8. Planer och bestämmelser

8.

I detta kapitel redovisas
de planer och bestämmelser som
gäller inom kommunen idag..
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8 Planer och bestämmelser
8.1 Fördjupningar av
översiktsplanen (FÖP)
FÖP för Hofterup / Ålstorp
Den nu gällande översiktsplanen för Hofterup/Ålstorp
antogs av kommunfullmäktige 2009-03-26. Planen syftar
framförallt till utbyggnad av nya bostäder inom området
söder om Lundåkravägen samt en ny trafikplats söder om
Hofterup i avsnittet Lundåkravägen – E6.

FÖP för Löddeköpinge
En fördjupning av översiktsplan för Löddeköpinge har
antagits av kommunfullmäktige 2000-02-10.
Viktiga teman i planen var att stärka centrum med
utbyggnad av bostäder på bl.a. dåvarande idrottsplatsen,
utläggande av ett stråk för framtida utbyggnad av
spårburen trafik samt att fastslå att ny väg mellan
Kävlinge och Löddeköpinge skall anslutas till ortens
nordliga vägnät med Lagervägen m fl. Orten är i princip
utbyggd med de områden som anges i planen. Behov
finns av en uppdatering av översiktsplanen.

FÖP för Dösjebro
Denna fördjupning av översiktsplanen antogs 2003-11-20.
Dösjebro är som pågatågsort av särskilt intresse för utbyggnad. Även tätortens tillgång till service och närheten
till Saxåns dalgång och skogsterräng gör Dösjebro attraktivt för utbyggnad. I planen finns bl.a. en ännu outnyttjad
potential vad gäller utbyggnadsområden i ortens norra
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och östra delar. En viktig del i planen är kompletteringen
i gatunätet med gång- och cykelvägar med bl.a. förbindelser över f.d. järnvägsområdet. Planen bedöms i huvudsak
aktuell. Målsättningen att bygga nya bostäder i stationsnära lägen kan innebära att ortens utbyggnadsmöjligheter
bör övervägas på nytt. Utbyggnaden av järnvägen till fyra
spår kan begränsa möjligheterna att bygga på båda sidor
av järnvägen.

8.3 Samlad bebyggelse
Samlad bebyggelse definieras som bebyggelse med
10 - 20 hus på tomter i princip gränsande till varandra.
Kommunfullmäktige har beslutat vilka områden som
skall anses utgöra samlad bebyggelse enligt PBL. Enligt
PBL krävs inte bygglov för vissa åtgärder utanför samlad
bebyggelse, om området saknar detaljplan.

FÖP för kustzonen

En fördjupning av översiktsplanen bör tas fram för kustzonen för att klargöra förutsättningarna för dels bostadsutbyggnad inom kustzonen, dels för att vidarutveckla
rekreationsintressen och synen på hur Öresund inom
kommunens område kan nyttjas. Andra strategiska frågor
som kraftledningsstråken och kollektivtrafikförsörjning
bör också belysas.

FÖP för Kävlinge-Furulund

En stor utbyggnad planeras i Kävlinge-Furulund. Detta
medför behov av en fördjupning av översiktsplanen som
tar ett helhetsgrepp över de båda tätorterna vad gäller bl.a.
bostadsutbyggnaden och konsekvenserna av denna, bevarande och utvecklande av stadsmiljön, grönstrukturfrågor
och det ökande behovet av kommunal service.

8.2 Detaljplaner
Markanvändningen regleras genom detaljplaner i tätorterna Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge, Dösjebro, Barsebäcks by, Barsebäckshamn, Vikhög, Ålstorp-Hofterup och
Lilla Harrie samt härutöver bostadsbebyggelsen i anslutning till golfområdet i Järavallen.
Efterhand som nya områden utpekas för bebyggelse skall
dessa prövas genom upprättande av detaljplan.

Kommunens ställningstagande
• ÖP2002 upphör att gälla då ÖP2010 antas.
• Fördjupningen av översiktsplanen för HofterupÅlstorp kommer att gälla även efter antagandet
av översiktsplan 2010, dock med undantag av
redovisat intresseområde för bostäder i södra delen
av Hofterup.
• Behov finns av fördjupningar av översiktsplanen
för Kävlinge-Furulund, Löddeköpinge och
Kustzonen. Behovet bör även övervägas för
Dösjebro.
• Avgränsningen av områden som utgör samlad
bebyggelse bör ses över och föreläggas
kommunfullmäktige för beslut.
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8.4 Övriga bestämmelser
Bestämmelser enligt väglagen
Bebyggelsefritt intill allmän väg

Intill allmänna vägar ska det inte finnas bebyggelse eller
anordningar som påverkar trafiksäkerheten eller säkerheten för människor som vistas intill vägen. Därför finns
i Väglagen 47§ en regel om att byggnader eller anordningar inte får uppföras inom ett avstånd på 12 meter från
vägområdet utan tillstånd av Länsstyrelsen. För de större
vägarna har detta avstånd utökats till 30 eller 50 meter.
För Kävlinge kommun omfattas följande vägar av ett
utökat bebyggelsefritt avstånd:
• E6/E20 - 50 m
• Väg 108 - 30 m
• Väg 104 - 30 m
• Väg 110 - 30 m
Detta gäller dock inte för bygglovspliktiga åtgärder eller
områden som är detaljplanelagda. I dessa fall sker istället
prövningen av kommunen enligt plan- och bygglagen.
Väghållaren bör dock ges möjlighet att yttra sig vid denna
prövning, då åtgärden kan medföra konsekvenser för
vägnätet.
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Anslutning till allmän väg

En enskild väg får inte anslutas till en allmän väg utan
tillstånd enligt Väglagen 39§. Det är väghållningsmyndigheten som ger tillstånd, dvs oftast Vägverket. Vägverket
har tagit fram riktlinjer för hur de bedömer möjligheten
för tillstånd att ansluta enskild väg till allmän väg. För
Kävlinges del anges:
• E6/E20 - tillstånd lämnas som regel inte.
• Väg 108 och 104 - tillstånd kan medges i undantagsfall
om säkerhets- och framkomlighetskrav uppfylles.
• Väg 110 - tillstånd kan medges om säkerhets- och
framkomlighetskrav uppfylles.

