsstråk för rekreation. Föreslaget
vandringsstråk sträcker sig mellan Stenestadsvägen och
Åsgården. Vid utveckling ska hänsyn tas till Vegeåns naturligt
slingrande lopp, bäckens beskuggning och dess steniga botten.

11 Olstorpsbäcken – Utveckling av grönblått stråk för rekreation.
Bäcken och omgivande fuktängar och ekskog är ett viktigt
grönblå stråk som ska bevaras, skyddas och vidareutvecklas
för tätortsnära rekreation. Utveckling kopplas samman med
utvecklingen av Svenstorpsvägen.

12 Salixodling – Vattenvårdsåtgärder. Vattenvårdsåtgärder

för tidigare Salixodling utmed Vegeå. Möjligheter finns för
anläggning av våtmarker i tidigare Salixodling.

13 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – Knutstorpsvägen
utgör ett viktigt stråk mellan målpunkter i Kågeröd. Längs
delar av vägen finns cykelfält avskilt med kantsten, men stråket
behöver göras sammanhängande, tydligt och med säkra passager
för cyklister och fotgängare.

14 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – Cykelväg behövs
längs Möllarpsvägen, alternativt ett tydligare utpekat stråk längs
mindre trafikerade parallellgator, som kopplas samman med
föreslagen cykelväg mot Svalöv.

15 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel - en säker passage
behövs över Böketoftavägen för fotgängare och cyklister som
rör sig mellan stationen och tätortens norra delar, och följer
stråket vidare upp mot Söderåsen.

DEL 1 - PLANFÖRSLAG

47

BILLEBERGA
UTVECKLINGSSTRATEGIER
• Utveckla för verksamheter i strategiska lägen
• Utveckla för bostäder i stationsnära lägen
• Stärk möjligheterna för gång- och cykeltrafik inom tätorten och till övriga
delar av kommunen
• Utveckla ekosystemtjänster och grönblå stråk och knyt samman med trygga och trafiksäkra gång- och cykelvägar
• Främja nyetablering av centralt belägen service

48

Befolkning och bostäder
Antal invånare 2019: 1014
Befolkningsutveckling 2000-2019: + 114
Prognos för befolkningsutveckling 2019-2030*: + 204
Prognos för bostadsbehov 2019-2030*: 89 bostäder
* Prognos baserad på procentuell ökning för planeringsområde där
tätorten ingår. Redovisad prognos sträcker sig till år 2030 medan
översiktplanens målår är 2040.

BILLEBERGA

VA-kapacitet
Dricksvatten: Sydvatten. God kapacitet.
Spillvatten: Spillvatten pumpas till Landskronas reningsverk.
Dagvatten: Flera öppna dagvattenlösningar planeras.
Skyfallskartering: Planerad.

Framtida utveckling
Bostäder

Kågeröd

Tågarp

Billeberga har med sin relativt utspridda bebyggelse
karaktären av en större by. Billebergas läge i förhållande
till Landskrona och Helsingborg och dess goda
kollektivtrafikutbud ger orten goda förutsättningar att
utvecklas som boendeort. Ett planprogram har tagits
fram som underlag för framtida planering av orten
och föreslagen utbyggnad i översiktsplanen tar sin
utgångspunkt i planprogrammets förslag på områden för
nya bostäder.

Röstånga

Svalöv

Nya bostadsområden föreslås i Billeberga tätort,
först och främst i centrala och stationsnära lägen.
I direkt anslutning till tågstationen finns tidigare
verksamhetsmark med stor potential att utvecklas till nya
bostadsområden. Även i centrala och östra delarna av
tätorten föreslås nybyggnationer av bostäder. I Billeberga
finns även potential för förtätning av mindre lucktomter
inom befintlig bebyggelse.

Teckomatorp
Billeberga

Billeberga är en stationsort och ligger utmed Braåns
dalgång, Rååbanan och väg 17 i odlingslandskapet i
sydvästra delen av kommunen. Billeberga har goda
kommunikationer med tåg till Helsingborg och med buss
och cykel till Landskrona.
Billeberga har historiskt sett varit en viktig
jordbruksbygd. Billeberga blev järnvägsknutpunkt redan
1865 men expanderade främst kring kyrkan som byggdes
1862. Under senare årtionden har Billeberga på grund
av sitt läge utmed väg 17 kommit att utgöra kommunens
centrum för transportintensiva verksamheter.
Billeberga tätort har idag, sett till övriga kommunens
tätorter, en relativt utspridd bebyggelse som domineras
av småhus. Tågstationen och kyrkan ligger centralt
beläget utmed järnvägen som delar byn. Söder om
järnvägen går Braån och norr om järnvägen går väg 17.
Billeberga centrum sträcker sig från kyrkan och gamla
brandstationen och västerut mot tågstationen. Braån som
rinner genom tätorten är tillsammans med Dalen viktiga
områden för natur och rekreation.

Billebergas bostadsbestånd är relativt ensidigt och
domineras av småhus med äganderätt. Fler hustyper
och upplåtelseformer behövs för att åstadkomma ett
varierat bostadsbestånd. Enligt befolkningsprognosen
för Svalövs kommun 2020-2031 kommer de äldre 80+ i
kommundelen Billeberga-Tågarp att bli dubbelt så många
under 2020-talet. I Billeberga finns i dagsläget inget
särskilt boende för äldre. Vid utvecklingen av samtliga
föreslagna områden i Billeberga behöver hänsyn tas till
såväl behovet och efterfrågan på tillgängliga bostäder
eller boende för äldre. Likaså ska hänsyn tas till behovet
för verksamheter eller service för andra med särskilda
behov.
Billeberga påverkas av kapacitetsbrist i VAledningsnätet, vilket kan få konsekvenser för
utbyggnad i tätorten. För att möjliggöra den framtida
utbyggnadspotential som finns på orten behöver behovet
av framtida VA-försörjning säkerställas i samverkan med
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA).
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Serviceutbud
Förskola
Skola F- 6
Bibliotek
Idrottsplats
Idrottshall
Boulebanor
Bibliotek

Natur- och rekreationsområden
Dalen med omgivande naturbete och grönstråk utmed
Braån finns i tätorten. Rååns dalgång och Saxtorpsskogen
ligger på cykelavstånd från tätorten.

Hållbart resande

vilket gör dialog och samarbete med Trafikverket viktigt
för en god trafiksäkerhet längs vägen.

Billeberga har goda kommunikationer med både tåg
och buss. Den centralt belägna tågstationen har trafik
på sträckan Helsingborg-Lund-Malmö. Vid tågstationen
finns anslutande regionbusstrafik västerut mot
Landskrona och österut mot Svalöv. Svalövs kommun
verkar tillsammans med övriga kommuner inom
Familjen Helsingborg för halvtimmestrafik med tåg i alla
kommunens tätorter med tågstation.
Gång- och cykelväg finns från tågstationen till
Landskrona via Asmundtorp. Möjligheterna för
trafiksäker cykling till kommunens övriga tätorter är
i dagsläget begränsad. Kommunen verkar för att nya
cykelvägar eller stärkta cykelleder anläggs mellan
Billeberga-Teckomatorp, Billeberga-Tågarp och
Billeberga-Svalöv. En ny cykelväg eller stärkt cykelled
mellan Billeberga-Teckomatorp och/eller BillebergaSvalöv skulle möjliggöra för en regional koppling med
cykel mellan centralorterna Landskrona och Svalöv.
En ny cykelväg eller stärkt cykelled till Tågarp skulle
ge en värdefull koppling till Billebergas F-6-skola.
Då området mellan Billeberga och Tågarp till delar
utgörs av Landskrona kommun krävs samverkan för
genomförande. Samtliga nya cykelkopplingar skulle
möjliggöra för boende på landsbygden att resa tryggt och
säkert till skola och arbete.
Inom Billebergas tätort prioriteras trygga gång- och
cykelstråk till kollektivtrafik samt för barnens skolvägar.
Här bör även behovet av gång- och cykelväg från
bostadsområdet Blomområdet söder om samhället
vägas in. Vid planeringen för trygga och trafiksäkra
gång- och cykelvägar på orten bör dessa samordnas med
planeringen för Billebergas grönblå stråk.
I översiktsplanen föreslås nya bostadsområden tillkomma
i direkt anslutning till Billebergas tågstation. Vid
planeringen av dessa nya bostadsområden blir det viktigt
att med trygga stråk för gång och cykel knyta dessa
nya områden till tågstationen och andra befintliga och
framtida målpunkter i tätorten.

Centrum, service och verksamheter
Billeberga har ett etablerat näringsliv med stor bredd
men saknar i dagsläget livsmedelsbutik. Det flertalet
nya bostadsområden som föreslås i översiktsplanen
möjliggör för ett utökat befolkningsunderlag och
förbättrade möjligheter för etablering av ny service på
orten. Vid utvecklingen av centrala och stationsnära
lägen bör service i form av livsmedelsbutik och andra
centrumverksamheter främjas.
I översiktsplanen föreslås centrumutveckling
för ett område mellan busshållplatsen utmed
Svalövsvägen i norr och Årupsvägen söder om kyrkan.
Centrumutvecklingen syftar till trafiksäkerhetsåtgärder
och allmänna förbättringar av den offentliga miljön samt
till att främja etablering av service och handel.
Vid utvecklingen av samtliga föreslagna områden
utpekade för främst bostadsbebyggelse i Billeberga
behöver hänsyn tas till såväl behovet och efterfrågan på
funktioner som kan främja barn och ungas möjligheter
att vistas, umgås och aktiveras i tätorterna. Behovet
av sådana mötesplatser kan finnas i såväl utemiljöer
som lokaler inomhus. Vid behov eller efterfrågan
ska självfallet möjligheterna att tillskapa likvärdiga
mötesplatser inom befintliga områden och lokaler ses
över. Likaså ska hänsyn tas till behovet för verksamheter
eller service för äldre och andra med särskilda behov av
mötesplatser. Vid utvecklingen av sådana funktioner i
tätorterna ska trygga och trafiksäkra kopplingar för gång
och cykel säkerställas.
Det strategiska läget utmed väg 17 gör Billeberga till
den av kommunens tätorter med bäst förutsättningar
för lokalisering av ytkrävande och transportintensiva
verksamheter. I översiktsplanen föreslås två nya
verksamhetsområden anläggas i anslutning till väg 17
och befintliga verksamhetsområden. Vid utvecklingen
av verksamhetsområden bör lokaliseringen av mindre
strategiskt belägna verksamheter på orten ses över.

Billeberga ligger utmed väg 17 och i närhet till väg 110.
Genomfartsvägen Svalövsvägen genom orten är statlig
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Grönstruktur, vatten och rekreation

Riksintressen

Billeberga ligger i slättlandskapet i västra delen av
Svalövs kommun. Genom samhället rinner Braån som är
ett viktigt natur- och vattenstråk. I Billeberga finns även
skogsområdet Dalen med omgivande betesmark med
bäckravin och Billeshögen. I översiktsplanen föreslås
båda dessa områden tillgängliggöras för rekreation och
göras mer estetiskt tilltalande.

Riksintresse naturvård (N 49) omfattar i Billeberga
Braån och dess närmsta omgivningar. Riksintresset
beskrivs som ett värdefullt lek- och uppväxtområde för
havsöring. Andra ovanliga arter är fiskarna sandkrypare
och grönling samt den tjockskaliga målarmusslan.
Utvecklingsområdena OP Maskiner och Årups gård
ligger inom riksintresset naturvård. Där planeras
utbyggnad av ca 60 respektive ca 100 nya bostäder vilket
kommer att öka andelen hårdgjord yta. Därmed blir det
viktigt att planera för att dagvatten kan omhändertas
lokalt och fördröjas genom gröna lösningar för att
minimera risken för negativa konsekvenser i recipienten
(vattendraget). Gröna lösningar är också en anpassning
till förändrat klimat.

I Billeberga finns ett stort behov av att utveckla
sammanhängande grönblå strukturer. I översiktsplanen
föreslås utvecklingen av ett flertal nya grönstråk som
i norr knyter an till rekreationsområdet Dalen. I söder
föreslås grönstråket söder om bebyggelsen i blomområdet
knytas an till övriga bostadsområdet och vidare till
befintligt grönblå stråk utmed Braån. Vid planeringen
av nya grönblå stråk inom tätorten bör dessa samordnas
med planeringen för trygga och trafiksäkra gång- och
cykelvägar. De grönblå stråken kan också knyta an
till naturområden utanför Billeberga. Dessa är Braån
och Saxåns dalgång i öster och Rönneberga backar,
Saxtorpsskogen och havet i väster.

I Billeberga planeras i områdena Fabriksvägen och
Hedvägen för nya verksamheter. Dessa kan indirekt
påverka riksintresse för naturvården Saxån-Braån N 49.
När förändring och nyetablering ska ske så måste dessa
prövas mot riksintresset.
En ny våtmark planeras utmed Braån vars syfte är
näringsreduktion och vattenspegel i rekreationsområdet.
Den nya våtmarken kommer inte påverka syftet med
riksintresset negativt.
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Stationen och järnvägen omfattas av riksintresse
för kommunikationer. Vid planläggning eller annan
förändring i närheten av järnvägen ska utredningar
genomföras och åtgärder vidtas för att säkerställa att
riksintresset inte påverkas negativt. Utvecklingen av
ny bebyggelse i Billeberga bedöms inte få en negativ
påverkan på gällande riksintressen.

Jordbruksmark
I Billeberga föreslås områden för bostäder, idrottsplats,
grönområden och verksamheter på jordbruksmark i
östra och västra delarna av tätorten. Områdena i öster
brukas i dagsläget som åkermark. Det utpekade området
Årups gård är delvis bebyggt men utgörs till stora
delar av jordbruksmark. Den aktuella jordbruksmarken
i Billeberga är klassad som 9. Den totala arealen
jordbruksmark som översiktsplanen föreslår ska
exploateras i Billeberga omfattar 44,7 ha varav 19,4 ha
för bostäder. Arealen möjliggör för ca 320 nya bostäder.
Kommunen motiverar föreslagen utbyggnad av
bostäder med vikten av att i Billeberga möjliggöra
för en långsiktig befolkningstillväxt som underlag för
tågtrafik, service, skola och äldreboende. Kommunen
motiverar föreslagen utbyggnad av verksamheter med ett
kommunövergripande behov av nya verksamhetsområden
där Billebergas strategiska läge utmed väg 17 bedöms
vara det mest lämpade.
I Billeberga, liksom i övriga tätorter i kommunen, är
tillgången på obebyggd mark som inte är jordbruksmark
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i eller i direkt anslutning till tätorten mycket begränsad.
Förtätning är möjlig endast i begränsad omfattning.
För den exploatering i Billeberga som i översiktsplanen
föreslås på jordbruksmark finns inga lämpliga alternativa
lokaliseringar som inte ianspråktar jordbruksmark. Det
beror framför allt på att bostadsbebyggelse ska kunna
placeras kollektivtrafiknära inom tätorten. Idrottsplatsen
omlokaliseras för att ge plats åt uteklassrum för skola
och förskola men behöver fortfarande ligga lättillgänglig
i närheten av skola och befintlig bebyggelse. Vad gäller
verksamheter krävs det att lokaliseringen ligger i
anslutning till goda kommunikationer och i anslutning
till befintligt verksamhetsområde.
Om och när den föreslagna jordbruksmarken tas i
anspråk ska detta ytterligare motiveras i detaljplaner och/
eller vid bygglov.

Barnperspektiv
Vid framtagandet av översiktsplanen har barn och ungas
synpunkter från visionsarbetet beaktats och arbetats in i
översiktsplanens strategier och förslag på åtgärder. För
tätorten Billeberga är sådana strategier och åtgärder
kopplade till utvecklingen av fler stationsnära bostäder
och centralt belägen service samt trygga och trafiksäkra
gång- och cykelstråk inom tätorten såväl som till andra
orter i kommunen. Ny idrottsplats föreslås anläggas i
anslutning till skolan och i området vid pågatågstationen
föreslås en ny padelhall. Vidare föreslås för Billeberga
att grönstrukturen utvecklas i form av stråk och
grönområden för bland annat uteklassrum.
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Förklaring utvecklingsområden
Billeberga

7

Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar:
Grönstruktur med vattendrag, vattenhantering, gång- och cykelstråk, stationsnära läge
och gatu- och kvartersstruktur.
1

2

3

4

5

6

OP Maskiner – Utbyggnad av främst bostäder på tidigare
verksamhetsmark. Området ligger i direkt anslutning till
tågstation och används i dagsläget för verksamheter. För del
av området pågår detaljplanering för padelhall. Området kan
möjliggöra för cirka 60 nya bostäder. Det stationsnära läget
motiverar tät bebyggelse och hög exploatering. I samband
med detaljplaneläggning bör eventuella föroreningar i marken
utredas. Området ligger inom riksintresse för naturvård N 49.
Vid planering ska dagvatten tas omhand lokalt och fördröjas med
gröna lösningar så att vattendragets naturvärden inte påverkas
negativt. För att förebygga negativ påverkan på riksintresse
för kommunikationer ska buller och risk utredas i framtida
detaljplanearbete. Ny bebyggelse ska placeras och utformas
ur risk- och bullersynpunkt och eventuella skyddsåtgärder
säkerställas. Marken är i privat ägo.
Prästvägen – Utbyggnad av främst bostäder. Pågående detaljplan
medger bostäder, vård och centrum. Området möjliggör för
cirka 80 nya bostäder. För att förebygga negativ påverkan på
riksintresse för kommunikationer ska buller och risk utredas
i framtida detaljplanearbete. Ny bebyggelse ska placeras
och utformas ur risk- och bullersynpunkt och eventuella
skyddsåtgärder säkerställas. Marken ägs av kommunen.
Årups gård – Utbyggnad av främst bostäder. Området består
till större del av obebyggd mark. Området kan beröras av
fornlämningar och behovet av arkeologisk undersökning bör
ses över. God orienterbarhet och tillgänglighet till samhällets
målpunkter ska säkerställas vid utvecklingen. Vid utveckling
ska högvuxen vegetation bevaras. Området möjliggör för
cirka 100 nya bostäder. Området ligger inom riksintresse
för naturvård N 49. Vid planering ska dagvatten tas omhand
lokalt och fördröjas med gröna lösningar så att vattendragets
naturvärden inte påverkas negativt. För att förebygga negativ
påverkan på riksintresse för kommunikationer ska buller och
risk utredas i framtida detaljplanearbete. Ny bebyggelse ska
placeras och utformas ur risk- och bullersynpunkt och eventuella
skyddsåtgärder säkerställas. Marken är privatägd.
Värmövägen – Utbyggnad av främst bostäder på jordbruksmark.
God orienterbarhet och tillgänglighet till samhällets målpunkter
ska säkerställas vid utvecklingen. Området möjliggör för
cirka 140 nya bostäder. Området pekas ut i planprogram för
Billeberga. För att förebygga negativ påverkan på riksintresse
för kommunikationer ska buller och risk utredas i framtida
detaljplanearbete. Ny bebyggelse ska placeras och utformas
ur risk- och bullersynpunkt och eventuella skyddsåtgärder
säkerställas. Marken ägs delvis av kommunen.
Utveckling av befintligt centrum – Centrumutveckling såsom
trafiksäkerhetsåtgärder, upprustning av byggnader, allmän
förbättring av offentliga platser samt åtgärder för att främja
handel och service. Hänsyn ska tas till framkomlighet. Vägar
statligt ägda, resterande mark ägs delvis av kommunen.
Fabriksvägen – Utbyggnad av verksamheter på jordbruksmark.
Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde
och väg 17. Hänsyn till ledning med vattendom ska tas vid
detaljplanering och exploatering av området. Marken ägs av
kommunen.

8

9

Hedvägen – Utbyggnad av verksamheter på jordbruksmark.
Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde
och mellan väg 17 och järnvägen. Hänsyn till ledning med
vattendom ska tas vid detaljplanering och exploatering av
området. För att förebygga negativ påverkan på riksintresse
för kommunikationer ska buller och risk utredas i framtida
detaljplanearbete. Ny bebyggelse ska placeras och utformas
ur risk- och bullersynpunkt och eventuella skyddsåtgärder
säkerställas. Marken är privatägd.
Ny idrottsplats – Utveckling av ny idrottsplats på jordbruksmark.
Området föreslås för ny lokalisering av Billeberga idrottsplats.
God orienterbarhet och tillgänglighet till samhällets målpunkter
ska säkerställas vid utvecklingen. Hänsyn till ledning med
vattendom ska tas vid detaljplanering och exploatering av
området. Marken ägs av kommunen.
Grönområde vid skolan – Utveckling av uteklassrum. Område
som i dagsläget används som fotbollsplan utvecklas i samband
med flytt av idrottsplats till grönt uteklassrum för förskola och
skola. Marken ägs av kommunen.

10 Dalen – Naturvårdsåtgärder. Öppna marker ska betas och nya
träd återplanteras i skogen. Hänsyn ska tas till områdets viktiga
funktion för ekosystemtjänster. Bäckravinen Dalen omges av
lövskog och betesmark och används som rekreationsområde
och uteklassrum. Hänsyn till ledning med vattendom ska tas
vid detaljplanering och exploatering av området. Marken ägs av
kommunen.

11 Braånstråket – Utveckling av grönblå stråk. Grönblå stråk
utmed Braån bevaras och utvecklas för biologisk mångfald,
naturpedagogik och rekreation. Strandskydd finns på delar
av sträckan utmed Braån. Braåns dalgång är riksintresse för
naturvård. Större delen av marken ägs av kommunen.

12 Stråk genom Blomområdet – Utveckling av grönstråk.
Grönområdet söder om Blomområdet kopplas samman med
Braånstråket. Marken ägs av kommunen.

13 Grönstråk norr – Utveckling av grönstråk. Befintligt grönstråk
utvecklas med träd och ängsbiotoper. I öster binds stråket ihop
med föreslagen ny bebyggelse vid Värmövägen och grönområde
vid skolan och åt väster följer stråket cykelväg mot Landskrona
och naturområden vid havet. Hänsyn till ledning med vattendom
ska tas vid detaljplanering och exploatering av området. Marken
ägs av kommunen.

14 Våtmark – Utveckling av ny våtmark. Sankt område utvecklas
till ny våtmark. Området berörs av fornlämningar och
arkeologisk undersökning behöver genomföras. Utvecklingen
av området kopplas samman med utvecklingen av Braånstråket.
Marken ägs av kommunen.

15 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – Gång- och
cykelstråket längs Braån behöver förlängas och stärkas fram
till stationen för att skapa en säker och rekreativ gång- och
cykelkoppling från Blomområdet.

16 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – Längs med
Årupsvägen bör hastighetsdämpande åtgärder prioriteras, samt
säkra passager vid kyrkan och stationen för att knyta samman
viktiga cykelstråk i tätorten.

17 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – Huvudcykelstråket i
Billeberga sträcker sig längs Prästvägen och över Svalövsvägen
mot Billeshögsskolan. Här behöver stråket tydliggöras för
cyklister och en säker passage anläggas över Svalövsvägen.
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RÖSTÅNGA
UTVECKLINGSSTRATEGIER
• Utveckla för bostäder i centrala och kollektivtrafiknära lägen
• Utveckla besöksnäringen och boendemöjligheter för besökare
• Samordna kommunens planering med lokala initiativ och engagemang
• Utveckla ekosystemtjänster och grönblå stråk
• Utveckla hållbara pendlingsmöjligheter till närliggande tätorter och knyt
dessa till befintliga grönblå stråk
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Befolkning och bostäder
Antal invånare 2019: 945
Befolkningsutveckling 2000-2019: + 130
Prognos för befolkningsutveckling 2019-2030*: + 77
Prognos för bostadsbehov 2019-2030*: 34 bostäder
* Prognos baserad på procentuell ökning för planeringsområde där
tätorten ingår. Redovisad prognos sträcker sig till år 2030 medan
översiktplanens målår är 2040.

RÖSTÅNGA

VA-kapacitet
Dricksvatten: Dricksvattenförsörjning kommer från lokal
vattentäkt med god kapacitet.
Spillvatten: Röstånga reningsverk har god kapacitet.
Dagvatten: Öppna dagvattenlösningar planeras i nya
utbyggnadsområden.
Skyfallskartering: Planerad.

Framtida utveckling
Bostäder

Kågeröd

Tågarp

Efterfrågan såväl som behovet av bostäder är stort i
Röstånga. Möjligheterna till nybyggnationer i centrala
lägen begränsas dock av Röstångas naturnära läge, med
värdefull natur inpå tätorten. I översiktsplanen föreslås
därför nya bostäder bebyggas på jordbruksmark. Två av
de föreslagna utbyggnadsområdena för bostäder gränsar
till strandskydd för Lilla Bäljaneå som går genom
östra delen av tätorten. För ett av dessa områden pågår
detaljplanering för en ekoby.

Röstånga

Svalöv

Teckomatorp
Billeberga

Röstånga ligger på Söderåsens sluttning i kommunens
nordöstra hörn. Röstånga gränsar till Söderåsens
nationalpark och utgör kommunens turistcentrum med
turistbyrå, bad, camping och vandrarhem. Röstånga fick
järnvägsstation i slutet av 1800-talet och utgjorde redan
under 1900-talet ett populärt utflyktsmål och räknas till
ett av de tidigare turistmålen i Skåne. Lilla Bäljaneå som
rinner centralt genom tätorten har historiskt varit mycket
betydelsefull för samhället. Röstångas nivåskillnader och
vattnet som rinner genom orten kännetecknar än idag
Röstånga och bidrar till dess gröna karaktär.
Röstångas läge intill nationalparken och andra
värdefulla naturområden har gjort att expansionen
av byn begränsats. Bebyggelsen i Röstånga
ligger till större del samlad i bostadsområden
kring genomfartsvägen Marieholmsvägen.
Bostadsbebyggelsen domineras av småhus. Röstångas
centrum ligger utmed Marieholmsvägen med större
delen centrumfunktioner samlade kring korsningen
Billingevägen-Marieholmsvägen.

Enligt befolkningsprognosen för Svalövs kommun
2020-2031 väntas invånare i pensionålder för
kommundelen Röstånga vara den åldersgrupp som
ökar mest i antal under 2020-talet. I Röstånga finns
i dagsläget inget särskilt boende för äldre. Frågan
om tillgänglighetsanpassade marklägenheter eller
trygghetsboende har lyfts av de boende i orten.
Tillkomsten av tillgänglighetsanpassade bostäder
i Röstånga skulle kunna tillgodose de äldre med
lämpligare bostäder och samtidigt frigöra bostäder för
inflyttande barnfamiljer.
Vid utvecklingen av samtliga föreslagna områden i
Röstånga behöver hänsyn tas till såväl behovet och
efterfrågan på tillgängliga bostäder eller boende för
äldre. Likaså ska hänsyn tas till behovet för verksamheter
eller service för andra med särskilda behov.

Hållbart resande
Röstånga saknar tågstation men har bussförbindelse
till Landskrona via Svalöv och till Klippan och Stehag.
Från Stehag går tåg mot Eslöv, Lund och Malmö samt
Kristianstad. Röstånga är som kommunens enda tätort
utan framtida tågstation beroende av ett tillförlitligt
utbud med buss. Befintlig regionbusstrafik för skol- och
arbetspendling behöver därför bevaras och vid behov
utökas.
Kommunen verkar även för en utvecklad kollektivtrafik
för turism och rekreation kring Söderåsen. Röstånga med
sitt läge invid Söderåsens nationalpark är kommunens
turistcentrum. Kommunen verkar för att det kollektiva
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Serviceutbud
Förskola
Skola F- 6
Bibliotek
Livsmedelsbutik
Restaurang 2
Café
Idrottsplats
Upplyst motionsspår

Turistbyrå- Entré Söderåsens nationalpark
Campingplats
Vandrarhem

transportsystemet utvecklas så att besökare från hela den
omgivande regionen har möjlighet att resa kollektivt till
rekreation och naturupplevelser i området.

Centrum, service och verksamheter

Natur och rekreationsområden
Kvarndammen, grönstråk utmed Lilla Bäljaneå och bokskogsstråk finns i tätorten. I närheten av tätorten ligger
Söderåsens nationalpark, Nackarps naturreservat och
Jällabjärs Naturreservat.

Kommunen verkar därför för en ny busslinje mellan
Röstånga och Kågeröd. En bussförbindelse mellan
tätorterna skulle ge Röstångaborna möjligheten att ta
sig till Kågeröds tågstation samtidigt som den skulle
möjliggöra för en ökad kollektivtrafikburen turism och
för kommuninvånare och besökare att nå Söderåsen via
Kågeröd, Röstånga och Skäralid.
Svalövs kommun verkar tillsammans med övriga
kommuner inom Familjen Helsingborg för en ny
regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Lund via bland
annat Röstånga. En ny busslinje på sträckan skapar ett
starkt kollektivtrafikstråk mellan orter som inte har
spårbunden trafik.
Gång- och cykelstråk finns idag mellan Röstånga
och Skäralid. Ny cykelväg planeras byggas ut mellan
Röstånga och Billinge. Ny cykelväg möjliggör för ett
längre cykelstråk från Lund till Söderåsen och för
koppling till tåg i Stehag. Ny cykelväg möjliggör även för
skolbarn från Billinge att ta sig till skolan i Röstånga.
I Röstånga finns viktiga och väl fungerande gång- och
cykelleder som är väl integrerade i omgivande grönblå
stråk. Kommunen verkar för att vidareutveckla Röstånga
som knutpunkt för naturnära resor för cykel och
vandring.
Inom orten prioriteras trygga gång- och cykelstråk för
barnens skolväg. Vid utbyggnad av bostadsområden i
östra och sydöstra delen av tätorten behöver trygga gångoch cykelstråk till viktiga målpunkter inom tätorten
prioriteras.
Två större vägar (väg 13 och väg 108) går genom
Röstånga. Genomfartstrafiken upplevs som ett problem
av boende med tanke på buller och trafiksäkerhet.
Vägplanen för tätortsåtgärder längs väg 13, 108 och
1863 är fastställd och trafiksäkerhetsåtgärder planeras
genomföras.
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Röstånga är kommunens främsta besöksmål för
turister och har som den södra porten till Söderåsens
nationalpark en stadigt växande attraktivitet. För att svara
mot den växande turismen krävs en nära dialog mellan
besöksnäringen och kommunen. Möjligheterna att besöka
Söderåsens nationalpark med utgångspunkt i Röstånga
behöver stärkas och boendemöjligheterna i Röstånga med
omgivning behöver utvecklas.
I översiktsplanen föreslås två centrala stråk i Röstånga
för centrumutveckling. Centrumutvecklingen avser för
dessa stråk såväl åtgärder kopplade till besöksnäringen
som trafiksäkerhetsåtgärder och förbättringar i
gatumiljön. Röstånga centrum är under perioder av året
välbesökt och möjligheter för en utveckling av handel
och service kopplat till besöksnäringen behöver främjas
vid planeringen av centrala Röstånga.
Röstånga är dock först och främst en boendeort med
ett stort lokalt engagemang från invånare, näringsliv,
föreningsliv och ideella sektorer. Vid utvecklingen av
orten bör dessas intressen tillvaratas och samordnas med
kommunens övriga planering för orten.
Vid utvecklingen av samtliga föreslagna områden
utpekade för främst bostadsbebyggelse i Röstånga
behöver hänsyn tas till såväl behovet och efterfrågan på
funktioner som kan främja barn och ungas möjligheter
att vistas, umgås och aktiveras i tätorterna. Behovet
av sådana mötesplatser kan finnas i såväl utemiljöer
som lokaler inomhus. Vid behov eller efterfrågan
ska självfallet möjligheterna att tillskapa likvärdiga
mötesplatser inom befintliga områden och lokaler ses
över. Likaså ska hänsyn tas till behovet för verksamheter
eller service för äldre och andra med särskilda behov av
mötesplatser. Vid utvecklingen av sådana funktioner i
tätorterna ska trygga och trafiksäkra kopplingar för gång
och cykel säkerställas.

Grönstruktur, vatten och rekreation
Röstånga ligger på Söderåsens sydvästra sluttning
och omges av natur med stora gröna och blå värden. I
Röstångas omgivning finns lummiga lövskogar, mäktiga
rasbranter med höga klippor, strömmande vattendrag
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och vida utsikter. Till de särskilt välbesökta platserna
hör Söderåsens nationalpark med Nackarpsdalen
och Odensjön. Andra värdefulla naturområden nära
Röstånga är Nackarps naturreservat i norr och Jällabjärs
naturreservat i öster. Stora delar av Röstångas omgivning
är skyddade och hänsyn till dessa värden tas enligt lag.
Röstångas befintliga grönblå struktur har goda
förutsättningar att utvecklas ytterligare. Grönblå stråk
finns i dagsläget utmed Lilla Bäljaneå och Kvarndammen
och från tätorten mot nationalparken och omgivande
naturreservat. Goda förutsättningar finns därför att
med små medel ytterligare stärka Röstångas natur- och
rekreationsmöjligheter.
I översiktsplanen föreslås ett flertal åtgärder för en
förbättrad och mer sammanhängande grönstruktur i
orten och dess omgivningar. Föreslagna åtgärder syftar
till att befintliga grönblå stråk förstärks och att nya stråk
angörs och kopplas till befintliga. Vid utvecklingen av
grönblå stråk ska dessa samordnas med utvecklingen av
gång- och cykelvägar och leder i och omkring tätorten.
I västra delen av Röstånga föreslås ett nytt grönstråk
utvecklas i nordsydlig riktning mellan campingplatsen
och nationalparken. Väster om tätorten föreslås befintlig
jordbruksvall utvecklas för mer biologisk mångfald. I
östra delen av tätorten föreslås en vandringsled utvecklas
i nordsydlig riktning utmed Lilla Bäljaneå.

Riksintressen
Röstånga tätort och dess omgivningar ligger inom
Riksintresse för naturvård (N48). Riksintresset
Söderåsen med vattendrag och Jällabjär är ett värdefullt
geologiskt horstområde med sprickdalar, diabasgångar
och basaltkupp. Dessa formationer skapar förutsättningar
för ovanliga och varierande livsmiljöer för växter,
svampar och djur. Samtliga förelagna områden i
Röstånga ligger inom riksintresset.
Föreslagen utveckling i Nedangårdsområdet möjliggör
för ca 30 nya bostäder vilket kommer öka andelen
hårdgjord yta. Därmed blir det viktigt att planera för att
dagvatten kan omhändertas lokalt och fördröjas genom
gröna lösningar för att minimera risken för negativa
konsekvenser på recipienten (vattendraget). Gröna
lösningar är också en anpassning till förändrat klimat. I
övrigt kommer inte denna utbyggnad ha direkta negativa
konsekvenser på riksintressets värden. I områdena
Ekobyn och Röstånga Södra föreslås ca 40 nya bostäder
i respektive område. För dessa områden, liksom i
utvecklingen av jordbruksvallen i nordvästra delen av
Röstånga och övrig utveckling i tätorten, föreslås en
varsam utveckling som förbättrar tillgängligheten för
människor och spridningsmöjligheter för växter och
andra arter genom att anlägga och binda ihop gröna
stråk. Utbyggnaden i dessa områden bedöms inte ha
direkta negativa konsekvenser på riksintresset för
naturvård.
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Röstånga ligger delvis inom påverkansområde för
väderradar Bjäre TM0093, vilket är ett utpekat
riksintresse för totalförsvarets militära del. Inom
påverkansområde för väderradar ska alla höga objekt
remitteras till Försvarsmakten. Med höga objekt
avses objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen
bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållen
bebyggelse. Inga objekt högre än 20 meter föreslås i
översiktsplanen uppföras i Röstånga.

Jordbruksmark
I Röstånga föreslås områden för bostäder på
jordbruksmark i södra och sydöstra delarna av tätorten.
Området Röstånga södra och Nedangårdsområdet utgörs
av åkermark. Området Ekobyn utgörs av jordbruksvall
som till delar är strandskyddad och stora delar av
jordbruksmarken kommer vid framtida exploatering
bevaras. Den aktuella jordbruksmarken är klassad som
6. Den totala arealen jordbruksmark som översiktsplanen
föreslår ska exploateras i Röstånga omfattar 20,4 ha. Av
denna jordbruksmark föreslås 12,6 ha ianspåktas för
totalt 110 nya bostäder.
Kommunen motiverar föreslagen utbyggnad med
bristen på alternativa områden för nya bostäder samt
vikten av att i Röstånga möjliggöra för en långsiktig
befolkningstillväxt som underlag för kollektivtrafik,
service, skola och äldreboende.
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I Röstånga, liksom i övriga tätorter i kommunen, är
tillgången på obebyggd mark som inte är jordbruksmark
i eller i direkt anslutning till tätorten mycket begränsad.
Förtätning är möjlig endast i begränsad omfattning.
För den exploatering i Röstånga som i översiktsplanen
föreslås på jordbruksmark finns inga lämpliga alternativa
lokaliseringar som inte ianspråktar jordbruksmark.
Det beror framför allt på att större ytor krävs för att
tillgodose det behov av småhusbebyggelse som finns.
Samtliga föreslagna områden ligger inom tätorten
och är kollektivtrafiknära. Om och när den föreslagna
jordbruksmarken tas i anspråk i tätorterna ska detta
ytterligare motiveras i detaljplaner och/eller vid bygglov.

Barnperspektiv
Vid framtagandet av översiktsplanen har barn och ungas
synpunkter från visionsarbetet beaktats och arbetats
in i översiktsplanens strategier och förslag på åtgärder.
För tätorten Röstånga är sådana strategier och åtgärder
till stor del kopplade till utvecklingen av nya bostäder
och grönstruktur. Utvecklingen föreslås utgå ifrån
befintliga värden och samordnas med lokala initiativ
och engagemang. I översiktsplanen föreslås en ny
busslinje mellan Röstånga och Kågeröd och förbättrade
möjligheter att ta sig med cykel till Billinge och söderut.
Vidare föreslås för Röstånga en utveckling av befintligt
centrum och trafiksäkerhetsåtgärder samt fler grönstråk
och tillgängliggörande av dessa för bland annat skolor
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och förskolor att använda.
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Vägledande karta för planeringen av stråk för gång och cykel samt grönblå struktur och rekreation.
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Förklaring utvecklingsområden
Röstånga
Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar:
Grönstruktur med vattendrag, vattenhantering, gång- och cykelstråk, stationsnära läge
och gatu- och kvartersstruktur. Speciell hänsyn
ska tas till Natura 2000- område, Söderåsens
nationalpark och de två naturreservaten.
1

2

3

4

5

Ekobyn – Utbyggnad av ekoby och utveckling av grönområde
på jordbruksvall. Pågående detaljplan omfattar även delar
av Röstånga Södra väster om Västergatan. För att förebygga
negativ påverkan på värden inom riksintresse för naturvården N
48 ska del av området mot Lilla Bäljaneå bevaras och utvecklas
som naturmark. Dagvatten inom hela området ska omhändertas
lokalt och fördröjas och renas innan det når vattendraget.
Området omfattas till delar av strandskydd och vid utvecklingen
ska stor hänsyn tas till att tillgängliggöra strandskyddat område
för natur och allmänhet. Goda kommunikationer med gång
och cykel till övriga samhällets målpunkter ska säkerställas.
Området möjliggör för cirka 40 nya bostäder. Marken ägs av
kommunen.
Nedangårdsområdet – Utbyggnad av bostäder och utveckling
av grönområde på jordbruksmark. För att förebygga negativ
påverkan på värden inom riksintresse för naturvården N 48 ska
del av området mot Lilla Bäljaneå bevaras och utvecklas som
naturmark. Dagvatten inom hela området ska omhändertas
lokalt och fördröjas och renas innan det når vattendraget.
Området omfattas till delar av strandskydd och vid utvecklingen
ska stor hänsyn tas till att tillgängliggöra strandskyddat område
för natur och allmänhet. Området kan beröras av fornlämningar
och behovet av arkeologisk undersökning behöver ses över.
Området möjliggör för cirka 30 nya bostäder. Marken är
privatägd.
Röstånga Södra – Utbyggnad av främst bostäder på
jordbruksmark. Utvecklingen av området ska samordnas med
utvecklingen av ekobyn, öster om Västergatan. För delar av
området pågår detaljplan. För att förebygga negativ påverkan på
värden inom riksintresse för naturvården N 48 ska dagvatten
omhändertas lokalt och fördröjas och renas innan det når
vattendraget Lilla Bäljaneå. Goda kommunikationer med gång
och cykel till övriga samhällets målpunkter ska säkerställas.
Inför utveckling av området behöver markens egenskaper och
bärighet utredas. Området möjliggör för cirka 40 nya bostäder.
Marken ägs av kommunen.
Centrala Röstånga – Utveckling av befintligt centrum med
koppling till Söderåsens nationalpark. Området omfattas av två
stråk. Centrumutvecklingen avser för dessa stråk såväl åtgärder
kopplade till besöksnäringen som trafiksäkerhetsåtgärder och
förbättringar i gatumiljön. Framtida vattenskyddsområde kan
beröra området och hänsyn till detta ska tas i planeringen.
Inga nya miljöfarliga verksamheter eller andra verksamheter
som kan påverka vattenkvaliteten negativt ska etableras inom
vattenskyddsområdet. Hänsyn ska tas till framkomlighet.
Marken ägs delvis av kommunen.

6
7
8
9

Kvarndammen – Vattenvårdsåtgärder. Vattenvårdsåtgärder
genomförs i samband med Länsstyrelsens tillståndsprövning.
Lilla Bäljaneå – Utveckla vandringsled. Ny vandringsled
föreslås utmed Lilla Bäljaneå. Utvecklingen kopplas samman
med nytt område Ekobyn.
Söderåsstråket – Utveckling av grönstråk för rekreation. Nytt
rekreationsstråk föreslås utvecklas mellan campingen och
horsten Söderåsens natur och vatten. Marken ägs av kommunen.
Grönstråk syd – Utveckling av grönstråk. Grönstråk utvecklas
mellan Lilla Bäljaneå och horsten Söderåsen. Utveckling av
grönstråk kopplas samman med nytt område Ekobyn. Marken
ägs delvis av kommunen.

10 Nationalparksstråket – Utveckling av grönstråk. Grönt
stråk mellan Söderåsens nationalpark, kvarndamm och
naturreservatet Jällabjär utvecklas och förstärks. Utmed
Skåneleden som går genom grönstråket finns behov av
trafiksäkerhetsåtgärder utmed Forestadsvägen. Marken ägs
delvis av kommunen.

11 Grönt stråk väst – Utveckling av grönt stråk. Grönt stråk med
ädellövskog viktigt för biologisk mångfald och rekreation
utvecklas och förstärks. Området är en grön gräns mellan
bebyggelse och Söderåsens nationalpark. Marken ägs delvis av
kommunen.

12 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – Längs
Marieholmsvägen behöver cykelbanan förlängas och göras
sammanhängande och säkra passager skapas för fotgängare och
cyklister. Detta för att koppla samman bostadsområden i väster
med målpunkter såsom skola, centrum och nationalpark.

13 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – En cykelkoppling
föreslås längs Kolemavägen för att skapa ett säkert gång- och
cykelstråk in mot skola, centrum och nationalpark. Här behövs
även en säker passage över väg 13.

14 Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – Åtgärder som
kopplar samman cykelstråket norrut längs Bangårdsvägen och
den kommande cykelvägen söderut mot Billinge längs väg 13
föreslås.

Jordbruksvall – Utveckling av jordbruk och biologisk mångfald.
Jordbruksvall utvecklas för ökad biologisk mångfald och/
eller jordbruksverksamheter. Vid utveckling ska hänsyn tas
till vandringsleder över jordbruksvallen. Marken ägs delvis av
kommunen.
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TÅGARP
UTVECKLINGSSTRATEGIER
• Stärk kopplingen mot Helsingborg och Landskrona
• Utveckla för bostäder, centrum och service i Gluggstorpsområdet
• Utveckla grönblå stråk för rekreation och ekosystemtjänster
• Trygga och trafiksäkra vägar för bil, gång och cykel
• Bibehåll och utveckla serviceverksamheter
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Befolkning och bostäder
Antal invånare 2019: 456
Befolkningsutveckling 2000-2019: + 43
Prognos för befolkningsutveckling 2019-2030*: + 92
Prognos för bostadsbehov 2019-2030*: 40 bostäder
* Prognos baserad på procentuell ökning för planeringsområde där
tätorten ingår. Redovisad prognos sträcker sig till år 2030 medan
översiktplanens målår är 2040.

TÅGARP

VA-kapacitet
Dricksvatten: Sydvatten. God kapacitet.
Spillvatten: Spillvatten pumpas till Landskronas reningsverk.
Dagvatten: Öppna dagvattenlösningar planeras i nya
utbyggnadsområden.
Skyfallskartering: Planerad.

Framtida utveckling
Bostäder

Kågeröd

Tågarp

Tågarps läge utmed Råån och Rååbanan ger orten
goda förutsättningar att utvecklas som boendeort. Som
Svalövs minsta tätort och en ort i behov av utveckling av
bland annat serviceverksamheter kan stärkta kopplingar
västerut främja Tågarps möjligheter att utvecklas. Dessa
kopplingar kan utvecklas dels genom fysiska strukturer
som förbättrade gång- och cykelmöjligheter och dels
genom samverkan och dialog med grannkommunerna
Helsingborg och Landskrona.

Röstånga

I Tågarp finns en större detaljplan som medger en
omfattande bostadsbebyggelse på jordbruksmark i
anslutning till Tågarps pågatågsstation. Kommunen
verkar för att framtida nybyggnationer av bostäder
utgår från denna detaljplans stationsnära lägen i första
hand. Väster om den befintliga tätorten pågår i dagsläget
utbyggnaden av den första etappen av området.

Svalöv

Teckomatorp
Billeberga

Tågarp är kommunens minsta tätort och är belägen vid
Rååns dalgång i västra delen av kommunen. Tätorten
gränsar i norr och nordväst mot Helsingborgs kommun
och i söder och sydväst mot Landskrona kommun.
Tågarps expansion till tätort inleddes i samband
med järnvägens framdragning vid 1800-talets mitt.
Det dröjde dock till slutet av 1800-talet innan någon
tätare bebyggelse och villor växte fram. Tågarps läge
utmed Rååbanan ger orten goda kommunikationer till
Helsingborg i norr och Lund och Malmö i söder. Tågarps
läge i Rååns dalgång med dess omgivande betesmarker i
väster och åkermarker i öster präglar Tågarps karaktär.
Bebyggelsen i Tågarp domineras idag av
småhusbebyggelse. Större delen av bostadsbebyggelsen
ligger väster om genomfartsvägen riksväg 110 och söder
om järnvägen. Tågarps centrum är beläget utmed väg
110 mellan järnvägen i norr och torget i söder. Norr om
järnvägen ligger ett större verksamhetsområde som med
sina höga silos bidrar till Tågarps landsbygdskaraktär.

Tågarps bostadsbestånd är relativt ensidigt och
domineras av småhus med äganderätt. Fler hustyper
och upplåtelseformer behövs för att åstadkomma ett
varierat bostadsbestånd. Enligt befolkningsprognosen
för Svalövs kommun 2020-2031 kommer de äldre 80+
i kommundelen Billeberga-Tågarp att bli dubbelt så
många under 2020-talet. I Tågarp finns i dagsläget inget
särskilt boende för äldre. Vid utvecklingen i Tågarp
behöver hänsyn tas till såväl behovet och efterfrågan på
tillgängliga bostäder eller boende för äldre. Likaså ska
hänsyn tas till behovet för verksamheter eller service för
andra med särskilda behov.
Tågarp påverkas av kapacitetsbrist i VA-ledningsnätet,
vilket kan få konsekvenser för utbyggnad i tätorten.
För att möjliggöra den framtida utbyggnadspotential
som finns på orten behöver behovet av framtida VAförsörjning säkerställas i samverkan med Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopp (NSVA).

Hållbart resande
Tågarp har goda kommunikationer med tåg till
Helsingborg, Lund och Malmö. Regionbusstrafik finns
till Landskrona och Ekeby. Kommunen verkar för ett
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Serviceutbud
Förskola - Alfabo
Skola F- 6
Idrottsplats
Fritidsgård
Skjutbana (Landskrona kommun)

Natur och rekreationsområden
Rååns dalgång ligger intill tätorten. På cykelavstånd ligger Rönnarps stenbrott, Gluggstorpskärret, Rönneberga
backar och Sireköpinge kyrkby.

tryggt och säkert stationsområde där det är enkelt att
byta trafikslag till buss, cykel och bil. Vid utvecklingen
av bostadsområdet väster om stationsområdet behöver
trygga gång- och cykelvänliga stråk till stationsområdet
och andra viktiga målpunkter i tätorten säkerställas.

Området innefattar Tågarps centrum där tidigare viktiga
centrumfunktioner varit samlade. Översiktsplanens
föreslagna centrumutveckling avser för detta stråk först
och främst åtgärder för trafiksäkerhet och förbättringar
i gatumiljö. I området för centrumutveckling finns dock
lokaler och miljöer som lämpar sig väl för framtida
etablering av småskalig handel och service. Vid framtida
utveckling av orten ska upprustning och anpassning av
dessa miljöer prioriteras.

Gång- och cykelväg saknas mellan Tågarp och
närliggande tätorter. Kommunen verkar för att ny
cykelväg eller stärkt cykelled anläggs mellan Tågarp och
Billeberga vilket skulle ge Tågarp en värdefull koppling
till Billebergas F-6-skola och en regional koppling till
befintlig cykelväg mot Landskrona. Då området mellan
Tågarp och Billeberga till delar utgörs av Landskrona
kommun krävs samverkan för genomförande.
Kommunen verkar även för en ny vandrings- och
cykelled mellan Tågarp-Sireköpinge.
Möjligheterna att ta sig genom tätorten med
olika transportmedel behöver utvecklas. Befintlig
genomfartsled på väg 110 behöver trafiksäkras och gångoch cykelvägar behöver ses över och göras tryggare och
mer tillgängliga. Särskilt viktigt är att säkra gång- och
cykelstråk till viktiga målpunkter i samhället som tågoch busstation varifrån ortens skolelever åker till skolor i
Billeberga och Svalöv.
Tågarp är hårt belastat av genomfartstrafik och tung
trafik. Riksväg 110 korsar ortens centrala delar och bidrar
tillsammans med järnvägen i norr till en uppdelning av
tätorten. Genomfartstrafiken upplevs som ett problem
och fortsatt dialog med Trafikverket behövs i denna
fråga.

Centrum, service och verksamheter

I Tågarp finns i dagsläget ett mycket begränsat utbud
av service- och centrumfunktioner. Med utbyggnaden
av det nya bostadsområdet i Gluggstorp tillkommer ett
utökat befolkningsunderlag och förbättrade möjligheter
för etablering av ny service på orten. Vid utvecklingen
av detta centrala och stationsnära läge bör etablering
av service i form av livsmedelsbutik och andra
centrumverksamheter främjas.
I översiktsplanen föreslås ett område för
centrumutveckling mellan järnvägsöverfarten och torget.
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Vid utvecklingen av Tågarp behöver hänsyn tas till
såväl behovet och efterfrågan på funktioner som kan
främja barn och ungas möjligheter att vistas, umgås och
aktiveras i tätorterna. Behovet av sådana mötesplatser
kan finnas i såväl utemiljöer som lokaler inomhus. Vid
behov eller efterfrågan ska självfallet möjligheterna att
tillskapa likvärdiga mötesplatser inom befintliga områden
och lokaler ses över. Likaså ska hänsyn tas till behovet
för verksamheter eller service för äldre och andra med
särskilda behov av mötesplatser. Vid utvecklingen av
sådana funktioner i tätorterna ska trygga och trafiksäkra
kopplingar för gång- och cykel säkerställas.
Norr om järnvägen finns ett större sammanhängande
verksamhetsområde där befintlig markanvändning
föreslås fortgå.

Grönstruktur, vatten och rekreation
Tågarp ligger i Rååns dalgång där samhället sluttar mot
ån i norr. Tågarp präglas av dalgångens topografi och
dess omgivande betesmarker mot väster och åkermark
mot öster. Runt Tågarp finns flera naturområden
såsom Rönneberga backar i söder och Rååns dalgång,
Rönnarpsbjer och Ättedammen i norr. Inom Tågarps
tätort finns få grönområden. Genom tätortens västra del
finns ett grönstråk med klippta grönytor, lekplats och
utsikter mot Råån.
Tågarp är i stort behov av sammanhängande grönblå
strukturer och fler grönområden för rekreation. I
översiktsplanen föreslås därför ett skogsområde
utvecklas i södra delen av tätorten. Vidare föreslås i
översiktsplanen ett nytt grönblått stråk med koppling till
framtida utvecklingsområden och Råån. Rååns dalgång
har goda förutsättningar att tillgängliggöras ytterligare
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för rekreation. I norra delen av tätorten föreslås därför
ett östvästligt grönblått stråk. Goda förutsättningar finns
även för utveckling av vandringsled längs Råån och
österut mot Sireköpinge.

Stationen och järnvägen omfattas av riksintresse
för kommunikationer. Vid planläggning eller annan
förändring i närheten av järnvägen ska utredningar
genomföras och åtgärder vidtas för att säkerställa att
riksintresset inte påverkas negativt.

Riksintressen
Hela Tågarp omfattas av riksintresse för kulturmiljövård
(M10). Riksintresset beskrivs som en dalgångsbygd
rikt på fornlämningsmiljöer med bronsålderhögar och
järnåldersgravfält. Vidare finns vidsträckt allèlandskap
med gammal bebyggelse. I stationssamhället
Tågarp finns äldre vägmöte med skjutshåll och
gästgivarrörelse samt småskalig och tidstypisk
bebyggelse. Utvecklingsområdet Tågarps skog ligger
inom riksintresse för kulturmiljövård. Att anlägga en
rekreationsskog kommer inte påverka riksintresset för
kulturmiljövård negativt. Inga fornlämningar har hittats
på föreslagen mark.

Utvecklingen av ny bebyggelse i Tågarp bedöms inte
få en negativ påverkan på gällande riksintressen. Vid
nybyggnation i Gluggstorpsområdet i västra delen av
tätorten finns planer för flera dagvattendammar som ska
fördröja dagvattnet. Påverkan på vattendraget kommer
bli minimalt.

Vid planläggning eller annan förändring i eller
i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur ska
riksintressets värden särskilt beaktas och hanteras
varsamt så att kulturmiljön inte förvanskas. Ny
bebyggelse ska anpassas till och vidareutveckla de
befintliga värdena.

Intill Tågarp i norr ligger riksintresse för friluftsliv
Råån FM 07. Kommunen strävar efter att förbättra
tillgängligheten till Råån genom att anlägga
vandringsstråk utmed ån och koppla dessa till grönstråk i
Tågarps tätort.

Riksintresse naturvård (N 45) omfattar Rååns dalgång
med vattendrag. Dalgången har stora geologiska och
biologiska värden. Delar av området är detaljplanelagt för
bostäder och grönområde och hänsyn till riksintresse ska
vid exploatering tas enligt lag.
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Jordbruksmark
I Tågarp föreslås ingen ny mark för bebyggelse på
jordbruksmark. En större detaljplan som medger
en omfattande utbyggnad av bostäder, centrum
och service på jordbruksmark finns i västra delen
av tätorten. Ett område för anläggning av skog
föreslås på jordbruksmark i södra delen av tätorten.
Jordbruksmarken som föreslås för anläggning av skog är
klassad som 8 och brukas idag som åkermark. Den totala
arealen jordbruksmark som översiktsplanen föreslår ska
exploateras för anläggning av skog i Tågarp omfattar
3,2 ha. Kommunen motiverar föreslagen utbyggnad av
skog med behovet av grönområden för rekreation och
förbättrad biologisk mångfald i Tågarp.
I Tågarp, liksom i övriga tätorter i kommunen, är
tillgången på obebyggd mark som inte är jordbruksmark i
eller i direkt anslutning till tätorten mycket begränsad.
För den föreslagna utbyggnaden av skog i Tågarp
finns inga lämpliga alternativa lokaliseringar som inte
ianspråktar jordbruksmark. Det beror framför allt på
att området behöver ligga i nära anslutning till befintlig
tätort för att fungera som närrekreationsområde.

68

Om och när den föreslagna jordbruksmarken tas i
anspråk i tätorterna ska detta ytterligare motiveras i
detaljplaner och/eller vid bygglov.

Barnperspektiv
Vid framtagandet av översiktsplanen har barn och ungas
synpunkter från visionsarbetet beaktats och arbetats in i
översiktsplanens strategier och förslag på åtgärder. För
tätorten Tågarp är sådana strategier och åtgärder till stor
del kopplade till utvecklingen av Gluggstorpsområdet,
där utvecklingen först och främst föreslås ske i områden
med god anslutning till pågatågstationen. För Tågarp
föreslås även en utveckling av befintligt centrum för
att främja handel, service, upprustning av byggnader
och den offentliga miljön. Trafiksäkerhetsåtgärder
föreslås för de centrala delarna av Tågarp utmed väg
110 liksom trygga och trafiksäkra gång- och cykelstråk
inom tätorten och till Billeberga. Vidare föreslås för
Tågarp grönstrukturen utvecklas väsentligt i form av
stråk och tillkomsten av grönområden och en ny skog
som möjliggör för bland annat skolor och förskolor att
använda.
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Förklaring utvecklingsområden Tågarp
Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar:
Grönstruktur med vattendrag, vattenhantering, gång- och cykelstråk, stationsnära läge
och gatu- och kvartersstruktur.
1

2

3
4

5

Gluggstorp – Utbyggnad av främst bostäder på detaljplanelagd
mark för bostäder. Större delen av området brukas idag som
åkermark. Området byggs ut i etapper där första etappen avser
området närmast järnvägsstationen. Området möjliggör för cirka
235 nya bostäder. Marken ägs delvis av kommunen.
Utveckling av befintligt centrum – Centrumutvecklingen
avser för detta stråk åtgärder för att främja handel och service
samt trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder för upprustning av
byggnader och allmän förbättring av offentliga platser. Området
ligger i en lågpunkt vilket kan orsaka översvämning vid höga
flöden i Råån. Översvämningsrisker och lämpliga åtgärder
bör utredas för området. Inom Rååns vattenråd finns förslag
på att denna åsträcka ska ledas tillbaka till sitt ursprungliga,
slingrande lopp. Hänsyn ska tas till framkomlighet. Vägar
statligt ägda, resterande mark är till större del privatägd.
Tågarps skog – Utveckling av ny skog. Området föreslås
utvecklas till rekreationsskog med utegym, skogslekplats och
odlingslotter. Marken ägs av kommunen.

6

Grönstruktur och rekreation i Gluggstorp – Utveckling
av grönområde på detaljplanelagd mark för grönområde.
Utveckling för att möjliggöra för rekreation och lek, samt ytor
för dagvattendammar och vall mot jordbruksmarken i väster.
Grönområdet kopplas samman med övrig grönstruktur genom
Tågarps gröna stråk.

7

Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – I samband med
utbyggnad av Gluggstorp behövs en cykelkoppling längs
Härslövsvägen till busstorget för vidare färd mot idrottsplatsen
och andra målpunkter.

8

Trafiksäkerhetsåtgärd för gång och cykel – En överfart
över Härslövsvägen i korsningen med Stationsvägen och
Annerogatan föreslås för att skapa en säker passage för
fotgängare och cyklister som kommer söderifrån till stationen.

9

Trafiksäkerhetsåtgärder för gång och cykel – En tydligt
markerad och säker koppling till idrottsplatsen från områdena
väster om riksvägen föreslås, med säker passage över riksvägen.

Tågarps gröna stråk – Utveckling av grönt stråk. Utveckling
av grönt stråk för rekreation föreslås från centrum via Tågarps
skog genom Gluggstorpsområdet och tillbaka till tågstationen
och centrum.
Rååns dalgång – Åtgärder för naturvård och utveckling för
rekreation. På kommunens mark förbättras strandzonen
utmed ån för biologisk mångfald och ökad tillgänglighet till
ån. Vandringsstråk kan utvecklas till Sireköpinge. Dalgången
är utpekad som riksintresse för naturvård och omfattas av
landskapsbildskydd. Strandskydd gäller utmed Råån utanför
detaljplan. Marken söder om ån ägs av kommunen och marken
norr om ån är privatägd.
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LANDSBYGDEN
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STRATEGIER FÖR LANDSBYGDENS
UTVECKLING
• Bibehåll livet på landsbygden och utveckla i gynnsamma lägen
• Stärk infrastruktur och kommunikationer mellan landsbygden och
tätorterna
• Utveckla landsbygdsturismen och samordna denna med utvecklingen av
regionala och kommunala cykelvägar och leder
• Bevara och vidareutveckla sammanhängande grönblå strukturer och öka
tillgängligheten till dessa
• Stärk förutsättningarna för företagande på landsbygden

Yta Svalövs kommun: 388,62 km2
Åkermark: 21 434 ha
Betesmark: 1271 ha
Skogsmark: 12 716 ha, varav produktiv skogsmark 11 692
ha och improduktiv skogsmark 1024 ha.

Antal invånare på landsbygden 2019*: 4320
Befolkningsutveckling 2000-2019: - 70
* Boende utanför de sex tätorterna Svalöv, Teckomatorp, Kågeröd,
Billeberga, Röstånga och Tågarp

LANDSBYGDEN I SVALÖVS KOMMUN
Landsbygden i Svalövs kommun präglas av landskapet
och dess tre bygder; slättbygd, mellanbygd och
skogsbygd. Naturliga förutsättningar som topografi,
berggrund och jordarter har genom historien legat till
grund för människans brukande och utveckling av
dessa bygder. Idag domineras markanvändningen på
landsbygden av jord- och skogsbruk.
Svalövs landsbygd har många värdefulla natur- och
kulturmiljöer. Landsbygdens stora variation på
natur- och kulturmiljöer är en stor tillgång för såväl
boende, företagande och besökare i kommunen.
Landskapets stora variation bidrar även till en rad olika
ekosystemtjänster som kan medföra ökad resiliens
i landskapet. Variationen är en viktig faktor för att
motverka klimatförändringar, förlust av biologisk
mångfald och kemisk belastning.

Framtida utveckling
Natur och grönblå struktur
Landsbygden i Svalövs kommun har en stor variation på
värdefulla livsmiljöer och landskap med stor biologisk
mångfald som den fysiska planeringen behöver verka för
att bevara, utveckla och tillgängliggöra. Utvecklingen av
en sammanhängande grönblå struktur i kommunen är en
del och en viktig förutsättning för kommunens övriga
utvecklingsarbete med ekosystemtjänster, naturvård,
åtgärder för miljömål och skötsel av vattendrag.

ske i dialog och samverkan med boende, företagare
och föreningar och gå hand i hand med bevarandet av
värdefull natur-, åker- och skogsmark. Kommunen är
därför positiv till initiativ för upprustning av ovårdade
fastigheter på landsbygden. För en levande landsbygd är
det även viktigt att viss tillkommande bebyggelse tillåts.
Ny bebyggelse bör främst tillkomma i gynnsamma lägen
där behovet, efterfrågan och nyttan är som störst och
där tillgång till kollektivtrafik, bredband och VA kan
tillgodoses. I översiktsplanen redogör kommunen för
ställningstaganden gällande bland annat nya bostäder på
landsbygden under rubriken ”Riktlinjer för bebyggelse
på landsbygden” i detta kapitel.

Infrastruktur och kommunikationer

God infrastruktur i form av fiber, VA och hållbara
transportmöjligheter är en förutsättning för boende och
företagande på landsbygden. Kommunens pågående
arbete med utveckling av fiber och VA på landsbygden
behöver fortgå och vidareutvecklas. Kommunen ska även
fortsättningsvis verka för utvecklingen av en fossilfri
energiproduktion och en god försörjning av el och för en
hög avfallssortering för de boende på landsbygden.

Boende och bostäder

Goda buss- och cykelförbindelser på landsbygden är
en nödvändighet, särskilt för barn och unga boende
på landsbygden. Vid den framtida planeringen av
kommunikationer behöver buss- och cykelförbindelser
mellan landsbygden och framtida stationsorter
prioriteras. Befintlig linjebusstrafik behöver bevaras och
utvecklas och gång- och cykelförbindelser inom såväl
som utanför kommunens gränser behöver utvecklas. I
översiktsplanens tätortskapitel föreslås ett flertal nya
trafiksäkra cykelvägar och cykelleder som kopplar
samman landsbygden med omgivande tätorter. För barn
och ungdomar boende på landsbygden är trafiksäkerheten
i dagsläget bristande och åtgärder för att säkra trygga
skolvägar och busshållplatser på landsbygden behöver
därför prioriteras.

I landsbygdskommunen Svalöv bor en tredjedel av
invånarna utanför de större tätorterna. I den fysiska
planeringen behöver vi stärka möjligheterna att bo och
verka på landsbygden. Landsbygdsutvecklingen behöver

Användningen av bilen som transportmedel är avgörande
för att leva och verka på landsbygden. Kommunen
verkar därför för att samtliga vägar i kommunen ska

Kommunen behöver medverka till att värdefulla naturoch kulturmiljöer i kommunen värnas, vårdas och visas.
Detta sker i samarbete med regionala och lokala organisationer. Vattendragens ekologiska status ska förbättras
genom aktivt arbete med att sprida information om vattenvårdsåtgärder inom vattenråd och dikningsföretag.
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Småorter och cirka invånarantal och areal (SCB, 2015)
Källs Nöbbelöv: 50 invånare, 13 ha areal
Sireköpinge: 53 invånare, 20 ha areal
Norrvidinge kyrkbyn: 54 invånare, 19 ha areal
Norrvidinge stationsbyn: 77 invånare, 27 ha areal
Håstenslöv: 51 invånare, 12 ha areal

vara trygga och trafiksäkra. Utvecklingen av hållbara
kommunikationer är samtidigt viktig och kommunen
verkar därför på sikt för ett fossilfritt transportsystem
där privatbilism tillsammans med kollektivtrafik och
cykling samspelar för att möjliggöra hållbara resor i hela
kommunen.

Näringsliv och turism

En stor andel av kommunens företag finns på
landsbygden. För att stärka förutsättningarna för
befintliga verksamheter och främja möjligheten för
fler företag att etablera sig på Svalövs landsbygd
behöver den fysiska planeringen bland annat verka
för att tillgodose efterfrågan på mark, infrastruktur
och bostadsbyggande. Utöver detta är det av stor vikt
att samverkan och samordningen mellan kommunens
fysiska planering och näringsliv vidareutvecklas. Då en
stor del av näringsverksamheterna på landsbygden finns
inom gröna näringar kan kommunen stärka företagarnas
förutsättningar genom att bland annat främja
konsumtionen av närproducerade varor och tjänster.
Kommunens unika naturmiljöer, skiftande landskap
och flerkärniga ortsstruktur ger goda förutsättningar för
en utvecklad landsbygdsturism. Kommunens pågående
arbete med att utveckla destinationer och möjliggöra
för bland annat turistboende på landsbygden behöver
därför fortgå, vidareutvecklas och samordnas med
kommunens övriga fysiska planering. Utvecklingen av
landsbygdsturismen hänger samman med utvecklingen
av regionala leder och vägar för gång och cykel och
behöver därför samordnas med nya gång- och cykelvägar
mellan Svalövs landsbygd och de större tätorterna.
Vidare är det av stor vikt att gång- och cykelleder och
vägar tillgängliggörs genom skyltning.

Torrlösa: 93 invånare, 20 ha areal
Munkagårda: 56 invånare, 25 ha areal
Axelvold: 88 invånare, 15 ha areal
Ask: 63 invånare, 18 ha areal
Stenestad: 84 invånare, 31 ha areal

Grindhus (MK 176). Övriga riksintressen på landsbygden är riksintresse för kommunikationer, riksintresse för
totalförsvar, riksintresse för luftfart och riksintresse för
värdefulla ämnen.

Jordbruksmark
Markanvändningen på Svalövs landsbygd domineras
av jord- och skogsbruk. Kommunen verkar för ett
långsiktigt hållbart jordbruk där jordens och vattnets
kvalitéer inte försämras. I översiktsplanen redogör
kommunen för ställningstaganden gällande bevarande
och ianspåktagande av jordbruksmark under rubriken
”Riktlinjer för bebyggelse på landsbygden” i detta kapitel
samt under rubriken ”Jordbruksmark” i hänsynskapitel.

Barnperspektiv
Vid framtagandet av översiktsplanen har barn och ungas
synpunkter från visionsarbetet beaktats och arbetats
in i översiktsplanens strategier och förslag på åtgärder.
För landsbygden i Svalövs kommun föreslås strategier
för utvecklingen av infrastruktur och kommunikationer
där ett stort fokus ligger på trygga och trafiksäkra
buss- och cykelförbindelser till närliggande tätorter
där skolor, fritidsaktiviteter, kommersiell service och
pågatågstationer eller regionbuss finns. Naturen på
landsbygden behöver bevaras och utvecklas bland annat
genom att ytterligare tillgängliggöra denna för rekreation
och turism. För att främja bevararandet av natur- och
kulturvärden och miljön ska kommunen fortsätta arbeta
med utvecklingen av fossilfria alternativ inom energi och
transporter.

Riksintressen

På landsbygden finns fyra områden som omfattas av
riksintresse naturvård. Dessa är Norrvidinge och Dagstorps backar (N 50), Saxån- Braån (N 49), Rååns dalgång
(N 45) och Söderåsen (N 48). Riksintresse för friluftsliv finns för Söderåsen (FM 05) och Råån (FM 07).
Områden med riksintresse för kulturmiljövård ligger i
Norrvidinge -Södervidinge (MK 32), Teckomatorp (MK
177), Trolleholm (MK 31), Rååns dalgång (MK 10) och
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RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSE PÅ LANDSBYGDEN
Riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi värnar om jordbruksmarken och undviker större ianspråktagande av kvalitativ jordbruksmark.
Vi undviker av klimatskäl bebyggelse i lågpunkter som kan medföra risk för översvämning, kalluftsansamling
och inversion.
Vi ser positivt på ny bebyggelse som utvecklar besöksnäringen och friluftslivet.
Vi ser positivt på ny bebyggelse för att underlätta generationsskifte i jordbruket eller bidrar till sidoverksamhet i
jordbruket, till exempel bed and breakfast.
Vi ser positivt på ersättningsbyggnader på etablerad tomt och bebyggelse på redan ianspråktagen mark.
Vi ser positivt på ny bebyggelse som lämpligast ligger på landsbygd, till exempel hästgårdar eller naturnära
boende.
Vi verkar för att befintliga näringsverksamheter på landsbygden ska kunna utvecklas och bör kunna tillåta dessa
att utvidga sin verksamhet i anslutning till befintlig bebyggelse.
Vi verkar för att anläggningar andra än byggnader ska kunna tillkomma där det är lämpligt utifrån platsens
förutsättningar, exempelvis master, transformatorstationer, parkeringar eller liknande.
Vi ser positivt på ny bebyggelse för verksamheter som stimulerar lokala arbetstillfällen och lokal ekonomi, till
exempel ekobyar eller rekreationsverksamhet.
Vi verkar för en säker dricksvattenförsörjning och hantering av avlopp och utreder inför ny utbyggnad
förutsättningar för detta.

Riktlinjer för ny bebyggelse på Söderåsen (område för riksintresse N48)
•
•
•
•
•
•

Vi verkar för att ny bebyggelse ej ska tillåtas på Söderåsens känsliga sluttningszoner.
Vi ser positivt på försiktig komplettering av enstaka hus enligt lokal byggnadstradition i anslutning till befintlig
bebyggelse.
Vi ser positivt på ny bebyggelse som behövs för besöksnäringen om denna ej står i konflikt med natur- och
kulturvärden.
Vi ser positivt på nybyggnationer på ödetomter där tidigare hus kan ersättas med nya.
Vi ser positivt på nybyggnationer som kan erfordras för naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen, till
exempel vandrarhem.
Vi verkar för att nybyggnationer ska lokaliseras med stor hänsyn till terräng och omgivning.

Riktlinjer för landskapsbild, placering och utformning av bebyggelse på
landsbygden
•
•
•
•
•
•
•

Byggnader placeras och utformas på ett lämpligt sätt med avseende till landskapsbild samt natur- och
kulturvärden.
Naturliga avgränsningar i landskapet föreslås utnyttjas. Stöd bör sökas i befintlig vegetation och
landskapsstruktur. Höjdlägen prioriteras.
Nya fastighetsgränser bör om möjligt anpassas till äldre ägogränser som framhävs i stenmurar, staket och
vegetationsridåer.
Placering bör ske i eller i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur, utefter befintligt vägsystem.
Om den lokala byggnadstraditionen bryts bör ny bebyggelse tillföra andra arkitektoniska eller miljömässiga
värden.
Ekonomibyggnader bör placeras i anslutning till gårds- och bybildningar.
Höga plank och murar undviks.
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4

Landsbygdsområden
1. Slätt- och backlandskap runt
Saxån och Braån
2. Odlingslandskap runt Svalöv
3. Rååns dalgång
4. Trolleholms skog
5. Beteslandskap vid Pålstorp,
Svenstorp, Skogsgård och Axelvold
6. Halmstad by och Duveke mosaiklandskap
7. Knutstorpsbygden
8. Backlandskap runt Ask
9. Landskap runt Vegeå och
Hallabäcken
10. Söderåsens odlingslandskap
runt Stenestad
11. Söderåsens skogsbygd
12. Kongabygden
13. Jällabjärs skogsbygd
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LANDSBYGDSOMRÅDEN I SVALÖVS KOMMUN
Eftersom planeringsförutsättningarna varierar stort
inom kommunens olika delar så har Svalövs landsbygd i
följande landsbygdskapitel delats in i mindre geografiska
områden. För landsbygdsområdena görs på följande sidor
en kort beskrivning av landskapets karaktär och vilka
framtida planeringsinriktningar kommunen kan verka
för eller medverka till. Förslagen till inriktningar för
landsbygdsområden har tagits fram med utgångspunkt i
områdenas befintliga ekosystemtjänster och en analys av
vilka ekosystemtjänster som behöver bevaras och/eller
utvecklas.

och Norra Skrävlinge. Kommunalt verksamhetsområde
för VA finns i Håstenslöv samt i Norrvidinge där det
även finns ett stort livsmedelsföretag. Vatten- och
spillvattenledningar för Håstenslöv och Norrvidinge är
sammanhängande med Teckomatorp.
Inriktning

•

•

Hållbart jordbruk är viktigt i området. Marker utmed
Saxån och Braån behöver vårdas antingen genom
slåtter eller bete.
Utveckla fler småbiotoper i åkerlandskapet. Detta
kan vara trädridåer och örtrika vägrenar.
Planera och genomför vattenvårdsåtgärder utmed och
i Välabäcken och Braån.
Förbättra tillgängligheten till landskapet och
naturområden från tätorterna Teckomatorp och
Billeberga genom planering av fler gröna cykelstråk
och vandringsleder.

Ekosystemtjänsterna är;
• Stödjande: Biologisk mångfald och jordmånsbildning
• Reglerande: Pollinering och klimatreglering
• Försörjande: Produktion av livsmedel och trävirke
• Kulturella: Kulturarv och friluftsliv

•

Beskrivning och förslag till inriktning
för landsbygdsområden

2. Odlingslandskapet runt Svalöv

Gemensamma inriktningar för samtliga landsbygdsområden 1-13
•
•
•

Verka för utveckling av kollektivtrafik
Medverka till planering av nya cykelvägar eller
cykelleder på landsbygden
För bebyggelse se Riktlinjer för bebyggelse på
landsbygden

1. Slätt och backlandskap runt Saxån och
Braån
Området karaktäriseras av vidsträckta och storskaliga
odlingsfält. Landskapet är både flackt och backigt.
Vägarna följer ofta topografin. Runt Saxån och
Norrvidinge ligger flera fornlämningsmiljöer med stora
kultur- och naturvärden. Dessa bronsåldershögar är också
ett viktigt inslag i landskapsbilden.
Södra delen av området ligger inom riksintresse för
naturvård och kulturmiljövård. Ekeshögarna som är
ett Natura 2000-område är en bronsåldershög med en
säregen ängsvegetation. Saxåns meandrande lopp och
den mer dikningspåverkade Braån är andra värdefulla
naturinslag. Saxån har god ekologisk status medan Braån
och Välabäcken har otillfredsställande ekologisk status.
Naturvärden är också knutna till pilevallar, lummiga
gårdsmiljöer, lövdungar och trädgårdar med mera.
Bebyggelsen består av utspridda gårdar eller samlad
bebyggelse i byar som Norrvidinge, Håstenlöv, Trää

•

Runt Svalöv präglas landskapet av stora odlingsfält med
långa utsikter. Närmast Svalöv finns en lång tradition på
växtförädling. Vidare brukar Svalöfs gymnasium flera
marker för utbildning inom lantbruk och djurskötsel.
Vägarna är ofta raka i denna fullåkersbygd.
Svalövsbäcken, Torrlösabäcken och andra biflöden till
Braån är viktiga grönblå stråk. Natur finns också i alléer,
pilevallar, nyanlagda våtmarker och skyddszoner utmed
vattendragen. Ett speciellt inslag är ”märgelgravarna”,
små vattensamlingar i en miljö som annars är fattig på
ytvatten. Vindkraft och kraftledningar syns och är ibland
påtagliga i detta landskap.
Bebyggelsen karaktäriseras av spridda gårdar och samlad
bebyggelse i byarna Källs Nöbbelöv, Munkagårda,
Tirup, Tarstad och Torrlösa. Det finns också en hel del
storgårdar som Vittskövle gård i öster och Lönnstorp
i norr. Östraby kvarn är ett viktigt landmärke i öster.
Jordbruksföretag dominerar men även företag som
inriktar sig mot landsbygdsturism finns. Cykelväg finns
mellan Svalöv-Teckomatorp och Svalöv-Torrlösa.
Inriktning

•

•
•
•

Hållbart jordbruk är viktigt i området. I Braån och
Torrlösabäckens dalgång hålls landskapet öppet
genom fortsatt bete.
Utveckla fler småbiotoper i åkerlandskapet. Detta
kan vara trädridåer och örtrika vägrenar.
Planera och genomför vattenvårdsåtgärder utmed och
i Svalövsbäcken och Braån.
Förbättra tillgängligheten till landskapet och
naturområden från Svalövs tätort genom planering av
fler gröna cykelstråk och vandringsleder.
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3. Rååns dalgång

4. Trolleholms odlings- och skogslandskap

Rååns dalgång ligger till större delen i ett öppet
odlingslandskap. I Sireköpinge rinner Halmstadbäcken,
Tarstadbäcken och Tirupsbäcken ihop till Råån.
Råån är delvis utgrävd och rätad. Flera våtmarker har
anlagts och en sträcka har återmeandrats i Sireköpinge.
Dalgången är geologisk intressant med flera skärningar i
sluttningarnas Trias-Jura bergarter. Området ligger inom
riksintresset Rååns dalgång naturvård och Rååns dalgång
för kulturmiljövård. I området runt Tirupsbäcken och
Råån finns flera diabaskullar med höga naturvärden.
Området är rikt på fornlämningsmiljöer. Andra viktiga
naturinslag är Rönnarps stenbrott och den långa lindallén
vid storgården Spargott.

Trolleholms godslandskap omges av ett öppet
odlingslandskap och stora produktionsskogar. Närmast
slottet finns långa trädalléer med olika lövträd. Andra
värdefulla naturinslag är gamla ekhagar, lövskogsraviner,
Vallabäcken, Trolleholmsjön och Rishagen.
Naturområdena är tillgängliga för besökare och är en
viktig utemiljö för förskolan i området. Genom området
går Sverigeleden, en nationell cykelled.

I området går väg 110 som är trafikerad med tung
trafik. Sireköpinge kyrkby har kulturhistorisk
intressant bebyggelse. I övrigt är bebyggelsen spridd
med storgårdar och enskilda hus eller samlat i byarna
Brödåkra och Norraby.

Inriktning

Slottet är från medeltiden och omges av vallgrav och
park. I närheten ligger arbetarbostäder, smedja och den
gamla skolan. Delar av området ingår i Trolleholms
riksintresse för kulturmiljövård.

•
•
•

Inriktning

•
•

•
•

•

Hållbart jordbruk är viktigt i området.
Utveckla fler småbiotoper i åkerlandskapet. Det kan
vara trädridåer eller örtrika vägrenar. Viktigt att
vårda befintliga småbiotoper som t.ex. diabaskullar
och fornlämningsmiljöer.
Planera och genomför vattenvårdsåtgärder utmed och
i Råån och dess biflöden.
Förbättra tillgängligheten till landskapet och
naturområden från Tågarps tätort genom bl.a.
planering av vandringsväg och cykelstråk mellan
Tågarp och Sireköpinge och på sikt även mot
Helsingborg och Söderåsen.
I Sireköpinge är det viktigt att bevara det rumsliga
sambandet mellan kyrka, prästgård, skola och
sätesgård.

•
•

Hållbart jord- och skogsbruk är viktigt i detta
område.
Utveckla fler småbiotoper i åkerlandskapet. Detta
kan vara trädridåer eller örtrika vägrenar.
Medverka till att de värdefulla naturområdena runt
Trolleholm långsiktigt skyddas.
Planera och genomför vattenvårdsåtgärder utmed och
i Vallabäcken speciellt uppströms Trolleholm.
I Trolleholm är det viktigt att bevara sambandet
mellan slottet och omgivande bebyggelse och natur.

5. Beteslandskapet vid Pålstorp, Svenstorp,
Skogsgård och Axelvold
Norr och nordöst om Svalöv ligger ett småbrutet och
pastoralt beteslandskap rikt på gamla kulturspår såsom
slåtterängar, stengärden, torpruiner, fägator, trädridåer
och gamla träd. Permanenta betesmarker är viktiga för
grundvattenbildning. I öster och norr brukas marken
mest som odling. Runt de medelstora åkrarna växer ofta
trädridåer vilket skapar en rumslig karaktär.
I området ligger det kommunala naturreservatet
Svenstorp-Bolshus fälad och Källstorps ekhage som är
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biotopskyddat. Höje backe, Prästafäladen och Pålsbo är
andra områden med stora natur- och kulturvärden. Större
skogsområde finns norr om Källstorp där skogsforskning
sker. Braån, Svalövsbäcken och Axelvoldsbäcken har sina
upprinningsområden i denna bygd. Landskapet är viktigt
för rekreation och uteundervisning.
Bebyggelsen består av små gårdar, enstaka större gårdar
och ensamliggande hus. Samlad bebyggelse finns i
byarna Axelvold, Källstorp, Rävatofta och Gryttinge.
Runt storgården Axelvold finns ett allélandskap med
gamla träd.

Andra viktiga natur- och kulturområden är Bare mosse
i öster som är kommunens äldsta boplats och Bulls
måse i väster som är ett viktigt fågelområde. Stora
produktionsskogar med barr eller löv växer runt Duveke
och söder om Böketofta gård. Runt Simmelsberga finns
ett småskaligt odlings- och beteslandskap som är rikt
på skogsdungar och trädrader. Vattendragen är små och
rinner både mot Vegeå i norr och Råån i söder.

Inriktning

Bebyggelsen skiftar mellan samlad bebyggelse i
Brödåkra och Halmstad by och enskilda hus, mindre och
större gårdar ute i landskapet. Tre stora vindkraftverk
finns sydöst om Duveke. Genom området går Tycho
Braheleden, en turistled för cykel.

•
•

Inriktning

•
•

•
•
•

Hållbart jord- och skogsbruk är viktigt i området.
Småbiotoper och gamla kulturspår måste fortsätta
vårdas.
Naturreservatet Svenstorp- och Bolshus fälad ska
skötas enligt fastställd skötselplan.
Medverka till att de värdefulla naturbetena har
fortsatt bra betestryck och att de får ett långsiktigt
skydd.
Viktigt att behålla och utveckla naturbetena i ett
sammanhängande stråk mellan Svalöv och Kågeröd.
Planera och genomför vattenvårdsåtgärder utmed och
i de små vattendragen.
Medverka till att utveckla vandring- och cykelstråk
till naturbeteslandskapet.

•
•
•
•

Hållbart jord- och skogsbruk är viktigt i området.
Viktigt att fortsätta vårda det värdefulla ek -och
allélandskapet.
Planera och genomför vattenvårdsåtgärder utmed och
i de små vattendragen.
I Duveke är det viktigt att behålla sambandet mellan
olika gamla kulturbyggnader.

6. Halmstad by, Duveke och Simmelsberga
mosaiklandskap

I det flacka odlingslandskapet runt Halmstad by är
trädridåer vanligt mellan ofta långsmala åkertegar.
Märgelgravar och åkerholmar är viktiga naturinslag på
fälten. Närmast Duveke gods växer gamla ekskogar.
Alléerna med jätteekar och oxel är utmärkande
utmed vägen genom Duveke och ner till Sireköpinge.
Ett skogsområde med gamla ekar och bokar är
biotopskyddat.
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7. Knutstorpsbygden

Runt Knutstorps borg finns ett unikt eklandskap både på
åkermarken och i betesmarkerna. De gamla och grova
ekarna är viktiga för många ovanliga växt- svamp- och
djurarter. Produktion med löv- och barrskogar och stora
odlingsfält sätter också sin prägel på denna bygd.
Vattendraget Vegeå rinner både slingrande och rak i
norra delen och flera vattenvårdsåtgärder har gjorts. I
nordväst ligger Knutstorps motorbana som har många
besökare under säsong. I pågående detaljplan för
motorbanan planeras för en utveckling av verksamheten
och för utbyggnad av bland annat boende för besökare.
Norra delen av området ligger inom Söderåsens
riksintresse för naturvård. Bebyggelsen präglas av
spridda hus och gårdar.
Inriktning

•
•
•
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Hållbart jord- och skogsbruk är viktigt i detta
område.
Viktigt att vårda och långsiktigt skydda
eklandskapet.
Planera och fortsätt att genomföra
vattenvårdsåtgärder utmed och i Vegeå.

•
•

Medverka till att synliggöra Tycho Braheleden
Planera för en hållbar utveckling av motorbanan
Ring Knutstorps verksamhet med fokus på
utveckling av besöksnäringen.

8. Backlandskapet runt Ask

Runt byn Ask finns ett vackert böljande landskap där
odling dominerar. På höjderna växer små skogsdungar
med ädellövträd och i sänkorna finns betesmarker eller
blöta kärr och våtmarker. Bygden är rik på småbiotoper.
Ask våtmark är ett viktigt naturområde liksom
Tibbarödsravinen. Genom jordbrukslandskapet rinner
fler små bäckar som mynnar ut i Lilla Bäljaneå. Denna å
har flera naturliga sträckor men på många platser är den
utdikad och rätad.
Cykelväg finns mellan Röstånga och Skäralid och en ny
cykelväg planeras till Billinge. Samlad bebyggelse finns i
byn Ask. I övrigt finns spridda hus och gårdar.
Inriktning

•
•

Hållbart jord- och skogsbruk är viktigt i området.
Viktigt att vårda småbiotoper som t.ex
lövskogsdungar och våtmarker.
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•
•
•
•

Planera och genomför vattenvårdsåtgärder utmed och
i Lilla Bäljaneå.
Verka för att Tibbarödsravinen får ett långsiktigt
skydd.
Medverka till att nya vandring- och cykelstråk
utvecklas från Röstånga.
Det böljande landskapet måste beaktas vid
nybyggnation.

Bebyggelsen består av små kringbyggda gårdar eller
enskilda hus. Samlad bebyggelse finns i byn Skaftarp och
i Nyåkra sommarstugeområde. Små grusvägar lämpar sig
väl för rekreation till fots, cykel och häst.
Inriktning

•
•

9. Landskapet runt Vegeå och Hallabäcken
Stora odlingsfält, produktionsskog och betesmarker
präglar Vegeåns dalgång. Ån är rätad hela sträckan
mellan Kågeröd och Bensige vid kommungränsen mot
Bjuv. Delvis finns långa utsikter utmed Söderåsens
lövskogsklädda förkastningsbrant.

•

Landskapet mellan Vegeåns dalgång och Hallabäcken
är en mosaik av trädbeväxta betesmarker, öppna
åkermarker, små ädellövskogar och barrskogar. Flera
gamla betesmarker, ängsmarker och lövskogar har höga
naturvärden. Liaängens naturreservat är ett artrikt
kalkrikärr omgiven av fuktängsvegetation. Området
ligger inom riksintresse för naturvård och delar av
området skyddas som Natura 2000-område.

•

•

Hållbart jord- och skogsbruk är viktigt i området.
Viktigt att fortsätta vårda småbiotoperna i
landskapet.
Viktigt att behålla landskapets karaktär där
lövskogsklädd sluttning på Söderåsen möter det
omgivande öppna slättlandskapet och de markerade
ådalarna.
Planera och genomför vattenvårdsåtgärder utmed och
i Vegeå och tillrinnande bäckar.
Utveckla vandringsleder och cykelledsstråk från
Kågeröd till strövområden och naturreservat på
Söderåsen.
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10. Söderåsens odlingslandskap runt Stenestad

11. Söderåsens skogsbygd

Runt Stenestads kyrkby är landskapet mjukt böljande och
uppodlat. De små odlingsmarkerna och beteshagarna är
omgärdade av stenmurar med bryn av buskar och träd.
På en del betesmarker växer en och ek.

Söderåsens urbergshorst är ett viktigt landmärke i
nordvästra Skåne. De branta sluttningarna och de djupa
sprickdalarna är geologiskt unika och hyser ovanliga
livsmiljöer med en rad olika hotade växter, svampar
och djur. Ädellövskog är den vanligaste skogstypen i
sluttningen medan alkärr finns i fuktiga sänkor och
utmed bäckarna. Norr om Kågeröd och på platån finns
stora produktionsskogar med gran- och ädellövsskog.

Landskapets alla småbiotoper och naturbeten har höga
natur- och kulturvärden. Små våtmarker har anlagts
i landskapet. De rena vattendragen Klövabäcken och
Eningebäcken ringlar sig fram i denna bygd. Mellan
Kågeröd och Stenestad går en pilgrimsled på den gamla
byvägen.
De små grusvägarna är lämpliga för vandring, cykling
och ridning. Bebyggelsen är samlad runt Stenestads
kyrkby och i övrigt utspridd som enskilda gårdar och
hus. Ett mindre sommarstugeområde finns väster om
Stenestad.
Inriktning

•
•
•
•

Småskaligt och hållbart jord- och skogsbruk samt
landsbygdsturism är viktigt i området.
Viktigt att fortsätta vårda naturbetena och
småbiotoperna.
Vårda de små naturliga bäckarna och
förutsättningarna för bottenfauna och fiskvandring.
Det värdefulla naturbetet och lövskogsområdet som
finns på kommunens egen mark bör få ett långsiktigt
skydd.

Naturreservaten Tranerödsmosse och Grindhus
naturbete berättar hur landskapet utvecklats genom
tiden. Söderåsens nationalpark med djupa sprickdalar,
gamla ädellövskogar och rena bäckar har speciellt
höga naturvärden men är också en viktig plats
för besöksnäringen. Andra skyddade områden är
Hallabäckens dalgång och Klövahallar. Dessa områden
är också skyddade som natura 2000-område. Söderåsen
är utpekat som ett nationellt viktigt område för vatten
med många värdefulla vattendrag och sjöar. De flesta
bäckarna har god ekologisk status.
Naturturismen är utbredd speciellt i och runt Söderåsens
nationalpark samt i Klåveröds strövområde och i
Finnstorps strövområde. Skåneleden går på Söderåsens
östra sida och Tycho Brahes cykelled går uppe på
platån genom Klåveröd till Knutstorp och Kågeröd.
Söderåsen är riksintresse för friluftsliv och naturvård
samt ett viktigt regionalt och internationellt besöksmål.
Idag samarbetar Söderåskommunerna med att utveckla
destination Söderåsen.
Bebyggelsen är gles med spridda hus och gårdar. Samlad
bebyggelse finns i Klåveröd.

84

DEL 1 - PLANFÖRSLAG

Inriktning

•
•

•
•

Hållbart jord- och skogsbruk samt landsbygdsturism
är viktigt i området.
På horstens sluttningar så är det viktigt att bevara
och utveckla ädellövskogar och lövskogar och knyta
samman dem till stora områden.
Vårda de små naturliga bäckarna och förbättra
förutsättningarna för bottenfauna och fiskvandring.
Medverka till utveckling av besöksnäringen genom
att planera för vandring- och cykelstråk mellan
Söderåsens strövområden, naturreservat och
nationalpark.

13. Jällabjärs bete och skogsbygd
Jällabjär är en väl markerad vulkan med ädellövskog och
ett omgivande beteslandskap. Området är skyddat som
naturreservat och Natura 2000-område och ligger inom
riksintresse Söderåsen. Skåneleden går genom området.
Runt om reservatet dominerar granskogar. Små bäckar
finns där flera rinner ut i Lilla Bäljaneå. Det finns flera
myrmarker som är viktiga naturtyper för biologisk
mångfald, för vattenreglering och grundvattenbildare.
Gles bebyggelse finns med enstaka gårdar eller hus.

12. Kongabygden

Inriktning

Öppet odlingslandskap, artrika naturbeten och
ädellövskogs- och granskogsbruk präglar denna
bygd. Permanenta betesmarker är viktiga för
grundvattenbildning. I norr ligger Skånes störst anlagda
våtmark, Bokholmens våtmark. Detta område har
utvecklats till ett artrikt fågelområde. Söder om denna
går en vattendelare mellan Vegeå och Kvärkbäcken.

•
•
•
•

Hållbart jord- och skogsbruk och landsbygdsturism
är viktiga i området.
Viktigt att myrmarkerna bevaras.
Vårda vattendragen och förbättra förutsättningarna
för bottenfauna och fiskvandring.
Skåneleden är ett viktigt rekreationsstråk där
tillgängligheten kan utvecklas.

Lövskogsbruk präglar Konga lund medan barrskog
dominerar på Konga klint. Bebyggelsen är samlad i
Konga kyrkby och Åkarpsmölla. I övrigt finns spridda
stora och små gårdar som till exempel Kongagården och
Kongaö.
Inriktning

•
•
•
•

Hållbart jord-och skogsbruk och landsbygdsturism är
viktigt i området.
Naturbetena behöver skötas med fortsatt bete.
Vårda vattendragen och förbättra förutsättningarna
för bottenfauna och fiskvandring.
Medverka till utveckling av besöksnäringen genom
att planera för vandring- och cykelstråk.
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NATUR- OCH KULTURMILJÖ
Planeringsprinciper
Vi arbetar aktivt med att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer
Svalövs kommun ligger i en geologisk gränszon där kalkrika bergarter i söder möter det sura urberget i norr. Här
möts sydliga och nordliga växt-, svamp- och djurarter och stor artrikedom finns i ett stort antal livsmiljöer. Särskilt
värdefulla är vattendrag, våtmarker med mossar och rikkärr, ädellövskog lövsumpskogar och naturbetesmarker
men i hela vardagslandskapet finns småbiotoper som är i behov av skydd eller annan hänsyn. En mångfald av
ekosystem och arter skapar ett robust landskap som kan stå emot stora förändringar. På kommunens egen mark
ska värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas långsiktigt genom områdesskydd enligt miljöbalken eller andra
hänsynsregler. Naturvärdena i kommunens fyra områden av riksintresse för naturvård liksom kommunens åtta
Natura 2000-områden ska värnas, utvecklas och undantas från exploatering.

Vi verkar för att ekosystemtjänster ska ingå som ett viktigt planeringsverktyg i all fysisk
planering

Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människans
välbefinnande”. Begreppet har pedagogiska fördelar som ökar förståelsen för naturen och den biologiska mångfaldens
alla värden. I Svalövs kommun är ekosystemtjänsterna främst knutna till odlingslandskap, sjöar och vattendrag,
våtmarker och skog. Inom och i närheten av kommunens tätorter finns också olika naturtyper som levererar viktiga
ekosystemtjänster, i grönytor, parkmark, trädgårdar, gamla och unga träd, ruderatmark, vattendrag, våtmarker, skogar
och betesmarker. Kommunen behöver arbeta för att förbättra och skapa nya ekosystemtjänster både i landskapet och
i tätorterna för att stå emot förändringar i klimatet med till exempel skyfall och extrem värme. För att säkerställa att
befintliga ekosystemtjänster bevaras och utvecklas behöver kommunen vid detaljplanering utgå från befintliga värden
på platsen, vilket kan göras genom karteringar av befintliga ekosystemtjänster.

Vi värnar och vårdar våra kulturmiljöer
Det biologiska kulturarvet utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som gynnats av människans brukande
och skötsel genom tiden. I Svalövs kommun är speciellt småbiotoper i landskapet ett viktigt kulturarv från förr.
Naturbetena som har lång beteskontinuitet är en oerhört viktig grön kulturmiljö med många ekosystemtjänster och
måste skötas och hindras från igenväxning. Många kulturhistoriska värden är knutna till godsmiljöer och kyrkbyar.
Framtagandet av en arkitekturpolicy med inriktning på bebyggelse och gestaltning pågår i kommunen och ska efter
färdigställande implementeras i kommunens detaljplanering. Heltäckande inventering eller kunskapsunderlag kring
kulturmiljöer i kommunen saknas och kommunen avser därför även ta fram kulturmiljöprogram som kompletterar
arkitekturpolicy. I kommunen finns fem områden som är riksintresse för kulturmiljövård. Dessa och övriga
fornlämningar, kulturspår och kulturmiljöer vill vi värna, vårda och visa.

Vi utbildar om och synliggör kommunens natur- och kulturmiljövärden
Att vistas ofta i varierande naturmiljöer främjar vår hälsa och vår kreativitet. Kommunen vill främja vistelse i
naturen genom att visa vad som är värdefullt och hur man hittar till den värdefulla naturen. Kommunens arbete med
att sprida kunskap om biologisk mångfald och kulturvärden, genom skyltar, naturstigar, kommunens hemsida och
naturguidningar, behöver därför fortgå och vidareutvecklas. Kommunen behöver även samverka tillsammans med
bland andra Regionen och Familjen Helsingborg för att tillgängliggöra natur- och kulturmiljöerna i kommunen för
besökare. Utbildning om och synliggörande av kommunens natur- och kulturmiljöer ska särskilt prioriteras för barn
och unga, genom samverkan med exempelvis skolor och förskolor.
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GRÖNSTRUKTUR OCH REKREATION I TÄTORTER
Planeringsprinciper
Vi säkerställer att grönblå stråk bevaras och utvecklas vid all ny bebyggelse/exploatering
I kommunens sex tätorter ligger grönområden och naturområden ofta i närheten av där människor bor. Genom varje
tätort rinner små eller stora vattendrag vilket bidrar till att förstärka tätorternas grönblå struktur och biologiska
mångfald. Förutom i naturområden, grönområden och vattendrag kan biologisk mångfald finnas i exempelvis
kyrkogårdar, trädalléer, gamla träd, ruderatmarker eller privata trädgårdar. För att säkerställa att naturvärden och
ekosystemtjänster vid exploatering bevaras och utvecklas behöver kommunen redan vid planeringen inventera och ta
tillvara värden i den mark som ska exploateras. Vid planering och exploatering kan detta göras genom att arbeta med
grönytefaktor. Vid ianspråktagande av gröna värden ska kommunen kompensera för dessa. Kommunen verkar för att
förtätning av bebyggelse ej ska ske i viktiga grönstråk.

Vi utvecklar ekosystemtjänster i våra tätorter genom vår fysiska planering
Arbetet med att förbättra ekosystemtjänsterna i kommunens vattendrag och grönområden pågår sedan länge i
kommunen. Verktygen för att förbättra ekosystemtjänsternas funktioner blir idag alltfler och möjligheterna att
med enkla medel förbättra den biologiska mångfalden inte minst i tätorterna är goda. Genom anläggningen av
exempelvis dagvattendammar, faunadepåer, gröna tak och väggar, bihotell och fjärilsrabatter kan mångfunktionella
miljöer skapas i tätorterna. Kommunen behöver fortsatt verka för tillskapandet av mångfunktionella miljöer utifrån
ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, fördröjning av vatten, bullerdämpning, klimatutjämning och rekreation.

Vi anlägger grönare skolgårdar och säkerställer att förskola och skola har tillgång till gröna
uteklassrum

Effekterna för barns hälsa, välbefinnande och lärande främjas genom utevistelse i natur- och grönområden.
Kommunen arbetar därför kontinuerligt med att anlägga grönare skolgårdar. Vid anläggningen av gröna skolgårdar
kan med fördel lokala växter och naturtyper användas. Även gröna uteklassrum är ett viktigt verktyg och en viktig
miljö för barns lek och lärande. Kommunen verkar för att alla barn ska ha god tillgång till gröna uteklassrum. Vid
lokaliseringen av lämpliga grönområden för uteklassrum är det av stor vikt att dessa ligger nära förskolor och skolor
(helst inom 300 meter) och att områdena erbjuder en stor variation på naturtyper. I kommunens tätorter finns god
tillgång till varierad natur med närhet till i stort sett alla skolor och förskolor.

Vi ökar tillgängligheten till närnaturen genom god vägvisning och planering för vandrings- och
cykelleder till naturen
Den tätortsnära naturen utgör en stor tillgång för kommunens tätorter. För att naturen ska användas av de boende
behöver denna också tillgängliggöras för rekreation. I översiktsplanen föreslås för samtliga tätorter grönblå stråk som
kopplas till den tätortsnära naturen. Kommunen verkar för att tillgängliggöra attraktiva grönblå stråk och vattendrag
i tätorterna, där detta är förenligt med kommunens naturvårdsarbete och skötsel av vatten. Kommunen verkar även
för att fler trygga och trafiksäkra vandrings- och cykelleder tillkommer inom och till närnaturen. För att säkerställa en
god tillgänglighet krävs även god vägvisning till den tätortsnära naturen. I tätorterna behöver kommunens arbete med
utvecklingen av hälsostigar och naturstigar med information fortgå och vidareutvecklas.

90

DEL 1 - PLANFÖRSLAG

DEL 1 - PLANFÖRSLAG

91

ENERGI OCH KLIMAT
Planeringsprinciper
Vi arbetar för att säkerställa en robust energidistribution och att eleffekten är tillräcklig och
säkrad

Pågående befolkningsökning samt elektrifiering av samhället med en större andel eldrivna fordon och maskiner
ställer allt större krav på energidistribution. För att säkerställa att en robust energidistribution och en tillräcklig
effektförsörjning för kommunen kontinuerligt strategiska dialoger med elnätsbolag och näringsliv där den långsiktiga
utvecklingen av effektbehov och tillgång bevakas. I detaljplanering tar kommunen hänsyn till energidistribution
genom att beakta platser för elanläggningar och kabelgator samt tydliggöra vilken typ av bebyggelse som planeras för
att säkerställa att näten dimensioneras rätt. Kommunen samverkar med näringsliv och ledningsägare för att genom
flexibel elanvändning kapa effekttoppar och få en jämnare belastning över tid.

Vi planerar för att uppnå en effektiv energianvändning och cirkulära energiflöden
Den viktigaste och enklaste principen för en hållbar energihushållning är att minska användningen av energi. I
planering och markanvisning verkar kommunen för energieffektiva bostäder och lokaler samt att nya byggnader
byggs resurseffektivt och miljöanpassat. Vid utbyggnad av nya flerbostads- och verksamhetsområden ska dessa i
möjligaste mån placeras så att de kan anslutas till fjärrvärmenät. Vidare ska möjligheter till cirkulära energiflöden
beaktas vid planering och främjas genom samverkan med näringsliv, exempelvis genom att främja tillvaratagande av
spillvärme och spillkyla.

Vi ska vara en förebild inom lokal energiproduktion
Svalövs kommun ligger i Sveriges södra elområde, SE 4, där elförbrukningen är ungefär fyra gånger större än
elproduktionen. Svalövs kommun vill bidra till en ökad lokal självförsörjning av el genom att vara en förebild
inom produktion av solenergi. Kommunen planerar bebyggelsestruktur så att goda förutsättningar skapas för
solelsproduktion, exempelvis genom att i detaljplanering styra utformning av tak samt rumsligt orientera byggnader
för att öka solinstrålning. Kommunen ska dra nytta av den snabba utvecklingen av vätgasproduktion vilken ger stora
möjligheter till lagring av intermittent energiproduktion. Produktion av solel och vätgas främjas även i exploatering
och genom samverkan med näringsliv. Vid anläggning av solcellsparker ska hänsyn tas till natur och kulturvärden
och om området är större än 5 ha ska en MKB göras. De ska designas för att i största möjliga mån utformas och
underhållas så att de främjar biologiska värden i området.

Vi stödjer uppgradering av vindkraft som sker på ett sådant sätt att natur- och kulturvärden
samt invånares hälsa och välbefinnande beaktas
Vindkraft utgör en viktig källa till förnybar energi och stod 2019 för 98 procent av den el som produceras i
kommunen. Samtidigt kan vindkraft ha betydande påverkan på natur- och kulturvärden och invånares hälsa och
välbefinnande. Utbyggnaden av vindkraft i kommunen har under senare år lett till att större delen av de områden
som tidigare bedömts lämpliga är utbyggda. Kommunen verkar därför inte för någon ny etablering av vindkraftverk
i kommunen men stödjer uppgradering av vindkraft på redan utbyggda områden som beaktar natur, kultur och
invånares hälsa och välbefinnande.

Vi planerar för att biogasproduktionen från jordbruks- och hushållsavfall ska öka

Biogas är en viktig komponent i ett hållbart energisystem och bidrar till flera samhällsnyttor såsom arbetstillfällen,
tryggare drivmedelsförsörjning och slutet kretsloppet av energi och näring mellan samhälle och land. Svalöv är
en jordbrukskommun vilket ger goda förutsättningar att producera biogas från gödsel och restprodukter från
jordbruket. Svalövs kommun är positiv till etablering av biogasproduktion i kommunen. Vid lokalisering av
biogasproduktionsanläggningar ska platser som har god logistik och närhet till råvara prioriteras.

Vi främjar en ökad kolinlagring i mark och vegetation

Det finns ett behov av att behålla och utöka kolsänkor för att få en positiv påverkan på klimatet. Skog, jordbruksmark,
naturbetesmarker, organogena jordar, våtmarker, sjöar och parker är exempel på effektiva kolsänkor. Kommunen ska
främja en ökad kolinlagring genom att anlägga våtmarker, nyttja biokol och utveckla grönstruktur. Vidare ska vi
stödja andra aktörer att öka sin kolinlagring exempelvis genom rådgivning.
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VATTEN, DAGVATTEN, SPILLVATTEN OCH SKYFALL
Planeringsprinciper
Vi samverkar för en samlad syn på vattenplanering
Kommunens strategiska planering för vatten sker i samverkan med Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA).
NSVA arbetar i dagsläget med framtagande av en dimensionsplan där det kommer redovisas framtida vattenbehov,
storskalig kapacitet av ledningsnät, utformning av huvudledningssträckor, anpassning till lokala behov och reliabilitet
i ledningsnätet. För en samlad syn på kommunens framtida vattenplanering behöver kommunen fortsätta och
vidareutveckla samarbetet med NSVA.

Vi värnar dricksvattnet som är ett viktigt livsmedel och ska skyddas långsiktigt
Kommunen är delägare i Sydvatten som levererar större delen av dricksvattnet i kommunen. Inom kommunens
verksamhetsområde försörjs 90 procent av dricksvatten från Sydvatten medan Röstångaborna och Stenestad har
lokala dricksvattentäkter. Övriga har enskilda vattentäkter. För att säkerställa ett långsiktigt skydd av dricksvattnet
behöver kommunens strategi för VA på landsbygden och dimensionsplanen följas.

Vi samverkar för en strategisk VA-planering på landsbygden
Kommunen bedriver i samverkan med NSVA ett långsiktigt arbete med att tillgodose boende på landsbygden med
vatten och avlopp. Genom detta strategiska arbete har verksamhetsområden utökats och gemensamhetsanläggningar
för vatten och avlopp tillkommit på Svalövs landsbygd. I samverkan med NSVA har kommunen antagit ett flertal
planer och policys för kommunens vattenplanering. Kommunen följer fastställd strategi för utbyggnad av dricksvatten
och avlopp i samlad bebyggelse. För enskild bebyggelse anpassas VA till landskapets förutsättningar i form av
enskilda lösningar.

Vi implementerar dagvattenpolicyn i all fysisk planering och följer dagvattenplanen
I samband med ny exploatering för exempelvis bebyggelse och nya vägar ökar andelen hårdgjorda ytor och därmed
dagvattenavrinningen. I samband med klimatförändringar har dessutom andelen skyfall ökat vilket innebär en
ökad risk för översvämningar. Kommunens dagvattenpolicy har som huvudsyfte att reducera föroreningar och
reglera belastningen av dagvatten på ledningar och recipienter, vilket kan göras på olika sätt. Huvudprincipen är
att begränsa föroreningar vid källan och att fördröja dagvattnets tillrinning ut i vattendragen. Att planera för öppna
dagvattensystem skapar livsmiljöer som bidrar med ekosystemtjänster såsom ökad biologisk mångfald, större
rekreationsvärde samt lek och lärandemiljö för skolan.

Vi ska göra en kartering av skyfall och översvämningar av ytvatten med förslag till åtgärder för
att minimera effekterna av dessa
Kommunens strategiska och fysiska planering är i stort behov av planeringsunderlag som visar på lågpunkter
och områden där risk för översvämning finns. Länsstyrelsens översiktliga planeringsunderlag över lågpunkter i
landskapet ger i dagsläget kommunen en indikation på var det finns risk för översvämning. Kommunen för en dialog
med NSVA om genomförande av en skyfallskartering i de sex tätorterna och av lågpunkter i landskapet som kan
översvämmas. Efter färdigställande av skyfallskarteringen kommer denna att utgöra ett viktigt underlag vid all
planering av ny bebyggelse och infrastruktur i kommunen.

Vi arbetar för att ekosystemperspektivet kommer in i all vattenplanering
Kommunens vattenplanering har som mål att vattendragen ska uppnå god ekologisk status 2027. För att möjliggöra
detta behöver kommunen arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på planeringen av vatten där vattnet utgör en del i ett
större ekosystem. Kommunen behöver, för att säkerställa detta helhetsperspektiv, integrera ekosystemperspektivet i
all sin planering av vatten. I detta arbete är det särskilt viktigt att kommunen skapar mångfunktionella lösningar för
olika vattenvårdsåtgärder där detta är möjligt.
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BOENDE OCH BYGGANDE
Planeringsprinciper
Vi arbetar för en god planberedskap i samtliga av kommunens tätorter
För att förverkliga översiktsplanens strategier om tätorternas utveckling krävs en strategisk och god planberedskap i
samtliga tätorter. En god planberedskap förutsätter en god framförhållning och en väl fungerande samverkan internt
i kommunen såväl som externt med kommunala bolag, byggherrar med flera. Genom en planberedskap i samtliga av
kommunens tätorter har kommunen möjlighet att marknadsföra och styra utvecklingen av kommunen till orter eller
platser där denna önskas.

Vi samverkar med omgivande kommuner för att stärka Svalövs attraktivitet som boendekommun
En fortsatt befolkningstillväxt är en förutsättning för att behålla och utveckla en god samhällsservice i hela
kommunen. Svalövs läge med närhet och goda kollektivtrafikförbindelser till större städer som Helsingborg,
Landskrona, Malmö och Lund ger kommunen goda förutsättningar som boendekommun. Genom samverkan med
omgivande kommuner och ett strategiskt utvecklings- och marknadsföringsarbete kan kommunen stärka Svalövs
attraktivitet som boendekommun. För att åstadkomma en fortsatt befolkningstillväxt behöver kommunen även kunna
erbjuda olika typer av boendemiljöer, som alternativ till storstädernas utbud på boende.

Vi prioriterar nybyggnationer av bostäder till tätorternas centrala och stationsnära lägen

I de större orternas centrala och stationsnära lägen finns både behovet och en stor efterfrågan på bostäder vilket ger
dessa lägen särskilt goda förutsättningar som nya bostadsområden. Utvecklingen i dessa områden kan utgöras av
bostadsbyggande genom förtätning eller omvandling av tidigare verksamhetsmark. Vid utvecklingen i stationsnära
lägen behöver vi koppla samman nya områden med övrig centrumutveckling och utvecklingen av grönblå stråk och
gång- och cykelvägar. Vid nybyggnation i centrala lägen ska kommunens lokalförsörjningsbehov liksom invånarnas
tillgänglighetsbehov beaktas och samrådas internt i kommunen och med kommunala bolag.

Vi verkar för ett varierat bostadsutbud som tillgodoser både efterfrågan och behov
Behovet och efterfrågan att bo i Svalövs kommun har under senare år vuxit sig större än utbudet av bostäder. För
att tillgodose alla delar av kommunens växande och åldrande befolkning med goda bostäder behöver bostäderna i
samtliga tätorter bli fler och vara av varierade bostadstyper och upplåtelseformer. Fler invånare väntas på sikt bli 80
år och äldre vilket bland annat medför ett ökat behov av platser på särskilda boenden och centrala marklägenheter
med god tillgänglighet. Vid utvecklingen av samtliga nya områden för bostadsbebyggelse behöver hänsyn tas till
såväl behovet och efterfrågan på olika typer av bostäder. Hänsyn bör tas för alla invånare i kommunen, med ett
särskilt fokus på de äldre och andra grupper med särskilda behov.

Vi värnar om våra tätorters olika identiteter och eftersträvar vid utvecklingen av tätorter att
befintliga värden tas tillvara
Kommunens sex tätorter har alla olika förutsättningar för att utvecklas. Samtliga tätorter har en egen historia vilket
inte minst är synligt i tätorternas byggda miljö. För att säkerställa att befintliga värden tas till vara vid utvecklingen
av våra tätorter behöver kommunen i sin fysiska planering tillgodogöra sig det kunskapsunderlag som finns och vid
behov göra utredningar. Kommunen behöver även arbeta med inventering av misskötta fastigheter och vidta åtgärder
för dessa. Genom att bygga vidare på det som finns i tätorternas fysiska miljöer och sociala liv vidareutvecklar vi
tätorterna.

Vi eftersträvar ett långsiktigt hållbart bostadsbyggande där frågor om jordbruksmark,
klimatanpassning, klimatpåverkan och val av byggmaterial vägs in i plan- och byggprocessen
Då behovet och efterfrågan på ny bostadsbebyggelse är stor och väntas vara så även i framtiden, behöver kommunen
verka för att tillkomsten av nya bostäder är långsiktig och hållbar och sker med minska möjliga påverkan på
klimat och miljö. För att dessa frågor ska bli synliga i den fysiska planeringen behöver kommunen i plan- och
byggprocessens samtliga skeden väga in frågor om markhushållning, klimatpåverkan och möjliga alternativ för
ett långsiktigt hållbart byggande. Kommunen bör kontinuerligt se över möjligheterna till förtätning inom befintlig
bebyggelse och avser därför ta fram en förtätningsstrategi. För att säkerställa en långsiktigt hållbar avfallshantering
ska kommunen vid detaljplanering samråda med Landskrona Svalöv Renhållnings AB (LSR). Vid planering av hus
med fler än tre våningar behöver utrymningsvägar lösas byggnadstekniskt då det saknas höjdfordon i kommunen.
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HÅLLBART RESANDE
Planeringsprinciper
Vi samverkar för täta tågavgångar och en robust regionbusstrafik som sammanlänkar
landsbygden med stationsorterna och regionen

När Söderåsbanan öppnar för persontrafik har fem av kommunens sex tätorter en tågstation, och därmed goda kopplingar till
övriga regionen. För att det ska vara enkelt att resa kollektivt till arbete, skola och på fritiden behöver stationsorterna kopplas
samman med landsbygden genom ett robust regionbussnät med bibehållen turtäthet. Kommunen verkar för bevarande och
utveckling av befintlig regionbusstrafik vilket bland annat främjas genom att integrera kollektivtrafiken med skolskjutssystemet.
Samplanering av kollektivtrafik och ny bebyggelse sker mellan kommunen, Region Skåne, Skånetrafiken och Trafikverket och
behöver vidareutvecklas. Kommunen verkar för tillkomsten av en ny busslinje mellan Kågeröd-Röstånga. I samverkan med
Familjen Helsingborg arbetar vi för att pågatågen ska gå i halvtimmestrafik.

Vi samverkar för säkra och gena cykelförbindelser genom kommunen och regionen såväl som för
cykelleder för rekreation och turism
Svalöv har förutsättningar att vara en cykelkommun, med relativt korta avstånd mellan populära målpunkter såväl som
attraktiva leder för rekreation, men många sträckor är otillgängliga för cyklister. Vi ska därför verka för sammanhängande, gena
och trafiksäkra cykelstråk som kopplar an till såväl tätorter och kollektivtrafiknoder som målpunkter för turism och rekreation.
Vi samverkar för utbyggnad av cykelvägar längs med det statliga och kommunala vägnätet. Särskilt prioriterad är sträckan
Kågeröd-Svalöv.

Vi arbetar för att stärka möjligheterna för gång- och cykelresor i tätorterna och kopplar samman
gång- och cykelvägar med viktiga målpunkter och grönblå stråk
I Svalövs tätorter är avstånden korta, vilket ger goda förutsättningar för cykel och gång som färdsätt. För att det ska vara
det självklara valet behöver gång- och cykelnätet prioriteras i planeringen, och ses på en övergripande nivå för att skapa ett
sammanhängande nät som förbinder kollektivtrafiknoder, viktiga målpunkter och grönblå stråk. Vi arbetar med åtgärder som
kopplar ihop nätet där luckor finns, planerar för ett finmaskigt och gent nät, och strävar efter att lokalisera gång- och cykelvägar
till stråk med höga naturvärden. I planeringen utgår vi ifrån behoven av trygghet, säkerhet, tillgänglighet och rörelsefrihet, bland
annat genom att arbeta med barns säkra skolvägar.

Vi verkar genom fysiska åtgärder såväl som attityd- och beteendepåverkan för att öka
möjligheterna att resa hållbart
Vi ska i planeringen verka för att förenkla valet av hållbara transportmedel, genom att planera för tillgängliga och
användarvänliga cykelparkeringar och pendelparkeringar, gena och säkra gång- och cykelstråk mellan målpunkter i tätorterna,
utveckling av laddinfrastruktur för elbilar och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Vi arbetar med beteendepåverkande
åtgärder, aktiviteter och information gentemot invånarna för minskat bilresande. Genom att integrera kollektivtrafiken i
skolskjutssystemet befäster vi i tidig ålder ett hållbart resande hos invånarna.

Vi samverkar för infrastruktur- och trafiksäkerhetsåtgärder som minskar genomfartstrafiken i
våra tätorter

Genom flera av kommunens tätorter går genomfartsleder med tät och tung trafik, vilket ger negativa effekter för trafiksäkerhet,
ljudmiljö och luftkvalitet. Kommunen verkar genom Familjen Helsingborg för en ny förbifart för väg 109 mellan Ekeby och
Knutstorp. För en förbättrad trafiksäkerhet i samtliga av kommunens tätorter krävs en fortsatt dialog och samverkan med
Trafikverket. Kommunen behöver i samverkan med Trafikverket hitta åtgärder som ökar trafiksäkerheten och minskar framför
allt den tunga trafiken genom tätorterna. Kommunen verkar för att transportintensiva verksamheter ska lokaliseras till utkanten
av tätorterna, med god tillgänglighet till större vägar.

Vi verkar för att stärka och effektivisera parkeringsmöjligheterna för cykel och bil
Bilanvändningen och förutsättningarna för ett hållbart resande skiljer sig åt i kommunens olika delar, beroende på bland
annat närhet till kollektivtrafik och service. Genom att planera för tillgänglig cykelparkering, pendelparkering i anslutning till
kollektivtrafik och platseffektiv bilparkering kan parkering användas som ett sätt att stärka möjligheten att resa hållbart och
effektivisera markanvändningen i tätorterna.

Vi verkar för att godstransporter på väg överförs till järnväg och att förutsättningar för ny
rangerbangård i kommunen utreds och kartläggs

För att säkerställa bättre ljudmiljöer och trafiksäkerhet behöver andelen gods på väg minska, till förmån för sjöfart och
järnväg. En förutsättning för en utbyggnad av spårburen godstrafik genom Skåne är att godsbangårdarna i regionen har
tillräcklig kapacitet. I utredningar som gjorts gällande lokalisering av ny rangerbangård i södra Sverige har ett läge längs
Marieholmsbanans axel bedömts som särskilt lämpligt. Svalövs kommun är positiva till en lokalisering av ny rangerbangård i
södra delen av vår kommun och verkar för att förutsättningarna för detta utreds och kartläggs.
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DIGITAL INFRASTRUKTUR
Planeringsprinciper
Vi verkar för att hela kommunen ska ha tillgång till snabba bredbandsanslutningar i enlighet med
nationella mål
Behovet av snabba och tillförlitliga bredbandsanslutningar växer i snabb takt och kommer inom en snar framtid att bli
ännu viktigare och mer integrerat i vårt arbete och i viktig samhällsservice. Enligt den nationella bredbandsstrategin
ska hela Sverige ha tillgång till ett snabbt bredband år 2025. För landsbygdskommunen Svalöv innebär en sådan
måluppfyllelse utmaningar som kommunen sedan länge arbetar aktivt med. Genom så kallade ”välfärdsportar” går
kommunen in som finansiärer där detta krävs och verkar på så vis proaktivt för utbyggnaden av fiber i kommunen.
Då marknaden sköter själva utbyggnaden är det upp till kommunen att verka för att marknaden tillgodoser behovet på
bästa sätt.

Vi samverkar lokalt och regionalt med näringslivet, slutanvändare och övriga aktörer
En väl utvecklad bredbandsinfrastruktur gynnar kommunen likväl som invånarna, näringslivet och andra aktörer
i kommunen och regionen. Kommunen arbetar därför aktivt med att samordna en kontinuerlig utbyggnad av fiber.
För att uppnå kommunala, regionala och nationella mål om tillgången till bredband behöver kommunen även
samverka över kommungränser. Genom samverkan och dialog med regionen kan Svalöv dra fördelar av resurser och
kompetenser gällande digital infrastruktur och verka för en välfungerande och heltäckande bredbandsinfrastruktur i
kommunen och regionen.

Vi målinriktar arbetet i kommunens egna verksamheter avseende bredband

För att säkerställa att framtida behov för en utvecklad service och tillgänglighet inom offentlig förvaltning, sjukvård,
äldrevård med mera tillgodoses krävs en samordning av insatser från kommunens olika verksamheter. I kommunens
Bredbandsstrategi har kommunen därför sammanställt mål, strategier och handlingsplaner för kommunens olika
verksamheter att förhålla sig till. Den fysiska planeringen av kommunen är här särskilt viktig för att åstadkomma
en långsiktig utveckling av den digitala infrastrukturen. I översiktsplaneringen och detaljplaneringen behöver
kommunen förhålla sig till plan- och bygglagens krav och möjliggöra för en god digital infrastruktur som tillgodoser
dagens såväl som framtidens behov.

Vi uppmuntrar och stimulerar lokala initiativ gällande digital infrastruktur

Sett till landsbygdskommunen Svalövs geografiska och demografiska förutsättningar finns utmaningar i att
säkerställa snabba bredbandsanslutningar i hela kommunen. För att utbyggnaden av digital infrastruktur även ska
kunna nå områden med glesare bebyggelse behöver kommunen uppmuntra, stimulera och tillvarata lokala initiativ
och engagemang. Genom dialog och samverkan med intresseorganisationer, byalag och privata initiativ tillsammans
med stöd och bidrag av olika former kan utbyggnaden av digital infrastruktur möjliggöras även i områden med
mindre befolkningsunderlag.

Vi verkar för konkurrensneutrala och öppna nät
En sammanhängande bredbandsinfrastruktur i kommunen gynnar långsiktigt samtliga av kommunens medborgare,
företag och olika verksamheter. Kommunens roll vid utbyggnaden av fibernätet är, utöver att i vissa fall vara
medfinansiär, att aktivt verka för och säkerställa att näten som byggs hålls öppna för alla som önskar nyttja det. Då
investeringar av digital infrastruktur är kostsamma krävs att kostnader fördelas på olika aktörer. Genom att fibernäten
hålls öppna för alla kan många vara med och över tid betala för investeringen.
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NÄRINGSLIV OCH VERKSAMHETER
Planeringsprinciper
Vi samverkar för att utveckla näringslivet i hela kommunen

I Svalövs kommun finns ett brett näringsliv med företag spridda över hela kommunen. Det är därför viktigt att
näringslivets utveckling inte enbart fokuseras till tätorterna. För att utveckla näringslivet i hela kommunen behöver
kommunen vara lyhörda för behoven och möjliggöra för utveckling av befintliga verksamheter och etableringen
av nya företag. I den fysiska planeringen av kommunen behöver företagens behov uppmärksammas och viktiga
förutsättningar gällande bland annat tillkomsten av infrastruktur främjas där behoven är som störst. För att
möjliggöra en utveckling av näringslivet i hela kommunen krävs en god samverkan mellan företagen, kommunens
näringslivsenhet, sektor samhällsbyggnad och de kommunala bolagen.

Vi samverkar för en utveckling av besöksnäringen och landsbygdsturismen

Kommunens unika naturmiljöer, skiftande landskap och flerkärniga ortsstruktur ger goda förutsättningar för en
utvecklad landsbygdsturism. På landsbygden finns stora resurser i natur- och kulturvärden och de verksamheter
som på olika sätt är knutna till dessa. Besöksnäringen på Söderåsen och den övriga landsbygden i kommunen
har stor potential att vidareutvecklas till en framtidsbransch för tillväxt och fler arbetstillfällen i kommunen. För
att åstadkomma bästa möjliga utveckling behöver kommunen aktivt främja de möjligheter för utveckling som
uppkommer. Kommunens samverkan med omgivande kommuner för att utveckla destinationer behöver därför fortgå,
vidareutvecklas och samordnas med kommunens övriga fysiska planering.

Vi arbetar för att stärka förutsättningarna för företagande på landsbygden

En stor andel av kommunens företag finns på landsbygden och av dessa finns merparten inom gröna näringar. För
att stärka förutsättningarna för befintliga verksamheter och främja möjligheten för nyetableringar på landsbygden,
kan den fysiska planeringen bland annat verka för att tillgodose efterfrågan på mark, infrastruktur, kollektivtrafik
och bostadsbyggande. Kommunens pågående arbete med utveckling av fiber och VA på landsbygden behöver, liksom
kommunens samordning mellan näringslivsenheten och sektor samhällsbyggnad, därför fortgå och vidareutvecklas.
Då en stor del av näringsverksamheterna på landsbygden finns inom gröna näringar kan kommunen stärka
företagarnas förutsättningar genom att bland annat främja konsumtionen av närproducerade varor och tjänster.

Vi verkar för ett levande centrum i samtliga tätorter och främjar nyetablering av verksamheter i
centrala och stationsnära lägen
Närheten till goda kommunikationsmöjligheter är ofta avgörande när större företag letar efter lämpliga platser att
lokalisera sig på. Med fem framtida stationsnära lägen i kommunen finns stor potential och goda möjligheter att
utveckla för kontor, handel och service i centrala och pendlingsvänliga lägen. I Svalöv och Kågeröd finns genom
tillkomsten av pågatågstationerna särskild potential för utveckling i sådana lägen. I översiktsplanen föreslås områden
för utveckling i stationsnära lägen i samtliga stationsorter. Vid utvecklingen av dessa lägen finns goda möjligheter att
integrera en utveckling för verksamheter i nya bostadsområden och/eller i befintliga centrumområden i anslutning till
viktiga framtida målpunkter.

Vi arbetar för en god planberedskap för verksamheter i strategiska lägen och eftersträvar ett
effektivt nyttjande av marken
Svalövs kommun har med sitt läge i regionen goda förutsättningar att utvecklas som företagarkommun. I kommunens
fysiska planering arbetar vi för att främja utvecklingen av befintliga verksamheter och nyetableringar genom en
god planberedskap i strategiska lägen. Strategiska lägen finns i anslutning till viktiga vägar och annan väl utbyggd
infrastruktur. I översiktsplanen pekas nya strategiska lägen för verksamheter ut i Billeberga och Kågeröd. Då
strategiska lägen för verksamheter är begränsade och innebär ianspråktagande av jordbruksmark, förespråkar
kommunen ett effektivt nyttjande av marken. I samtliga av kommunens tätorter finns dessutom befintliga områden för
verksamheter där förtätning i vissa fall kan möjliggöra för utveckling av befintliga verksamheter eller nyetableringar.
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KOMMUNAL SERVICE
Planeringsprinciper
Vi arbetar strategiskt i planläggning och lokalförsörjning för att säkra tillgången till kommunal
service som möter behovet hos samtliga invånare i kommunen
Invånarantalet i kommunen väntas öka och utbudet av kommunal service måste följa utvecklingen och befolkningens
behov. För detta krävs en strategisk planering och en kontinuerlig översyn av behovet och efterfrågan på kommunal
service. Enligt befolkningsprognosen för Svalövs kommun 2020-2031 väntas antalet äldre över 80 år i delar av
kommunen fördubblas, vilket kräver en långsiktig planering och en god dialog och samverkan mellan kommunens
sektor samhällsbyggnad och de kommunala bolagen. I planläggningen av nya områden behöver vi arbeta strategiskt
och med en helhetssyn för att tillgodose behoven av service och lokaler i tätorterna och kommunen i stort.

Vi arbetar för att stärka tillgången till och utveckla mötesplatser för unga och äldre
Tillgången till mötesplatser är viktig för alla kommuninvånare och särskilt viktig för de yngre och äldre. I
planeringen av nya områden såväl som vid förtätning i befintliga områden behöver kommunen säkerställa tillgången
till olika former av trygga och tillgängliga mötesplatser. Vid utvecklingen av nya områden bör särskild hänsyn tas till
behovet och efterfrågan på funktioner som kan främja barn och ungas möjligheter att vistas, umgås och aktiveras i
tätorterna. Likaså ska hänsyn tas till behovet för verksamheter eller service för äldre och andra med särskilda behov
av mötesplatser. Vid tillskapandet av mötesplatser eftersträvar kommunen samnyttjande av ytor. För tillkomsten av
sådana mötesplatser krävs ett fortsatt och vidareutvecklat samarbete mellan kommunens kultur Svalöv, fritid och
sektor samhällsbyggnad.

Vi arbetar för att stärka tillgången till grönområden och ytor för tätortsnära rekreation för såväl
invånare som kommunala verksamheter
Tillgången till tätortsnära gröna och rekreativa ytor för alla invånare är viktig ur ett folkhälsoperspektiv. Kommunen
arbetar därför för att stärka tillgången till och användningen av tätortsnära natur- och grönområden i den kommunala
verksamheten. Inom förskole- och skolverksamheten arbetar kommunen bland annat med att stärka tillgången
till gröna skolgårdar och uteklassrum. Vid lokaliseringen av såväl nya förskolor, skolor och äldreomsorg behöver
närheten till utemiljöer för rekreation och aktiviteter vägas in. Där tillgången till sådana utemiljöer ej finns bör dessa
anläggas.

Vi samordnar kommunens planering av service med lokala initiativ och engagemang

I Svalövs kommun finns ett levande föreningsliv och ett stort lokalt engagemang hos invånare. Invånarnas
engagemang och kunskap om kommunen behöver ges rätt förutsättningar att höras och kommunen behöver
vidareutveckla sitt arbete med medborgardialog och delaktighet i planeringen. Barn och ungas perspektiv behöver
särskilt lyftas och kommunen behöver arbeta aktivt för att ta del av deras synpunkter. Kommunens planering av
service behöver samordnas med allmänhetens behov och efterfrågan och möjligheterna för exempelvis samplanering
och samnyttjande av ytor eller lokaler.

Vi samverkar för en utveckling av skola och barnomsorg i kommunen
Tillgången till god förskoleverksamhet och bra skolor i hela kommunen har stor betydelse för kommunens utveckling.
För att säkerställa tillgång och kvalitet krävs samverkan, inom kommunen och med andra kommuner. Svalövs
kommun samarbetar inom Familjen Helsingborg bland annat med samordningsvinster för ökad måluppfyllelse för
barn och unga i kommunen. I den fysiska planeringen av kommunen är det viktigt att möjliggöra för utbyggnader av
skolor och förskolor, säkra vägar till och från skolan och att säkerställa tillgången till grönområden och naturmiljöer.
I kommunen krävs därför en fortsatt och vidareutvecklad dialog mellan kommunens sektor utbildning och sektor
samhällsbyggnad.

Vi planerar för en hållbar hantering av avfall
Befolkningstillväxt och nybyggnationer ökar mängden avfall som ska tas om hand i kommunen. Vid planeringen av
nya områden är det därför viktigt att gatubredder och vändzoner utformas för god framkomlighet för renhållningsoch servicefordon. Att skapa plats för miljöstationer nära bostäder är också en viktig fråga som den fysiska
planeringen behöver ta hänsyn till. För att säkerställa en långsiktigt hållbar avfallshantering ska kommunen i ett tidigt
planeringsskede samråda med Landskrona Svalöv Renhållnings AB (LSR).
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Planeringsprinciper
Vi säkerställer vid all planering av bostäder och områden där miljöstörande verksamheter kan
tillåtas att det hålls ett skyddsavstånd mellan dessa

Miljöfarliga verksamheter delas in i A, B, C och U- anläggningar och definieras i 9 kap 1 § miljöbalken. Dessa kan ge
upphov till farliga utsläpp till vatten, lukt, luftförorening eller andra störningar. Exempel på störande verksamheter är
industrier, plats för avfallssortering, reningsverk, djurhållande jordbruk med mera. Vid planering för ny bebyggelse
i områden med miljöfarliga verksamheter ska skyddsavstånd säkerställas. Vid planering av nya miljöstörande
verksamheter är det viktigt att undvika att lokalisera dessa i närheten av alla typer av befintlig eller framtida
bebyggelse såväl som värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Vi verkar för att minimera störningar från buller i hela kommunen och värnar om tysta områden

Förhöjda bullernivåer finns i kommunen utmed vägar och järnvägar och utgör ett stort hälsoproblem. Vid
planeringen av ny bebyggelse är det viktigt att utreda bullernivåer och säkerställa lämpliga bullerdämpande åtgärder.
Bullerdämpande åtgärder kan om möjlighet finns göras med tillförandet av gröna värden som även kan bidra till
ekosystemtjänster. I kommunen finns naturområden som är ostörda av buller och har stora värden för såväl djurliv
som för rekreation och friluftsliv. Kommunen verkar för att rekreationsområden som inte störs av buller ska bevaras
som tysta områden.

Vi håller oss uppdaterade kring frågor som berör förorenade markområden och gör utredningar
och saneringar vid behov
Kommunen har 18 förorenade områden som är klassade enligt MIFO- steg 1. De områden som bedömts vara
riskklass 1 eller 2 kommer under de närmsta åren att undersökas enligt MIFO steg 2. Risk för förorenad mark ska
alltid beaktas vid planläggning och bygglov. I Svalövs tätort finns ett område söder om Svalövssjön som är klassat
som 2. Saneringsarbetet av det södra BT Kemi-området i Teckomatorp har påbörjats och kommer vid avslutad
sanering att innebära färdigställandet av saneringen i det tidigare BT-Kemi-området.

Vi verkar för att ny bebyggelse klimatanpassas och avser att ta fram en plan för
klimatanpassning
Kommunen måste utveckla kunskapen om hur vi anpassar oss till extrema förändringar i klimatet och få in
denna aspekt i all planering. I kommunen avser vi därför att ta fram en plan för klimatanpassning som beskriver
förhållningssätt och ger förslag på åtgärder. Kommunen ska i dagsläget använda sig av den kunskap som finns för
att dämpa effekterna av en ökad nederbörd. Därför verkar kommunen för att befintliga grönytor bevaras och att nya
gröna lösningar tillkommer i form av träd, gröna tak, ängar, fördröjande dammar med mera. Vid planeringen ska
även åtgärder för att dämpa höga temperaturer användas där så är möjligt, vilket är särskilt viktigt i områden för
exempelvis äldreboende och skola.

Vi säkerställer vid all planering hänsyn till strålsäkerhet

Stora delar av kommunen är normalriskområde för radon. I kommunen finns en översiktlig radonkartering
och radonmätningar har gjorts i flera fastigheter. I områden som är högriskområde rekommenderar kommunen
att åtgärder vidtas för radonsäkring av byggnader. Vid högspänningsledningar och transformatorstationer
finns elektromagnetisk strålning och gränsvärden för hur mycket bebyggelsen får utsättas för. Stora delar av
distributionsnätet för el är eller håller på att markförläggas. Vid byggnation utanför detaljplanelagt område måste
ledningsvisning utföras.

Vi planerar för trafiksäkra miljöer i samarbete med Trafikverket

För trafiksäkra miljöer utmed gator, vägar och järnvägar behöver kommunen samverka och i dialog med Trafikverket
säkerställa bästa möjliga åtgärder. Vid planeringen för ny bebyggelse och/eller gång- och cykelvägar ska särskild
hänsyn tas till utpekade leder för transport av farligt gods. Inom kommunen finns leder för farligt gods på väg 17, väg
106, väg 108, väg 109 samt Rååbanan och Söderåsbanan. Trafiksäkerhetsåtgärder behöver löpande genomföras där
behov uppmärksammas och kommunen behöver därför föra en kontinuerlig dialog med Trafikverket.
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DEL 2 HÄNSYN:
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
RIKSINTRESSEN
I del 2 beskriver vi planeringsförutsättningar som är kopplade till
hänsyn. Hänsyn handlar om allt från internationella, nationella och
regionala förutsättningar till kommunala kunskapsunderlag av olika slag. I del 2 beskrivs regionala och kommunala förutsättningar
följt av mål och styrdokument, riksintressen, miljökvalitetsnormer
och övriga intressen med särskild relevans för kommunens översiktsplanering.
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SVALÖV I REGIONEN
Svalövs kommun i regionen

Befolkningsutveckling i regionen

Svalövs kommun är beläget mellan Skånes två största
städer och tillväxtmotorer Malmö och Helsingborg och
har även närhet och goda kollektivtrafikförbindelser
till de regionala kärnorna Lund och Landskrona. Med
Söderåsbanans öppnande för persontågstrafik 2021
förstärks kommunens regionala samband ytterligare.

Under de senaste tio åren har befolkningen i Skåne
ökat med drygt 10 procent och under året 2019 med 1,1
procent, vilket utgör en historisk ökning. Enligt Region
Skånes befolkningsprognos 2019-2028 (2019) väntas
Skånes befolkning under den kommande tioårsperioden
öka med 9,1 procent eller 124 000 invånare.
Befolkningsökningen väntas bestå av både nyfödda och
nyinflyttade.

Svalövs kommun ingår liksom alla skånska kommuner
i Region Skåne, vars uppdrag är att arbeta för hälsa,
hållbarhet och tillväxt i regionen. Som del i regionen
Skåne är Svalövs kommun även en av 39 svenska
kommuner och 46 danska kommuner i storstadsregionen
Greater Copenhagen, med 4,3 miljoner människor.
Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation med
ambitionen om att vara ett globalt center för tillväxt,
hållbara lösningar och innovation.
Svalövs kommun gränsar till kommunerna Bjuv, Eslöv,
Helsingborg, Klippan, Kävlinge, Landskrona och Åstorp.
Svalövs kommun samverkar med grannkommuner
inom ett flertal olika bolag och organisationer med
arbete gällande vatten och avlopp, renhållning,
miljö och räddningstjänst. Kommunen samverkar i
planeringsfrågor med grannkommuner inom 6K (Bjuv,
Örkelljunga, Perstorp, Åstorp, Klippan och Svalövs
kommun) och Familjen Helsingborg (Bjuv, Båstad,
Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp,
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Svalövs kommun).

I befolkningsprognosen för regionen utgör Svalövs
kommun en del av nordvästra Skåne. I nordvästra Skåne
bor 355 699 invånare, vilket utgör cirka en fjärdedel av
Skånes befolkning. Nordvästra Skåne, är liksom Skåne
i stort, en växande region där befolkningsutvecklingen
varit stor under de senaste 15 åren. I prognosen väntas
nordvästra Skåne under den kommande tioårsperioden
2019-2028 öka med cirka 30 000 invånare, vilket
motsvarar en ökning med cirka 8,4 procent.

Inom Familjen Helsingborg samverkar kommunen
som en av elva kommuner för tillväxt, effektivitet och
utveckling i Skånes nordvästra kommuner. I Strukturplan
för Familjen Helsingborg finns gemensamma intentioner
och ställningstaganden inom områdena grönstruktur,
arbete och näringsliv, boende och infrastruktur och
kollektivtrafik.
Svalövs kommuns läge och närhet till Landskrona ger
kommunen goda utvecklingsmöjligheter västerut. Både
Tågarp och Billeberga gränsar till Landskrona kommun
och kommunen kommer med Landskrona stads framtida
utveckling av bland annat trafik för godshantering
och kollektivtrafik att kräva ett fördjupat samarbete
kommunerna emellan.
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BEFOLKNING OCH PROGNOSER
Befolkningen i kommunen

Befolkningsprognoser

Svalövs kommun hade den 31 december 2019 14 268
invånare. Av kommunens befolkning bodde 9 948
invånare i kommunens sex större tätorter och 4 320 på
landsbygden. (SCB, 2020:1).

Den senaste befolkningsprognosen för Svalövs
kommun visar den förväntade befolkningsutvecklingen
i kommunen under perioden 2020-2031.
Befolkningsprognosen pekar mot en ökning med
1 944 invånare till år 2031 vilket motsvarar en
befolkningstillväxt på 14 procent. Antalet invånare
väntas i prognosen öka till 15 276 år 2025, 16 084 år
2030 och 16 212 år 2031. Befolkningsprognosen innebär
en befolkningsökning på i medeltal 160 personer per år
under perioden.

Svalövs kommun är efter befolkningsantal räknat den
sjätte minsta kommunen i Skåne. I en jämförelse med
medelvärdet för Skåne, riket och Sveriges kommuner
och regioners kommungrupp ”pendlingskommuner nära
större stad”, har Svalövs kommun en högre andel barn
och unga (0-24 år) och medelålders (25-64 år) samt en
lägre andel pensionärer (65+). Svalövs kommun har med
7 475 män och 6 793 kvinnor en regionalt såväl som
nationellt sett hög andel män (SCB, 2020:2).

Befolkningsutveckling
Sett ur ett historiskt perspektiv har
befolkningsutvecklingen i Svalövs kommun gått upp
och ner. Befolkningen i kommunen har dock ökat stadigt
sedan början av 2000-talet. Befolkningstillväxten har
varit 14 procent under perioden 2000-2019, 8 procent
under perioden 2010-2019 och 4 procent under perioden
2015-2019. Befolkningstillväxten med 8 procent under
perioden 2010-2019 motsvarar medelvärdet för de
skånska kommunernas befolkningstillväxt under samma
period. (SCB, 2020:2).
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Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos
för Svalövs kommun pekar mot en ökning med 433
invånare under perioden 2019-2031, vilket motsvarar en
befolkningstillväxt med 3 procent. Enligt SCBs prognos
väntas invånarantalet i Svalövs kommun vara 14 712 år
2025, 14 813 år 2030 och 14 787 år 2031.
Region Skånes befolkningsprognos pekar till skillnad
från kommunens och SCBs på en markant minskning
av antalet invånare i kommunen. Enligt Region Skånes
befolkningsprognos 2019-2028 väntas invånarantalet i
Svalövs kommun minska med 1 199 invånare till 12 924
invånare under perioden 2019-2028. Detta motsvarar en
befolkningsminskning med 8 procent under perioden.
Som Regionen beskriver i sin befolkningsprognos kan
deras kommunprognoser skilja sig ganska kraftigt från
kommunernas egna bedömningar vilket främst beror
på att Region Skåne använder sig av en metodik där
kommunernas flyttningar stäms av mot den skattade
nettoflyttningen för respektive regiondel (Region Skåne,
2019).

Åldersfördelning i Svalövs kommun

-150

Samtliga åldersgrupper förutom yngre pensionärer
(65-79 år) väntas stå för befolkningsökningen
under prognosperioden. Den förväntade
befolkningsutvecklingen skiljer sig åt i kommunens olika
delar. I samtliga av kommunens planeringsområden
väntas dock kommunens äldre (80+) bli fler. I
planeringsområdet Billeberga-Tågarp väntas
åldersgruppen 80+ mer än fördubblas i antal under
prognosperioden.

150

kvinnor

Åldersfördelning i Svalövs kommun 2019. Källa: SCB
Statistikdatabasen tabell BE0101N1
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Bedömning av bostadsbehov
Enligt Befolkningsprognosen för Svalövs kommun
2020-2031 väntas befolkningen i kommunen öka
med i medeltal 160 personer per år, vilket enligt
befolkningsprognosen motsvarar ett bostadsbyggande på
610 nya bostäder under prognosperioden eller cirka 50
bostäder per år.
Länsstyrelsen Skåne har i rapporten Bostadsbehov,
planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes
kommuner (2015) räknat på bostadsbehovet i de
skånska kommunerna. I analysen av Svalövs kommuns
bostadsbehov utgår Länsstyrelsen Skåne från en
tidigare befolkningsprognos från SCB gjord 2015 där
Svalövs befolkning år 2030 kommer vara 15 503 (jmf.
kommunens senaste befolkningsprognos för 2030 på 16
084 personer).
Enligt Länsstyrelsen Skånes analys av Svalövs
bostadsbehov har Svalöv mellan åren 2014-2030 ett
bostadsbehov av 66-74 nya bostäder per år, beroende på
analysmetod. Länsstyrelsens prognos för bostadsbehovet
i kommunen visar alltså på ett större behov än
kommunens förväntade behov av cirka 50 nya bostäder
per år. Utifrån Länsstyrelsen Skånes bedömning behöver
det i Svalövs kommun tillkomma mellan 1 062 och 1
190 nya bostäder i kommunen fram till år 2030. Med
en framskrivning till perioden 2020-2040 innebär
Länsstyrelsens bedömning av bostadsbehovet att det i
Svalövs kommun behöver tillkomma mellan 1 386 och 1
554 nya bostäder (utifrån beräkningen 66/74 x 21).
Då Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2020-2031
utgår från faktiskt invånarantal 2019 och även tar hänsyn
till planerat bostadsbyggande (pågående och framtida
detaljplanering och typ av bebyggelse som väntas
tillkomma), bedömer kommunen denna prognos som den
bästa utgångspunkten för bedömning av behovet av nya
bostäder i kommunen.
Medan befolkningsprognosen för kommunen endast
sträcker sig till 2031, och översiktsplanen sträcker sig
till 2040, har en framskrivning av prognosen till år 2040
gjorts. Framskrivningen har gjorts med utgångspunkt i
prognosens förväntade befolkningsökning med i medeltal
160 personer och bedömningen av behovet om cirka 50
nya bostäder per år. Det totala behovet av nya bostäder
under perioden 2020-2040 blir 1 050 bostäder (utifrån
beräkningen 50 x 21).
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DIALOGER
Arbetet med översiktsplanen har pågått sedan 2012-2013
och en rad dialoger, samrådsmöten och workshops har
sedan dess hållits i kommunen. Här nedan summeras
synpunkter som framfördes 2012-2013, 2015 samt
2019. Vid arbetet med framtagandet av översiktsplanen
har synpunkter från dessa dialoger utgjort viktiga
planeringsunderlag.

Samrådsmöten 2015

Medborgardialog 2012-2013

I Svalöv ställde sig medborgarna positiva till utveckling
av centrala Svalöv, med tyngdpunkt på ett centralt
stationsläge och en blandad bebyggelse på gamla
Lantmännen-tomten. Många medborgare framhöll
förtätning som en viktig strategi för att bevara den
högklassiga åkermarken. Medborgarna framhöll
parkområdena Hjalmar Nilssons park och områdena
kring Svalövsbäcken och Svalövssjön som särskilt viktiga
att värna om.

Arbetet med översiktsplanen initierades med
medborgardialoger som hölls i kommunens samtliga
tätorter under åren 2012 och 2013.
Vid dialogerna var det tydligt att satsningar på en
utbyggnad av infrastrukturen var vad medborgarna såg
som mest angelägen. Bland annat nämndes önskemål
om persontraﬁk på Söderåsbanan och förbättrade
kommunikationer för både buss- och tågtrafik med
halvtimmestraﬁk som minimum och en utökad
kvällstraﬁk.
Vid dialogerna framkom även önskemål om fler
nya bostäder i Svalöv, Teckomatorp, Billeberga och
Röstånga. Det uttrycktes önskemål om ﬂer aktiviteter
och mötesplatser i kommunen, såsom hundrastgårdar,
fritidsgård för ungdomar, simhall och utomhusscener.
Även utveckling av befintliga mötesplatser som till
exempel ortens bibliotek efterfrågades.
Gällande besöksnäringen framkom önskemål om
att utveckla kollektivtrafiken till Söderåsen och öka
kopplingen mellan nationalparken och olika aktiviteter.
I Teckomatorp framfördes önskemål om en gågata med
café och bageri eller restauranger, liksom önskemål om
att attrahera småföretag och gynna företagsnäringen i
stort i orterna.
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Under samrådstiden som varade under vintern 2014-2015
hölls samrådsmöten på kommunens samtliga orter där
kommunen presenterade förslaget för ny översiktsplan
och kommuninvånarna fick lämna synpunkter. Nedan
redogörs kortfattat för några av de punkter som kom upp
vid mötena.

I Kågeröd beskrev invånarna naturen som den viktigaste
boendekvaliteten på orten såväl som i övriga kommunens
norra delar. Närheten till Söderåsen framhölls som
särskilt viktig för Kågerödsborna. Medborgarna ställde
sig både positiva och negativa till verksamheterna på
Ring Knutstorp.
Vid mötet i Röstånga framgick att möjligheterna att
bygga nytt på orten är begränsade, inte minst på grund av
nationalparken västerut och den sanka marken norröver.
I Röstånga framhölls föreningslivet, kulturlivet och
turismen som kvaliteter att dra nytta av och bygga vidare
på.
Vid mötet i Tågarp framhöll invånarna behovet av
nybyggnationer på orten. Invånarna beskrev här området
Gluggstorp som den bäst lämpade för en första etapp vid
en utbyggnad av byn. Det framkom även synpunkter om
att tåget bör prioriteras upp på orten. Förslag framkom
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om en upprustning av ”centrumstråket” i anslutning till
järnvägen.
I Billeberga efterfrågades nybyggnationer av bland annat
seniorboende och köpcentrum. Just behovet av kommunal
service i form av butiker lyftes särskilt. Invånarna i
Billeberga varnade även för översvämningsrisker i vissa
tilltänkta utbyggnadsområden utmed Braån.
I Teckomatorp efterfrågades nybyggnationer av både
flervåningshus och enplanshus liksom en upprustning
av förfallna fastigheter utmed Karlsgatan. Invånarna
beskrev ett behov av ny passage över eller under
järnvägen samt bullerplank och en planskild korsning
för biltrafik. I Teckomatorp efterfrågades en gång- och
cykelväg till Marieholm och en cykelväg till Kävlinge
utmed järnvägen.

Medborgardialoger 2019
Under framtagandet av Svalövs kommuns Vision 2040
genomfördes medborgardialoger vid två tillfällen. Nedan
summeras synpunkter som framkom vid dialogerna som
hölls med kommuninvånare i april 2019.
Många av de som deltog under dialogmötena upplever
Svalövs kommun som en naturnära kommun. Vidare
uttrycktes att det i kommunen finns en öppenhet,
gemenskap och engagemang som är utmärkande för
kommunen.
Flera av de saker som lyftes under mötena hade att göra
med kommunens flerkärniga ortstruktur. Vikten av
tillgång till både kommunal och kommersiell service
lyftes, samtidigt som många av deltagarna menade att det
är viktigt att värna om alla orters särart. Vidare lyftes ett
behov av ett större utbyte mellan orterna. En utvecklad
infrastruktur, i synnerhet för kollektivtrafik och cykel
togs upp som en åtgärd för att åstadkomma detta.
Just en utvecklad kollektivtrafik var även något som
lyftes i anknytning till miljöfrågan. Många av deltagarna
ville se en mer miljövänlig kommun. Därtill lyftes
betydelsen av att ytterligare värna om företag och
föreningar. Känslan av gemenskap och samhörighet var
något som återkom i diskussionen kring hur man bäst går
tillväga för att åstadkomma förändring. Att ta tillvara
på det engagemang som finns runtom i kommunen
beskrevs som nycklar för att bedriva ett framgångsrikt
utvecklings- och förankringsarbete.

Workshops med elever 2019
Under framtagandet av Svalövs kommuns vision 2040
genomfördes workshops med barn och unga från
kommunens grundskolor och gymnasieskolan. Nedan
summeras synpunkter som framkom vid tre workshops i
april 2019.
Många av eleverna som deltog upplevde att Svalövs
kommun är barn- och familjevänlig kommun.
Kommunen upplevs som lugn, trevlig och i huvudsak
trygg. Vidare menade många av eleverna att det finns en
positiv gemenskap i kommunen. Närheten till naturen var
ytterligare en faktor som upplevdes som positiv. Många
elever var dessutom nöjda med skolan.
Att kommunen upplevdes som barnvänlig innebar
emellertid inte att eleverna ansåg den vara
ungdomsvänlig. Ett flertal av eleverna påpekade att
det saknas aktiviteter och mötesplatser för ungdomar
i kommunen. Som exempel på detta lyftes bland annat
avsaknaden av ungdomsgårdar. Många elever ville även
se fler kommungemensamma aktiviteter riktade specifikt
mot ungdomar.
Ytterligare en efterfrågad förändring som lyftes frekvent
var en utökad kollektivtrafik mellan kommunens orter.
Eleverna ansåg att de förbindelser som finns idag har för
glesa turer. Detta gällde både buss och tåg. Därutöver
lyftes även ett behov av en utvecklad cykelinfrastruktur
mellan kommunens orter.
Ett ytterligare önskemål som framfördes var ett mer
utpräglad miljötänk i kommunen. Ett flertal av eleverna
ville även se en utvecklad kommersiell service i form av
restauranger, kaféer och affärer. Många elever ville även
se mer resurser till skolan och skolbespisningen.
Lyhördhet och delaktighet var teman som återkom i
diskussionen kring vad som blir viktigt för åstadkomma
förändring. Många elever påtalade vikten av en utvecklad
samverkan mellan förvaltningen och kommuninvånarna,
gärna med ett tydligare fokus på barn och unga.
Förmågan att fokusera och prioritera lyftes också som
en framgångsfaktor. Samtidigt tyckte många att det
är viktigt att våga tro på sina idéer, att identifiera och
utveckla det som är unikt med Svalövs kommun
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MÅL OCH STYRDOKUMENT
Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen redogöra
för hur kommunen i den fysiska planeringen tar hänsyn
och samordnar översiktsplanen med nationella och
regionala mål och program av betydelse för en hållbar
utveckling inom kommunen. I följande del beskrivs de
mål och styrdokument som bedöms ha starkast koppling
till översiktsplanering. Förutom mål och styrdokument
beskrivs i följande del även de mellankommunala
samarbetsorganisationer som kommunen ingår i.

Bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun
(2018)
Parallellt med framtagandet av kommunens
översiktsplan har kommunen tagit fram nya riktlinjer
för bostadsförsörjningen. Kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning presenteras under fem fokusområden,
vilka åtföljs av planerade och pågående åtgärder. De fem
fokusområdena är:
•

Kommunala mål och styrdokument

•

Svalövs kommun - Vision 2040 (2019)
Svalövs kommuns Vision 2040 antogs i december 2019
och har utgjort en förutsättning för färdigställandet av
översiktsplanen. Arbetet med visionen påbörjades 2018
och involverade såväl politiker, tjänstepersoner som
kommuninvånare och genomfördes genom workshops
och dialoger.
I Vision 2040 har kommunen samlats kring ett antal
formuleringar om den önskade bilden av Svalövs
kommun år 2040. I visionen formuleras denna önskade
bild som fyra rum, där Svalövs kommun: Har mod och
framåtanda, knyter samman, låter människor växa, och
har plats för liv.
Visionens utformning har under arbetet med
översiktsplanen gett utrymme för diskussioner och
möjliggjort för visionen att ge särskild relevans för
översiktsplanen. Översiktsplanens tidsram sträcker sig
liksom visionen till år 2040.

•
•
•

En stärkt roll som attraktiv boendekommun i
regionen Skåne
Ett utökat och varierat bostadsutbud i hela
kommunen med ett särskilt fokus på de större
orternas centrala och stationsnära lägen
Bostäder för de som står utanför bostadsmarknaden
Ett utvecklat bostadssocialt arbete
Bostäder som tillgodoser de äldres efterfrågan och
behov

Bostadsförsörjningsprogrammet har under framtagandet
av översiktsplanen utgjort ett planeringsunderlag och
ställningstaganden från programmet finns integrerade i
översiktsplanen.

Näringslivsstrategi 2017-2022 (2017)
Näringslivsstrategin syftar till att ge riktlinjer för
hur Svalövs kommun ska arbeta för att nå ett gott
företagsklimat. Strategin har tre övergripande mål:
•
•
•

Utveckla näringslivet i hela kommunen
Samarbeta över gränser
Alla kontakter med näringslivet ska präglas av en
positiv attityd

För att nå målbilden om Svalöv som en attraktiv
företagarkommun med ett blomstrande näringsliv
ska kommunen arbeta med dialog med företag,
med myndighetshantering på rätt sätt, med
samhällsbyggnad som stimulerar företagandet och med
näringslivsinriktade utvecklingsfrågor såsom bland annat
besöksnäring, lokal handel och den areella näringen.
Ställningstaganden från Näringslivsstrategin finns
integrerade i översiktsplanen.
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Åtgärdsprogram för Svalövs miljömål 2017-2022
(2017)
Programmet tar sin utgångspunkt i Sveriges miljömål,
det regionala programmet Skånska åtgärder för
miljömålen och kommunens miljömålsprogram (2010).
Åtgärdsprogrammet är indelat i fem fokusområden som
alla har ett övergripande mål för vart kommunen vill nå
och underteman med åtgärder som kommunen kan arbeta
med för att bidra till uppfyllelse av det övergripande
målet. De fem fokusområdena är:
•
•
•
•
•

Hållbara transporter
Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag
Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser
Skydd av Skånes natur- och kulturvärden
Hållbar konsumtion

Åtgärdsprogrammets har utgjort ett planeringsunderlag i
arbetet med översiktsplanen.

Naturen i Svalövs kommun – Naturvårdsprogram
(2017)
Naturvårdsprogrammet består av två delar där första
delen beskriver vilket ansvar kommunen har för att hejda
förlusten av biologisk mångfald och hur kommunen kan
värna, vårda och visa natur- och kulturvärden i Svalövs
kommun. I andra delen av naturvårdsprogrammet
beskrivs 51 områden med höga natur- och
kulturvärden och däribland tätorternas grönstruktur.
Naturvårdsprogrammet syftar till att:
•
•
•

•
•
•

Mellankommunala mål och styrdokument
Familjen Helsingborg och Strukturplan för
Familjen Helsingborg (2019)
Familjen Helsingborg (tidigare Skåne Nordväst) är ett
kommunövergripande samarbete där Svalövs kommun
är en av elva kommuner och som syftar till ett stärkt
samarbete för tillväxt, effektivitet och utveckling i
kommunerna. I Verksamhetsplan 2019 beskrivs Familjen
Helsingborgs vision 2020: ”Familjen Helsingborg
upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra
Europas mest kreativa och inkluderande regioner”.
I nätverkets gemensamt antagna Strukturplan för
Familjen Helsingborg – gemensamma ställningstaganden
för översiktlig planering, hanteras stora och övergripande
regionala frågeställningar och projekt med betydelse
på nationell och internationell nivå. Strukturplanen
kopplar an till respektive kommuns översiktsplan. På
detta sätt kan den mellankommunala planeringen och
genomförandet av större regionala projekt underlättas.

Beskriva värdefulla natur- och kulturmiljöer i
Svalövs kommun.
Vårda, skydda och utveckla värdefulla natur- och
kulturmiljöer på landsbygden och i tätorterna.
Vara ett kunskapsunderlag i den fysiska planeringen,
vid exploatering, bygglovsärende och vid
miljökonsekvensbeskrivningar.
Vara ett kunskapsunderlag för förskola och skolans
uteundervisning.
Visa kommuninvånarna och besöksnäringen var man
hittar den värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Öka och sprida kunskap om biologisk
mångfald, ekosystemtjänster, grönstruktur och
landskapskonventionen.

Naturvårdsprogrammet har utgjort ett viktigt
planeringsunderlag i arbetet med den föreslagna markoch vattenanvändningen i översiktsplanen. Viktiga
ställningstaganden från programmet finns integrerade i
översiktsplanen.
Strukturplan för Familjen Helsingborg
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I Strukturplanen beskrivs tre viktiga framgångsfaktorer
för kommunerna inom Familjen Helsingborg, dessa är:
•
•
•

Satsningar på infrastruktur
Kvaliteter i landskap och näringsliv
Utveckling av regionalt viktiga orter

Inom ramen för strukturplanen har strategier för
grönstruktur, arbete och verksamheter, boende samt för
infrastruktur och kollektivtrafik tagits fram.
Samverkan gällande infrastruktur och kollektivtrafik
är för kommunerna i Familjen Helsingborg särskilt
viktig för en samsyn kring långsiktiga satsningar i
våra kommuner. Vart fjärde år antar kommunerna som
ingår i nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik
gemensamma prioriteringar för väg och järnväg, tåg,
buss och cykel.
Vid framtagandet av översiktsplanen har strukturplanen
utgjort ett viktigt planeringsunderlag och
översiktsplanens strategier och förslag följer Familjen
Helsingborgs och strukturplanens gemensamma
ställningstaganden och prioriteringar.

6K och Livskraftiga kommuner (2016)
6K är ett kommunövergripande samarbete mellan de sex
inlandskommunerna Bjuv, Örkelljunga, Perstorp, Åstorp,
Klippan och Svalövs kommun. Kommunerna samarbetar
bland annat i strategiska planeringsfrågor.
Inom ramen för Strukturbild genomförde Region Skåne
tillsammans med 6K-kommunerna och Gehl Architects
under hösten och vintern 2015-2016 en workshopserie
om ortsutveckling. Workshop-serien har sammanställts
i rapporten Livskraftiga kommuner – att utveckla den
mindre orten i sitt regionala sammanhang. I rapporten
har gemensamma nämnare identifierats och resulterat
i de tre fokusområdena: Levande centrum, attraktiva
boendemiljöer och hållbar mobilitet. I rapporten
formuleras tre utvecklingsstrategier som särskilt viktiga
för Svalövs kommun:
•
•
•

Stärk Svalövs identitet
Utveckla kring pågatågstationer
Involvera medborgare och privata aktörer.

Rapporten och dess föreslagna utveckling för Svalövs
kommun har fungerat som vägledande vid formuleringen
av översiktsplanens utvecklingsstrategier.

Regionala mål och styrdokument
Svalövs kommun ingår liksom alla andra skånska
kommuner i Region Skåne, vars uppdrag är att arbeta
för hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne. Region Skåne
har arbetat fram ett stort antal mål och styrdokument
och planeringsunderlag som är relevanta för Svalövs
kommuns översiktsplan. Nedan redogörs för några av
dessa.
Länsstyrelsen Skånes regionala uppdrag är att natur- och
kulturvärden bevaras, att miljön skyddas, att landsbygden
utvecklas och att samhället byggs på goda grunder och
ur ett jämställt perspektiv. För detta har Länsstyrelsen
Skåne arbetat fram mål och styrdokument som är
relevanta för Svalövs kommuns översiktliga planering.
Nedan redogörs även för några av dessa.

Regionplan 2022

Kommunens översiktsplan i relation till Strukturplan för
Familjen Helsingborg och övrig regional planering. Bild tagen
från Strukturplanen.
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Enligt plan- och bygglagen ska sedan den 1 januari 2019
regional planering ske i Stockholms och Skåne län.
Region Skåne har ansvaret för denna planering och ska
utreda frågor av betydelse för regionens fysiska miljö
och upprätta och anta en regionplan. Regionplanen ska
ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner
och områdesbestämmelser men är inte bindande.
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Region Skånes Regionplan 2022 är under framtagande.
Region Skånes pågående arbete med Regionplanen utgår
ifrån Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna
Skåne 2030. Svalövs kommun deltar i Region Skånes
pågående arbete med regionplanen, både som enskild
part och genom Familjen Helsingborg.

Det öppna Skåne 2030 (2020)
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna
Skåne 2030 är Skånes gemensamma övergripande
vision. Utvecklingsstrategin antogs i juni 2014
och har under 2018-2020 uppdaterats för ett stärka
hållbarhetsperspektivet och relationen till Agenda 2030.
Strategin innefattar en vision och sex visionsmål. Utifrån
visionsmålen ska utvecklingsaktörerna enas om vidare
behov i områdesstrategier, handlingsplaner, program och
insatser. Den gemensamma visionen ”Det öppna Skåne
2030” har följande sex visionsmål:
•
•
•
•
•
•

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

Målbilden är att Skåne 2030 ska vara en region ”som
välkomnar pluralism, fler människor, nya idéer och
som kännetecknas av hög tolerans och stor delaktighet i
gemensamma samhällsfrågor”.
Den regionala utvecklingsstrategin har utgjort
en utgångspunkt i arbetet med Svalövs kommuns
översiktsplan. Visionen Det öppna Skåne 2030 och dess
sex visionsmål stämmer därför i mångt och mycket
överens med översiktsplanens ambitioner.

Region Skåne påbörjade arbetet med Strukturbild för
Skåne 2005 och har sedan dess producerat en lång
rad rapporter, TemaPM och strategier. Bland dessa
är Strategier för det flerkärniga Skåne (2013) och
efterföljande dokument som exempelvis Flerkärnighet i
Skåne (2018) planeringsunderlag med särskild vikt för de
skånska kommunernas översiktliga planering.
Strategier för det flerkärniga Skåne bygger på fem
strategiområden:
•
•
•
•
•

Satsa på Skånes tillväxtmotorer och utveckla den
flerkärniga ortsstrukturen
Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
Växa effektivt med en balanserad och hållbar
markanvändning
Skapa socialt hållbara, attraktiva orter som erbjuder
hög livskvalitet
Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra
Sverige och södra Östersjön

I Strategier för det flerkärniga Skåne beskriver
regionen dess intentioner om att strategierna
med tillhörande strukturbild ska användas i
kommunernas planeringsarbete liksom i det regionala
utvecklingsarbetet.
Vid framtagandet av översiktsplanen har
strategiområdena och dess strukturbilder samt övriga
rapporter inom ramen för Strukturbild utgjort viktiga
planeringsunderlag. Vidare har Regionens flerkärnighet
utgjort en viktig källa till inspiration. Liksom Skåne i
stort har Svalövs kommun en flerkärnig ortsstruktur
vilket kräver en utveckling som tar hänsyn till detta.

Strukturbild för Skåne och Strategier för det
flerkärniga Skåne (2013)
Strukturbild för Skåne är ett initiativ och forum för
fysisk planering vars syfte är att koppla samman
det regionala utvecklingsarbetet med de skånska
kommunernas översiktsplanering. Arbetet med
Strukturbild bedrivs av Region Skåne tillsammans
med Skånes 33 kommuner i syfte att lyfta de regionala
frågorna så att dessa får tyngd på lokal nivå och så att
de enskilda kommunerna kan ta del av utvecklingen och
samtidigt bidra till den utifrån sina egna förutsättningar.
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Regional infrastrukturplanering och Strategier
för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050
Som ansvariga för den regionala utvecklingen arbetar
Region Skåne kontinuerligt med regional planering av
infrastruktur. I Strategi för ett hållbart transportsystem
i Skåne 2050 tydliggör Region Skåne vägval, mål
och prioriteringar för den långsiktiga planeringen av
transportsystemet i Skåne. Strategin är ett övergripande
dokument som konkretiseras och fördjupas vidare
i en rad andra regionala dokument som exempelvis
Trafikförsörjningsprogram för Skåne, Cykelstrategi för
Skåne och Mobilitetsplan för Skåne.
I Strategi för ett hållbar transportsystem i Skåne 2050
beskriver Region Skåne hur de utgått från den regionala
utvecklingsstrategins mål om att kollektivtrafikens
marknadsandel av den motoriserade trafiken ska
uppgå till minst 40 procent och att Skåne ska vara
klimatneutralt och fossilbränslefritt till år 2030.
Vid framtagandet av översiktsplanen har den
regionala infrastrukturplaneringen utgjort
planeringsförutsättningar som kommunen tagit
hänsyn till. Svalövs kommun är som del i Familjen
Helsingborg en aktiv part i den regionala transport- och
infrastrukturplaneringen. Kommunen är som egen part
och genom regionala planeringsnätverk aktiva i dialogen
för förbättring och utveckling av kommunens vägar för
bil, gång och cykel samt buss- och tågförbindelser.

Regionalt miljöarbete och Skånska åtgärder för
miljömålen 2016-2020
Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag ansvaret att
verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen
uppnås på regional nivå. Generationsmålet om ”att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser” ska betraktas
som ett inriktningsmål för miljöpolitiken som ska ge
vägledning om de värden som ska skyddas och den
samhällsomställning som krävs för att nå den önskade
miljökvaliteten.
I ”Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020” lyfts
utmaningarna för miljöarbetet i länet och vilka insatser
som krävs för att regionen ska kunna närma sig
miljökvalitetsmålen. Följande fem utmaningar beskrivs
som särskilt viktiga i detta arbete:
•
•
•
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•
•

Skydd av Skånes natur- och kulturvärden
Hållbar konsumtion i Skåne

De skånska miljömålen har liksom kommunens egna
miljömål utgjort viktiga planeringsunderlag vid arbetet
med översiktsplanen.

Regionalt arbete med naturvård och
grönstruktur
Med utgångspunkt i Skånes naturvärden och de
lagar, program och strategier som styr den regionala
utvecklingen har Länsstyrelsen Skåne tagit fram
Naturvårdsstrategi för Skåne län. I Naturvårdsstrategin
beskrivs vikten av att skydda värdefulla naturområden
och öka hänsynen i vardagslandskapet. Utifrån
artdatabanken har Länsstyrelsen pekat ut värdefulla
områden i Skåne. Områden med många hotade
arter kallas värdekärnor och när värdekärnor ligger
nära varandra så bildar de en värdetrakt. I Svalövs
kommun har Söderåsen pekats ut som en värdetrakt.
Naturvårdsstrategin har tagits fram i samarbete med
kommunerna.
Inom ramen för sitt regionala utvecklingsansvar
har Region Skåne tagit fram Grönstruktur i
Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur.
Programmet reviderades 2011 och har som syfte att
vara ett översiktligt regionalt planeringsdokument
för grönstrukturen. Söderåsen pekas i strategin ut
som ett viktigt kärnområde för grönstrukturen och
som ett viktigt rekreationsstråk. Vidare anges Rååns
dalgång och Saxån - Braån som viktiga spridningsstråk
för växter, svampar och djur. Dokumentet har tagits
fram i samarbete med kommunerna. Vid arbetet med
översiktsplanen har Länsstyrelsen Skånes strategier för
naturvård och grönstruktur utgjort planeringsunderlag.

Regionalt arbete med friluftsliv
För att gemensamt förverkliga friluftspolitiken i länet
har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en handlingsplan för
Skånes friluftsliv 2018-2021. Friluftslivspolitiken ska
stödja människors möjligheter att vistas i naturen och
utöva friluftsliv. Friluftslivet är brett och spänner över
flera politikområden, där naturvård, regional tillväxt,
jordbruk, skogsbruk, landsbygdens utveckling, folkhälsa
och utbildning och forskning är några exempel.

Hållbara transporter i Skåne
Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag
Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser
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Nationella och globala mål och styrdokument
Nationella och globala mål

För kommunens översiktsplanering finns en rad
nationella och globala mål som är viktiga att ta hänsyn
till i arbetet för en hållbar utveckling. Ett färre antal av
dessa redogörs för nedan. Utöver dessa är exempel på
viktiga och relevanta mål för översiktsplaneringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EU:s klimatmål
Generationsmålet och Miljömålen
Mål för klimat och luft
De nationella målen för kulturmiljöarbetet
Målet för den regionala tillväxtpolitiken
Mål för transporter och infrastruktur
Mål för energipolitiken
Mål för samhällsplanering, bostadsmarknad och
byggande
Mål för friluftsliv
Mål för folkhälsan

Agenda 2030 och globala målen

syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor och att säkerställa
ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
De globala målen är integrerade och odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:
den ekonomiska, den sociala och den ekologiska.

EUs Biodiversitetsstrategi 2030
EUs Biodiversitetsstrategi har tagits fram för att hantera
hot som till exempel klimatförändringar, skogsbränder,
osäker tillgång till mat och utbrott av smittor. I
Biodiversitetsstrategin beskrivs hur klimatförändringarna
och förlusten av biologisk mångfald idag går snabbare
än någonsin och sänder ett tydligt budskap om behovet
av ett förändrat förhållande mellan människor och natur.
Enligt EUs Biodiversitetsstrategi 2030 ska Europas
biologiska mångfald vara på väg att återhämta sig
senast år 2030. Viktiga punkter i strategin för biologisk
mångfald är:
•
•

Agenda 2030 och de globala målen antogs av FN 2015
och förbinder alla 193 medlemsländer i FN att fram
till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål, som
i Sverige kallas de globala målen. De globala målen

•
•
•
•

Skydda minst 30 procent av ekosystemen på land och
30 procent till havs.
Öka det ekologiska jordbruket och landskapselement
med stor biologisk mångfald på jordbruksmark
Hejda minskningen av pollinerande insekter och
vända utvecklingen
Halvera användningen av bekämpningsmedel och
deras risker till 2030
Återställa minst 25 000 km av EU:s floder till fritt
strömmande vattendrag
Plantera 3 miljarder träd till 2030 och ta stor hänsyn
till fastläggning av kol vid all markanvändning.
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Nationella miljömål

Landskrona Svalöv Renhållnings AB (LSR)

Sveriges 16 nationella miljömål styr arbetet med att lösa
miljöproblemen. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen
och generationsmålet utgör grunden för den nationella
miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med dess preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och
fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete.

LSR ansvarar för insamling, transport och behandling av
avfall från hushåll, industrier och verksamheter i Svalövs
kommun och Landskrona stad samt driver annan därmed
förenlig verksamhet. Totalt ger LSR service åt drygt
59 000 invånare. LSR är ett helägt kommunalt aktiebolag
som till 75 procent ägs av Landskrona stad genom
Landskrona Stadshus AB och till 25 procent av Svalövs
kommun. LSR:s styrelse är sammansatt av politiker från
ägarkommunerna. Inom ramen för LSR tar kommunerna
fram och antar Renhållningsordning, vilket inkluderar en
övergripande avfallsplan samt renhållningsföreskrifter.

De sexton nationella miljömålen är:
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Söderåsens miljöförbund
Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund
som fungerar som en gemensam miljöförvaltning
för kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och
Örkelljunga. Förbundets främsta uppgift är tillsyn
inom miljö, hälsoskydd samt livsmedel. Miljöförbundet
ansvarar också för energi- och klimatrådgivningen i alla
kommunerna. Som tillsynsmyndighet ser miljöförbundet
till att lagstiftningen följs, och man vänder sig till både
företag och privatpersoner. Söderåsens miljöförbund
gör inspektioner och revisioner, prövar anmälningar och
ansökningar om olika tillstånd. Söderåsens miljöförbund
har även en förebyggande funktion genom att ge råd och
sprida information.

Samarbetsorganisationer
Många frågor kring den översiktliga planeringen
berör ﬂera kommuner och dialog kring dessa sker i
olika forum. Svalövs kommun samverkar idag med
grannkommuner i frågor gällande exempelvis miljö,
vatten- och avlopp, renhållning och räddningstjänst.
Nedan beskrivs några av de viktigaste samarbeten,
nätverk och bolag som kommunen ingår i.

Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA)
NSVA är ett bolag ägt av kommunerna Svalöv,
Helsingborg, Landskrona, Åstorp, Bjuv, Båstad, Perstorp
och Örkelljunga. Inom NSVA samverkar kommunerna
för ett mer kostnadseffektivt och välfungerande vattenoch avloppssystem i kommunerna och regionen. Varje
kommun inom NSVA bildar eget VA-kollektiv och står
för sina kostnader gällande exempelvis ledningsnät,
anläggningar och investeringar, vilket innebär olika
VA-taxa i kommunerna. Svalövs kommun beslutar
om investeringar och taxor som sätter ramar för
VA-verksamheten. I samarbete med NSVA har bland
annat Dagvattenpolicy, Dagvattenplan och Strategi för
vatten och avlopp på landsbygd tagits fram för Svalövs
kommun.

120

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten i Svalövs kommun har ett väl
utvecklat samarbete med Landskrona kommun.
Samverkan utvecklas och fördjupas fortgående enligt
politiska direktiv. Avtal reglerar samarbete inom såväl
den operativa som den förebyggande verksamheten.
En stor del av samarbetet innefattar förebyggande
insatser såsom tillsyn, utbildning, framtagande av
planer och analyser. Som del av den gemensamma
Räddningstjänsten Landskrona är Svalövs kommun även
del av avtalssamarbetet Räddningstjänsten Familjen
Helsingborg. Ambitionen med samverkan är att utveckla
och effektivisera verksamheterna så att medborgarna i
nordvästra Skåne får en ökad trygghet.

Sydvatten
Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar
dricksvatten till följande 17 kommuner i västra Skåne:
Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs,
Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup,
Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm.
Företaget leds av en styrelse som består av representanter
från delägarkommunerna. Bolaget bildades 1966 och
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är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.
Sydvatten bedriver en kommunal verksamhet på
uppdrag av kommunerna på samma villkor som svenska
kommuner gör i allmänhet. Bolaget lyder under såväl
kommunallagen som lagen om allmänna vattentjänster
vilket bland annat innebär att bolaget inte får ”gå med
vinst”. Sydvatten får därmed inte dela ut vinster till
sina ägare och har därmed inget vinstintresse. Maximal
samhällsnytta så effektivt som möjligt är uppdraget.

DEL 2 - HÄNSYN

121

RIKSINTRESSEN OCH NATURA 2000
Riksintresse för naturvård
I Svalövs kommun finns fyra områden av riksintresse för
naturvården:
• Råån med omgivningar N45
• Saxån- Braån N49
• Västra Karaby - Dagstorps backar - Dagstorps mosse
N50
• Söderåsen med vattendrag och Jällabjär N48
Innehållet under rubrikerna Värdeomdöme och
Förutsättningar för bevarande är taget från
Naturvårdsverkets (NV) registerblad för riksintresset.
Under rubrikerna Säkerställande och Beskrivning
av värden har kommunen begränsat registerbladets
beskrivning till kommunens geografiska område
och kompletterat med upplysningar från kommunen.
Ställningstagande är kommunens egna.

Råån med omgivningar N45
Riksintresset ligger i Helsingborg, Landskrona och
Svalövs kommuner.
Värdeomdöme (NV registerblad)

Ravin, meander och dal. Rååns dalgång utgör ett
representativt odlingslandskap i slättbygd. Råån (från
mynningen upp till sammanflödet i Sireköpinge utgör
reproduktions- och uppväxtområde för havsöring. Här
finns också den sårbara grönlingen och under senaste
åren har laxyngel påträffats.
Förutsättningar för bevarande (NV registerblad)

Modifierat skogsbruk. Ingen omfattande
bebyggelseexploatering. Fortsatt jordbruk med
åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel
av landskapselement. Restaurering av igenvuxna
naturbetesmarker. Områdets värden kan påverkas
negativt av:
• minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift
• skogsplantering av jordbruksmark
• energiskogsodling
• igenväxning
• spridning av gifter eller gödselmedel
• nydikning
• täkt
• luftledningar
• vägdragningar
• kulvertering eller förändring av vattendragets
sträckning eller bottenprofil
• vandringshinder
• vattenuttag
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•
•
•

utsläpp av försurande ämnen
överfiske
inplantering av främmande öringstammar och
skogsavverkning längs vattendraget

Ingen ytterligare reglering av vattendraget och den
reglering som är nu bör inte öka.
Säkerställande

Området berörs även av riksintresse för kulturmiljö,
Rååns dalgång M 10 och landskapsbildsskydd (19§ NVL
i dess lydelse före 1975).
Beskrivning av värden

Råån rinner igenom en väl markerad dalgång som ligger
i ett delvis öppet slättlandskap. Dalgången är geologisk
intressant med flera skärningar i sluttningarnas trias- jura
bergarter. Ån omges av artrika naturbeten, odlingsmark
och lövskog.
I Svalövs kommun rinner Halmstadbäcken och
Tirupsbäcken ihop till Råån i Sireköpinge. Mellan
Sireköpinge och Tågarp flyter ån genom ett öppet
odlingslandskap. Råån, från mynningen upp
till sammanflödet i Sireköpinge utgör ett viktigt
reproduktions- och uppväxtområde för havsöring. Här
lever också den sårbara grönlingen och under senaste
åren har även laxyngel påträffats. I dalgången på bägge
sidor om Sireköpinge finns intressanta diabasgångar.
Diabasen har slagit igenom skifferberggrunden och bildar
ett 10-tal små kullar. På flera av kullarna växer en artrik
och sällsynt flora.
Under de senaste åren har flera vattenvårdsåtgärder
gjorts i dalgången. Våtmarkerna har utvecklats till
artrika fågellokaler och biotopförbättringen har
gjorts i vattendraget. Vid Rönnarp finns ett dagbrott i
översiluriska bergarter med genomslående diabasgångar,
bränd skiffer och olika mineral. Detta är också en viktig
lokal för att studera de skånska isströmmarna.

Ställningstagande
•

•

•
•

All typ av exploatering eller annan påverkan ska
prövas så att de allmänna intressena och naturoch kulturvärden inte påverkas negativt.
Vid utvecklingen inom detaljplanerat område
Gluggstorp i Tågarp ska riksintressets värden
beaktas och ej påverkas negativt.
Dalgångens natur ska tillgängliggöras genom
anläggning av vandringsleder.
Anläggning av våtmarker och genomförande
av andra vattenvårdsåtgärder kan tillåtas om
de inte får negativ påverkan på riksintressets
naturvärden.
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Söderåsen med vattendrag och Jällabjär N48
Inom riksintresse Söderåsen ligger horsten Söderåsen
med vattendrag och vulkanen Jällabjär. Riksobjektet
har sin utbredning i de fyra kommunerna Bjuv, Åstorp,
Svalöv och Klippan. I Svalövs kommun ligger cirka 60
procent av riksintressets yta.
Värdeomdöme (NV registerblad)

Horst, sprickdalslandskap, diabas och basaltkupp
(Jällabjär den mest representativa i Skåne).
Åsarna Bensige och Gillastigs fälad-Härsnäs-Jällabjär
är två represesentativa odlingslandskap i skogsbygd.
Orröd, Grindhus, Liaängen och Gillastigs fälad är
utvalda områden med ängs- och naturbetesmarker.
Dessa områden utgörs av sidvallsäng, slåtterkärr,
öppen hagmark, blandlövhage och buskrik utmark. Här
återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med
hävdgynnade arter som slåttergubbe och svinrot.
Vattendragen i de stora ravinerna är förhållandevis
opåverkade. Bäckarna innehåller en intressant flora och
fauna med lokala öringstammar, elritsa, bäcknejonöga
och ål. I Klövabäcken med biflöden leker öring och lax.
Tranerödsmosse är ett värdefullt myrkomplex med högt
värderade topogena kärr. Insektsfauna i ädellövskog.
Förutsättningar för bevarande (NV registerblad)

•
•

•

•

Täkt eller liknande skadar den geologiska
formationen.
Bibehålla sammanhängande ädellövskogsområden
med så stor andel ädellövskog för fri utveckling som
möjligt, vilket är av betydelse för hela ekosystemet
och särskilt flera hotade insektsarter som lever på
gamla och multnande lövträd. Behålla obrutna
vegetationszoneringar i sluttningar med ädellövskog.
Bedriva naturvårdsanpassat” skogsbruk” i övriga
ädellövskogsområden.
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk,
naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av
landskapselement.
Restaurering av igenvuxna ängar och
naturbetesmarker.

Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot:
• dränering
• vattenreglering
• dämning
• torvtäkt

Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar
och i kantzoner kan skada naturvärdena.
Ingrepp som medför att områdets naturvärde skadas kan
vara:
• kulvertering
• förändring av vattendragets sträckning eller
bottenprofil
• vandringshinder och vattenreglering
• vattenuttag
• utsläpp av försurande ämnen
• tillförsel av organiska gifter
• överfiske
• inplantering av främmande öringstammar
• skogsavverkning längs vattendraget
Områdets värden kan påverkas negativt av:
• minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift
• skogsplantering av jordbruksmark
• energiskogsodling
• igenväxning
• spridning av gifter eller gödselmedel
• bebyggelse
• nydikning
• täkt
• luftledningar
• vägdragningar
Säkerställande

På Söderåsen finns stora arealer skyddad natur och flera
områden ligger också i de andra Söderåskommunerna.
Nationalpark: Söderåsens nationalpark med Odensjön,
Nackarpsdalen, Härsnäsadammarna och Kvärkravinen
har mycket höga geologiska och naturvärden med ett
stort antal utrotningshotade arter.
Naturreservat: Klövahallar, Hallabäckens dalgång
med Smedjebacken, Traneröds mosse med Grindhus
och lilla Klåveröd, Liaängen, Nackarp och Jällabjär är
naturreservat som alla ligger inom riksintresset naturvård
i Svalövs kommun. Flera av dessa är också skyddade som
Natura 2000-område.
Natura 2000: Söderåsens nationalpark, Klövahallar,
Hallabäckens dalgång med Smedjebacken, Traneröds
mosse med Grindhus och lilla Klåveröd, Liaängen och
Jällabjär.
Landskapsbildsskydd (19§ NVL i dess lydelse före 1975):
En stor del av Söderåsplatån omfattas av
landskapsbildskydd.
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Andra riksintressen: Området berörs också av
riksintresse för friluftsliv MF2 och riksintresse för
kulturminnesvård, Grindhus (M176).
I övrigt är Söderåsen i Region Skånes Grönstruktur i
Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur utpekat
som ett viktigt område för den regionala grönstrukturen.
I Länsstyrelsens ”Naturvårdsstrategi för Skåne” har
Söderåsen pekats ut som en värdetrakt med många
livsmiljöer för hotade växter, svampar och djur. Även i
Familjen Helsingborgs strukturplan utpekas Söderåsen
som ett regionalt viktigt naturområde.
Beskrivning av värden - Söderåsen

Geologi:
Söderåsen ligger i ett gränsland mellan gammal och
ung berggrund. De vanligaste och äldsta bergarterna
är olika grå och röda gnejser samt gnejsgraniter. Precis
som den kambriska sandstenen är de uppbyggda av sura
silikatmineraler (lågt pH). Yngre bergarter som amfibolit,
lerskiffer, alunskiffer, diabas och basalt är basiska (högt
pH) bergarter. Diabas har fyllt ut sprickor i urberget och
dessa diabasgångar följer åsens längdriktning från NONV. Basalten är en vulkanbergart och finns i Jällabjär
och dess omgivningar.
Söderåsen är en urbergshorst som ligger inom den
geologiska gränszonen mellan Fennoskandiska skölden
och danska sänkan (Tornquistzonen). Horsten har bildats
genom vertikala rörelser i jordskorpan s.k. förkastningar.
I detta fall tror man omgivande berggrund har sjunkit.
Branta sluttningar finns på åsens västra och östra sida.
I sydväst grenar sig åsen i två horstpartier där det södra
benämns Kågerödsåsen. Det uppspruckna landskapet
med stora och små sprickdalar har utvecklat unika
geologiska formationer såsom rasbranter, klipputsprång,
stenpelare, glaciärnischer, bäckraviner, källor och små
grottor. Dessa har skapat förutsättningar för utveckling
av ovanliga naturtyper med stor artrikedom och sällsynta
arter. Andra landskapsformer inom Söderåsens riksobjekt
är vulkanen Jällabjär och vittringsformerna i Nackarp.
Flera inlandsisar har påverkat Söderåsen. Uppe på
åsen domineras jordarterna av sandig – moig morän.
Isälvavlagringar finns både på åsen men framförallt
längsmed sluttningen mellan Ask och Åvarp. Kvartära
former är rullstensåsen vid Kongalund och slukrännorna
i Hallabäckens dalgång.
Vatten:
Utför åssluttningarna, i sprickdalarna och längsmed
åsen forsar, rinner och strilar små och stora vattendrag
fram. En del avvattnas norrut till Rönneå (Rönneåns
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avrinningsområde) och en del västerut till Vegeå
(Vegeåns avrinningsområde). Generellt är de flesta
vattendragen på åsen opåverkade av utsläpp. Till
dessa hör bl.a. Hallabäcken, Orebäcken, Klövabäcken,
Dejebäcken, Kvärkån, Hästbäcken och Ärlabäcken. Vissa
vattendrag tex Klövabäcken och Vegeå är fördjupade och
rätade på vissa sträckor. Hallabäcken, Klövabäcken och
Skärån har en god ekologisk status enligt EU:s klassning
av vattendrag och hyser flera rödlistade arter.
Odensjön, Svartesjö och Klåverödssjön är tre naturliga
sjöar på Söderåsen. På 1800–talet grävdes karpdammar
som idag finns kvar vid Finnstorp, Munkabo och
Härsnäs. Små Mölledammar, fiskedammar och
fågeldammar finns också runtom på åsen. Idag har
nya våtmarker anlagts på Söderåsen där Bokholmens
våtmark är den senaste.
Skog:
På större delen av Söderåsen växer skog. Hälften av
arealen utgörs av planterad granskog som har sin
huvudsakliga utbredning på platån. Alm, ask, avenbok,
bok, fågelbär, lind och skogslönn är ädla lövträd som
dominerar i sluttningarna. Almen har drabbats av
almsjuka och står idag kvar som kala träd. Ask trivs bäst
där det är fuktigt och linden växer ofta i näringsrika
rasbranter. Bok, avenbok och ek är de vanligaste träden
som i de näringsrika sluttningarna ofta hyser en artrik
flora med bl.a. blåsippa, vårlök, lungört, gulsippa,
getrams, lundbräsma, tandrot och skogsbingel.
Uppe på Söderåsplatån växer artfattiga bok- och ekskogar
i små och större bestånd. I sprickdalarnas sluttningar
växer gamla bok- och bergeksbestånd med mycket död
ved. Många rödlistade arter finns i dessa gammelskogar.
Alsumpskogar växer i terrängsvackor och många av
dessa har utvecklat stora socklar.
Naturbete och ängar:
På åsen finns ett småskaligt jordbruk runt byar och
gårdar. Söderåsens mest artrika naturtyper är ängen och
hagen. Orrödskärret, Liaängen och Boden är artrika
kärrmarker som hålls öppna med slåtter och bete.
Naturbeten med torr- och fuktighetskrävande vegetation
finns runt Stenestad, Bensige, Åkarpsmölla, Blinkarps
fälad, Gillastig och Grindhus.
Mosse och kärr:
Mosse och kärr finns väl spridda på hela Söderåsen.
Tranerödsmosse är särskilt internationellt värdefull då
det är en högmosse av sydvästlig typ med mosseplan,
laggkärr och kantskog med glasbjörk. Övriga mossar har
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det brutits torv i vilket utvecklat dem till intermediära
kärr med blandad mosse- och kärrvegetation. Dessa
finns väl spridda från Gillastig i öster, runt Stenestad
och i Eningemossen i väster. I terrängsvackor med
ytligt grundvatten finns kärrvegetation ofta med al i
trädskiktet.
Grön infrastruktur:
För att stärka den biologiska mångfalden på Söderåsen
och dess ekosystemtjänster så måste värdefulla
livsmiljöer (värdekärnor) bindas samman till gröna
sammanhängande korridorer. Detta för att de
hotade arterna ska ha möjlighet att sprida sig mellan
livsmiljöerna och att de får tillräckligt stort område så de
kan överleva.
Gammal ädellövskog är en mycket värdefull livsmiljö
som både ska bevaras men också utvecklas och
bindas samman så att dess arter kan överleva. Idag
växer ädellövskog i Söderåsens sluttningar nästan
i ett sammanhängande bälte och i de stora och små
sprickdalarna. Skogen är dock inte gammal överallt och
förekomsten av död ved varierar. Det finns också gröna
stråk tvärs över horsten mellan Orebäcken, Vargadalen
och Klövahallar, mellan Hallabäcken och Eningebäcken,
mellan Hjorthagen, Maglaby kärr och Kärreberga
bokskog samt Tingvallaravinen strax söder om Åstorp.
Landskapsbildsvärden:
Söderåsen är ett viktigt landmärke i det omkringliggande
låglandet. Den spolformade horsten som sträcker sig
från sydöst till nordväst har väl markerade sluttningar
med en platå på ca 100 m över havet. På fler platser på
åsens krön får man milslånga vyer utöver det skånska
odlingslandskapet. Det småskaliga och småkuperade
odlingslandskapet på åsens platå med skogsdungar,
stenmurar, små åkertegar och betesmarker ger ett
ålderdomligt intryck.

erosion motståndskraftigare basalten. De nuvarande
basaltkupperna utgör alltså endast rester av vulkanernas
kärnpartier – utbrottskanaler. De för Sverige unika
basaltkupperna bildades troligen under två skilda
vulkaniska aktivitetsperioder, dels för 130-170 miljoner
år sedan, dels för 80-100 miljoner år sedan. Basalten ger
vid vittring upphov till en bördig vittringsjord, vilket
medför särskilt gynnsamma betingelser för en rik flora.

Ställningstagande
•

•

•

•
•

•
•

•

Beskrivning av värden - Jällabjär

All typ av exploatering eller annan påverkan ska
prövas så att de allmänna intressena och naturoch kulturvärden inte påverkas negativt.
Vid genomförande av översiktsplanens
förslag för utveckling av verksamheten Ring
Knutstorp samt Böketoftavägen i Kågeröd ska
riksintressets värden beaktas och ej påverkas
negativt.
Vid genomförande av översiktsplanens
föreslagna utveckling för bostäder och
verksamheter i Röstånga och Kågeröd ska
riksintressets värden beaktas och ej påverkas
negativt. Särskild hänsyn och åtgärder framgår
av översiktsplanens förklaring för respektive
utvecklingsområde som berörs av riksintresset.
I horstens sluttningszoner som har stora
naturvärden ska ingen ny bebyggelse etableras.
Kommunen ska arbeta för att stärka och
utveckla natur- och kulturvärden inom
riksobjektet Söderåsen i enlighet med Svalövs
kommuns naturvårdsprogram.
Kommunen ska långsiktigt säkerställa områden
med värdefull natur på egen mark.
Kommunen ska fortsätta genomföra
vattenvårdsåtgärder i samarbete med
vattenråden och fastställd skötselplan för
vattendragen i Kågeröd och Röstånga.
Samverka med Söderåskommunerna om att
bevara och utveckla naturvärdena.

Jällabjär är en gammal vulkan, basaltkupp, som reser
sig som ett 60 m konformat berg utanför Röstånga. På
toppen syns resterna av den stelnade bergarten basalt i
sexkantiga pelare. I området finns artrika lövskogar och
naturbeten.
Då vulkanerna bildades och basalten trängde upp
genom jordskorpan bildades runt utbrottskanalerna
tuffkäglor. Denna lösare bergart, som består av fin
aska och klumpar, s k vulkaniska bomber. Denna
lösare bergart har sedermera till största delen eroderats
bort och nu återstår endast den hårdare och mot
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Saxån- Braån N49
Hela riksintresset ligger i Landskrona, Kävlinge och
Svalövs kommuner.
Värdeomdöme (NV registerblad)

Rikkärr. Dagstorps mosse även fuktäng. Värdefull flora.
Förutsättningar för bevarande (NV registerblad)

Förutsättningar för bevarande (NV registerblad)

Pågående markanvändning får 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 naturvärde
skadas.

•

Riksintresset ligger i Kävlinge och Svalövs kommuner.
Värdeomdöme (NV registerblad)

Vattendragen är lek- och uppväxtområden för havsöring,
dessutom hyser de grönling och sandkrypare.

•

Västra Karaby - Dagstorps backar - Dagstorps
mosse N50

Säkerställande

Saxån berörs även av riksintresse för kulturmiljövård
Norrvidinge och Södervidinge M 32. Braån berörs även
av riksintresse för kulturmiljövård Teckomatorp M 177.
Beskrivning av värden

Saxån och Braån rinner genom slättlandskapet och är
där ett viktigt naturinslag. Saxån och Braån är viktiga
lek- och uppväxtområden för havsöring. Där lever också
grönling och sandkrypare. Två ovanliga arter såsom
snytesnäckan Bithynia leachii och skalbaggen Hydraena
pulchella har påträffats. I Braån lever den tjockskaliga
målarmusslan. I vattendragen häckar ovanliga fåglar
såsom forsärla och kungsfiskare.

•
•
•

Ej dränering eller höjd grundvattennivå.
Fortsatt hävd.
Ingen gödsling.

Säkerställande

Saxån berörs också av riksintresse för kulturmiljövård
Norrvidinge och Södervidinge M 32 samt
Natura 2000-område. Ekeshögarna är Natura
2000-område.
Beskrivning av värden

Norrvidinge backar med Ekeshögarna ingår i detta
kuperade landskap. På Ekeshögarna som är från bronsåldern växer en artrik torrängsflora med bl.a. den ovanliga
sandnejlikan.

Ställningstagande
•

•
•

All typ av exploatering eller annan påverkan ska
prövas så att de allmänna intressena och naturoch kulturvärden inte påverkas negativt.
Inga förändringar i landskapet ska ske i
Norrvidinge backar.
Bevarande av floran ska säkerställas genom rätt
skötsel på gravhögarna

Ställningstagande
•

•
•

•
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All typ av exploatering eller annan påverkan ska
prövas så att de allmänna intressena och naturoch kulturvärden inte påverkas negativt.
Meanderslingor och svämplan ska bevaras och
nya vattenvårdsåtgärder ska genomföras.
Kant- och skyddszoner ska behållas och
utvecklas så att biologisk mångfald ökar och
tillgängligheten förbättras utmed Saxån-Braån.
Vid genomförande av översiktsplanens
utvecklingsområden OP-maskiner, Årups gård
och Verksamhetsområde i norr i Billeberga ska
riksintressets värden beaktas och ej påverkas
negativt. Särskild hänsyn och åtgärder framgår
av översiktsplanens förklaring för respektive
utvecklingsområde som berörs av riksintresset.
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Natura 2000
Inom den Europeiska Unionen regleras
naturvårdsfrågorna i första hand genom två direktiv,
habitatdirektivet och fågeldirektivet. Syftet med
dessa är att bevara arter och naturtyper som i ett
europeiskt perspektiv betraktas som skyddsvärda i ett
sammanhängande europeiskt nätverk av naturområden.
Detta nätverk benämns Natura 2000.
Natura 2000-områdena har status som riksintresse men
omfattas också av områdesskydd i miljöbalken kap 7 §
27. Enligt 7 kap § 28a MB är verksamheter som påverkar
Natura 2000-områden tillståndspliktiga. Det gäller även
verksamheter som bedrivs utanför Natura 2000-områden.
Ingrepp som påverkar Natura 2000-områden ska prövas
av Länsstyrelsen.

Ställningstagande
•

•

•

Detaljplaner och bygglov inom eller i närheten
av Natura 2000-områden ska prövas enligt 7
kap. § 28a i Miljöbalken
Vid genomförande av översiktsplanens förslag
för utveckling av grönområde och cykelväg/
cykelled i Röstånga ska dessa ej leda till negativ
påverkan på Natura 2000-området Söderåsens
nationalpark.
Vid genomförande av översiktsplanens förslag
för utveckling av verksamheten Ring Knutstorp
ska bullerpåverkan på Natura 2000-områden
utredas och erforderliga åtgärder för att
minimera buller vidtas.

I Svalövs kommun finns 8 Natura 2000-områden. Dessa
är:
• Ekeshögarna: Artrik torrängsflora på bronsåldershög
• Jällabjär: Fint formad vulkan med ädellövskog och
naturbeten
• Hallabäckens dalgång: Ädellövskog och rent och
artrikt vattendrag
• Klövahallar: Sprickdal med ädellövskog och rent
vattendrag med artrik bottenfauna
• Liaängen: Kalkrikkärr med artrik flora
• Smedjebacken: Kalkrikkärr omgiven av ädellövskog
• Söderåsens nationalpark: Sprickdal med gammal
ädellövskog och artrika vattendrag
• Tranerödsmosse och Grindhus Högmosse:
Naturbeten med artrik flora
Med undantag för Ekeshögarna så är alla områdena
skyddade som naturreservat och nationalpark. I
kommunen finns många naturtyper som bedöms vara
av hög prioritet och ha stort bevarande värde inom EU.
Alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade, så
kallade alsumpskogar är en sådan naturtyp som finns på
flera platser i kommunen.
Översiktsplanen föreslår inga nya utbyggnadsområden
för bostäder i närheten av Natura 2000-områden. I
Röstånga föreslås grönstråk samt gång- och cykelstråk i
nordvästra delen av tätorten.
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Riksintresse för friluftsliv

Beskrivning av områdets värden (NV registerblad)

I Svalövs kommun finns två områden av riksintresse för
friluftslivet:
•
•

Söderåsen FM 05
Råån FM 07

Innehållet under samtliga rubriker nedan är taget från
Naturvårdsverkets (NV) registerblad för riksintresset.
Ställningstagandena är kommunens egna.

Söderåsen FM 05
Riksintresse för friluftsliv Söderåsen FM 05 omfattar
stora delar av huvudhorsten av Söderåsen med sluttningar
och ligger i kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och
Åstorp. Skåneleden går från Röstånga i sydöst till Åstorp
i nordväst och är en delsträcka i den regionala Ås till Ås
leden.
Huvudkriterier (NV registerblad)

Område med särskilt goda förutsättningar för berikande
upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö.
Stödkriterier (NV registerblad)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Intresseväckande natur- och kulturvärden
Orördhet
Stillhet/tystnad/låg ljudnivå
Tilltalande landskapsbild
Särprägel
Artrikedom
Lämplig terräng med variationsrik topografi
Naturvärden som kan bestå även vid ökad
besöksfrekvens
Tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli
intensivt utnyttjade
Förutsättningar för att vårda området
Förekomst av anläggningar eller service, såsom
toalett, sopsortering, parkering, eldstäder,
lägerplatser, vindskydd och så vidare
Att det finns markerade leder och informationsskyltar
Förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder
med mera
Möjligheterna att komma till och in i området samt
att vistas i eller i anslutning till området
Frånvaro av hinder för områdets användning för
friluftsändamål

Friluftsaktiviteter (NV registerblad)

Vandring, strövande, promenader, naturupplevelser.
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Söderåsen höjer sig över en starkt exploaterad
helåkersbyggd och utgör ett topografiskt spännande
landskap med storslagna terrängförhållanden. Ett stort
antal tvärgående sprickdalar är intressanta inslag, och
i söder uppvisar ravindalar en vild och till synes orörd
natur. På Söderåsen finns Skånes högsta punkt, Höjehall,
212 meter över havet. Från den välbesökta utsiktspunkten
Kopparhatten vid Skäralid är utsikten över en sprickdal
och det ädellövskogsbevuxna landskapet vidsträckt.
Söderåsens artrika, lövskogsdominerade landskap
är strövvänligt och andelen allemansrättslig mark är
stor. Populära besöksmål finns på flera platser och
i olika delar av området. I sydöst ligger Söderåsens
nationalpark som har ett besöksantal på ca 300-500 000
människor per år. Här finns ett Naturum som erbjuder
information om nationalparken samt utställningar. I
nationalparken finns flertalet leder av olika längd och
svårighetsgrad, varav någon är tillgänglighetsanpassad.
Enkla övernattningsstugor, utpekade tältplatser,
iordningställda eldplatser samt rid- och cykelvägar
finns. Bad och fiske är möjligt i Odensjön. I anslutning
till nationalparken finns ett iordningställt strövområde,
Klåveröd, och på sydvästsluttningen finns ytterligare två,
Finstorp och Smedjebacken, med markerade strövstigar,
utsiktstorn för fågelskådning, rastplatser och parkeringar.
Skåneleden löper över åsen från nord- till sydspetsen.
Söderåsen genomkorsas dessutom av mindre vägar och
brukningsvägar som kan användas för strövande och
cykling. Flera naturreservat med vissa anläggningar för
friluftslivet finns.
Söderåsen är lätt att nå med bil och flera allmänna vägar
löper genom området. Lokaltåg stannar i tätorterna
Åstorp och Bjuv, vilka ligger i direkt anslutning till åsen.
Busslinjer går mellan närliggande större tätorter och
nationalparkens entréer. Det är gott om olika boenden
och serviceutbud både i samhällena kring åsen och
på landsbygden i anslutning till riksintresseområdet.
Camping finns i Röstånga nära Söderåsens nationalpark.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden (NV registerblad)

Naturvärdena vårdas och består. Nationalpark och
naturreservat inom området förvaltas enligt skötselplan.
Befintliga strövområden samt Skåneleden bevaras
och underhålls. Området lämnas fritt från ytterligare
exploatering. Naturvårdshänsyn tas i skogsbruket.
Åtgärder, verksamheter och andra intressen som
påtagligt kan skada områdets värden är särskilt
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bebyggelseexploatering, anläggande av vindkraft,
täktverksamhet samt bullerstörande verksamheter.
Negativ visuell inverkan, framför allt på utblickarna från
utsiktsplatserna Kopparhatten, Hjortsprånget och Lierna
utmed Skäralidsdalen, kan påtagligt skada områdets
värden.

•

•
•

Potential finns att ytterligare utöka tillgängligheten
till områdets besöksmål genom exempelvis bättre
möjligheter att ta sig till området med kollektivtrafik
samt informationsspridning. Utveckling av stråk för
vandring och cykling mellan besöksmålen på åsen är
möjlig.

•

•

Planering och säkerställande

Inom området finns Söderåsens Nationalpark,
naturreservaten Klöva Hallar, Nackarp, Traneröds
mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd, Åvarp, Åvarps
fälad samt Hjorthagens naturvårdsområde. Området
berörs av Natura 2000-områdena Hallabäckens dalgång,
Klövabäcken, Klövahallar, Smedjebacken, Söderåsen
och Traneröds mosse. Ett antal vattendrag och sjöar
omfattas av strandskydd. Delar av området omfattas av
förordnande enligt 19 § dåvarande naturvårdslagen, sk.
landskapsbildsskydd.
Andra riksintressen som berörs:

Området berörs av riksintresse för naturvården
N48 Söderåsen med vattendrag och Jällabjär
samt av riksintresse för kulturmiljövården M:K19
Vrams Gunnarstorp M:K176 Grindhus och L:K29
Herrevadskloster.

•

•

•

Råån FM 07
Riksintresse för friluftsliv Råån FM 07 omfattar Råån
med omgivningar och ligger i kommunerna Helsingborg,
Landskrona och Svalöv.
Huvudkriterier (NV registerblad)

Område med särskilt goda förutsättningar för berikande
upplevelser i natur och kulturmiljöer.
Stödkriterier (NV registerblad)

Ställningstagande
•

•

Tillgänglighet och kanalisering ska förbättras
inom riksintresset genom anläggningen
av fler leder, mer information och
övernattningsmöjligheter.
Kommunen ser positivt på etablering av
näringsverksamheter kopplade till besöksnäring.
Kommunen verkar för att minimera bullernivåer
och öka trafiksäkerheten utmed vägarna genom
riksintresset
Kommunen fortsätter samarbetet med
Söderåskommunerna kring destination
Söderåsen.
Kommunen verkar för ny busslinje mellan
Kågeröd-Röstånga
Genomförande av översiktsplanens föreslagna
cykelvägar eller leder mellan KågerödBillesholm-Bjuv och Kågeröd-StenestadKlippan ska ske med hänsyn till riksintresset.

All typ av exploatering eller annan påverkan ska
prövas så att de allmänna intressena och naturoch kulturvärden inte påverkas negativt.
Vid genomförande av översiktsplanens
förslag för utveckling av bostadsbebyggelse i
Röstånga ska riksintressets värden beaktas och
ej påverkas negativt. Goda kommunikationer
med kollektivtrafik och/eller gång-cykel ska
säkerställas.
Vid genomförande av översiktsplanens förslag
för utveckling av verksamheten Ring Knutstorp
ska bullerpåverkan på riksintresset utredas och
erforderliga åtgärder för att minimera buller
vidtas.
Genomförandet av översiktsplanens föreslagna
västliga entré till Söderåsen från Kågeröd ska
ske med hänsyn till riksintresset

•
•
•
•
•

Intresseväckande natur- och kulturvärden
Tilltalande landskapsbild
Artrikedom
Förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturvärden som kan bestå även vid ökad
besöksfrekvens

Friluftsaktiviteter (NV registerblad)

Vandring, strövande, promenader, naturupplevelser,
kulturupplevelser, fritidsfiske, fågelskådning.
Beskrivning av områdets värden (NV registerblad)

Råån är en cirka 30 km lång å som mynnar ut i Öresund
vid det gamla fiskeläget Råå i Helsingborg. Ån slingrar
sig naturligt i det öppna slätt- och jordbrukslandskapet
och har ett flackt fall md både lugnt och strömmande
vatten. Ån omges av en bitvis markant dalgång där
det finns betesmarker och skogsområden med höga
naturvärden. Både fågel- och fiskfaunan är rik. Borgens
naturreservat utgörs av en bäckravin med branta och
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lövskogsklädda sluttningar. På ravinens östra krön
ligger resterna av en fornborg, och i området finns flera
fornlämningsmiljöer från sten- och bronsåldern.
Råån har stor betydelse för Helsingborgs till
Landskronas befolknings närrekreation. Mellan Råå
och Gantofta finns anlagda stigar som erbjuder goda
vandringsmöjligheter på båda sidor av ån. Delar av
stigarna är tillgängliga med rullstol. I naturreservaten
Fjärestad – Gantofta och Borgen finns enklare
anläggningar och stigar för friluftslivet. Råån är ett
erkänt bra fiskevatten för framförallt öring.
Inom strandområdet finns överlag få hindrande
byggander eller anläggningar, men endast delar
av åstranden är iordningställd för promenader och
vandring. Potential finns således att utveckla längre
sammanhängande leder längs ån.
Området ligger i direkt anslutning till Helsingborgs stad.
I tätorterna längs ån finns service och anslutning med
lokaltåg. Anläggningar för friluftslivet, t ex rastplatser,
saknas i stor utsträckning.
Förutsättningar för bevarande och utvecklings av områdets värden (NV registerblad)

Planering och säkerställande (NV registerblad)

Inom området finns naturreservaten Rååns dalgång,
Fjärestad – Gantofta och Borgen. Området berörs av
Natura 2000-områdena Fjärestad – Gantofta och Borgen.
Ån omfattas av strandskydd, bitvis utökat på land. Stora
delar av området omfattas av förordnande enligt 19 §
dåvarande naturvårdslagen, sk. landskapsbildsskydd.
Andra riksintressen som berörs (NV registerblad)

Området berörs av riksintresse för naturvården N45
Råån med omgivningar samt av riksintresse för
kulturmiljövården M:K10 Rååns dalgång mm. Delar av
området ingår i riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1
och 4 §§ miljöbalken.

Ställningstagande
•

•

•

Naturvärdena vårdas och utvecklas. Naturreservat inom
området förvaltas enligt skötselplan. Strandskyddet
respekteras och tillsyn utövas vid behov. Naturvärdena
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 ytterligare utöka tillgängligheten
genom att enklare leder och anläggningar för friluftslivet
utvecklas.
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•

•

All typ av exploatering eller annan påverkan ska
prövas så att de allmänna intressena och naturoch kulturvärden inte påverkas negativt.
Genomförandet av översiktsplanens föreslagna
grönstråk och områden för rekreation i Tågarp
ska ske med hänsyn till riksintresset.
Tillgänglighet och kanalisering ska förbättras
inom riksintresset genom bättre kopplingar mot
Helsingborg och Landskrona. Detta kan ske
genom anläggning av leder, mer information
och övernattningsmöjligheter.
Kommunen ser positivt på etablering av
näringsverksamhet som är kopplat till
besöksnäring.
Genomförande av ny vandringsled mellan
Tågarp och Sireköpinge ska ske med hänsyn till
riksintresset.
Kommunen verkar för en förbättrad samverkan
med Råån-kommunerna Landskrona och
Helsingborg.
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Riksintresse för kulturmiljövård

I området ingår även

Områden som är av riksintressen för kulturmiljövården
regleras i Miljöbalkens 3 kap. 6 §. Kulturmiljölagen
är den centrala lagen för skydd av kulturarvet och
innehåller bl.a. bestämmelser för skydd av värdefulla
byggnader, fornlämningar, fornfynd och kyrkliga
kulturminnen. Länsstyrelsen har tillsyn över
kulturminnesvården och Riksantikvarieämbetet är
ansvarig myndighet.
I Svalövs kommun finns fem områden av riksintresse för
kulturmiljövården:
•
•
•
•
•

Stationssamhället Tågarp framvuxet fr.o.m. sekelskiftet
1900 utmed järnvägen Malmö-Helsingborg på platsen för
ett äldre vägmöte med skjutshåll och gästgiverirörelse.
Småskalig och tidstypisk bostads- och affärsbebyggelse i
tegel från 1900-talets första decennier som ger samhället
dess karaktär.

Ställningstagande
•

•

Rååns dalgång M:K10
Trolleholm M:K31
Norrvidinge - Södervidinge M:K32
Teckomatorp M:K177
Grindhus M:K176

Innehållet under samtliga rubriker nedan är taget från
registerblad för riksintresset. Ställningstagandena är
kommunens egna.

Rååns dalgång M:K10 (delen i Sireköpinge sn)

•

•

Kommunen ska inte tillåta begyggelse eller
andra åtgärder som påverkar kulturvärdena i
Rååns dalgång negativt.
Kommunen ska verka för att bevara den
gamla bebyggelsestrukturen i Sireköpinge
och i centrala Tågarp. Fornlämningsmiljöerna
i dalgången ska inte påverkas negativt och
synliggöras. Viktigt att behålla de gamla
vägsystemen och att alléerna vårdas och
föryngras.
Genomförandet av översiktsplanens föreslagna
grönstråk och områden för rekreation i Tågarp
ska ske med hänsyn till riksintresset.
Vid utvecklingen av detaljplanerat område
Gluggstorp i Tågarp ska riksintressets värden
beaktas och ej påverkas negativt.

Motivering

Dalgångsbygd kring Råån och svagt kuperat
öppet odlingslandskap där ett omfattande och
landskapsdominerande fornlämningsbestånd vittnar
om bosättningskontinuitet alltsedan stenåldern. Stora
bymiljöer, gårds- och säteribildningar som väl speglar
traktens bosättningsmönster och byggnadsskick samt
genom dalgångens rika lerfyndigheter, lämningar efter
stenkols- och lerbrytning samt betydande tillverkning av
tegel och lergods fr.o.m. 1800-talets slut. (Kvarnmiljö,
Industrimiljö).
Uttryck för riksintresset

Dalgångsbygd med fornlämningsmiljöer i form av
bronsåldershögar och järnåldersgravfält. Vidsträckt
allékantat odlingslandskap präglat av stordriften kring
Sireköpinge kungsgård och säteri, av medeltida ursprung
med bebyggelse från främst 1700- och 1800-talen,
särskilt välbevarad arbetar- och ekonomibebyggelse,
holländarmölla. Sireköpinge medeltida och omgestaltade
kyrka med tillhörande kyrkby och Martina von
Schwerins skola från 1840-talet i medeltidsinspirerad
stil. (Miljön berör även Helsingborg och Landskrona
kommuner).
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Trolleholm M:K31 (delen i Torrlösa sn)
Motivering

Vidsträckt slottslandskap och odlingslandskap kring
Trolleholms slott av medeltida ursprung som under
1800-talets slut omdanats i en kontinental- och
medeltidsinspirerad blandstil.
Uttryck för riksintresset

Öppet och allékantat odlingslandskap som präglats
av slottets stordrift. Det över den kringliggande
slätten dominerande Trolleholms slott med trelängad
huvudbyggnad som omdanats av den danske arkitekten
F Meldahl, välbevarad ekonomibebyggelse av C G
Brunius, vallgravar, parker, smedja, arbetarbostäder,
skola - alla typiska och välbevarade bebyggelseinslag i
den karaktäristiska och helgjutna slottsmiljön. (Området
berör även Eslövs kommun).
I området ingår även

Trolleholms station från 1890-talet belägen på behörigt
avstånd öster om slottet.
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Grindhus M:K176 (Konga sn)

Ställningstagande
•

•

Kommunen ska beakta och bevara de höga
natur- och kulturvärden som finns i slottsmiljön
runt Trolleholm.
Kommunen verkar för att riksintressets värden
beaktas vid planeringen av ny stambana öster
om riksintresset

Norrvidinge - Södervidinge M:K32 (delen i Norrvidinge och Norra Skrävlinge sn)
Motivering

Delvis flackt och lätt kuperat odlingslandskap med
karaktär av dalgångsbygd kring Saxån och talrika
fornlämningsmiljöer med monumental verkan, gårdsoch bymiljöer samt kyrkby.

Dominerande bronsåldershögar som är belägna på
höjdryggarna som sträcker sig på ömse sidor om
Saxån. Norrvidinge kyrka av medeltida ursprung som
omgestaltats under 1700- och 1800-talen, kyrkbyn med
prästgård från 1800-talets slut, gatehus och stenvalvsbro
över Saxån. (Miljön berör även Kävlinge och Landskrona
kommuner).
I området ingår även

Gissleberga stora kvarnanläggning från 1800-talets slut
med industrihistoriskt intresse.

Uttryck för riksintresset

För ett bondejordbruk karaktäristisk och enkelt
utformad bebyggelse från 1900-talets början, ruin efter
den gamla gården, kringliggande odlingslandskap av
lagaskifteskaraktär med stengärdesgårdar, fägator och
odlingsrösen samt ännu väl bevarade spår efter äldre
odling i form av hackerör, odlingsterrasser och gränser
mellan de gamla inägorna och utmarken.
Området är idag skyddat som naturreservat.

Ställningstagande
Kommunen ska synliggöra denna unika
kulturmiljö som berättar om landskapets
historia.

Teckomatorp MKK177 (Norra Skrävlinge sn)
Motivering

Stationssamhälle som speglar järnvägen som
samhällsbildande faktor, och en snabb utveckling
från obemannad hållplats längs banan till planmässigt
uppbyggt samhälle med stadsmässiga drag.
Uttryck för riksintresset

Ställningstagande

•

Ensamgård med omgivande småbrutet odlingslandskap
på Söderåsens sluttning präglat av laga skiftet.

•

Uttryck för riksintresset

•

Motivering

Gissleberga kvarnmiljö med kvarndamm har
ett kulturvärde. Samtidigt är Saxån en viktig
uppväxtplats för havsöring och därför behöver
vandringshinder som dämme minimeras i ån.
Länsstyrelsen utreder hur en fri fiskväg kan
anläggas i området. Viktigt att den gamla
stenvalvsbron är kvar som kulturspår.
Vid genomförande av översiktsplanens förslag
för utveckling av bostadsbebyggelse i Granbo i
Teckomatorp ska det angränsande riksintressets
värden beaktas och ej påverkas negativt.

Planmönstret, med enhetliga rutnätskvarter,
tomtstorlekar, torg och planteringar. Gatukaraktären
med hus placerade i gatulinjen, slutna gatufasader
och ibland trädrader. Byggelsens skala, volym och
enhetliga, och stadsmässiga karaktär, med byggnader i
2-3 våningar, i rött och gult tegel, avfasade hörn m.m.
Karaktärsbyggnader som stationshus, järnvägshotell och
skola. Enkelt utformade handels- och hantverksgårdar.

Ställningstagande
•

•

Vid genomförande av översiktsplanens förslag
för utveckling av bostadsbebyggelse i områdena
Stationsnära läge norr och Söder om stationen
ska stor hänsyn tas till de kulturhistoriska
värdena. Gestaltning och utformning ska bygga
vidare på de värden som anges för riksintresse
för kulturmiljövård och i översiktsplanens
förklaring för respektive utvecklingsområde.
Förändring i befintlig bebyggelse ska ske
varsamt och harmonisera med befintlig
arkitektur.
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Riksintresse för kommunikationer

Godstråket genom Skåne

Enligt förordningen (1998:896) om hushållning med
mark- och vattenområden med mera ska Trafikverket
efter samråd med länsstyrelser, Boverket och andra
berörda myndigheter lämna uppgifter om områden
som Trafikverket bedömer vara av riksintresse för
kommunikationer. Trafikverket stöttar länsstyrelsen i
deras arbete med att bevaka utpekade riksintressen.
Riksintressenas markanspråk och funktioner ska
säkerställas i de planer som upprättas och beslut som tas
enligt bland annat, plan- och bygglagen och miljöbalken.
I översiktsplanen ska kommunen visa hur den planerade
markanvändningen tar hänsyn till Trafikverkets utpekade
riksintressen. Det är viktigt att redovisa hur riksintressen
för kommunikation påverkas vid en tänkt etablering
och vilka faktorer som bör beaktas för att undvika att
deras funktion påverkas negativt. Exploatering nära
transportanläggningar får inte påverka möjligheterna
till drift, underhåll och framtida utveckling av dessa
anläggningar.

Riksintressen för kommunikationer i Svalövs
kommun
Godsstråket genom Skåne, som går mellan Ängelholm
och Trelleborg, utgör riksintresse för järnväg. I Svalövs
kommun utgör sträckorna Åstorp-Teckomatorp
(Söderåsbanan) och Teckomatorp-Kävlinge del av
riksintresset. Rååbanan, som går mellan Helsingborg
och Eslöv, utgör riksintresse för järnväg. I Svalövs
kommun utgör sträckorna Helsingborg-Teckomatorp
och Teckomatorp-Eslöv (Marieholmsbanan) del av
riksintresset. Järnvägsstationerna utmed Söderåsbanan
(Teckomatorp, Svalöv och Kågeröd) är av riksintresse
liksom Billeberga och Tågarp utmed Rååbanan.
I det pågående arbetet med lokaliseringen av ny stambana
har framtida riksintresse Jönköping-Malmö pekats ut.
Det framtida riksintresset omfattar i dagsläget de östra
delarna av Svalövs kommun och däribland Röstånga och
viktiga områden för naturvård och kulturmiljövård i
kommunen. Vägarna i kommunen utgör inte riksintresse.
Riksintressena ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningen. Tillkommande bebyggelse, exempelvis
nybyggnad inom en anläggnings influensområde, får
inte negativt påverka varken nuvarande eller framtida
nyttjande av denna. Här nedan följer Trafikverkets
funktionsbeskrivningar av riksintressena.

Befintligt riksintresse. Godsstråket genom Skåne, som
går mellan Ängelholm och Trelleborg, ingår som TENbana i det strategiska godsnätet och utgör en viktig länk
i det internationella godstransportnätet. Söderåsbanan:
Planerad upprustning och på sikt även planer på
persontågstrafik. Elektrifierat enkelspår. TeckomatorpKävlinge: Enkelspårig, elektrifierad bana.
Rååbanan

Befintligt riksintresse. Rååbanan förbinder Helsingborg
med Godsstråket genom Skåne. HelsingborgTeckomatorp: Enkelspårig, elektrifierad bana.
Teckomatorp-Eslöv: Marieholmsbanan är en enkelspårig
bana som förbinder Rååbanan med Eslöv och därmed
Södra Stambanan. Fungerar i dagsläget endast som
omledningsbana för godstrafiken. Ev. kan Pågatåg
trafikera banan i framtiden.
Jönköping-Malmö

Framtida riksintresse. Europabanan är en tänkt framtida
höghastighetsjärnväg från Jönköping till Helsingborg/
Malmö och vidare mot Köpenhamn. Det finns ett antal
alternativa sträckningar som behöver utredas vidare.
Utpekandet baseras bland annat på utredningen om
höghastighetsbanor.

Ställningstagande
•

•

•

•

Vid planläggning eller annan förändring i
närheten av riksintresse för kommunikationer
ska utredningar genomföras och åtgärder
vidtas för att säkerställa att riksintresset inte
påverkas negativt. Skyddsavstånd ur risk- och
bullersynpunkt ska följas. Byggnadsfritt avstånd
om 30 meter från spårmitt utmed järvägarna
samt skyddsavstånd ur risksynpunkt enligt
RIKTSAM ska tillämpas.
Vid genomförandet av översiktsplanens
föreslagna utveckling i stationsnära lägen i
tätorterna Svalöv, Teckomatorp och Billeberga
ska särskild hänsyn tas till riksintressen för
kommunikationer. Särskild hänsyn framgår
av översiktsplanens förklaring för respektive
utvecklingsområde som berörs av riksintresset.
Vid planering och exploatering i dessa områden
ska Trafikverket kontaktas i tidigt skede.
Kommunen ska vid alla plan-, miljö- eller
bygglovsärenden som kan påverka riksintresse
för kommunikationer kontakta Trafikverket i ett
tidigt skede
Kommunen medverkar i Trafikverkets planering
av ny stambana på sträckan Hässleholm-Lund
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Riksintresse för och hänsyn till totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§
andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas
öppet och i andra fall inte. Dels finns områden i form av
övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas
öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan
redovisas öppet. De senare har oftast koppling till
spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem.
Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning
berörda av riksintressena.

stoppområde för vindkraftverk och en radie om 20 km
utgör påverkansområde. Inom påverkansområde måste
särskilda analyser genomföras för att säkerställa att ingen
skada sker.
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen
som omfattas av sekretess och inte alls kan redovisas
öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för
objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m
inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga
objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

Svalövs kommun berörs av riksintresse för totalförsvarets
militära del: Påverkansområde för väderradar, Bjäre
- TM0093. Detta område riskerar framförallt allt att
skadas av vindkraftsetableringar för nära väderradarn.
En radie om fem km från väderradaranläggningar utgör

Ställningstagande
•

Kommunen ska alltid kontakta försvarsmakten
i ett tidigt skede om plan, miljö och
bygglovsärende kan påverka riksintresse
totalförsvaret.
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Riksintresse för värdefulla ämnen och
material/mineralutvinning
Svalövs kommun berörs av ett område som utpekats som
riksintresse för utvinning av kaolin. Området ligger i
anslutning till Svalövs kommun intill naturreservatet och
Natura 2000 Jällabjär. Frågan om riksintressets ställning
i förhållande till andra intressen har prövats i flera
domstolsinstanser. Högsta domstolen har 2019 slutligen
fastslagit att brytning av kaolin, inom riksintresset för
värdefulla ämnen och material, strider mot det allmänna
intresset Natura 2000 och riksintresset för naturvård i
anslutande område Jällabjär.

Ställningstagande
•

Kommunen anser att riksintresset för
kaolin är i konflikt med riksintresset för
naturvård Söderåsen med vattendrag och
Jällabjär N48, Natura 2000-området Jällabjär
och naturreservatet Jällabjär. Kommunen
ifrågasätter inte domstolarnas tolkning
angående Natura 2000 och riksintressena.
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Samtliga riksintressen och Natura 2000
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MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormerna (kap. 5 MB) syftar till att
skydda människors hälsa och miljö samt uppfylla
krav som ställs på Sverige genom vårt medlemskap
i EU. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för
vägledning kring miljökvalitetsnormer för vatten medan
länsstyrelserna ansvarar för Sveriges fem vattendistrikt.
Naturvårdsverket vägleder kring miljökvalitetsnormer
för omgivningsbuller och utomhusluft.

Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s ramdirektiv för yt- och grundvatten styr
vattenvårdsarbetet i Sverige. Sverige är indelat i
olika vattendistrikt. Inom varje vattendistrikt finns
fastställda förvaltningsplaner och åtgärdsprogram som
ligger till grund för hur och vad kommunen ska göra
för att uppnå god kvalitet, dvs miljökvalitetsnormer.
Vattenförvaltningen arbetar i sexårscykler och nuvarande
förvaltningsplan gäller mellan 2016-2021.
Miljökvalitetsnormernas huvudregel är att grundvatten
ska uppnå en god kemisk och kvantitativ status och
att ytvatten ska uppnå en god kemisk och ekologisk
status till 2027 och att ingen försämring får ske.
Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med stöd av
5 kap MB, enligt vattenförvaltningsförordningen och
utrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha vid
en viss tidpunkt.
Klassningen av den ekologiska statusen enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter avser ekologisk kvalitet
(bottenfauna), näringsstatus (fosfor och kväve) och
surhet. Alla värden vägs samman vid bedömningen av ett
vattendrag. Det finns fem klasser: Hög status, god status,
måttlig status, otillfredsställande status och dålig status.
Klassningen är gjord av vattenförvaltningen och avser
vissa vattenförekomster. Svalövsbäcken är inte en
klassad vattenförekomst men vattenråden gör olika
vattenmätningar vilka ger information om bäckens
kvalitet.

Grundvatten
Kommunens grundvattenförekomster är idag klassade till
god kemisk status och god kvantitativ status. Det innebär
att förekomsten av olika kemiska värden inte överskrider
fastställda riktvärden.
Bergarter och jordarter bestämmer kvantitet och
kvalitet på grundvatten. Lätta jordarter som mo, finsand
och sand håller mycket grundvatten. Samtidigt är de
på grund av sin höga genomsläpplighet känsliga för
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extrema vädersituationer som torka och extremregn.
Med klimatförändringar kommer dessa vädersituationer
att öka och påverka tillgång till grundvatten. Samma
genomsläppliga jordarter kan också bidra till störningar
på grundvattnet genom markanvändningen.
Mängden grundvatten är beroende av
inströmningsområden i landskapet, dvs områden där
nederbörden kan rinna ner och hållas kvar i marken.
Särskilt viktiga områden för grundvattenbildning är
permanenta gräsmarker och odikade skogsområden,
särskilt där dessa sammanfaller med genomsläppliga
jordarter eller sprickrik berggrund. Grundvattnet är en
av de viktigaste tillgångarna i landskapet samtidigt som
tillgången på grundvatten av god kvalité är hotad av den
alltmer intensiva markanvändningen.

Ytvatten

I Svalövs kommun finns fyra avrinningsområden med
tillhörande vattendrag. Dessa är Saxån-Braån (Svalöv,
Teckomatorp, Billeberga), Råån (Tågarp), Vege å
(Kågeröd) samt Lilla Bäljaneå (Röstånga) som rinner ut i
Rönneå. Saxån-Braån och Råån tillhör Södra Östersjöns
vattendistrikt medan Vegeå och Rönneå tillhör
Västerhavets vattendistrikt.
Saxån

I Svalövs kommun rinner Saxån från Djurups ängar
sydväst om Ask till Trolleholm och därefter genom
Eslövs kommun till Norra Skrävlinge, förbi Gissleberga
kvarn till byn Trää. Ovanför Trollenäs heter vattendraget
Vallabäcken. Naturliga strömvattenpartier finns i
Trolleholm. Åsträckan meandrar också naturligt från
Norra Skrävlinge till byn Trää.
Sammanvägd ekologisk status är måttlig. Delar av ån
ligger inom riksintresse för naturvård Saxån-Braån N 49
och inom riksintresse för kulturmiljövård Trolleholm M
31 och Norrvidinge-Södervidinge M32.
Braån

Braån rinner från Revlinge mosse genom slättlandskapet,
förbi Teckomatorp till Billeberga. Braåns vatten har idag
otillfredsställande ekologisk status på grund av höga
halter av kväve och fosfor.
Svalövsbäcken har sitt utlopp i Braån strax norr
om Teckomatorp har också en otillfredsställande
ekologisk status pga. hög kväve- och fosforpåverkan.
Svalövsbäcken är ingen egen vattenförekomst men
vattenrådet har två mätpunkter i bäcken som ligger till
grund för en klassning.
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Råån

Råån rinner i en väl markerad och bred dalgång. Uppströms Sireköpinge delar sig ån i två vattendrag. Flera
åsträckor är rätade och fördjupade. Den sammanvägda
ekologiska statusen är måttlig för vattendraget. Rååns
dalgång är skyddad som riksintresse för naturvård
Råån med omgivningar N 45 och riksintresse för
kulturmiljövård Rååns dalgång M 10.
Lilla Bäljaneå

Lilla Bäljaneå är ett biflöde till Rönneå som rinner genom
Röstånga. Uppströms Röstånga finns flera naturliga
strömsträckor men också rätade partier. Sammanvägd
ekologisk status är måttlig. Reningsverk finns i Röstånga.
Klövabäcken som delvis rinner i naturreservatet
Klövahallar har god ekologisk status. Kvärkabäcken
och Dejebäcken har god ekologisk status och ingår i
Södersåsens nationalpark. Alla vattendragen ligger inom
riksintresse för naturvård Söderåsen med vattendrag och
Jällabjär N48.

Mänsklig påverkan på Svalövs kommuns
vattendrag
I början av 1900-talet förekom omfattande dränering
och dikningsverksamhet i alla kommunens vattendrag.
Rätade och fördjupade vattendrag finns speciellt i
jordbruksbygden där behovet av mer odlingsmark och
mat var stort i början av förra seklet.
Kemisk påverkan sker idag främst genom näringsläckage
från jordbruk, skogsbruk och annan odling, samt genom
utsläpp av näringsämnen från kommunala reningsverk,
enskilda avlopp och dagvatten. Tidigare verksamheten
BT Kemi i Teckomatorp påverkar än idag Braån. I
Kågeröd och Svalöv finns också industriverksamheter
som påverkar. Exploatering kan också påverka
vattendragen liksom erosion av jordmaterial från främst
fördjupade, branta och rätade åsträckor. I flera av
kommunens vattendrag finns vandringshinder för fisk i
bl.a dammar.

Ställningstagande

Vegeå

Vegeå rinner från olika källområden vid Gillastig på
Söderåsen och flyter vid Lovisetorp in i Bjuvs kommun.
Ån har både utdikade och naturliga strömsträckor.
Hallabäcken/Orebäcken och små bäckar från Söderåsen
är biflöden med mycket höga naturvärden. Vegeåns
vatten har måttlig ekologisk status medan biflödena
på Söderåsen har god ekologisk status. Stora delar
av avrinningsområdet ligger inom riksintresse för
naturvård Söderåsen med vattendrag och Jällabjär N
48. Utsläppskällor utmed ån är verksamheter såsom
reningsverk i Kågeröd, industriverksamhet i Kågeröd
samt jordbruk och enskilda avlopp på landsbygden.
Förorenat dagvatten kan också påverka ån negativt.
Andra saker som påverkar ån är dämmen som hindrar
vandring av fisk.

Sjöar, dammar och nyanlagda våtmarker

•

•

•
•

•

I kommunen finns tre naturliga sjöar. Gamla
kvarndammar och fiskdammar finns i anslutning till
alla vattendrag. Under de sista 20 åren har flera små och
stora våtmarker anlagts för att förbättra vattenkvalitén i
vattendragen och fördröja vattnets väg mot havet.

•

Dikningsföretag

•

Svalövs kommun är medlem i flera dikningsföretag, ofta
med liten andel/fördelning och mer sällan i majoritet.
Dikningsföretag där Svalövs kommun är medlem är
exempelvis Svalövsbäckens df (1941), Teckomatorps
df (2005) Övre Vegeå df (1959) och Lilla Bäljaneå och
Hästbäckens dikningsföretag df (1946).

•

•

Vid genomförande av översiktsplanens förslag för
utveckling i Svalöv, Teckomatorp och Billeberga
ska åtgärder för förbättrade miljökvalitetsnormer
i Braån vidtas.
Kommunen ska arbeta för att uppnå god
ekologisk och kemisk status i vattendragen genom
att genomföra olika vattenvårdande åtgärder.
Kommunen förbättrar bäckar och diken genom att
anlägga tvåstegsdiken och fasa av kanterna.
Kommunen reserverar lämpliga platser tex
lågpunkter i landskapet för stanna upp vattnet och
anpassa oss till ett förändrat klimat med skyfall
och torrperioder.
Kommunen utformar våtmarkerna så att
de gynnar flera funktioner såsom biologisk
mångfald, näringsreduktion, rekreation och
bevattning.
Kommunen förbättrar sprindningsvägarna för
djur och växter i vattendragen genom att ta bort
vandringshinder i vattendragen.
Kommunen värnar om marker som är viktiga för
grundvattenbildning t.ex. permanenta gräsmarker
och odikade skogsmarker.
Kommunen verkar genom vattenråden för att
vattenvårdsåtgärder görs utmed kommunens alla
vattendrag och inte bara vid vattenmyndighetens
klassade vattenförekomster
VA-kapacitet behöver utredas och system vara
på plats innan exploatering för nya bostäder eller
verksamheter kan påbörjas i Svalöv, Teckomatorp,
Billeberga och Tågarp
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Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormer för buller

Skånes luftvårdsförbund ansvarar för kontroll och
mätningar av luftkvalitet i Skånes alla kommuner.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft gäller för
kväveoxider, kvävedioxider, partiklar (PM10/ PM2.5),
marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium,
nickel och bensapyren. För de flesta av dessa ämnen
ska gränsvärdesnormerna följas medan några har
målsättningsnormer som ska eftersträvas. I Svalövs
kommun påverkas luftkvalitet i huvudsak av transporter
och verksamheter. Enligt Skånes luftvårdförbund
överskrider kommunen inte miljökvalitetsnormernas
gränsvärden för luft.

Buller brukar beskrivas som oönskat ljud som kan vara
störande. Buller i omgivningen kommer från olika källor
och beroende på typen av källa finns olika riktvärden
för vilka ljudnivåer som är acceptabla. Vanliga källor till
buller är väg-, spår- och flygtrafik, samt industrier och
andra verksamheter.

Ställningstagande
•

•

•
•

•

Översiktsplanens föreslagna utveckling av
bostadsbebyggelse i centrala och stationsnära
lägen ska planeras för att främja ett hållbart
resande. Nya områden ska anslutas till
kollektivtrafik och gång- och cykelvägar till
viktiga målpunkter i kommunen och regionen.
Kommunen verkar för nya busslinjer,
nya cykelvägar mellan tätorter samt
trafiksäkerhetsåtgärder för gång och cykel, för
att på sikt kunna minska bilanvändningen i
kommunen.
Kommunen ska förbättra möjligheten att cykla
säkert i kommunens tätorter.
Kommunen planerar för fler gröna miljöer och
gröna trädridåer i tätorterna för att behålla en
bra luftkvalitet.
Vid genomförande av översiktsplanens förslag
för utveckling av verksamheten Ring Knutstorp
ska hänsyn till påverkan på luftkvaliteten inom
närområdet beaktas.

Kommunens sex tätorter är lokaliserade vid järnväg och/
eller större väg vilket medför lokala bullerstörningar
från bil- och järnvägstrafiken. Svalövs kommun
påverkas också av tillfälligt buller från flygplan från
Ljungbyhed Airport. Andra bullerkällor är motorbanan
Ring Knutstorp samt skjutbanorna i LönnstorpKnutstorp (Kågeröds skyttegille) och Duveke (Duveke
jaktskytteklubb).
Flera av de planerade nya utbyggnadområdena i
kommunens tätorter ligger nära genomfartsväg och /
eller busshållsplats och järnvägsspår. Vi planering av nya
bostadsområden ska gällande förordning om trafikbuller
vid bostadsbyggnader följas.
Tysta områden som håller en ljudnivå under 35dB(A)
ligger främst i större glesbefolkade områden som Bare
mosse, Duveke skog , Bokholmens våtmark, delar av
Söderåsen och Trolleholm.

Ställningstagande
•

•

•
•
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Översiktsplanens föreslagna utveckling av
bostadsbebyggelse i centrala och stationsnära
lägen ska planeras för minimera bullerpåverkan
på ny bebyggelse såväl som från ny bebyggelse.
Bullerutredningar och bullerdämpande åtgärder
ska genomföras i samverkan med Trafikverket.
Kommunen verkar för tillkomsten av gröna
bullerdämpande åtgärder som bidrar till
ekosystemtjänster. Gröna spår, gröna vallar,
gröna skärmar, gröna tak och gröna fasader ska
främjas i planeringen.
Vi värnar om tysta opåverkade områden i
kommunen och verkar för att bevara dessa
Vid genomförande av översiktsplanens
förslag för utveckling av verksamheten Ring
Knutstorp ska bullerpåverkan i områden för
boende, rekreation och djurliv minimeras och
erforderliga åtgärder för att minimera buller
vidtas.
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ÖVRIGA INTRESSEN
Dricksvatten, spillvatten och
dagvatten
Enligt vattentjänstlagen 6 § är kommunen skyldig att
bygga ut vatten och avlopp i samlad bebyggelse där det
finns minst 20 fastigheter.

Ansvar för vattenverksamheter i Svalövs
kommun
Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) ansvarar i
större och mindre tätorter för försörjning av dricksvatten,
avloppsrening och dagvattenhantering. Söderåsens
miljöförbund är tillsynsmyndighet och har bl.a. tillsyn
på enskilda avlopp, fabriksutsläpp, reningsverk och
lantbruk.
Strategisk planering av vattenvårdsåtgärder sker
inom vattenråden som är ett samverkansnätverk för
vattendragens avrinningsområden. Planenheten i
Svalövs kommun har en viktig roll för vattenplanering
vid upprättande av detaljplaner. Bygglovsavdelningen
handlägger tillsyn inom strandskydd.
För kommunens grundvatten och ytvatten se
översiktsplanens del om miljökvalitetsnormer (MKN).

Verksamhetsområden VA
NSVA arbetar i dagsläget bl.a. med framtagande av en
dimensionsplan där det kommer redovisas framtida
vattenbehov, storskalig kapacitet av ledningsnät,
utformning av huvudledningssträckor, anpassning till
lokala behov och reliabilitet i ledningsnätet.

Axelvold (vatten och spillvatten), Hällsstorp (vatten
och spillvatten), Stenestad (vatten och spillvatten), Ask
(spillvatten). Munkagårda vill bygga lokalt reningsverk
som för tillfället är pausad.
I kommunen finns en stor andel enskilda fastigheter
som försörjs med vatten från egen brunn. Landskapets
geologi tillsammans med nederbörd påverkar tillgången
till vatten. Kvaliteten på vattnet påverkas av geologin,
jordartens genomsläpplighet och hur marken brukas.
Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat
område som omger en vattentäkt. Till området finns
föreskrifter som anger förbud och/eller tillståndskrav för
sådana verksamheter som kan få negativ påverkan på
grundvattnets kvalitet och kvantitet.
Röstånga vattentäkt omges av ett vattenskyddsområde
med fastställda föreskrifter från 1972. Under 2021
kommer detta vattenskyddsområde utökas och nya
föreskrifter kommer upprättas. Större delen av
tillrinningsområdet till de nya och gamla vattenuttagen
ligger inom Söderåsens nationalpark. I öster ligger
väg 13 och en bensinstation vilka kan medföra negativ
påverkan på vattenkvaliteten. I Röstånga föreslås
centrumutveckling (område 4) inom tillrinningsområdet.
Här är det viktigt att inga nya miljöfarliga verksamheter
eller andra verksamheter som kan påverka
vattenkvaliteten negativt etableras.
I Stenestad pågår en utredning av vattenskyddsområde
kring vattentäkten. Tillrinningsområdet utgörs till största
delen av jordbruksmark.

Dricksvatten

Kommunen är delägare i Sydvatten som levererar
ca 90 procent av dricksvattnet till kommunens
verksamhetsområden. I Röstånga och Stenestad försörjs
invånarna med dricksvatten från lokala vattentäkter.
Kapaciteten på vattenförsörjningen i kommunen är
god så länge nyanslutningar sker successivt. Inför
anslutningar av hela nybyggda områden måste
kapaciteten säkras innan exploatering. NSVA håller
på och gör en dimensionsplan där man bl.a. undersöker
långsiktig kapacitet, säkerhet mot leveransbrott och
brandpostkapacitet.
På landsbygden pågår utbyggnad av kommunalt
verksamhetsområden för dricks- och spillvatten enligt
gällande Strategi för vatten och avlopp på Svalövs
landsbygd (2012). Flera av kommunens mindre orter
har redan anslutits och i dagsläget pågår utbyggnad i:
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I Svalövs tätort ligger två vattenskyddsområden,
Norra och Södra Svalöv från 1972. Här finns ingen
aktiv vattentäkt kvar och NSVA håller på att avveckla
vattenskyddsområdena i samråd med Söderåsens
miljöförbund.
Kommunen gränsar till vattenskyddsområden i Åstorp
och Klippan. I Eslöv finns ett vattenskyddsområde i
Marieholm som även ligger inom Svalövs kommun.
Spillvatten

I Svalöv (även Torrlösa), Röstånga och Kågeröds renas
hushållens och industrins avloppsvatten på reningsverk
i orten. I Tågarp, Billeberga och Teckomatorp skickas
avloppsvattnet till Landskrona. På landsbygden sker
avloppshantering både i gemensamma anläggningar och i
enskilda avlopp.
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Reningsverken är dimensionerade för att ta emot en
viss mängd belastning av spillvatten. Den generella
statusen på spillvattenkapaciteten i kommunen är att det
kommer krävas både framförhållning och resurser för
att möjliggöra kommunens utbyggnadsplaner. Detta på
grund av att det kommer behöva göras stora investeringar
i anläggningarna för att säkerställa kapacitet och för att
uppnå god ekologisk status i vattendragen.

Dagvatten

I Svalövs reningsverk är kapaciteten för närvarande
bra men när kommunen ska genomföra sina
utbyggnadsplaner så krävs det god framförhållning och
resurser. Reningsverket behöver utöka kapaciteten och
med det följer nya miljötillstånd med högre krav på
rening för att inte försämra den ekologiska statusen i
recipienten Svalövsbäcken.

Svalövs kommuns Dagvattenpolicy (2013) beskriver
grundprinciper för hanteringen av dagvatten i
kommunen. Dagvattenpolicyn har som huvudsyfte
att reducera och reglera belastningen av dagvatten
på ledningar och recipienter. Detta kan göras på flera
olika sätt. Huvudprincipen är att begränsa föroreningar
vid källan och att fördröja dagvattnets tillrinning ut i
vattendragen.

I samband med ny exploatering av exempelvis
bebyggelse eller vägar ökar andelen hårdgjorda ytor och
därmed dagvattenavrinningen. Dagvatten är förorenat
med olika ämnen från bl.a. motorfordon och nedfall från
atmosfären. Ett annat problem är att andelen skyfall ökat
i samband med klimatförändringarna. Detta innebär
också en ökad risk för översvämningar.

I Teckomatorp har spillvattennätet kapacitetsbrist vilket
NSVA i dagsläget utreder för att åtgärda.

Ställningstagande

I Kågeröds reningsverk är kapaciteten bra under
förutsättning att inte livsmedelsindustri byggs ut.

•

I Röstånga reningsverk är kapaciteten bra. Det finns
dock en reservation för vilka krav som kommer finnas i
kommande miljötillstånd.
Billeberga påverkas av kapacitetsbrist i ledningsnätet
vilket i värsta fall kan försvåra utbyggnadsplanerna.
Tågarp påverkas av kapacitetsbrist i ledningsnätet vilket i
värsta fall kan försvåra utbyggnadsplanerna.
För landsbygden föreslår VA-strategin gemensamma
anläggningar för spillvatten i byarna Källstorp,
Vittskövle, Källs Nöbbelöv, Brödåkra och
Gryttinge. Dessa ska inte ingå i något kommunalt
verksamhetsområde. Munkagårda vill bygga lokalt
reningsverk som för tillfället är pausad.

•

•
•

Kommunen ska följa de nya föreskrifterna i
vattenskyddsområdena inom kommunen och
beakta angränsande vattenskyddsområden i
Klippans, Åstorps och Eslövs kommun.
Kommunen verkar för en strategisk prioritering
av utvecklingsområden, där utbyggnadsplaner
bland annat kopplas till möjlighet att hantera
dagvatten samt kapacitet i reningsverk,
vattenverk, ledningsnät och vattenrecipient.
Kommunens dagvattenpolicy ska följas.
Kommunen samverkar med NSVA för
en samlad syn på kommunens framtida
vattenplanering. Vid detaljplanering ska NSVA
kontaktas i ett tidigt skede.

Söderåsens miljöförbund har tillsyn på kommunens ca
2500 enskilda avlopp, där gamla avlopp med dålig rening
döms ut. Vid nyprövning görs bedömning om det är
normal eller hög skyddsnivå som gäller för den specifika
platsen/utsläppspunkten.
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Infrastruktur och kommunikationer
Kollektivtrafik

Skånetrafiken ansvarar i samarbete med Svalövs
kommun för utveckling och drift av kollektivtrafik
inklusive hållplatser. Inom kommunen är det
Skånetrafiken som upphandlar tåg- och bussoperatör
som har avtal att köra kollektivtrafiken. Regionala
linjebussar kopplar samman kommunen till Landskrona
och Billesholm. Kommunen samordnar skolskjutsen med
Skånetrafiken då eleverna åker linjebuss men kommunen
ordnar även upphandlad skolskjuts.

Genom kommunen går två järnvägsbanor, Rååbanan
och Söderåsbanan. Teckomatorp, Billeberga och Tågarp
ligger längs Rååbanan och därifrån går pågatåg mellan
Simrishamn och Helsingborg, via Lund och Malmö.
Söderåsbanan byggs ut för persontrafik och vintern 2021
kommer persontåg mellan Åstorp och Teckomatorp att
gå via Kågeröd och Svalöv i kommunen. Kommunen
medverkar i arbetet gällande lokalisering av ny stambana
på sträckan Hässleholm-Lund.
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Pågatåg mot
Åstorp (2021)
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Vägar

Godstransporter

Vägarna i kommunen är uppdelade i statliga, kommunala
och enskilda vägar. De statliga vägarna 13, 17, 106,
108, 109 och 110 ingår i det av Trafikverket utpekade
funktionellt prioriterade vägnätet. Utmed de statliga
vägarna 13, 17 och 110 gäller ett utökat byggnadsfritt
avstånd om 30 m från vägområdesgräns. Trafikverket
ansvarar för de statliga vägarna. I ärenden som berör
statliga vägar ska kommunen kontakta Trafikverket i ett
tidigt skede.

Godstransporter inom Svalövs kommun sker i dagsläget
på väg 17, 106, 108, 109 och 110 samt på järnvägarna
Rååbanan och Söderåsbanan (Godsstråket genom Skåne).
Godstransporterna på vägarna i Skåne ökar och förutspås
fortsätta göra så även i framtiden. För att säkerställa
bättre ljudmiljöer och trafiksäkerhet har Region Skåne
som mål att andelen gods på väg ska minska, till förmån
för sjöfart och järnväg.

Kommunen ansvarar för de kommunala vägarna och
dessa är främst lokaliserade i tätorterna. Enskilda vägar
förvaltas av vägföreningar, samfällighetsföreningar eller
enskilda fastighetsägare. De som har huvudmannaskapet
för vägarna står för drift och underhåll och att vägen
uppnår tillräcklig standard. För enskilda vägar kan
samfällighetsföreningar söka bidrag av kommunen för
delar av deras kostnader.

En förutsättning för en utbyggnad av spårburen
godstrafik genom Skåne är att godsbangårdarna i
regionen har tillräcklig kapacitet. Malmös godsbangård
som är en av landets större rangerbangårdar är i
dagsläget nära sitt kapacitetstak och alternativ utreds
därför för att flytta rangerbangården till en annan plats
i Skåne. I utredningar som gjorts gällande lokalisering
av ny rangerbangård i södra Sverige har ett läge längs
Marieholmsbanans axel bedömts som särskilt lämpligt.
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Cykelvägar och leder

I kommunens sex tätorter finns kartlagda cykelvägnät
och en cykelvägskoppling mellan Svalöv och
Teckomatorp. Kommunen samverkar med Familjen
Helsingborg för utveckling av ett sammankopplat
regionalt huvudcykelvägnät. I huvudcykelvägnätet ska
kommunens tätorter kopplas samman med regionen för

att främja cykelpendling och öka antalet anslutningar till
kollektivtrafiknoder. Prioritering av regionala cykelvägar
görs av Region Skåne i regional cykelvägsplan.
Tycho Brahe-leden, Skåneleden och Sverigeleden är
tre längre cykel- och vandringsleder som går genom
kommunen. På Söderåsen finns även två strövområden
med vandringsleder och en mountainbikeled.
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Energi
Två högspänningsledningar korsar Svalövs kommun,
en stamnätsledning som går från norr till söder genom
Billeberga och en regionnätsledning som löper diagonalt
från väst till syd genom Teckomatorp. Stamnätet ägs
och driftas av Svenska kraftnät. Två regionnätsområden
finns i kommunen, Klippan vilket ägs av Kraftringen och
Skåne Västra Lokalnät vilket ägs av EON.
I Svalövs tätort finns ett fjärrvärmenät som försörjs med
energi från värmeverk vilket eldas med biobränslen.
Fjärrvärmesystemet ägs av Solör energi. Mindre
närvärmenät finns i Teckomatorp och Billeberga. I
Tågarp och Kågeröd finns gasnät med biogas, dessa ägs
av Weum.
Den totala elanvändningen i kommunen under 2018 var
141 025 MWh och elproduktionen var 80 028 MWh.
Av elanvändnigen gick 45% til bostäder, 19% till
industri- och byggsektorn samt 35% till tjänstesektorn.
Enligt ett scenario från Region Skåne och Sweco
bedöms elanvändningen i kommunen minska både till
2030 och 2040. Detta beror främst på att minskningen
av elanvändning i bostäder förväntas vara större än
ökningen av elanvändning i övriga sektorer.
I kommunen finns 93 anläggningar för solelsproduktion
med en sammanlagd effekt på 1,8 MW. 2019 fanns 26
vindkraftsverk i kommunen med en effekt på 32 MW.
De flesta vindkraftverk står på slätten i kommunens
sydvästra del enskilt eller i grupp. Kommunen har
år 2015 gjort en analys om utbyggnad av vindkraft
vilken grundar sig på hänsyn till värdefulla natur- och
kulturmiljöer och skyddsavstånd till bostäder och
infrastruktur.

Luftfart
Vid högre nybyggnationer eller etablering av vindkraft
måste hänsyn tas till omgivande flygplatser och de
hindersfria områden de kräver. Inom hela kommunen
gäller att alla byggnadsobjekt oavsett typ som är högre än
20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras till
Luftfartsverket samt att objekt som är högre än 20 meter
utanför och 45 meter inom sammanhållen bebyggelse
skall remitteras till Försvarsmakten.
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I Svalöv ligger Simmelsberga flygfält och strax utanför
ligger Ljungbyheds flygplats och Enoch Thulins flygplats
mot Landskrona. På längre avstånd ligger två flygplatser
av riksintresse; Ängelholm och Malmö Airport.
Procedurområden sträcker sig utanför hindersfria ytor
och säkerställer fria start- och landningsmöjligheter.
Dessa är unika för varje flygplats. Instrumentflygplatser
som Ljungbyhed, Malmö och Ängelholm har en
skyddszon med 55 km cirkeldiameter inom vilket hinder
kan påverka. Dessa s k MSA-ytor täcker hela eller nästan
hela kommunen för dessa flygplatser. Höjdrestriktioner
kan förekomma inom MSA-ytor och samråd med
flygplatser är därför viktigt.
Zonerna sträcker sig en liten bit in i Svalövs kommun,
men endast på norra delen av Söderåsen. Hela kommunen
berör MSA-ytan för Ljungbyhed.
Enoch Thulins flygplats har en 3,5 km inre radie
hinderfri zon på +104 m och en 4,75 km radie yttre zon
på +164 m. Därtill 10,7 km ”inflygningszoner” från +164
till +494 m. De senare är inget hinder för nybyggnationer
då den övre gränsen ligger på 150 m.

Digital infrastruktur
Enligt den nationella bredbandsstrategin ska hela
Sverige ha tillgång till ett snabbt bredband år 2025.
Svalövs kommun arbetar aktivt med att bredbandsutbyggnaden ska nå största möjliga andel av kommuninvånarna. Utbyggnaden av fiber pågår och kommunens större
tätorter och de flesta småorter har i dagsläget (2020)
framdraget fiber. Utbyggnaden av fiber sker i etapper och
med målet om att samtliga hushåll ska kunna ansluta sig
till nätet. Då marknaden sköter själva utbyggnaden av fiber är det upp till kommunen att verka för att marknaden
tillgodoser behovet på bästa sätt.
I kommunens Bredbandsstrategi har kommunen
sammanställt mål, strategier och handlingsplaner för
kommunens olika verksamheter att förhålla sig till. Den
fysiska planeringen av kommunen är här särskilt viktig
för att åstadkomma en långsiktig utveckling av den
digitala infrastrukturen.
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Risk och säkerhet
Förorenade områden

Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarliga verksamheter avser all användning
av mark, byggnader eller anläggningar som kan
medföra störningar för människors hälsa eller miljön.
Miljöfarliga verksamheter klassas som A-, B-, C-,
eller U-anläggningar baserat på verksamhetstyp,
omfattning och potentiell miljöpåverkan. För att få
anlägga och driva miljöfarlig verksamhet som klassas
som A- eller B-verksamhet krävs tillstånd och för att få
anlägga och driva miljöfarlig verksamhet som klassas
som C-verksamhet krävs att man gör en anmälan.
Verksamheter som klassas som U-verksamheter är helt
undantagna från tillstånds- eller anmälningsplikt enligt
miljöbalken.
A-anläggningar är till exempel avfallsdeponier.
A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och
miljödomstolen. I kommunen finns inga A-anläggningar.
B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk,
energianläggningar och täkter. B-anläggningar
tillståndsprövas av Länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation. B-anläggningar finns
i tätorterna Svalöv, Kågeröd och Tågarp och
verksamheterna kan påverka genom lukt, stoft, utsläpp
till vattendrag och tung trafik.
C-anläggningar är till exempel industriverksamheter,
bensinstationer och vindkraftverk. C-anläggningar
anmäls till den myndighet eller kommun som utövar
tillsyn över verksamheten. Inom Svalövs kommun är
det direktionen för Söderåsens miljöförbund som är
tillsynsmyndighet. C-anläggningar finns i samtliga av
kommunens tätorter och på landsbygden i bland annat
Knutstorp och Norrvidinge. C-anläggningarna kan
påverka genom buller, utsläpp till vattendrag och lukt.

I kommunen finns 18 nedlagda deponier som är klassade
enligt MIFO- steg 1. De områden som är klassade som 1
och 2 kommer under de närmsta åren att undersökas och
åtgärdas enligt MIFO steg 2. De förorenade områdena
klassas enligt Riskklass 1, 2, 3 eller 4.
Riskklass 1 innebär mycket stor risk, riskklass 2 innebär
stor risk, riskklass 3 innebär måttlig risk och riskklass 4
innebär liten risk för människor och miljö.
I det tidigare BT kemi-området som ligger strax väster
om tätorten Teckomatorp pågår sanering. År 2009 blev
saneringen av norra BT kemi-området färdigt och samma
år anlades på denna plats ett nytt grönområde, Vallarna.
För södra delen BT kemi-området har sanering påbörjats.
I kommunen kan förorenade områden finnas på platser
där det bedrivs eller tidigare bedrivits miljöfarlig
verksamhet. Detta ska alltid beaktas i den fysiska
planeringen och bygglovsprövningen.

Ställningstagande
•

•

Vid genomförande av översiktsplanens
förslag för utveckling i närheten av potentiellt
förorenade områden ska risker utredas
När ett område misstänks vara förorenat ska en
markundersökning och riskbedömning göras.

U- anläggningar kan beroende på typ av verksamhet
anmälas till kommunen. Dessa har dock lite påverkan
på miljön. U-verksamheter finns på olika platser i
kommunen och påverkar på olika sätt miljön. Exempel på
U-verksamheter är bensinstationer, åkerier, trafikverkets
vägar och järnvägar, tandläkare och skjutbanor.

Ställningstagande
•
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Vid genomförande av översiktsplanens förslag
för utveckling ska erforderligt skyddsavstånd
till miljöfarliga verksamheter säkerställas.
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Led för farligt gods
Farligt gods innefattar ämnen och föremål som utgör
potentiell skada för människor, miljö och egendom
och transporteras på vägar eller järnväg. Transporter
av farligt gods regleras av lagen och förordningen om
transporter av farligt gods. Länsstyrelsen och kommunen
kan rekommendera vägar och utse förbudszoner för
transporter av farligt gods. I Svalövs kommun finns det
inga gällande förbud för transporter av farligt gods. Vid
planering intill leder för farligt gods ska Länsstyrelsens
riktlinjer för skyddsavstånd tillämpas.

Ställningstagande
•

Vid genomförande av översiktsplanens förslag
för nya verksamhetsområden utmed väg 17 ska
risker utredas och erforderligt avstånd till väg
säkerställas.
Vid ny exploatering i närheten av leder för
farligt gods ska leder för farligt gods beaktas
och risker vid transport av farligt gods
analyseras. Eventuella åtgärder arbetas fram
med berörda verksamhetsutövare.
Skyddsavstånd ur risksynpunkt ska beaktas
enligt RIKTSAM utmed statlig infrastruktur
som utgör transportleder för farligt gods.

•

•
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Radon
En översiktlig inventering av radon gjordes för Svalövs
kommun 1990. I inventeringen riskklassas olika områden
utifrån förekomsten av berg och jordarter. Inventeringen
delar in kommunen i:
•
•

•
•

Högriskområde (Jordarter med alunskiffer)
Normalriskområde (Lerig morän underlagrad av
alunskiffer. Markradonproblem kan förekomma i
befintlig bebyggelse, men för nya hus som byggs
radonskyddade bör inga problem uppstå)
Normalriskområde (Morän, sand och silt)
Lågriskområde (Lera och moränlera)

Ställningstagande
•

I den fysiska planeringen och
bygglovsprocessen ska information ges om
radonrisker och vid behov ska en noggrann
radonundersökning göras.
Vid nybyggnation inom normalriskområde ska
huset radonskyddas och inom högriskområde
radonsäkras

•

´

Kågeröd

Röstånga

Tågarp
Svalöv

Billeberga
Teckomatorp

0

Riskklass

2,5

5

10 km

Radon

Högrisk, jordarter med alunskiffer
Lågrisk, lera och moränlera
Normalrisk, lerig morän underlagrad av alunskiffer
Övriga områden: Normalrisk (morän, sand och silt)
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Översvämningsrisk

Ställningstagande

I samband med klimatförändringana kommer
extremväder bli allt vanligare. I Svalövs kommun
kan skyfall och höga flöden i vattendragen orsaka
översvämningar. Speciellt utsatt är bebyggelse
nära vattendrag och bebyggelse i landskapets
lågpunkter. Översvämningar kan undvikas genom att
dagvattenhanteringen sker i system som fördröjer och
renar vattnet så att inte källare och recipient påverkas
negativt.

•

Vid genomförande av översiktsplanens förslag
för utveckling av områden med nya bostäder
ska översvämningsrisker utredas. Särskild
hänsyn och förslag till åtgärder framgår av
översiktsplanens förklaring för respektive
utvecklingsområde inom lågpunkter och där
områden gränsar till sjöar och vattendrag.
En skyfallskartering med förslag på
förebyggande åtgärder ska tas fram.
Översvämningsrisken ska beaktas i all fysisk
planering och bygglovsprövning.
Kommunen använder dagvattenplan och
dagvattenpolicy vid planering och exploatering
Kommunen undviker att bygga i lågpunkter
och arbetar med öppna lösningar ovan mark för
hantering av skyfall och dagvatten.
Kommunen sparar och planerar nya
översvämningsytor för att klara extrema
vädersituationer.

•

I dagsläget finns ingen skyfallskartering över Svalövs
kommun. NSVA planerar genomföra skyfallskartering.
Utifrån Länsstyrelsens Lågpunktskartering finns
lågpunkter inom kommunen främst utmed vattendragen.
I kommunens tätorter finns lågpunkter 0,1-1,5 bland
annat i centrala Teckomatorp.

•
•
•

•

´

Kågeröd

Röstånga

Tågarp
Svalöv

Billeberga
Teckomatorp

0
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0,1 m - 0,5 m

1,5 m - 2 m

0,5 m - 1 m

2 m - 2,5 m

1 m - 1,5 m

> 2,5 m

2,5

5

10 km

Lågpunkter
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Erosionsrisk

Energiförsörjning

Utmed vattendrag kan det förkomma erosion med
rasrisk.

Störningar och avbrott i försörjningen av el, bränsle,
gas och värme kan leda till allvarliga konsekvenser,
såväl för människors liv och hälsa som för samhällets
funktionalitet. Svalövs kommun är en central aktör inom
krishanteringsområdet och ska aktivt verka för att ha
en god riskhantering och beredskap. Detta innefattar
samarbeten mellan kommunens egna verksamheter,
landsting, privata aktörer och affärsverksamheter. Vidare
ska kommunen ha en aktuell risk- och sårbarhetsanalys
med fokus på tillgång av el och värmeenergi vid kris, ha
en aktuell prioritering av samhällsviktiga el-användare
och säkerställa att dessa samhällsviktiga funktioner
säkras med reservaggregat.

Ställningstagande
•

Utredning av erosionsrisker utmed kommunens
vattendrag ska ingå i plan för Klimatanpassning.

Brandvattenförsörjning
Räddningstjänsten i Svalöv ansvarar för den kommunala
räddningstjänsten. Räddningstjänsten i kommunen
har stationer i Svalöv och Röstånga. Frivilliga kårer
finns i Teckomatorp och Tågarp. Räddningstjänsten i
kommunen samarbetar med Landskrona stad.
Brandvattenförsörjningen i Svalövs kommun anordnas
i samråd med NSVA. Räddningstjänsten tar vid olycka
vatten ur brandpost i kommunen, vilket belastar det
allmänna vattennätet.

Det finns även en långsiktig sårbarhet i elförsörjningen
då det finns risk att den elleffekt som efterfrågas inte
kan mötas på grund av en lokal underproduktion av
el kombinerat med bristande överföringskapacitet på
regionala elnät samt det nationella stamnätet.

Ställningstagande
•

NSVA håller på att ta fram en vattenförsörjningsplan
där behovet av brandvattenförsörjningen ses över och
eventuellt utvecklas och förbättras.

•

Ställningstagande
•

Vid genomförande av översiktsplanens förslag
för utveckling ska brandvattenförsörjning
säkerställas i samverkan med Räddningstjänsten
och NSVA.

Elektromagnetisk strålning vid
högspänningsledningar

•

•

I Svalövs kommun finns högspänningsledningar och
transformatorstationer. Vid dessa finns magnetiska fält
som ska tas hänsyn till i den fysiska planeringen och
vid nybyggnationer. Gränsvärden finns för hur mycket
strålning som är tillåtet utan att skada människors hälsa
och miljö. Stora delar av distributionsnätet för el är eller
håller på att markförläggas.

•

Vid genomförande av översiktsplanen ska en
robust energidistribution och en tillräcklig
effektförsörjning säkerställas.
Kommunen verkar för ökad lokal elproduktion
och för kontinuerligt strategiska dialoger med
elnätsbolag och näringsliv där den långsiktiga
utvecklingen av effektbehov och tillgång
bevakas.
För att värna natur- och kulturvärden och
människors hälsa ska inga nya områden i
kommunen bebyggas med vindkraftverk.
Vindkraftverk på befintliga platser ska kunna
uppgraderas.
Vid anläggning av solcellsparker ska hänsyn
tas till natur och kulturvärden och om området
är större än 5 ha ska en MKB göras. De ska
designas för att i största möjliga mån utformas
och underhållas så att de främjar biologiska
värden i området.
Inför vindkraftsetableringar eller förändringar
gällande position eller höjd för redan etablerade
verk ska samråd med Försvarsmakten ske.

Ställningstagande
•

Vid byggnation utanför detaljplanelagt område
ska ledningsvisning utföras.
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Fornlämningar och kulturmiljöer

Källs Nöbbelövs prästgård

I kulturmiljölagen (KML) anges samhällets
grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga
delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat
bestämmelser för skydd av fornlämningar, fornfynd,
värdefulla byggnader, kyrkliga kulturminnen och vissa
kulturföremål. Det finns också en strävan att skydda hela
sammanhängande kulturmiljöer.
Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården och
Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet i Sverige.

Fornlämningar
Svalövs kommun är rik på fornlämningar och de skyddas
enligt 2 kap kulturmiljölagen. Fornlämningar eller
fornminnen definieras som ”spår efter varaktig övergiven
mänsklig verksamhet”. Det kan vara gravhögar, gravfält
eller hålvägar. Det är enligt kulturmiljölagen förbjudet
att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, skada, ta bort
eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.
Lagskyddet omfattar även området runt fornlämningen.
Sedan 1 januari 2014 är lämningar som tillkommit 1850
eller senare inte omfattade av det allmänna skyddet för
fornlämningar.
I Svalövs kommun finns ett 1000-tal fornlämningar
registrerade. Baremosse är kommunens äldsta boplats
(7990-6200 f.kr). På den tiden var mossen en sjö och vid
den har flera fornfynd hittats såsom flintverktyg, kolbitar
och stockar från en bro.
På slätten och i mellanbygden utgörs fornlämningarna av
gravfält och boplatser från bronsåldern. Ofta ligger de
samlade kring kommunens stora vattendrag som Saxån,
Braån och Råån.
I skogsbygden, och särskilt på Söderåsen är fossila åkrar
vanligt. Här ligger små och flacka röjningsrösen med
jämn och stenröjd mark emellan. Hålvägar och stenmurar
är andra vanliga fornlämningar i skogsbygden. Många
fornlämningar som exempelvis gamla bytomter ligger
dolda under mark.

Byggnadsminnen

I Svalövs kommun finns två byggnadsminnen (KML
kap.3). Byggnadsminnena belyser viktiga skeden i
kommunens historia och berättar om hur samhället har
utvecklats från medeltiden till vår moderna tid.
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Den gamla prästgården, även kallad Gamlegård, ligger
i västra delen av Källs Nöbbelöv by, söder om Svalöv.
Prästgården är representativ för en skånsk kyrkby och till
stor del präglad av 1800-talet då flera gårdar flyttades ut
från byn och nya hus, så kallade gatehus, för hantverkare
byggdes på de gamla gårdstomterna.
Motiv för byggnadsminnesförklaringen:
Källs Nöbbelövs prästgård har synnerligen höga
kulturhistoriska värden kopplade till
• att den har en bevarad, ålderdomlig karaktär.
• den väldokumenterade byggnadshistorien
där syneprotokollen kan berätta om skånsk
byggnadstradition.
• rumsindelning och inredning, som är delar i
berättelsen om prästgårdslivet i Skåne under 1700
och 1800-talen.
Villa Pettersson i Svalöv

Villa Pettersson ligger centralt i Svalöv, nära torget
och kommunhuset. Villa Pettersson, välbevarad såväl
till exteriör som interiör, bildar tillsammans med
gårdsbyggnad och trädgård en helgjuten bostadsmiljö
från 1937, gestaltad i en för tiden modern funktionalistisk
byggnadsstil.
Motiv för byggnadsminnesförklaringen:
Villa Pettersson har synnerligen höga kulturhistoriska
värden kopplade till
• den välbevarade karaktären där den ursprungliga
utformningen har behållits, vilket syns i bland annat
byggnadsteknik, materialval, inredningsdetaljer och
planlösning.
• att den berättar om de nya arkitekturideal som växer
fram under 1930-talet genom funktionalismen. Villa
Pettersson har ett särskilt intresse genom att den är
ett tidigt exempel ute i landsorten.
• att villan berättar om att kampen för ett bostadshus,
som är präglat av nya ideal och att kampen utförs av
en ensamstående kvinna.
• trädgården utformad efter 1930-talets trädgårdsidéer
med öppna ytor, buskar och träd som ger inramning,
kalkstensplattor och okonstlade rabatter.

Kyrkliga kulturminnen

I kulturmiljölagen finns bestämmelser av skydd för
bland annat kyrkliga kulturminnen (KML kap. 4).
Kyrkor som är invigda för Svenska kyrkans gudstjänst
och har tillkommit före 1940 (samt ett urval av dem som
tillkommit senare) får enligt denna lag inte väsentligt
ändras utan tillstånd av Länsstyrelsen. För att omfattas

DEL 2 - HÄNSYN

av lagen krävs också att de ägdes eller förvaltades av
Svenska kyrkan den 1 januari 2000.
I kommunen finns 15 kyrkliga kulturminnen. Många
har sitt ursprung från 1100-talet och 1200-talet. I flera
byar finns väl bevarade kyrkmiljöer som berättar om
sambanden mellan kyrka, prästgård och skola.

Kulturmiljöer
Enligt kulturmiljölagen är det är en nationell
angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön (KML
kap. 1 §1). Ansvaret för kulturmiljön delas av alla.
Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför
ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks
eller begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till
att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer
tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.
Länsstyrelsen har i Kulturmiljöprogram för Skåne
(2016) pekat ut särskilt värdefulla kulturmiljöer med
kulturhistoriska värden i Svalövs kommun. Nedan görs
en kort sammanfattning av dessa. Flera av dessa områden
sammanfaller med riksintressen för kulturmiljövård.
Axelvold- Knutstorp

I övergångsbygden mellan Svalövsslätten och Söderåsen
ligger de två godsen Axelvold och Knutstorp.
Båda godsens huvudbyggnader präglas av 1800-talets
arkitektur samt av Carl Georg Brunius verksamhet.
Ekonomibyggnaderna som är byggda i gråsten har en
tydlig 1700-tals prägel. Av speciellt ålderdomlig karaktär
är eklandskapet runt Knutstorp.
Motiv för bevarande:
Miljön illustrerar det skånska godspräglade
landskapet. Genom huvudbyggnadernas olikartade
karaktär åskådliggör sätesgårdarnas utveckling från
borganläggning till påkostad högreståndsbostad.
Förutom huvudbyggnaderna är även alléerna, ekhagarna,
ädellövskogen, de öppna åkerfälten, de utifrån
godsen dominerade äldre byggnaderna, skolan och
järnvägsstationen väsentliga för kulturlandskapet. Ring
Knutstorp är ett tydligt exempel på fritidsmiljöer från
1900-talet.
Dagstorp-Södervidinge-Västra Karaby-Norrvidinge

Området som ligger i Eslöv, Kävlinge och Svalövs
kommuner är idag ett utpräglat jordbruksområde med
inslag av betesmarker, speciellt utmed Saxån.

Fornlämningsbeståndet är stort och utgörs såväl av
stenålderns megalitgravar som bronsålderns gravhögar.
Fornlämningarna har enligt karaktäristiskt mönster givits
en medveten hög placering i landskapet.
Norrvidinge kyrka har medeltida prägel och prästgården
uppfördes i tegel i slutet av 1800-talet. Mitt i byn finns
även folkskolan från slutet av 1800-talet i gult och
rött tegel. I övrigt uppvisar byns struktur till stor del
förhållandet efter skiftet med ett byggnadsbestånd
bestående av gatehus av varierande ålder och utseende.
Byn Håstenslöv uppvisar enstaka hus från senare delen
av 1800-talet på samma plats som byn var innan den
skiftades.
I äldre tid utnyttjades Saxån för vattendrivna kvarnar
och senare kompletterades dessa med väderkvarnar.
Gissleberga kvarnkomplex från 1897-1904 ersatte en
äldre vattenkvarn och en närliggande väderkvarn. Den
närliggande gamla bron över Saxån, byggd 1907, är ett
sent exempel på stenvalvsbroar.
Motiv för bevarande:
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.
Duveke

Duveke gods präglar det omgivande landskapet.
Skogspartier med ädellövskog avbryts av öppna
odlingsfält med allékantade vägar. Genom
vattenreglering under 1860-talet torrlades delar av
området. Äldre avbildningar samt även den numera
torrlagda vallgraven visar på att gården tidigare anslöt till
ett för skånska 1500-1600-talssätesgårdar vanligt mönster
med vallgravomgiven borgholme och en från denna skild
ladugård och trädgård.
Motiv för bevarande:
Området är representativt för det skånska
slottslandskapet samt illustrerar utvecklingen av skånska
sätesgårdar från borg till ståndsmässig herremansbostad.
Källs Nöbbelöv

Källs Nöbbelöv ligger i södra delen av Svalövs kommun.
Öster om byn sluttar marken ned mot Svalövsbäcken
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som delvis kantas av gamla pileträd. Bebyggelsen med
prästgård, fattigstuga, folkskola och övriga gatehus ligger
väl samlad kring bygatan och den gamla kyrkoplatsen.
Den nuvarande kyrkan är uppförd i modern stil men
ansluter till äldre tradition genom sin vitputsade fasad.
Motiv för bevarande:
Källs Nöbbelöv är representativt för hur de små
kyrkbyarna kom att gestaltas efter skiftets genomförande
under förra delen av 1800-talet. Kyrka, prästgård, skola
och andra administrativa byggnader är alla delar i ett
sockencentrum. Bebyggelsen uppvisar goda exempel på
äldre byggandsskick. Milstenen exemplifierar gångna
tiders vägsystem.

Sireköpinge var kungsgård fram till 1547. Idag präglas
gårdens byggnadsbestånd av 1700- och 1800-tal.
Mangårdens vitputsade huvudbyggnad och två flyglar
härrör från tidigt 1800-tal medan ladugårdskomplexet i
gråsten till sina äldre delar tillhör mitten av 1700-talet.
Bland arbetarebostäderna och övriga ekonomibyggnader
finns goda exempel på äldre lokalt byggnadsskick i
korsvirke, putsat tegel och gråsten.

Källstorp, Lönnstorp och Munkagårda

Tågarps samhälle väster om Sireköpinge utvecklades
kraftigt i samband med järnvägens tillkomst under 1860talet. Orten har även gamla anor som skjutsstation och
den därtill knutna gästgiverirörelsen. Sekelskiftets och
det tidiga 1900-talets byggnader med bland annat bank,
mejeri, bryggeri och affärsfastigheter ger idag samhället
dess karaktär.

Källstorps järnvägsstation uppfördes i samband med
anläggandet av linjen Malmö-Billesholm 1886. Kring
stationen uppfördes ett antal byggnader i tegel och
puts vid sekelskiftet 1900 samt en transformatorstation
Tidigare fanns här både tegelbruk och bränneri.

Motiv för bevarande:
Området åskådliggör en kontinuerlig utveckling
av kulturlandskapet från yngre stenålder till nutid.
Den agrara inriktningen har varit dominerande. Av
särskild betydelse för området är de landskapspräglade
fornlämningarna från olika tider. Särskilt intresse är
knutet till bland annat järnåldersgravfältet i Brödåkra och
bebyggelsen i Sireköpinge.

I området finns flera större gårdar (plattgårdar) som
präglat det omgivande landskapet. Lönnstorp och
Källstorp är båda gårdar från denna tid.

Motiv för bevarande:
Området visar ett odlingslandskap som är starkt
präglad av 1800-talets skiftesreformer. Den välbevarade
bebyggelsen visar gårdarnas anläggningar, den skiftade
byn och det mindre stationssamhället.
Rååns dalgång

Rååns dalgång med omgivningar ligger i Landskrona,
Helsingborg och Svalövs kommun. I området finns
olika typer av landskapspräglande fornlämningar från
olika tider. Den vanligaste fornlämningstypen är de
stora gravhögar från bronsåldern, vilka ensamma eller
i grupper avtecknar sig vid krönen på åsryggarna. I
Brödåkra finns ett järnåldersgravfält som numera ligger
inbäddat i bokskog.
Sireköpinge kyrka anlades under 1100-talet och från
denna tid kvarstår koret och den halvrunda absiden.
Bebyggelsen kring kyrkan omfattar endast några
enstaka hus. Väster om kyrkogården på andra sida Råån
ligger det äldsta skolhuset, numera bostadshus. Martina
von Schwerins tegelbyggda skola uppfördes 1847 i
medeltidsinspirerad stil norr om kyrkplatsen.
Sireköpinge säteri omnämns första gången 1231 i Kung
Valdemars jordebok under benämningen Sygrithekiøp.
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Söderåsens nationalpark

Norr om Röstånga ligger Söderåsens nationalpark med
rester av ett gammalt landskap från 1800-talet. Det som
idag är bokskog utgjordes på den tiden huvudsakligen
av utmarksbete med mindre inslag av slåtterängar och
åkerlyckor. Skogsbetet förbjöds inom området 1893,
men ännu kan man finna kvarstående ”risbokar” från
skogsbetesepoken.
Motiv för bevarande:
Området norr om Röstånga har flera kulturspår från
1800-talets utmarksbete.
Stenestad

Stenestad ligger på Söderåsen och är Skånes högst
belägna kyrkby. Trakten utmärks av ett småskaligt
ägomöster där gränserna markeras av stengärdesgårdar.
Skogspartier bildar övergångszon till de närliggande
byarna. Kyrkan, som har ett dominerande läge i byns
västra del, anlades under romansk tid.
I byn ligger bebyggelsen samlad vid bygatan. Merparten
utgörs av gatehus, vars brädfodrade fasader är målade
i rödfärg eller ljus oljefärg. De få gårdarna är belägna i
utkanten av det lilla samhället. Flertalet byggnader härrör
från 1800-talet.
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En trehörnig stensättning, Treudden, finns i byn
Magleröd nordöst om Stenestad. Nordost om byn, vid
Gålarp, ligger en stor restaurerad linbastu. Klövamöllan,
byggd 1856 och ombyggd 1910, har en uppdelning med
en del för vattenkvarnen och en för kontor.
Motiv för bevarande:
Bymiljön är representativ för de små kyrkbyarna så som
de kom att gestaltas under 1800-talet. Byns begränsade
proportioner, nybyggnadernas brädfodrade fasader och
det småskaliga ägomönstret är liksom stengärdsgårdarna
av betydelse för områdets karaktär. I Stenestad finns
många välbevarade byggnader och i närheten är både
möllan och linbastun är intressanta exempel på agrara
verksamheter. Treudden är en ovanlig fornlämning för
Skåne.
Svalöv

Svalövs tätort ligger mitt i kommunen, omgivet av en
jordbruksbygd med lång tradition inom odling och
växtförädling. Byn Södra Svalöv, där nuvarande tätorten
kom att etableras, bestod av ett tiotal gårdar. Det var
istället kyrkbyn Norra Svalöv som utgjorde socknens
centrum.
Med anläggandet av järnvägen 1886 växte det
stationssamhälle vi ser spår av idag. Järnvägsstationen,
med intilliggande sparbank och hotell från 1912 anlades
en bit söder om kyrkbyn. Samma år som järnvägen
anlades bildades Utsädesföreningen, som senare blev
Svalöv Weibull AB. Intill finns Hjalmar Nilssons Park
med en stor mängd arter av träd och buskar.
Svalöv expanderade främst i början av 1900-talet fram
till 1930-talet. I de centrala delarna uppfördes flera
villakvarter med putsade fasader eller i tegel.
Folkhögskolan byggdes 1899 i rött tegel och intill
uppfördes Lantbruksskolan 1919 i brunrött tegel.
Folkskolan byggdes 1908 och biografen 1935
Motiv för bevarande:
Svalöv är ett tydligt exempel på 1800-talets
stationssamhällen som starkt präglats av omgivande rika
jordbruksbygd. Utsädesföreningen hade ett starkt fäste i
orten. I tätorten finns även välbevarade villakvarter och
arbetarbostäder men också administrativa byggnader
som skolor och bankhus. Folkets hus utgör ett exempel på
folkrörelsens samlingslokaler, liksom idrottshallen och
biografen visar olika fritidsmiljöer.

Teckomatorp

Teckomatorp blev en viktig järnvägsknut när
västkustbanan stod färdig 1885. Såväl bebyggelsen
som stadsplanen av rutnätstyp påvisar den snabba
utvecklingen under decennierna kring 1900. Vid det
stora torgets södra sida markerar järnvägsstationen,
byggd 1872, samt järnvägshotellet från 1886 genom sitt
representativa utseende det nya samhällets betydelse.
Bebyggelsen söder om järnvägen kännetecknas
av bostadshus samt byggnader för handel och
hantverksrörelser. Gult och rött tegel är de vanligaste
förekommande byggnadsmaterialen, vilket ger
bebyggelsen ett enhetligt utseende. Folkets hus uppfördes
1908.
Motiv för bevarande:
Teckomatorp är belysande för de skånska
stationssamhällena, landsbygdens nya centralorter, där
såväl bebyggelse som stadsplan illustrerar de kring
sekelskiftet 1900 rådande idealen. Byggnadernas
placering i gatulinjen är av betydelse för ortens karaktär
liksom tegelarkitekturen. Folkets hus är ett bra exempel
på folkrörelsens samlingslokaler.
Eriksholm och Trolleholm

Landskapet kring Trolleholm i östra delen av Svalövs
kommun präglas av storgodsdrift med stora åkerfält,
kraftiga alléer och skogsområden med inslag av
ädellövskog, i huvudsak bok.
Det nuvarande slottet innehåller delar av den tegelborg
som anlades på platsen under 1530-talet. Genom bränder,
fiendeangrepp och ombyggnader raserades merparten
av försvarsborgen. Slottets nuvarande gestaltning, ett
trelängat komplex i rött tegel med hörntorn och spiror,
är ett resultat av den ombyggnad som företogs under
1800-talet under ledning av F Meldahl. Två stora
gråstenslängor från 1840-talet, ritade av C B Brunius,
flankerar uppfarten från öster. Parken och vallgraven är
andra delar i anläggningen.
Det väl bibehållna och mångskiftade byggnadsbeståndet
av bland annat smedja, bostadshus, kvarn, uthus och
skola illustrerar en helhetsmiljö då sätesgården fungerade
som en självförsörjande enhet. Många byggnader är
uppförda i korsvirke, tegel eller gråsten. Under 1890talet tillkom stationshus med omgivande bebyggelse vid
den då anlagda järnvägen på behörigt avstånd öster om
slottet.
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Motiv för bevarande:
Området påvisar den för Skåne typiska utvecklingen
av slottslandskapet alltsedan medeltid. Väsentliga
komponenter i miljö är, förutom själva slottet, annan
äldre bebyggelse, de sammanhängande odlingsfälten och
allésystemet.

Kulturspår i landskapet

På många platser i kommunen finns kulturspår från ett
svunnet landskap. Det kan vara stenmurar, märgelgravar,
gamla kyrkstigar, vårdträd, fägata, källor eller en
torpruin. Många skyddas genom allmänt biotopskydd
(MB Kap.7 §11).

Ställningstagande
•

•

•

•
•

•

•
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Kommunen värnar, vårdar och
visar fornlämningar, kulturspår och
kulturmiljöer som beskriver olika historiska
utvecklingsskeden i kommunen.
Kommunen verkar för bevarande av olika
bebyggelsemiljöer och samband mellan olika
byggnader och tillhörande gröna biotoper.
Kommunen verkar för bevarande av vyer
och siktlinjer till kyrkmiljöer och andra
kulturmiljöer.
Kommunen värnar och utvecklar ådalarnas
natur- och kulturmiljöer.
Vid misstanke om att åtgärder kan skada
fornlämningar eller andra kulturmiljöer ska
samråd ske med Länsstyrelsen.
Kommunen tar fram en arkitekturpolicy med
fokus på gestaltning. I detaljplaneringen ska
denna utgöra ett viktigt planeringsunderlag
Kommunen ska ta fram ett
kulturmiljövårdsprogram.
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Naturvård och naturvärden

•

Naturvården är en viktig hörnsten i utvecklingen och
planeringen av det hållbara samhället.
Beskrivningen av naturen sker med utgångspunkt i
landskapets geologi, biologiska mångfald, ekologi,
kulturmiljö, landskapsbild och friluftsliv. Under
senare år är också grön infrastruktur, grönstruktur
och ekosystemtjänster viktiga begrepp. Vetenskapliga
och sociala kriterier ligger till grund för bedömning av
naturvärden. Kontinuitet, känslighet, orördhet, förekomst
av rödlistade arter, forskningsvärde, pedagogiskt värde
och rekreationsmöjligheter är några kriterier för behöver
av naturvård. Naturvårdsplanering görs i hela landskapet
medan grönplanering är kopplat till planeringen i tätorter.

Biologisk mångfald
Förekomsten av biologisk mångfald och förnyelsebara
naturresurser är en förutsättning för mänskligt liv
på jorden. Mångfalden av arter och funktioner i
ekosystemen skapar en större resiliens (motståndskraft)
mot störningar som till exempel sjukdomsangrepp eller
klimatförändringar. Begreppet biologisk mångfald
omfattar tre nivåer:
• Genetisk mångfald
• Artrikedom
• Ekosystemets mångfald
Att hejda förlusten av biologisk mångfald är ett viktigt
miljömål för Sverige, Skåne och Svalöv.

Grön infrastruktur

Naturvårdsverket definierar grön infrastruktur som
”ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och
strukturer, naturområden samt anlagda element
som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga
ekosystemtjänster främjas i hela landskapet”.
Många arter kräver stora områden för sin överlevnad
och flera arter behöver gröna spridningskorridorer för att
spridas mellan sina livsmiljöer. Det är också viktigt att
förbättra konektiviteten i vattendrag. Dessa gröna och blå
stråk kan bli viktiga för rekreation och friluftsliv.

Ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster beskriver tjänster
och produkter i naturen vilka bidrar till samhällets
välstånd och människans välbefinnande. Begreppet
fick genomslag 2005 i och med en rapport kallad
Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005).
Ekosystemtjänsterna delas in i olika kategorier:

168

•
•
•

Försörjande: Till exempel produktion av spannmål,
dricksvatten, trävirke, bioenergi
Reglerande: Luftrening, pollinering, klimatreglering
Kulturella: Friluftsliv, hälsa, naturarv och turism
Stödjande: Biologisk mångfald och dess habitat bidrar
med fotosyntes och bildning av jordmån. Denna
tjänst är förutsättning för övriga ekosystemtjänster.

Naturvärden i Svalövs kommun
Svalövs kommun ligger i en geologisk gränszon där
kalkrika bergarter i söder möter det sura urberget i
norr. Här möts sydliga och nordliga växt-, svampoch djurarter. Stor artrikedom finns i ett stort antal
livsmiljöer.

Värden i landskapet
Slättbygden, risbygden och skogsbygden sätter sin prägel
på landskapet i Svalövs kommun. Naturliga förutsättningar (topografi, berggrund och jordart) för markanvändning, byggnadskick och stängselmaterial ligger till
grund för denna historiska indelning.
I kommunen finns landskap med höga naturvärden i:
• Landskapet runt Ask: Ett böljande öppet
odlingslandskap med värdefulla småbiotoper i sänkor
och på höjder.
• Landskapet norr om Svalöv: Ett historiskt landskap
med stor förekomst av beten med höga naturvärden.
• Godslandskapen: Runt Trolleholm, Knutstorp,
Axelvold Duveke finns allèlandskap med mycket
gamla lövträd.
• Ådalarna: Saxån, Braån, Råån, Vegeå och Lilla
Bäljaneå har små eller stora partier med väl
markerade dalgångar.
• Söderåsen med dess sluttningszoner: Horsten
Söderåsen är ett visuellt värdefullt landsmärke
i nordvästra Skåne. Den ädellövskogsklädda
förkastningsbranten är visuellt tilltalande med höga
biologiska värden.
Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd (19§ NVL) har kommit till för att
skydda värdet av framförallt den visuella upplevelsen
av ett landskap. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen
för att utföra åtgärder som kan ha negativ effekt på
landskapsbilden i dessa områden. Landskapsbildsskydd
är en äldre skyddsform som inte finns i miljöbalken. Den
kan successivt ersättas med andra skyddsformer.
För varje område finns ett beslut med föreskrifter för
vilka åtgärder som kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
De vanligaste åtgärderna som kräver tillstånd är att
uppföra ny byggnad, göra en tillbyggnad, förändra
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marknivån, odla barrskog eller att plantera skog på
tidigare öppen mark.

biotoper avgränsas och skyddas av skogsstyrelsen och i
jordbrukslandskapet avgränsas biotoper av länsstyrelsen

I Svalövs kommun är delar av Söderåsen (Söderåsen
1971) och Rååns dalgång (Rååns dalgång 1974) skyddade
enligt landskapsbildskyddet.

I Svalövs kommun finns tre biotopskyddade områden.
Två har skyddats av skogsstyrelsen och ett av
Länsstyrelsen. Dessa är Duveke (Gammalt ek och
bokskogsområde), Källstorp (Gammal ekskog) och
Sonarp (Rikkärr).

För Söderåsen framhålls ur landskapsbildsynpunkt Åsens
sluttningszoner med markerade dalgångar och raviner. På
Söderåsen har flera områden inom landskapsbildsskyddet
blivit skyddade som Natura 2000, nationalpark
och naturreservat. Inom dessa områden gäller nya
föreskrifter.
Rååns dalgång är ur landskapsbildsynpunkt en mycket
värdefull, väl markerad dalgång med ett öppet jordbrukoch beteslandskap.
Stora opåverkade områden

I MB 3 kap §2 står att ”Stora mark- och vattenområden
som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
påverka områdenas karaktär”. I kommunen finns större
opåverkade områden i nordöst och på Söderåsen. I
regionalt perspektiv är dessa områden ofta tysta med
höga biologiska och rekreationsvärden.

Värden i odlingslandskapet
Naturvärdena på slätten är främst knutna till de stora
ådalarna och småbiotoper som bäckar, små skogsdungar,
pilevallar, märgelgravar, småvatten, åker- och vägrenar
med flera. Söder om Teckomatorp finns ett flertal
gravhögar i landskapet där det växer en artrik och
ovanlig vegetation.
Norr om Svalöv börjar risbygden som på 1700-talet dominerades av ängs- och betesmarker. Kvar från gamla
tider finns några av kommunens artrikaste naturtyper,
kalkfuktängar och olika naturbetesmarker. Andra artrika
biotoper är alléer, stenmurar, trädridåer, skogsdungar,
kärr, vägrenar, småvatten, gamla träd och åkerholmar.
Här ligger också godslandskapet där gamla träd av ek
och bok växer i alléerna och beteshagarna.
Biotopskydd

Biotopskydd regleras i MB kap 7 § 11. Generellt
biotopskydd gäller för: Landskapet; alléer. källor
med omgivande våtmarker i jordbrukslandskapet,
odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och
våtmarker i odlingslandskapet, stengärden, märgelgravar
och åkerholmar. I skogslandskapet kan värdefulla

Värden i vatten

I Svalövs kommun finns de tre naturliga sjöarna
Odensjön, Svartesjön och Klåverödssjön, vilka alla ligger
på Söderåsen.
Kommunen har del av fyra avrinningsområden vilka är
Saxån-Braån, Råån, Vegeå och Rönneå (Lilla Bäljaneå)
där alla tillhörande vattendrag har stora naturvärden.
Dessa är viktiga livsmiljöer för rödlistade arter och
ovanliga arter. De är också uppväxtplats för vandrande
havsöring. Speciellt viktigt i ett vattendrag är att skydda
dess utrinningsområde. På Söderåsen är också alla små
och naturliga bäckar mycket skyddsvärda. Ovanliga
fåglar som forsärla och kungsfiskare häckar i flera av
åarna. Andra värden är geologi, ovanliga naturtyper,
landskapsbild och kulturhistoria.
Värdefulla vattendrag

I Skåne finns omkring 100 vattenmiljöer som bedöms
vara nationellt särskilt värdefulla eller nationellt
värdefulla. De utpekade sjöarna och vattendragen har
höga värden för naturvård, fisk/fiske eller kulturmiljöer
i och i anslutning till vatten. Dessa vattenmiljöer skall
på sikt få ett långsiktigt skydd och även restaureras där
behov finns.
I Svalövs kommun är följande vattendrag utpekade:
• Hallabäcken- Orebäcken: Nationellt värdefull natur
• Dejebäcken: Nationellt värdefull natur.
• Kvärkabäcken: Nationellt värdefull natur.
• Klövabäcken: Nationellt värdefull natur.
• Råån: Nationellt värdefull natur, nationellt särskilt
värdefullt fiskevatten, nationellt särskilt värdefull
kulturmiljö.
• Saxån- Vallabäcken: Artrik fisk-, botten och
fågelfauna, värdefulla naturtyper, geovetenskapliga
värden.
Värdefulla våtmarker

Mark som delar av året täcks av vatten benämns våtmark.
Kvarndammar, fiskdammar och vattenfyllda gamla
stenbrott, lertag och märgelgravar finns spridda över hela
kommunen och klassas som våtmark.
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Värden i skogslandskapet
Tranerödsmosse är den minst påverkade högmossen
och skyddas som naturreservat. Liaängen, Orrödkärret,
Bodens naturbete och Sonarps rikkärr är kalkkärr med
stor artrikedom där de tre förstnämnda har skydd som
naturreservat och de sista som biotopskydd. Det finns
många mindre mossar i öster och på Söderåsen (Pluddrika mosse, Svarte mosse, Skeamosse, Stenestads mosse
m.fl.) som har påverkats av torvtäkt men som ändå är en
viktig livsmiljö för olika ovanliga arter. Vattenreglering
är en annan ekosystemtjänst dessa bidrar med.
Sedan början av 1990-talet har i kommunen anlagts
omkring 30 våtmarker. Speciellt viktiga för fågelfaunan
är Buls måse, Ättehögsdammen, Höje Backe,
Trolleholms- sjön, Kolemadammen och Ask våtmark.
Den senaste Bokholmens våtmark är Skånes största på
ca 100 hektar och är utrinningsområde till Kvärkaån i
Söderåsens nationalpark.

Alsumpskogar och fuktiga björkskogar är också viktiga
skogsmiljöer för biologisk mångfald. Speciellt intressant
är gamla alskogar som utvecklat stora socklar. Dessa
finns spridda över hela kommunen men främst i risbygd
och skogsbygd.
Nationalpark

Strandskydd

Strandskydd (MB 7kap 16 §) har som syfte att trygga
allmänhetens tillgång till stränder och bevara livsmiljöer
för växter och djur både på land och i vattnet.
Länsstyrelsen i Skåne har tillsammans med
kommunerna beslutat om vilka vattendrag som omfattas
av generellt strandskydd (100 m från strandlinjen
och utökat strandskydd (300 m från strandlinjen).
Skyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive
undervattensmiljön.
100 meter strandskydd gäller för vattendragen Saxån,
Vallabäcken, Braån, Råån, Halmstadbäcken, Vegeå,
Hallabäcken, Orebäcken, Klövabäcken, Kvärkaån,
Dejebäcken, Häsbäcken och Lilla Bäljaneå. Utökat
strandskydd finns utmed Eningebäcken och Klövabäcken
från Klövamölla till mynningen i Klövahallar i Klippan
och Åstorps kommuner.
Dammar och sjöar som omges av 100 meter
strandskydd är Duvekesjön, Finnstorpsdammarna,
Klåverödssjön, Munkabodammarna, Klåverödsdamm,
Härsnäsdammarna och Odensjön.
Huruvida nya våtmarker och/eller anlagda sjöar ska
omfattas av generellt strandskydd är under utredning.
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Ädellövskogar med bok som dominerande trädslag finns
på Söderåsens sluttningar och i dess sprickdalar. Dessa
skogar har mycket höga naturvärden med många värdekärnor (s.k. kärnområden) för sällsynta och hotade arter.
Orsaken beror på att den växer på en basisk berggrund,
att skogarna tidigare brukades som ängsmark, att
vissa skogsbetstånd är gamla med många liggande och
stående döda träd eller att de skötts med ett skonsamt
ädellöv- skogsbruk. Artrika ädellövskogar växer också
på diabaskullar runt Ask och närmst godsen Trolleholm,
Knutstorp och Duveke.

Nationalpark regleras i miljöbalkens kapitel 7 §2
och syftar till att ge ett långsiktigt skydd av landets
mest skyddsvärda natur. Natinalpark är park- och
vattenområden som tillhör staten. Natinalparker förklaras
av regering och riksdag.
Söderåsens nationalpark ligger i Klippan och Svalövs
kommuner och har en yta på 1600 hektar. Nationalparken
utgörs av en sprickdal med unika geologiska
formationer. Detta har skapat speciella livsmiljöer med
stor artrikedom och många sällsynta arter inom flora,
svampar och fauna. Rena vattendrag och gammal lövskog
samt ett stort sammanhängande naturområde är också
viktiga naturvärden i Söderåsens nationalpark.
Naturreservat

Naturreservat regleras i Miljöbalken kap. 7 §4.
Naturreservat kan förklaras av Länsstyrelsen eller
kommunen. Naturreservat bestämda av Länsstyrelsen i
Skåne är:
• Jällabjär: Vulkan med basalt och omgiven av artrika
lövskogar och naturbeten. Del av området ligger i
Klippans kommun.
• Nackarp: Vittringskullar där det växer en artrika och
artfattiga bokskogar. Finns också en betesmark med
gamla och grova ekar.
• Traneröds mosse- Grindhus- Lilla Klåveröd:
Högmosse med säregen flora och gamla
odlingsmiljöer. Del av Tranerödsmosse ligger i
Klippans kommun.
• Klövahallar: Sprickdal med unika geologiska
formationer och en ovanlig flora, svampflora och
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fauna. Rent vattendrag finns. Del av området ligger i
Klippan och Åstorps kommuner.
Liaängen: Artrikt kalkkärr med ovanliga växter.
Hallabäckens dalgång: Artrika lövskogar och
naturbeten samt rent vattendrag. Del av området
ligger i Bjuvs kommun.

Svenstorp- Bolshus fälad är ett kommunalt naturreservat
strax utanför Svalövs tätort och utgörs av ett gammalt
odlingslandskap. I området finns flera beten med lång
hävd där det växer en och ek. Artrik ädellövskog.
Natura 2000

I Svalövs kommun ingår 8 områden i EU:s nätverk för
Natura 2000. Dessa är:
• Ekeshögarna,
• Jällabjär,
• Hallabäckens dalgång,
• Klövahallar,
• Liaängen,
• Söderåsens nationalpark och Traneröds mosse.
Natura 2000 beskrivs mer utförligt i översiktsplanens del
om Riksintressen och Natura 2000.
Ekologiskt särskilt känsliga områden

I MB 3.kap 3§ Står det att ” Mark och vattenområden
som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön”.
I Svalövs kommun finns följande livsmiljöer som är
speciellt känsligt för störning:
• Vattendrag och våtmarker
• Bete och ängsmarker med lång beteshävd
• Lövskog och ädellövskog.
• Sandiga områden.
• Lågpunkter i landskapet.
• Utströmningsområden vid de olika vattendragen
• Rasbranter i sluttningar och små och stora
sprickdalar.

Värden i tätorter

Värden i vardagslandskapet

Utanför de skyddade och särskilt värdefulla
naturområdena ligger vardagslandskapet. Här finns
många områden med höga naturvärden som också har
betydelse för friluftslivet. Naturen är också föränderlig
och nya värden kan uppstå med ökad kunskap.
Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper,
sumpskogar och värdefull natur samt Jordbruksverkets
inventering av ängs- och hagmarker är viktiga
kunskapskällor.

Värdefull natur i kommunens Naturvårdsprogram
I Svalövs kommuns naturvårdsprogram del 2 beskrivs
51 områden som har höga natur- och kulturvärden. I
programmet föreslås också utveckling av grönstruktur
i de sex tätorterna. Några värdefulla landskap har också
beskrivits. Speciellt är Söderåsens horstområde med
sprickdalar och sluttningar. Här finns många värdefulla
livsmiljöer med hotade arter.

Ställningstagande
•

•

•

•

•

Ekologiskt känsliga områden ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturvärdena.
All planering och anläggning av nya
grönstrukturer ska anpassas efter de naturliga
förutsättningar som finns på platsen och i
omgivningen.
Kommunen ska kontinuerligt följa upp behovet
av olika typer av naturinventeringar och
ekosystemplanering och genomföra sådana.
Kommunen arbetar med att utveckla sitt arbete
med ekologisk kompensation vid exploatering i
värdefulla naturmiljöer.
Kommunen arbetar med att utveckla
planeringsverktyg för grönytefaktor. Detta för
att kunna tillgodose en viss mängd grönska och
ekosystemtjänster i exploateringsprojekt.

I kommunens sex tätorter ligger grönområden och
naturområden ofta i närheten av där människor bor.
Genom varje tätort rinner små eller stora vattendrag
vilket bidrar till att förstärka den gröna och blå
strukturen. Förutom i grönområden, natur och vattendrag
så finns den biologiska mångfalden i tätorterna på
kyrkogårdar, trädalléer, gamla träd och ruderatområden
(obebyggda tomter, banvallar mm). Naturen i tätorterna
bidrar med en mängd olika ekosystemjänster.
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15. Skogsgård, Källstorp,
Grytekullen & Skipadrätten
16. Revlinge mosse
17. Sonarps kärr
18. Landskapet runt Ask
19. Ask våtmark
20. Bulls måse
21. Duveke med magiska ekar
22. Landskap runt Knutstorp
23. Bullstofta
24. Kågeröds grönsktruktur
25. Blinkarps fälad
26. Blinkarps ädellövskog
27. Röstånga
28. Vegeå

2,5

5

29. Bokholmens mosse
30. Nackarps naturreservat
31. Jällabjär
32. Liaängen
33. Finnstorp
34. Orebäckens dalgång
35. Söderåsens nationalpark
36. Lilla Bäljane å
37. Ädellövskog vid Vegeå
38. Hallabäckens dalgång året om
39. Smedjebackens lövskog
40. Smedjebackens naturbeten
41. Orrödskärret
42. Klåverödsområdet
43. Grindhus
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Friluftsliv

Friluftsliv i Svalövs kommun

Friluftsliv definieras i förordningen SFS 2010:2008
som ”Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för
välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling”.
Begreppet friluftsliv är alltså brett och omfattar även
rekreation och naturturism. Allemansrätten är en viktig
grund för friluftslivet. Vissa former av friluftsliv som till
exempel jakt och fiske omfattas inte av allemansrätten.
Forskning har visat att naturen har restoreaktiva effekter
- att naturen främjar mental avkoppling, kraftpåfyllning
och återhämtning. Parker, grönområden, gräsmattor,
trädgårdar och träd längs gator kan ha denna effekt om
de är tillräckligt stora, om de stimulerar alla sinnen och
ligger tillräckligt nära där man bor.
För barn kan varierade gröna lekplatser och
klassrum stimulera till rörelser, vilket i sin tur ökar
koncentrationsförmågan och underlättar inlärningen. Det
finns forskning som påvisar att upplevelsen blir större om
ett område är artrikt, dvs innehåller biologisk mångfald.
Särskilt fågelsång av flera arter har visat sig öka ett
områdes attraktivitet.

Mål för friluftslivet

Sedan 2012 finns 10 nationella mål för friluftslivet.
• Tillgänglig natur för alla
• Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet
• Allemansrätten
• Tillgång till natur och friluftsliv
• Attraktiv tätortsnära natur
• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
• Skyddade områden som resurs för friluftslivet
• Ett rikt friluftsliv i skolan
• Friluftsliv för god folkhälsa
• God kunskap om friluftslivet.

Allemansrätten

I kommunen finns natur både nära och längre ifrån där
människor bor. Forskning har visat på att grönområden
bör ligga 300 meter ifrån hemmet för att människor ska
besöka det ofta. Större naturområden nära tätorten (ca
1-2 km) är en brist i slättlandskapet. I mellanbygden och
skogsbygden finns stora naturområden nära tätorterna.
I Teckomatorp, Tågarp, Billeberga ligger parker och
grönstråk nära. Speciellt viktiga stråk är åarna. Runt
tätorterna finns ett omväxlande kulturlandskap som
kan upplevas till fots eller med cykel. Större områden
med allemansrättslig mark saknas. Svalöv har många
grönområden och strax norr om tätorten ligger det lokala
naturreservatet, Svenstorp-Bolshus fälad.
Kågeröd och Röstånga som ligger vid foten av Söderåsen
är väl försörjda med natur både i tätorten och runt
omkring.
Vanliga friluftslivsaktiviteter är vandring, cykling,
ridning, skidåkning och löpning. Många människor
använder naturen som hälsorum med skogsbad, yoga
och avslappning. Naturaktiviteter som fågelskådning,
fiske, svampplockning eller att bara njuta av landskapets
historiska spår är också populärt. Naturen används också
för möten kring lägerelden eller för picknick.
Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka
informationen och tillgängligheten om natur både i och
nära tätorterna. Kommunen deltar i leaderprojektet
Destination Söderåsen som tillsammans med Söderåsens
nationalpark, Söderåskommunerna, föreningar
och näringslivet utvecklar Söderåsen till en hållbar
turistdestination.

Ställningstagande
•
•

I Miljöbalken kap 7 1§ står att ”Var och en som utnyttjar
allemansrätten eller annars vistas i naturen skall
visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”.
Allemansrätten medför på detta vis inte bara rättigheter
utan också̊ skyldigheter. I Svalövs kommun är tillgången
på allemansrättslig mark god i mellan- och skogsbygden
medan den är en brist i slättbygden.

•
•

•
•
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Kommunen verkar för en utveckling av
besöksnäringen och landsbygdsturismen
Kommunen arbetar för en förbättrad
tillgänglighet till naturen i kommunens södra
delar genom att visa och utveckla stråk för cykel
och vandring.
Kommunen arbetar för utvecklingen av en ny
entré till Söderåsens natur via Kågeröd.
I tätorter där det är brist på tätortsnära natur
arbetar kommunen med att anlägga nya
attraktiva naturområden.
Kommunen vill utveckla och förbättra gröna
uteklassrum för skolor.
Kommunen utreder vilka områden som bör få
ett långsiktigt skydd på kommunens egen mark.
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Jordbruksmark
Sveriges jordbruksmark är av nationellt intresse. Den
odlade jordbruksmarken försörjer människan med
livsmedel men bidrar också med andra ekosystemtjänster
såsom bevarande av biologisk mångfald och anpassning
till klimatförändringar. Brukandet av marken
upprätthåller även ett landskap med många natur- och
kulturvärden och rekreationsmöjligheter.
Jordbruksmarken är en ändlig resurs som sett ur ett
längre tidsperspektiv kommer vara ovärderlig för jordens
befolkning. Jordbruksmarken i Sverige och Skåne är i ett
globalt sammanhang särskilt värdefull. Förutsättningarna
för jordbruk är i Sverige bättre än i stora delar av världen.
Medan forskningens prognoser visar att framtidens
klimatförändringar väntas leda till torka, erosion och
översvämningar i jordbruksområden runtom i världen,
förutspås de svenska förhållandena för odling ytterligare
förbättras.

Ianspråktagande av jordbruksmark enligt lagen
I Sverige regleras ianspråktagande av jordbruksmark för
bebyggelse eller anläggningar i Miljöbalken 3 kap. 4§.
Kommunerna har i och med planmonopolet själva ansvar
för hur lagskrivningen tillämpas. Under Miljöbalken 3
kap. 4§ står:
”Brukningsvärd jordbruksmark 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”
Miljöbalkens formuleringar om ”brukningsvärd
jordbruksmark” och ”väsentligt samhällsintresse”
specificeras inte vidare i lagtexten. I Jordbruksverkets
Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden – ett
stödverktyg beskrivs brukningsvärd jordbruksmark
relatera till:
• produktionsvärden (livsmedel, foder, bioråvaror,
annat),
• naturvärden (biologiska värden, biotoper),
• sociala värden (rekreation, upplevelse, landskap),
• kretsloppsvärden (kretsloppsfunktioner, rening av
utsläpp, binda kväve, svavel, koldioxid) och
• landskapskaraktär/bild (kulturhistoria, miljövärden,
naturvärden, sociala värden).
Enligt Jordbruksverket behöver kommunen, för
att bedöma huruvida utvecklingen är ett väsentligt

samhällsintresse, sätta utvecklingen i relation till
intressets geografiska eller politiska omfattning huruvida
intresset är av lokalt, regionalt, nationellt och/eller
internationellt intresse.

Jordbruksmark och skogsbruksmark i Svalövs
kommun
I Svalövs kommun brukas 59 procent av ytan som
jordbruksmark och 30 procent som skogsbruksmark
(SCB, 2017). Odlingsmarken präglar södra delen av
kommunen medan produktionsskogen finns i norr.
Däremellan ligger mellanbygden som domineras av
betesmarker och skogsbruk.
En stor del av jordbruksmarken i Svalövs kommun
tillhör de bästa odlingsmarkerna i Sverige. Dessa är
klassade som 7, 8 och 9. I kommunen finns också mycket
värdefulla naturbetesmarker och ädellövskogar. Svalövs
kommun äger jordbruksmark belägen i eller i anslutning
till samtliga av de större tätorterna i kommunen. I
Svalövs tätort finns den största andelen kommunal
jordbruksmark, vilken till stor del arrenderas ut till
lantbruksgymnasiets verksamheter.

Översiktsplanens hushållning med
jordbruksmark
Med översiktsplanens föreslagna mark- och
vattenanvändning strävar kommunen efter en
långsiktigt god hushållning av jordbruksmarken.
Bevarandet av brukningsvärd jordbruksmark (för
produktion av livsmedel liksom för natur- och
kulturvärden, sociala värden etc) har vid den föreslagna
mark- och vattenanvändningen vägts emot väsentliga
samhällsintressen.
Svalövs kommun anser att den jordbruksmark som
ianspråktas i översiktsplanen är motiverad utifrån
regionens bostadsbehov, tätorternas läge i regionen och
vikten av att hantera befintliga samhällens bevarande och
utveckling.
Väsentliga samhällsintressen för den föreslagna
utvecklingen beskrivs i översiktsplanen under respektive
tätort. Föreslagna områden för utveckling av nya
bostäder relaterar i samtliga tätorter till att tillgodose
kommunens och regionens behov av centrala och
kollektivtrafiknära bostäder. Dessa utvecklingsområden
utgör även en förutsättning för att säkra en långsiktigt
hållbar befolkningsutveckling som ett underlag för
tågtrafik, service, skolor och äldreomsorg.
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Översiktsplanens långa planeringshorisont med
utblick mot 2040 ger ett stort behov av nya bostäder i
kommunen. Befolkningsprognosen för Svalövs kommun
2020-2031 pekar på ett behov av ca 50 nya bostäder per
år. En framskrivning av befolkningsprognosen till år
2040 ger ett behov av ca 1000 nya bostäder till år 2040.

Översiktsplanens ianspråktagande av
jordbruksmark
För att tillgodose dagens och framtida kommuninvånare
med bostäder föreslår kommunen i översiktsplanen
områden som möjliggör för totalt 1680 nya bostäder,
varav ca 765 bostäder helt eller delvis ianspråktar
jordbruksmark. Historiskt sett har översiktsplanens
föreslagna områden för nya bostäder endast till viss
del resulterat i detaljplaner och byggrätter. Med
utgångspunkt i detta resonemang bedömer kommunen
att ett möjliggörande av något fler bostäder än vad
bostadsbehovet visar kan vara rimligt. Översiktsplanen
föreslår ianspråktagande av jordbruksmark för
bostadsbyggande i fyra av kommunens sex större orter.
Möjliggörandet av 1680 nya bostäder ska läsas som ett
uppskattat maxtal. Antalet bostäder som utgör grund för
beräkning i respektive utpekat område utgår från att all
ny bebyggelse i området är bostäder och att inga andra
funktioner ingår i området. Flertalet av de områden
som i översiktsplanen föreslås för främst bostäder
(mångfunktionell bebyggelse) kommer att innefattas av
grönområden, centrumfunktioner, skolor, förskolor mm.
För att säkerställa en framtida utveckling av
näringsliv och verksamheter i kommunen föreslås
ny etablering av verksamheter främst tillkomma i
centrala och stationsnära lägen. För att tillgodose det
regionala behovet av verksamhetsområden för mer
transportintensiva verksamheter föreslås två nya
verksamhetsområden på jordbruksmark i Billeberga och
ett nytt verksamhetsområde på jordbruksmark i Kågeröd.
Verksamhetsområdena som föreslås ligger i anslutning
till befintliga verksamheter och större vägar.
För att säkerställa tillgången till aktivitet för skolbarn
föreslås i Billeberga en ny idrottsplats anläggas i
anslutning till skolan i centrala Billeberga. För att
säkerställa tillgången till grönområde för rekreation
och en förbättrad biologisk mångfald föreslås en skog
anläggas på jordbruksmark i Tågarp.
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Sammanställning av antal nya bostäder som
föreslås i översiktsplanen och jordbruksmark
som tas i anspråk
Översiktsplanen möjliggör för totalt 1680 nya bostäder,
varav 765 bostäder helt eller delvis ianspråktar
jordbruksmark. I sammanställningen nedan uppskattas
antalet nya bostäder som översiktsplanen möjliggör för
samt areal jordbruksmark översiktsplanen föreslår ska
ianspråktas.
Svalöv

Antal bostäder totalt: 605
Antal bostäder på jordbruksmark: 255
Total area jordbruksmark som ianspråktas: 12,6 ha
Areal jordbruksmark som ianspråktas för bostäder: 12,6
ha
I Svalöv föreslås nya områden för bostäder på
jordbruksmark i norra och sydöstra delen av tätorten.
Den aktuella jordbruksmarken är klassad som 9 och
brukas i dagsläget som åkermark eller betesmark.
Teckomatorp

Antal bostäder totalt: 440
I Teckomatorp föreslås inga nya områden för
bostadsbebyggelse på jordbruksmark.
Kågeröd

Antal bostäder totalt: 145
Antal bostäder på jordbruksmark: 80
Total area jordbruksmark som ianspråktas: 6,8 ha
Areal jordbruksmark som ianspråktas för bostäder: 4,3
ha
Areal jordbruksmark som ianspråktas för annat: 2,5 ha
(för verksamheter)
I Kågeröd föreslås ett område för bostäder på
jordbruksmark väster om framtida järnvägsstationen.
Den aktuella jordbruksmarken i Kågeröd är klassad
som 6 och marken brukas idag som betesmark. I
Kågeröd föreslås även ett område för verksamheter på
jordbruksmark.
Billeberga

Antal bostäder totalt: 380
Antal bostäder på jordbruksmark: 320
Total area jordbruksmark som ianspråktas: 44,7 ha
Areal jordbruksmark som ianspråktas för bostäder: 19,4
ha
Areal jordbruksmark som ianspråktas för annat: 19,7 ha
(för verksamheter), 5,6 ha (för idrottsplats/grönområde)
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I Billeberga föreslås områden för bostäder, idrottsplats,
grönområden och verksamheter på jordbruksmark
i östra och västra delarna av tätorten. Den aktuella
jordbruksmarken i Billeberga är klassad som 9 och
brukas i dagsläget som åkermark.
Röstånga

Antal bostäder totalt: 110
Bostäder på jordbruksmark: 110
Total area jordbruksmark som ianspråktas: 20,4 ha
Areal jordbruksmark som ianspråktas för bostäder: 12,6
ha
Areal jordbruksmark som ianspråktas för annat: 7,8 ha
(för grönområde/natur)

I Röstånga föreslås områden för bostäder på
jordbruksmark i södra och sydöstra delarna av tätorten.
Den aktuella jordbruksmarken är klassad som 6 och
brukas som åkermark och jordbruksvall.
Tågarp

Antal bostäder totalt: 0
Bostäder på jordbruksmark: 0 ha
Total area jordbruksmark som ianspråktas: 3,2 ha
Areal jordbruksmark som ianspråktas för annat: 3,2 ha
(för skog)
I Tågarp föreslås ingen ny mark för bebyggelse på
jordbruksmark. Ett område för anläggning av skog
föreslås på jordbruksmark i södra delen av tätorten.
Jordbruksmarken som föreslås för anläggning av skog är
klassad som 8 och brukas idag som åkermark.
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Svalövs kommun
plan@svalov.se

Kontaktperson

Enheten för samhällsplanering
Hanna Tell
010-2241786
hanna.tell@lansstyrelsen.se

Granskningsyttrande för gYHUVLNWVSODQ²6YDO|YV
NRPPXQPHGXWEOLFNPRW
Redogörelse för ärendet
Svalövs kommun har översänt Översiktsplan – Svalövs kommun 2021 med utblick mot
2040, här hänvisad till ÖP2021, till Länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap. 7§
plan- och bygglagen (SFS 2010:900, här hänvisad till som PBL). Översiktsplanen
omfattar hela kommunens yta och ersätter nu gällande FÖP Söderåsen. Det framgår
inte vad kommunens avsikt är gällande det tematiska tillägg för vindkraft som finns
till nu gällande översiktsplan.
Av handlingarna framgår att en viktig utgångspunkt för bebyggelseutvecklingen är,
att fem av kommunens sex större tätorter kommer trafikeras av pågatåg när
Söderåsen öppnar för persontrafik. För att dra nytta av och stärka detta fokuserar
ÖP2021 på utveckling i centrala och stationsnära lägen. Det framgår vidare att en
tredjedel av kommunens invånare bor utanför någon av de sex större tätorterna,
ÖP2021 fokuserar också därför på strategier för landsbygdens utveckling.
Kommunens naturvärden löper också som en röd tråd genom ÖP2021.

Aktuella lagrum
Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge ett
granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:
• Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
(MB)
• förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5. kap
MB inte följs,
• redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB (strandskyddsområde),
• sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 11 10

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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• en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.
Granskningsyttrandet ska i enlighet med bestämmelserna i PBL redovisas
tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss
del, ska detta anmärkas i planen.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen ser att det finns en koppling mellan riktlinjerna för bostadsförsörjning
från 2018 och planförslaget. Det är positivt, eftersom kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och
bygglagen (2010:900) och vara ett underlag för bland annat översiktsplaneringen.
Länsstyrelsen menar att kommunen i planhandlingen resonerar väl om behov av nya
bostäder. Länsstyrelsen noterar dock att kommunen skriver att planförslaget
innehåller 1 710 nya bostäder jämfört med det behov som kommunen menar är
1 050 nya bostäder. Länsstyrelsen förstår att det behövs en flexibilitet men menar
att bufferten är väl stor i förhållande till behovet.
Mot bakgrund av ovanstående ställer sig Länsstyrelsen frågande till om all
bebyggelse som föreslås på jordbruksmark kan utgöra ett väsentligt samhällsintresse.
Det gäller framförallt de orter där differensen mellan hur många bostäder
planförslaget medger skiljer sig mycket åt i förhållande till behovet som redovisas,
det gäller t.ex. Billeberga och Röstånga.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunens naturvärden genomsyrar hela
översiktsplanen, och att ÖP2021 även adresserar utvecklingen av landsbygden
uppdelat för olika områden. Vidare vill Länsstyrelsen lyfta att planeringsprinciperna
för digital infrastruktur rustar kommunen på ett bra vis.

Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att lämna
synpunkter enligt 3 kap.16 § PBL anges här i punktform.
• Länsstyrelsen saknar underlag för att göra en bedömning av om
genomförandet av ÖP2021 tillgodoser riksintresse för naturvård. Frågan
kvarstår vid kommande prövningar för följande områden:
- Billeberga – område 3 Årups gård
- Kågeröd – område 5 Böketoftavägen och område 6 Ring Knutstorp
- Röstånga – område 1 Ekobyn, område 2 Nedangårdsområdet och
område 3 Röstånga södra
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• Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanens vägledning för hur riksintresse
för kulturmiljövård ska tillgodoses inte är tillräcklig utan det kommer krävas
ytterligare mer konkreta strategier inför kommande planläggning, det är i
synnerhet viktigt gällande:
- Teckomatorp – område 1 Stationsnära läge norr, område 3 Söder om
stationen och område 5 Centrala Teckomatorp.
• Länsstyrelsen saknar tillräckligt underlag för att göra en bedömning av om
genomförandet av ÖP2021 tillgodoser riksintresse för kommunikation.
Frågan kvarstår därför till kommande prövningar. Detta gäller särskilt för
utbyggnadsområden som ligger i anslutning till järnväg i:
- Svalöv, Teckomatorp och Billeberga
• Länsstyrelsens bedömning är att frågan om risk för översvämning generellt
kvarstår inför kommande prövningar. Det gäller särskilt för följande
områden:
- Teckomatorp - område 1 Stationsnära läge norr och område 2 Söder om
stationen, som ligger i lågpunkter,
- Tågarp – där MSB:s översvämningskartering Råån (MSB, 2019) – visar
att befintligt verksamhetsområdet norr om järnvägen i Tågarp ligger i
riskzon för översvämning vid höga flöden i vattendraget. Vid ett
beräknat högsta flöde riskerar även större bebyggda områden väster om
Riksvägen översvämmas, Vilket berör centrumutvecklingsområdet
område 2 Utveckling av befintligt centrum,
- planering i närhet till sjö och vattendrag.
• Länsstyrelsen bedömer att frågan om miljökvalitetsnormer för vatten
kvarstår vid kommande planläggning och prövningar.
• Länsstyrelsen bedömer att frågan om risk för människors hälsa eller
säkerhet, eller till risken för olyckor avseende transport av farligt gods
kvarstår vid kommande planläggning och prövningar.

Länsstyrelsens synpunkter
Riksintressen

Planering i eller i anslutning till ett riksintresse måste ske med utgångspunkt i de
värden som riksintresset representerar. Riksintressena och deras värdebeskrivning
anger förutsättningarna för vad som är möjligt att göra på platsen. Översiktsplanen
ska ge översiktlig vägledning för efterkommande beslut och tillståndsprövning och
ange hur riksintressena ska tillgodoses, dvs hur den mark- och vattenanvändning som
föreslås kan genomföras utan påtaglig skada på riksintresset värden som kan finnas på
en specifik, geografisk plats. Länsstyrelsen menar att kommunen övergripande
adresserar riksintressena på ett bra vis, men att förutsättningar och påverkan inom
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respektive utbyggnadsområde inte är tillräckligt djupgående, för att kunna ta
ställning till hur riksintressena ska tillgodoses.
Utöver de ovan nämnda synpunkterna som gäller för samtliga berörda riksintresse
lämnas här några områdesspecifika kommentarer;

Riksintresse för naturvård (3 kap. 6§ MB)
I ÖP2021 ges övergripande vägledning om att riksintressenas värden ska beaktas och
inte påverkas negativt vid exploatering av de nya områden som berörs av respektive
riksintresse, vilket är en god utgångspunkt. Länsstyrelsen anser däremot att det
ÖP2021 inte i tillräcklig utsträckning ger vägledning för hur den markanvändning
som föreslås kan genomföras utan risk för påtaglig skada.
• Sammantaget saknar Länsstyrelsen underlag för att göra en bedömning av
om genomförandet av ÖP2021 tillgodoser riksintresse för naturvård. Frågan
kan därför komma att kvarstå vid kommande prövningar för följande
områden:
- Billeberga – område 3 Årups gård, som berörs av riksintresse N49 SaxånBraån
- Kågeröd – område 5 Böketoftavägen och område 6 Ring Knutstorp, som
berörs av riksintresse N48 Söderåsen med vattendrag och Jällabjär
- Röstånga – område 1 Ekobyn, område 2 Nedangårdsområdet och
område 3 Röstånga södra, som berörs av riksintresse N48 Söderåsen med
vattendrag och Jällabjär

Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB)
Länsstyrelsen ser positivt på att översiktsplanen ger viss vägledning för att för att
utveckla kommunen i samklang med riksintressenas värden. Länsstyrelsen ser att det
finns möjligheter att genomföra föreslagen ny markanvändning utan att
riksintressena påtagligt skadas.
• Sammantaget menar Länsstyrelsen dock att översiktsplanens mer generella
skrivningar, som att hänsyn ska tas till kulturvärden, behöver brytas ner till
konkreta strategier för hur detta ska ske i kommande detaljplanearbete.
Frågan kvarstår därför för hur detta ska göras, det är i synnerhet viktigt
gällande:
- Teckomatorp – område 1 Stationsnära läge norr, område 3 Söder om
stationen och område 5 Centrala Teckomatorp, som berörs av
riksintresse Teckomatorp [M 177].

Riksintresse värdefulla ämnen eller material (3 kap. 7§ MB)
Länsstyrelsen vill förtydliga att avvägningen mot riksintresse enbart kan göras mellan
olika riksintressen och inte mot andra allmänna intressen.
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Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8§ MB)
Länsstyrelsen menar att den inledande texten som beskriver riksintresse
kommunikation behöver förtydligas så att det framgår att även delen Teckomatorp –
Kävlinge är en del av riksintresset Godsstråket genom Skåne samt även att
Marieholmsbanan är en del av riksintresset Rååbanan. I ÖP2021 görs övergripande
ställningstagande bland annat om att utredningar ska utföras och åtgärder vidtas vid
planläggning eller annan förändring i anslutning till riksintresse för kommunikation,
för att säkerställa att riksintressena inte påverkas negativt. Länsstyrelsen menar att
ÖP2021 trots detta inte i tillräcklig utsträckning ger svar på vilken påverkan
genomförandet av översiktsplanen kan få på riksintressena Rååbanan och Godsstråket
genom Skåne som ligger i nära anslutning till en del föreslagna utbyggnadsområden.
• Sammantaget saknar Länsstyrelsen underlag för att göra en bedömning av
om genomförandet av ÖP2021 tillgodoser riksintresse för kommunikation.
Frågan kvarstår därför till kommande prövningar. Detta gäller särskilt för:
- föreslagna utbyggnadsområden i Svalöv, Teckomatorp och Billeberga
som ligger i anslutning till järnväg.

Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9§ MB)
Som framgår av ÖP2021 berörs kommunen av ett riksintresse som kan redovisas
öppet, Påverkansområde för väderradar, Bjäre - TM0093. Länsstyrelsen menar att det i
ÖP2021 behöver förtydligas att remittering av höga objekt ska ske inom hela
kommunen, inte enbart inom påverkansområde för väderradar. För att säkerställa att
ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess och inte alls kan
redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt högre än 20
m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla ärenden
avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.
Risk för översvämning

Kommunen redovisar övergripande översvämningsrisker genom en lågpunktsanalys.
Länsstyrelsen saknar fortsatt en analys om översvämningsrisker kopplat till ett
framtida ändrat klimat. Kommunen skriver i sitt ställningstagande att de ska undvika
att bygga i lågpunkter, arbeta med öppna lösningar ovan mark för hantering av
skyfall och dagvatten och spara och planera nya översvämningsytor för att klara
extrema vädersituationer. Ett bra resonemang förs kring ökat dagvattenflöde från
exploatering och hur detta kan mildras genom planerade grönytor,
vattenvårdsåtgärder och fördröjning, där också lämplig plats för dessa åtgärder
redovisas på markanvändningskartan. Däremot saknas en analys av
översvämningsrisken och de beskrivna utbyggnadsområdena. Av ÖP2021 framgår
att kommunen avser att ta fram en plan för klimatanpassning och en skyfallsplan som
beskriver förhållningssätt och ger förslag på åtgärder utifrån ett förändrat klimat.
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Länsstyrelsen är positiv till detta då det kommer utgöra ett viktigt underlag för den
fysiska planeringen.
• Sammantaget är Länsstyrelsens bedömning att frågan om risk för
översvämning generellt kvarstår inför kommande prövningar. Det gäller
särskilt för följande områden:
- Teckomatorp - område 1 Stationsnära läge norr och område 2 Söder om
stationen, som ligger i lågpunkter,
- Tågarp – där MSB:s översvämningskartering Råån (MSB, 2019) – visar
att befintligt verksamhetsområdet norr om järnvägen i Tågarp ligger i
riskzon för översvämning vid höga flöden i vattendraget. Vid ett
beräknat högsta flöde riskerar även större bebyggda områden väster om
Riksvägen översvämmas, Vilket berör centrumutvecklingsområdet
område 2 Utveckling av befintligt centrum,
- planering i närhet till sjö och vattendrag.
Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormer för vatten
Av ÖP2021 framgår att kapacitet för reningsverket i Svalöv och Teckomatorp inte
klarar de utbyggnadsplaner kommunen presenterar. Denna kapacitetsbrist finns
också i Billeberga och Tågarp vilka är anslutna till reningsverket i Landskrona.
Länsstyrelsen vill betona att i dessa orter är det under gällande förutsättningar
olämpligt att exploatera innan VA-kapaciteten är utredd och systemet på plats med
hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten. Länsstyrelsen menar att en VA-plan
lämpligen utförs strategiskt så att den kan ligga till grund för bebyggelseplaneringen.
Länsstyrelsen saknar en belysning av effekter vid eventuell exploatering inom
vattenskyddsområden både med hänsyn till miljökvalitetsnormer och ur hälso- och
säkerhetssynpunkt. Kommunen bör redovisa markanspråk för kommande
skyddsområden och ge vägledning om vilken markanvändning som kan vara lämplig
respektive inte lämplig inom dessa områden.
• Sammantaget är Länsstyrelsens bedömning att frågan om MKN för vatten
innehålls kvarstår att pröva vid kommande planläggning och prövningar.
Hälsa och säkerhet

I ÖP2021 redovisas övergripande planeringsprinciper för Hälsa och säkerhet. I dessa
nämns bl.a. att planering för ny bebyggelse i områden med miljöfarliga
verksamheter ska skyddsavstånd säkerställas; att det vid kommande planering är
viktigt att utreda lämpliga bullernivåer och säkerställa lämpliga bullerdämpande
åtgärder; att risk för förorenad mark alltid ska beaktas vid planläggning och bygglov
samt att vid exploatering i närheten av leder för farligt gods ska risker analyseras.
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Detta innebär att flera frågor som rör hälsa och säkerhet hänskjuts till kommande
planering.
• Sammantaget är Länsstyrelsens bedömning att frågor som rör hälsa och
säkerhet kvarstår att hantera vid kommande planläggning och prövningar.
Strandskydd

Länsstyrelsen konstaterar att föreslaget utbyggnadsområde, område 2
Nedangårdsområdet i Röstånga, är beläget inom strandskyddsområdet vid Lilla
Bäljane å. Länsstyrelsen påminner om att upphävande av strandskydd ska prövas och
utredas i särskild ordning. ÖP2021 anger inte ett sådant underlag eller motivering
för att det ska gå att bedöma om strandskyddet kan upphävas i enlighet med
strandskyddslagstiftningen enligt 7 kap. MB för föreslaget utbyggnadsområde.
Utöver att en åtgärd inte får strida mot syftena i strandskyddslagstiftningen krävs
även särskilda skäl för att upphäva strandskyddet vid en planläggning.
Länsstyrelsen konstaterar att det inte är helt klarlagt huruvida anlagda sjöar omfattas
av strandskydd, en bedömning behöver göras från fall till fall. Mot bakgrund av detta
kan Länsstyrelsen inte utesluta att de utbyggnadsområden som föreslås i anslutning
till Svalövssjön berörs av strandskydd.

Länsstyrelsens rådgivning
Framtida Riksintresse järnväg
Det bör framgå att redovisningen av det framtida riksintresset i riksintressekartan är
schematisk. Översiktsplanen behöver även förtydligas och kompletteras avseende
beskrivningen av ny stambana (före detta Europabanan). I den nationella planen för
transportsystemet 2018-2029 finns objektet Hässleholm-Lund, ny stambana, med
planerad byggstart 2024-2029 med. Objektet har ersatt de tidigare planerna på
höghastighetsbana, Europabanan. Det framtida riksintresseanspråket JönköpingMalmö har ännu inte ändrats genom beslut av Trafikverket.

Remisshantering
Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande myndigheter:
- Försvarsmakten (synpunkter inkommit)
- Luftfartsverket (synpunkter inkommit)
- Post- och telestyrelsen (synpunkter inkommit)
- Skogsstyrelsen (inga synpunkter)
- Statens geotekniska institut (synpunkter inkommit)
- Statens geologiska undersökning (avstår att yttra sig i det specifika ärendet)
- Svenska kraftnät (synpunkter inkommit)
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Trafikverket (synpunkter inkommit)

Beslutande
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga
handläggningen har enhetschef Hanne Romanus deltagit. Planhandläggare Hanna
Tell har varit föredragande.
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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