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11.

Enligt plan- och
bygglagen ska översiktsplanens
konsekvenser kunna utläsas på ett
lättfattligt sätt. En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte
att integrera miljöaspekterna i
planeringen.
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11 Konsekvenser
11.1 Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning
Lagkrav
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (MB) skall alla översiktsplaner miljöbedömas. Syftet med miljöbedömningen är att
integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.
Enligt plan- och bygglagens (PBL) 4 kap. 8 § andra och
tredje stycket ska det i planbeskrivningen redovisas planeringsförutsättningarna, skälen till planens utformning och
de åtgärder som kommunen avser att vidta för att fullfölja
planen. Vidare ska planens konsekvenser tydligt kunna
utläsas.
Enligt PBL 4:3 skall, vid förslag till översiktsplan eller
ändring av planen, kommunen samråda med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av
förslaget. De myndigheter samt de sammanslutningar och
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd.

En samlad konsekvensbeskrivning
(integrerad MKB)

Avgränsning av viktiga miljöfrågor
(MKB-avgränsning)

Miljöbedömningens process och genomförande styrs av
miljöbalkens regelverk. En miljökonsekvensbeskrivning
upprättas där översiktsplanens förslag jämförs med ett
nollalternativ. Konsekvensbeskrivningen enligt plan- och
bygglagen har en mera fri utformning. I praktiken delas
beskrivningen oftast upp i ekologiska, sociala, och ekonomiska konsekvenser.

Enligt reglerna om miljöbedömning ska frågor som kan
innebära betydande miljöpåverkan redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Redovisningen sker på
samma nivå som planen, dvs en övergripande principiell
nivå. Mer betydande konflikter kommer att behandlas i
den fortsatta planeringen, i kommande detaljplaner eller i
samband med framtida tillståndsprövningar. Miljöbedömning av planerade väg- och järnvägsutbyggnader och
andra liknande projekt inom kommunen sker i samband
med prövningen av de aktuella projekten.

Sedan kraven på miljöbedömning infördes 2004 har
kommuner och granskningsmyndigheter fått en erfarenhet av hur regelverket fungerar i praktiken. En synpunkt
som framförts är att det upplevs som förvillande med två
separata beskrivningar av planens konsekvenser och att en
integrerad beskrivning därför är önskvärd.
I översiktsplanen för Kävlinge kommun har miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och konsekvensbeskrivningen därför slagits samman.
MKBn ska identifiera konsekvenser som kan innebära en
betydande miljöpåverkan. I samband med antagande av
planen ska kommunen redovisa vilka åtgärder man avser
att vidta för att förhindra betydande miljöpåverkan.
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Kommunen har haft samråd med Länsstyrelsen om vilka
frågor som kan vara av betydande miljöpåverkan och
därför särskilt kommer att behandlas:
• Naturmiljön
• Kulturmiljön
• Rekreation och friluftsliv
• Stads- och landskapsbild
• Hälsa och säkerhet
Dessutom kommer möjligheten till att uppfylla
miljökvalitetsmålen att beskrivas. MKB ska beskriva
såväl positiva som negativa effekter av de förändringar
som bedöms innebära betydande miljöpåverkan.

11.2 Översiktsplanens konsekvenser
Bostadsutbyggnad
Översiktsplanen medger en bostadsutbyggnad motsvarande 3400 lägenheter på 16 år. Tre fjärdelar av
dessa planeras ske i stationsnära läge i KävlingeFurulund vilket ger goda förutsättningar att minska
bilberoendet och därmed minskad miljöbelastning
genom mindre luftföroreningar. Trots att busslinjerna
mellan Löddeköpinge och Hofterup-Ålstorp och Malmö
klassas som ett regionalt starkt kollektivtrafikstråk
är boende i dessa tätorter idag starkt bilberoende och
planerad utbyggnad kommer också troligen att leda till
en ökad biltrafik. Likaså kommer föreslagen utbyggnad i
kustzonen att leda till ökad biltrafik.

En del bostadsutbyggnad föreslås på god åkermark. Cirka
200 ha åkermark av klass 6-10 föreslås ianspråktas för
bebyggelse. Därutöver redovisas ytterligare 300 ha som
utredningsområde där bostäder kan bli aktuella. På längre
sikt, d.v.s. efter år 2025, anges ytterligare ca 80 ha jordbruksmark vara intressant för bostadsutbyggnad.

Kommunikationer
Översiktsplanen redovisar alternativa korridorer för en
ny vägdragning mellan Löddeköpinge och Kävlinge.
Befintlig väg 1137 är inte anpassad för den stora mängd
trafik som passerar varje dag. Vägen innebär såväl trafiksäkerhetsproblem som miljöproblem idag. Framkomligheten mellan E6/E20 och väg 104 och 108 i Kävlinge
är inte heller tillfredsställande. En ny väg kommer att
minska bullerstörningen för boende utmed nuvarande väg
i Löddeköpinge, Hög och Kävlinge. Samtidigt innebär
en ny vägdragning att god åkermark ianspråktas för ny
infrastruktur. Vidare finns potentiella konflikter med bl.a.
fornlämningar. Ett billigare alternativ är att genomföra
åtgärder på befintlig väg, vilket dock inte kommer att lösa
framkomlighetsproblemen och miljöproblemen. Vad som
är samhällsekonomiskt mest fördelaktigt behöver studeras
vidare i Vägverkets vägutredning, liksom andra konsekvenser av de olika alternativet.
I översiktsplanen redovisas ett förslag till ny väg som
sammanbinder väg 108 med nordöstra Lund. Denna väg
ligger inte inom Kävlinge kommun men skulle medföra
förbättrade pendlingsmöjligheter till stora arbetsplatser i
norra Lund. Denna väg skulle även kunna möjliggöra en
attraktiv snabbussförbindelse från Löddeköpinge respektive Kävlinge-Furulund till norra Lund.

Kommunen vill verka för en utbyggnad av ytterligare
spårtrafik för att försörja Löddeköpinge och Hofterup
med bättre kollektivtrafik. Spårtrafik i dessa orter kommer
att ge möjligheter till stora miljövinster genom minskat
bilberoende och bättre pendlingsmöjligheter. Samtidigt
kan ett eventuellt spår innebära att ytterligare en barriär
i landskapet uppstår parallellt med motorvägen, som gör
det svårt att ta sig ut till kusten. Detta beror dock dels på
var stråket förläggs och dels om det handlar om tåg- eller spårvagnstrafik. Åtgärder för att minska en eventuell
barriärverkan behöver studeras. Ett nytt spår innebär även
risk för bullerstörning för boende som tidigare bott i en
relativt ostörd miljö.
De utbyggnader av E6 och Västkustbanan som planeras
på lång sikt kommer att på olika sätt påverka vägens
respektive järnvägens närområde. Konsekvenserna av
utbyggnaderna kommer att redovisas av Vägverket och
Banverket i kommande utredningar.

Verksamheter och handel

Kommunen vill stötta näringslivet genom att ha en bättre
planeringsberedskap för nya verksamhetsområden. Dessa
koncentreras huvudsakligen till goda motortrafiklägen i
norra Löddeköpinge, södra Hofterup samt vid nordvästra
infarten till Kävlinge. Dessa utgör alla utbyggnad på
befintlig jordbruksmark, vad gäller området i nordvästra
Kävlinge på bästa jordbruksmark (klass 10). Knappt 50
ha åkermark av klass 6-10 kan enligt översiktsplanen
ianspråktas för utbyggnad av verksamhetsområden. Ytterligare drygt 50 ha delvis redan exploaterad mark i östra
Löddeköpinge föreslås för utbyggnad till verksamhetsområde. För att begränsa exploatering av jordbruksmark blir
det viktigt att utnyttja dessa områden så väl som möjligt.
Detta kan t.ex. innebära att stora ytkrävande lagerverksamheter i ett våningsplan bör undvikas. Genom att samla
olika verksamheter i norra Löddeköpinge kan ekonomiska
besparingar göras genom samlade kommunala investeringar och samarbete fastighetsägare emellan. Då området
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En koncentrerad bostadsutbyggnad i Kävlinge-Furulund
är positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, då
satsningen på ökad samhällsservice kan effektiviseras
och koncentreras till centralorten. En stark centralort
med god tillgång på samhällsservice är positivt för hela
kommunen. Likaså är det samhällsekonomiskt positivt
att återanvända redan exploaterad mark, då investeringar
som VA-nät och dylikt redan är gjorda. Samtidigt medför
den kraftiga utbyggnaden av flerbostadshus i centrala
Kävlinge en strukturförändring som kan komma att
förändra tätortens socialt. Det kan röra sig om en ändrad
åldersfördelning, ekonomiska förutsättningar etc. Genom
bl.a. en framsynt planering kan förändringen i den sociala
sammansättningen vändas till en positiv faktor med rikare
utbud av aktiviteter och ett rikare folkliv i centrum.

Översiktsplanen föreslår en del bebyggelse utmed kusten
och vattendragen, där klara risker för översvämning föreligger (Klimat- och översvämningsutredning, SWECO
2009). Detta gäller Barsebäck Sjöstad, området söder
om Backavägen i Löddeköpinge samt Vikenområdet i
Furulund. Ytterligare ett antal områden konstateras vara
riskutsatta varför detaljerade utredningar om översvämningssituationen krävs i samband med detaljplanläggningen. För att minska konsekvenserna av stigande havsnivåer
föreslår utredningen en del åtgärder som t.ex. identifiering
av lämpliga översvämningszoner uppströms.
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även blir en stor arbetsplats med många pendlare bör det
finnas underlag för en god kollektivtrafiksörjning, jämfört
med mer utspridda verksamhetsområden.
Utöver redovisade verksamhetsområden kan småskalig
och serviceanknuten verksamhet rymmas inom planerade
bostadsområden som Kävlinge Öster. Konsekvenserna
blir framförallt positiva ur ett socialt perspektiv, då en
blandning av bostäder och arbetsplatser ger förutsättningar för en stadsdel som är befolkad dygnet runt. Detta
skapar trygghet och ett levande stadsklimat. Dessutom
innebär det att arbetsplatser möjliggörs i nära anslutning
till god kollektivtrafikförsörjning, vilket minskar bilberoendet.
Översiktsplanen föreslår fortsatt utveckling av handelsområdet Center Syd. Området utgör en viktig arbetsplats
för kommunen och tillgodoser även kommuninvånarna
med god kommersiell service. Negativa konsekvenser
uppstår genom den trafikalstring som handelscentret
medför. Kommunen planerar för en lätt spårtrafik som
förutom att ge kollektivtrafikförsörjning till boende i
Hofterup-Ålstorp och Löddeköpinge, även kan ge spårtrafik till handelscentret. Därigenom kan onödiga bilresor
begränsas. Handeln med skrymmande varor kommer
dock fortsättningsvis att generera bilresor. Den storskaliga
centrumhandeln vid Center Syd innebär en ökad konkurrens för bl.a. centrumhandeln i Kävlinge. Med en ökande
befolkning i Kävlinge tätort skapas det bättre möjligheter
att även stärka centrumhandeln. Samtidigt är Center Syd
själv starkt konkurrensutsatt från andra externa handelscentran i regionen.

Landskap och landsbygd
Natur- och kulturmiljö

Översiktsplanen beskriver värdet av att bevara och
utveckla de värdefulla kultur- och naturmiljöer som finns
i kommunen. Viss exploatering föreslås dock inom områden med höga natur- eller kulturmiljövärden, huvudsak-

128

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

ligen inom eller i anslutning till riksintresseområden för
kulturmiljön vid Hofterup och Dösjebro. Föreslagen utbyggnad innebär huvudsakligen en utvidgning av befintliga tätorter med intrång i riksintressenas ytterområde. Det
är dock svårt att på denna översiktliga nivå avgöra om exploateringen kan innebära en konflikt med riksintressenas
värden, utan det får bedömas inom ramen för de fördjupningar av översiktsplanen som föreslås. Vid verksamhetsområdet Annehäll i Kävlinge föreslås en utvidgning intill
område med höga naturvärden, bl.a. skyddat som naturreservat. Även här får eventuell påverkan på angränsande
bevarandevärden utredas vid kommande planläggning.
Utmed större delen av kuststräckan samt utmed Saxån
och Kävlingeån/Lödde å råder strandskydd, för att säkra
dels naturvärdena dels allmänhetens tillgänglighet till
strandzonen. I översiktsplanen föreslås en del utredningsområden för bebyggelse inom strandskyddat område,
nämligen Viken, Solanum, Rinnebäck samt området norr
om järnvägen i Dösjebro. I samband med att områdena utreds ska tillgängligheten till strandzonen beaktas. Risken
för översvämningar innebär dessutom att möjligheten att
bygga strandnära begränsas.
Översiktsplanen konkretiserar inte vad utvecklandet av
nya rekreationsområden och skapande av grönstråk innebär. Detta ska istället behandlas i den kommande översynen av naturvårdsplan där grönstruktur och rekreationsfrågor även ska ingå. Kommunens syn är dock att en god
naturvård och utvecklandet av en sammanhängande grönstruktur är grundläggande för att kommunen ska utgöra
en attraktiv livsmiljö. Utökad tillgänglighet till kusten kan
innebära en konflikt med befintliga naturvärden.

Vattendragen

Saxån samt Kävlingeån/Lödde å utgör särskilt värdefulla
vatten. Åtgärder som sker inom deras avrinningsområden
kan komma att påverka vattenkvaliteten i vattendragen.
Vid exploatering inom Saxåns respektive Kävlingeåns
avrinningsområden bör konsekvenserna på vattendragen

därför bedömas och skyddsåtgärder mot negativ påverkan
genomföras.
Översiktsplanen föreslår viss utbyggnad inom Saxåns
avrinningsområde, i anslutning till Dösjebro. Särskilt
områdena norr om järnvägen ligger nära vattendraget och
orenat dagvatten från verksamhetsområde och bostadsområde kan försämra vattenkvaliteten i ån. För området närmast ån finns även en översvämningsrisk vilket ytterligare
ökar risken för att vattenkvaliteten ska påverkas negativt
av en utbyggnad. Det blir viktigt att studera dagvattenhantering och eventuella skyddszoner mot ån för att bevara
de värden som finns i Saxån.
Större delen av kommande utbyggnad i kommunen planeras inom Kävlingeåns/Lödde ås avrinningsområde. Flera
av tätorterna ligger också här: Kävlinge, Furulund och
delar av Löddeköpinge. Inom låglänta områden utmed ån
planeras framförallt bebyggelse inom områden Viken och
Solanum. Vid Viken planeras framförallt exploatering för
skola och idrottsändamål. Exploateringen är tänkt att vara
relativt låg och området rekreativa värden ska förstärkas.
Utbyggnaden bör kunna ske på ett sätt så att vattenkvaliteten i ån inte behöver påverkas, förutsatt att dagvattenhantering och skyddsåtgärder mot översvämning tas. Vid
Solanum är tanken att då störande verksamheter ej längre
bedrivs i området ska det exploateras med bostäder. Vid
utredning av områdets förutsättningar kommer risken för
påverkan på Kävlingeån att vara en viktig fråga. Vid båda
dessa områden kommer det troligen att krävas skyddsåtgärder mot översvämningar. Det är då viktigt att belysa
konsekvenserna så att inte översvämningsproblemen
förflyttas någon annanstans eller att vattenkvaliteten i ån
riskerar försämras.

Jordbruksmark

Översiktsplanen medför exploatering av högproduktiv
jordbruksmark. Det gäller främst områdena söder om
Hofterup (klass 7), norr och öster om Löddeköpinge
(klass 8-9), norra Kävlinge (delvis klass 10) samt i
Furulund (klass 9-10). Inom området vid Häradsvägen i

Furulund planeras 1400 lägenheter i flerbostadshus med
en relativt hög exploateringsgrad. Området vid Häradsvägen utgör 1/3 av den jordbruksmark som planeras för
bostadsbebyggelse. Exploatering av detta område bedöms
som acceptabelt hushållningsperspektiv till följd av den
höga exploateringsgraden och det stationsnära läget.
Resterande åkermark som planeras för bostadsbebyggelse
kommer troligen att exploateras med småhusbebyggelse.
Totalt föreslås 550 ha jordbruksmark ianspråktas för utbyggnad av bostäder och verksamheter inom planperioden
(inklusive utredningsområden). Detta motsvarar 6-7% av
åkermarken i kommunen. För att så långt möjligt hushålla med jordbruksmarken bör exploateringsgraden vara
relativt hög då sådan mark exploateras. Därigenom kan
arealen som ianspråktas begränsas. Den absolut största
delen av bostadsutbyggnad i Kävlinge kommun planeras
dock på redan exploaterad mark, framförallt Kävlinge
Östra Centrum (fd Swedish Meats).

Landskapsbild

Bevarande av landskapsstråk mellan tätorter är viktigt för
att få förståelse för hur samhället vuxit fram och förändrats och för särskiljande av de olika tätorterna. Om alla
tätorter tillåts växa ihop försämras upplevelsen och orienterbarheten i landskapet. Det försvårar även skapandet av
en sammanhängande grönstruktur som är viktig för såväl
den biologiska mångfalden som för människors rekreation
och återhämtning.
Översiktsplanen föreslår bebyggelse mellan Hofterup
och Löddeköpinge som medför att tätorterna närmar sig.
Ytterligare bebyggelse i detta öppna landskapsparti utöver
det som föreslås i översiktsplanen bör ses restriktivt.

Kustzon

I Kävlinge-Furulund föreslås bebyggelse och utredningsområden som medför att samhällena ytterligare växer
samman. Här utgör dock Kävlingeån en tydlig gräns mellan samhällena. En ihopbyggnad av tätorterna kan ge ett
starkare kommuncentra med god tillgång till service.

Inom riksintresse för kustzonen planeras åtgärder för att
stärka de rekreativa värdena vilket bedöms ytterligare
stärka riksintressets värden. Översiktsplanen föreslår även
bostadsutbyggnad i anslutning till befintliga byar. Denna
komplettering bör inte medföra påtaglig skada på riksintresset för kustzon.Vid fortsatt planläggning bör säkerställas att utbyggnadsområdena ges en utformning som inte
skadar riksintressets värden. Vid Barsebäcksverket anges
ett utredningsområde för en bostadsutbyggnad motsvarande ca 3000 lägenheter. Konsekvenser på riksintresse
för kustzonen bör utredas inom ramen för kommande
fördjupning av översiktsplanen.

Riksintresseområden

Kommunikationer

Markanvändningen föreslås förändras inom följande
riksintresseområden:

Natur

N49 Utredningsområde för bostäder i norra Dösjebro.
N50 Utbyggnadsområde för bostäder söder om Karabyvägen i Dösjebro.
Utredningsområde för bostäder och verksamheter i
norra Dösjebro.
N51 Utbyggnad vid Järavallen - hotellverksamhet.
Bostadsutbyggnad i Barsbäcks hamn.
Utveckling av Barsebäcks sjöstad.
Utveckling av rekreationsstråk.
N52 Utredningsområde för verksamheter vid Annehäll.

Kulturmiljö

M32 Utbyggnadsområde för bostäder i östra Dösjebro.
Utredningsområde för bostäder och verksamheter i
norra och sydöstra Dösjebro.
M44 Utredningsområde för bostäder vid Ågården.
Kabel som ersättning av luftledningar till Barsebäck.
M45 Utredningsområden för bostäder på lång sikt vid
Hobyvägen.
M46 Bostadsutbyggnad söder om Lundåkravägen.
Verksamhetsområde och trafikplats vid motorvägen.
Utbyggnad vid Järavallen för hotellverksamhet.
Bostadsutbyggnad i Barsbäcks hamn och by.
Utveckling av rekreationsstråk utmed kusten.

En del utbyggnad planeras i anslutning till riksintresse för
kommunikationer. Denna utbyggnad bör beakta möjligheten till utbyggnad av såväl motorväg till 6 filer som
stambanan till fyra spår. Utmed motorvägen redovisas ett
reservat för spårväg, vilken behöver beakta motorvägens
möjliga utbyggnad.Vad gäller bostadsutbyggnad utmed
infrastruktur av riksintresse torde dock riktvärdena för
buller medföra att tillräckliga avstånd hålls. Det bör dock
beaktas att infrastrukturen i framtiden kan krypa närmre
de planerade områdena.
Farleden till Barsebäcksverket som är av riksintresse för
sjöfarten förutsätts inte längre finnas då kärnavfallet från
anläggningen är borttransporterat och utvecklingen av
Barsebäcks sjöstad kan ta fart.

Yrkesfisket

11. Konsekvenser

Vägutbyggnaden mellan Löddeköpinge och Kävlinge
innebär en exploatering av värdefull jordbruksmark (klass
6-10). De vinster som en ny väg medför vad gäller säkerhet, framkomlighet och boendemiljö bedömer kommunen
överväger ianspråktagandet av jordbruksmarken. Vid val
av vägsträckning bör dock möjligheten till fortsatt rationell brukning av jordbruksmarken vara en viktig aspekt.

Ett annat viktigt landskapsstråk i kommunen är det mellan
Löddeköpinge-Hög-Kävlinge. Översiktsplanen föreslår
ny bostadsbebyggelse i östra Löddeköpinge. Det kommer
dock fortfarande upplevas som att samhällena skiljs
åt av ett jordbrukslandskap. Ytterligare tillkommande
bebyggelse mellan de två huvudorterna i kommunen bör
ses restriktivt tills dess att konsekvenserna av orternas
sammanväxning studerats.

Inga direkta förändringar planeras inom riksintresseområde för yrkesfisket till havs. Dock kan utbyggnad på land
medföra konsekvenser för värdena inom riksintresseområdena. Eventuella förorenande utsläpp eller ökad aktivitet
vid lekområdena kan dock påverka riksintresset negativt.
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Områdesvis bedömning
Västra Karaby

Kävlinge - Furulund

+ Bostadsutbyggnad i stationsnära läge
+ Återanvändning av tidigare exploaterad mark
Stora Harrie
+ Möjlighet till stadsförnyelse
+ Större kund- och serviceunderlag i Kävlinge
centrum
+ Möjlighet till energieffektivisering

9

12

Kävlinge11

13

5

1
2

- 80 ha av god åkerjord (klass 7-10) tas ianspråk.
Utöver dessa anges 85 ha jordbruksmark som
utredningsområden samt 40 ha jordbruksmark som
Västra
intresseområden
för bostäder efter år 2025 (omr
15-16).
- Utvidgning av Annehäll verksamhetsområde (11)
föreslås nära höga naturvärden, bl.a. riksintresseområde N52, natura 2000 och naturreservat. Höga
naturvärden även i område 4, 8, 15, 16.
- Risk för översvämning i område 4, 6-8, 16. I
område 8 konstateras direkt kommande problem
med Stång
översvämning. Övriga områden bör utredas
innan risk kan avfärdas.
- Utredningsområden för bostäder i område av riksintresse för kulturmiljövården, M44 (Omr 2,6)
- Utredningsområde för bostäder på längre sikt
inom område av riksintresse för kulturmiljövården,
M45 (Omr 9,15).
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Barsebäck

7
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Löddeköpinge

8
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2
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Löddeköpinge
+ tillgänglig mark för verksamhetsutbyggnad
+ ökat antal arbetsplatser
+ boende nära höga rekreationsvärden vid
Löddeå
+ avlastning trafik genom Löddeköpinge
Hög
genom ombygd väg 1137.

Hofterup-Ålstorp
+ Boende nära attraktiva rekreationsområden
+ Nära till busslinjer
+ Cykelstråk till Löddeköpinge

orpsskogen

Ålstorp V

2

- Huvudsakligen bilbaserat boende fram tills
att visionen om spårväg realiserats
- Landskapsbild: Samhället hitills avgränsats
till skogslandskapet, men nu expanderar det ut
på slätten.
- Ianspråktagande av ca 70 ha jordbruksmark
av klass 7-8. Åtta ha jordbruksmark anges som
utredningsområde.
- delvis inom riksintresseområde för
kulturmiljö och kustzon, dock inom
del som kommunen anser ej bör ingå i
Järavallen
riksintresseområdena.
- Område 2 tar ianspråkområde med högt
naturvärde enl. naturvårdsprogrammet.
- Utredning om översvämningsrisk krävs för
område 1,3 samt 4.

Ålstorp

Hofterup

Planerad bostad

1 Söder om Lundå
2 Furunäs 1:42

3

Utredningsområ

1

3 Verksamhetsom

Reservat för framt

Trafikplats Hofteru

l
0

0.25

0.5

1 Kilometer
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Dösjebro
+ boende nära pågatågsstation
+ ökat befolkningsunderlag för stationen
och för offentlig service i tätorten

- samhälle splittrat av järnvägen som barriär
rakt genom samhället
- 2 ha av god åkerjord (klass 7) tas i anspråk
- 60 ha jordbruksmark av klass 6-9 exploateras
och ytterligare 16 ha anges som utredningsoch ytterligare 120 ha utgör utredningsområde.
område.
- exploatering av rekreationsområde (golfbana), - Område 3 omfattas avstrandskydd och
vilken idag dock är planlagd för industriändamål. översvämningsrisk..
- ökande biltrafik även om det idag finns bussför- - Väg 104 utgör farligt godsled, vilket innebär
bindelse. Då spårvägsvisionen realiserats ersätts
att skyddsavstånd/ -åtgärder kommer att
en del av trafiken av kollektivtrafik.
krävas (område 1, 4 samt ev 2).
- verksamhetsområde ligger inom riksintresse för - Potentiell konflikt med riksintresse för
kulturmiljö, M46, dock inom den del som komkulturmiljö och natur (område 1,3-5).
munen anser ej bör ingå i RI-området.
- Område 5 och 3 angränsar till riksintresseområde för naturvården, N51. Ev. påverkan bör
utredas
- I område 3 konstateras kommande problem
med översvämning och i område 4 och 5 behöver
frågan utredas innan risk kan avfärdas.

3

!
(

Planerad bostads

2

1

Dösjebro

l
0

0.15
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0.3

5

0.6 Kilometer

4

1 Öster om Absalons

Utredningsområd
för bostäder, försk

2 Område väster och
3 Område norr om jä
4 Område söder om

Utredningsområd
verksamheter

5 Norr om järnvägen

Västra Karaby

Väst

Landskrona
Gråens koloniområde

Barsebäck sjöstad
+ Nytt attraktivt boende i kustnära
läge
+ Återanvändning av redan exploaterad mark
+ Barsebäcks avveckling positivt för
landskapsbilden

Barsebäckshamn

Häljarp
Håstenslöv

Saxtorp
Kvärlöv
Annelöv

Saxtorpsskogen

Virke

Ålstorp V

108

0.15

0.3

Ålstorp

- Översvämningsrisk - förebyggande
åtgärder kommer att krävas
- Bristande kollektivtrafik
- Inom riksintresse för naturvården
N51, samt kustzon.
- Delvis intrång i riksintresse för kulturmiljö, M46
- Icke exploaterad strandzon har höga
naturvärden.
- Delvis åkermark av klass 7.

0.6 Kilometer
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Södervidinge

Dösjebro

l
0

Norrvidinge

Särslöv

Västra Karaby
104

Stora Harrie

Hofterup
Kävlinge
104

Järavallen

Lilla Harrie
Västra Hoby

E6
E20
108

Väggarp
Barsebäck
Örtofta

Hög

- Bristande kollektivtrafik
- Riksintresse för kustzon
- Riksintresse för kulturmiljö
M46
- 6 ha av åkermark, klass 7
- Ligger intill farligt godsled.
Skyddzon/-åtgärder kan komma
att krävas.

Barsebäckshamn
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Barsebäcks by
+ Nytt attraktivt boende i kustnära läge
Barsebäck

l
0

0.125

©Lantmäteriverket

0.25

0.5 Kilometer

- Bristande kollektivtrafik
- Riksintresse natur N51 samt
kustzon
- Riksintresse kulturmiljö M46
- 12 ha av åkermark klass 8

Löddeköpinge

Barsebäckshamn

Barsebäckshamn
+ Nytt attraktivt boende i kustnära läge

Stävie

Stångby kyrkby

Håstad

Planerad bostadsbebyggelse
Utredningsområde för bostäder
Utbyggnadsområde för bostäder på längre sikt
Utredningsområde
för rekreation och service
Stångby
Planerat verksamhetsområde
Utredningsområde för verksamheter

Odarslöv

Vägreservat

Vallkärra
Framtida
spårtrafik (person- eller godstrafik)

Vikhög

Järnväg dubbelspår

l
0

Bjärred
0,4

0,8

1,6 Kilometer
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Ny väg Kävlinge-Löddeköpinge
+ minskat buller för boende utmed befintlig väg
+ minskade olycksrisker
+ minskad miljöbelastning i Löddeköpinge, Hög och Kävlinge
- ianspråktagande av jordbruksmark.
- ny barriär och ytterligare fragmentering i landskapet.

Kustzonen

+ attraktiv boendemiljö
+ ökade rekreationsmöjligheter
+ framtagande av FÖP ger fördjupad genomgång av hur kommunen
avser säkerställa RI kustzon

Fjelie

Järnväg enkelspår
Framtida trafikplats
Utredningszon för markförlagd kraftledning

Persontrafik på Lommabanan:
+ minskad biltrafik ger minskande luftutsläpp
+ kortare restid till arbetet

Lund

- Boende utmed spåret kan komma att Värpinge
utsättas för mer buller, då antalet
tåg på banan ökar. Bullernivåerna från pågatågen ligger dock lägre än de
godståg som idag går på banan
Ny markförlagd ledning
+ en stor positiv påverkan på kustzonens landskapsbild.

- risk för ökat slitage och störning av naturvärden
- dålig kollektivtrafikförsörjning
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11.3 Uppfyllelse av miljömål
Det finns 16 nationellt antagna miljökvalitetsmål. Dessa
har brutits ner på regional nivå och ytterligare konkretiserats på lokal nivå. Kävlinge kommun antog den 31 maj
2007 sitt lokala program för miljömålen, vilken anger
konkreta åtgärder som kommunen ska genomföra.
För att bedöma om översiktsplanen leder till uppfyllandet
av miljökvalitetsmålen, tas utgångspunkt i framförallt de
regionala miljömålen. För information om hur miljömålen
ska uppnås hänvisas till www.miljomal.se för de nationella målen och www.m.lst.se/m/amnen/miljomal/ för de
regionala miljömålen.
Fokus läggs på de av översiktsplanen mest påverkade miljömålen, även om de flesta på något sätt berörs i positiv
eller negativ riktning. Miljömål 1-3 redovisas samlat då
översiktsplanens konsekvenser för dem till största delen
beror på utsläpp från trafiken. Miljömålen för sjöar och
vattendrag (8), hav och kust (10), myllrande våtmarker
(11) och levande skogar (12) handlar liksom Ett rikt växtoch djurliv (16) till största delen om ekologiskt hållbara
livsmiljöer. Därför redovisas dessa samlat. Bedömningen
av om översiktsplanen förbättrar eller försämrar situationen bygger på en jämförelse med nollalternativet, se kap
11.5
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust & skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
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Miljömål 1-3
Klimat, luftkvalitet och försurning

Miljömål 8, 10-12, 16
Ekologiska livsmiljöer

Utsläpp av s.k. växthusgaser leder till ett förändrat klimat,
med stigande havsnivåer, ökad översvämningsrisk etc. Det
är framförallt koldioxid som sprids via mänskliga aktiviteter och i Skåne utgör trafiken nästan hälften av de skånska
koldioxidutsläppen. Luftföroreningar skadar även växter,
människors hälsa och förstör många kulturobjekt. I några
kommuner i Skåne överskrids halterna för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

Dessa miljömål syftar till att säkerställa att alla biotoper
är ekologiskt hållbara och att deras reproduktionsförmåga
inte störs. Biologisk mångfald, kulturmiljövärden, rekreationsvärden ska bevaras samtidigt som olika näringar som
fiske och skogsbruk ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt.

Når vi målen i Skåne?

Såväl de nationella som de regionala miljömålen har hittills visat sig svåra att nå. Det är enbart miljömålet Bara
naturlig försurning som idag verkar kunna nås fram till
2020. Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte i
tillräcklig omfattning. För att uppnå miljömålet om frisk
luft krävs framförallt utsläppsminskningar från vägtrafiken
och sjöfarten. Däremot minskar energianvändningen per
person i Skåne sedan 2002. Andelen el producerad från
förnybara källor ökar.

Förbättrar ÖP 2010 situationen?

Översiktsplanen fokuserar på bostadsutbyggnad i
stationsnära lägen och starka kollektivtrafikstråk. Förbättrade kollektivtrafikstråk föreslås också för Hofterup-Ålstorp och Löddeköpinge genom spårväg mellan Landskrona-Lomma till Malmö. Detta ger förutsättningar för
minskad biltrafik, men spårvägen kommer troligen inte att
realiseras inom planperioden. I större utbyggnadsområden
som Kävlinge Östra Centrum finns goda förutsättningar
för energieffektivisering i den kommande bebyggelsen.
Risk finns dock för ökad vedeldning i utbyggnadsområden
i de mindre samhällena, där enskilda system oftast är mest
lönsamma. Översiktsplanen ställer sig positiv till ökad
förnybar energiproduktion.
Genom att E6 leder genom kommunen belastar transittrafiken mellan Europa och Göteborg-Stockholm kommunen
med förorenande utsläpp. Detta är dock inget översiktsplanen kan styra, utan åtgärder krävs på regional och nationell nivå.
Målet bedöms kunna nås
inom tidsramen

Når vi målen i Skåne?

Målen kan till stor del uppnås, om ytterligare insatser görs.
Kunskapen och skyddet av de marina miljöerna är dock
otillräcklig. Likaså är skyddet av naturområdenas kulturmiljövärden otillräckligt. Allt fler våtmarker får formellt
skydd, men återskapandet av våtmarker bör öka för att
miljömålet ska kunna uppnås. Likaså behöver värdefulla
skogar skyddas i snabbare takt och arbetet med skogens
sociala värden intensifieras.

Förbättrar ÖP 2010 situationen?

Översiktsplanens intentioner är att värna om
naturområden i kommunen. Ingen exploatering föreslås
inom skyddade naturområden. I några fall föreslås dock
exploatering inom eller i anslutning till områden med
naturvärden som t.ex. riksintressen. Kommunen ser
restriktivt på ytterligare avverkning i skogsmiljöerna
kring Hofterup-Ålstorp. Dock föreslås ett mindre område i
skogsmark i östra Ålstorp.
Kommunen ska även fortsatt vara aktiv i vattenvårdsprojekt vid Kävlingeå/Löddeå samt Saxån. Ett antal utredningsområden för exploatering föreslås utmed Kävlingeån.
Närheten till ån är en grundläggande faktor för områdens
attraktivitet som boendemiljö. Samtidigt blir det vid en ev.
exploatering viktigt att beakta att åns översvämningsrisk
kommer att öka till följd av klimatförändringar, varför det
måste finnas plats för ån att svämma över vid höga flöden.
Påverkan på vattendragen beskrivs i kap. 11.2.
I övrigt konkretiserar översiktsplanen inte mycket åtgärder
för naturområdena, utan detta hänvisas istället till kommande omarbetning av naturvårdsplanen. Naturområdenas
kulturmiljövärden bör då också uppmärksammas, liksom i
det kommande kulturmiljöprogrammet.

Målet är möjligt att nå inom tidsramen
om ytterligare åtgärder sätts in

Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom
tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in

Naturvärdena utmed den huvudsakligen oexploaterade
kusten är höga. Samtidigt är rekreationsvärdet stort och
behöver utvecklas. Hur tillgängligheten till kusten kan
öka utan att negativt påverka naturvärdena kommer att
belysas i en kommande fördjupning av översiktsplanen.
Klimatförändringarna kommer sannolikt att framförallt
påverka strandängarna genom stigande havsnivåer. Vad
detta innebär i form av förlust av nuvarande biotoper och
bildandet av nya är idag osäkert.

Miljömål 9
Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och
djur i sjöar och vattendrag. De geologiska förhållandena
gör att sårbarheten är hög på många platser även om
tillgången på grundvatten i Skåne är god. Risk finns att
föroreningar tränger ned i grundvattnet.

Når vi målen i Skåne?

Förbättrar ÖP 2010 situationen?

Då kunskap saknas om vilka områden som är
känsliga för förändringar i grundvattennivå har detta inte
lyfts i översiktsplanen. Kommunen har en nödvattentäkt
som kommunen har för avsikt att lägga ner. Ett ökat skydd
av vattentäkter är därmed inte aktuellt för kommunen.
Alnarpsströmmen utgör en stor grundvattenkälla
och korsas av E6, som utgör rekommenderad led för
farligt gods. Vid en olycka kan föroreningar spridas till
Alnarpsströmmen och det finns även föroreningsrisk för
vattendragen. Ansvaret för skydd av Alnarpsströmmen till
följd av farligt godstransporter på E6 är dock nationellt.
Ökad chans att nå målet

Miljömål 15
God bebyggd miljö

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.

Når vi målen i Skåne?

Hotet mot åkermarken ligger främst i upphörd hävd av
betesmarker, bortröjning av viktiga småbiotoper, exploatering av värdefull åkermark samt en alltför ensidig
odling av jordbruksgrödor. För att nå målet bedömer
Länsstyrelsen att det krävs kraftfulla åtgärder, som samtidigt måste vara lyhörda för jordbrukets förutsättningar,
politik och marknad. Vad gäller skydd och bevarande av
kulturarvet i odlingslandskapet, däribland lantbrukets
ekonomibyggnader saknas idag kunskap och bra underlagsmaterial.

Förbättrar ÖP2010 situationen?

Kommunens utbyggnadsstrategi är att koncentera
ny bebyggelse till stationsnära lägen och i så stor utsträckning som möjligt utnyttja redan exploaterad mark.
Härigenom kan exploatering på god åkermark begränsas.
För att kunna uppnå den befolkningstillväxt som kommunen satt som mål krävs dock fler bostäder än som ryms
inom redan exploaterad mark. Därför ianspråktas ändå till
god jordbruksmark för bostads- och verksamhetsutbyggnad.

Når vi målen i Skåne?

Kommunernas strategier för miljömål, trafik, klimat,
energi m.m. och dess koppling till genomförande i
kommunernas planering är inte tydlig. Även om det
finns en strävan mot ett mer funktionsintegrerat samhälle
är personbilen fortfarande viktig och tar mycket plats.
Det brister i ambitionen att säkerställa kulturhistoriska
och estetiska värden. Minskat buller verkar inte heller
kunna uppnås. Vad gäller god inomhusmiljö och minskat
naturgrusuttag verkar miljömålet kunna nås.

Förbättrar ÖP 2010 situationen?

Översiktsplanens fokus ligger på att skapa en attraktiv
livsmiljö för kommunens invånare och besökande. Kommande bostadsområden blir attraktiva genom centralt,
stationsnära läge och närhet till rekreativa natur- och kulturmiljöer. Översiktsplanen går dock inte in på estetiska
kvaliteter i kommande bebyggelse utan detta hanteras i
det fortsatta planarbetet.

Vid all exploatering för bebyggelse och vägar på tidigare
icke exploaterad mark finns risk för att livsmiljöer fragmenteras och småbiotoper försvinner. Det är viktigt att
för vägutbyggnaden mellan Löddeköpinge och Kävlinge
begränsa dessa risker så långt det går.

Översiktsplanen slår fast att ett kulturmiljöprogram ska
tas fram. I detta arbete bör ingå att prioritera vilka kulturmiljöer som behöver säkerställas. Kommunen ska även
se över sitt naturvårdsprogram och i denna lyfta även
behovet av tätortsnära natur och rekreationsvärden.

Lantbrukets kulturmiljöer behandlas inte i översiktsplanen. Däremot fastslås att ett kulturmiljöprogram ska tas
fram. I denna bör även lantbruksbyggnaders kulturmiljövärden behandlas.

I översiktsplanen identifieras inte bullerfria områden.
Däremot är kommunen restriktiv till naturgrusutvinning.
Sammantaget bedöms översiktsplanen förbättra möjligheten att uppnå miljömålet.

Neutral påverkan på mål

Minskad chans att nå målet
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11. Konsekvenser

Det är främst delmålet om ökat skydd av grundvattenförande geologiska formationer som bedöms svårt att uppnå
i Skåne. Arbetet med nya samt reviderade vattenskyddsområden för dricksvattentäkter ska intensifieras. Grundvattennivån påverkas av vattenuttag till dricksvatten,
bevattning, industrier och anläggningsarbeten. Länsstyrelsen konstaterar att kunskapen om vattenutagens påverkan
på grundvattennivåerna är bristfällig och bedömningen av
detta delmål är osäkert.

Miljömål 13
Ett rikt odlingslandskap
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11.4 Miljökvalitetsnormer
Halterna av förorenade ämnen i luften i kommunen har
enligt ett antal mätningar i Löddeköpinge tätort visat sig
underskrida miljökvalitetsnormerna, men är ändå så pass
höga att fortsatta mätningar bör ske. Antalet överskridanden av normen har sedan mätningarna påbörjats varit
färre än de maximalt tillåtna. Antalet överskridanden har
dessutom minskat sedan 2004 (se kap. 10.3).

planen föreslagen spårutbyggnad dröjer ett tag, samtidigt
som den ökande befolkningen kommer att leda till ökad
trafik är det viktigt att fortsatta mätningar sker. Samtidigt
sker ständiga teknikförbättringar som begränsar fordonens
förorenande utsläpp. Sannolikt kommer översiktsplanen
inte att leda till ett överskridande av miljökvalitetsnormer
inom kommunen.

Översiktsplanen leder till ett ökat antal kommuninvånare.
Även om bostadsutbyggnaden koncentreras till stationsnära lägen kommer befolkningstillväxten ändå att medföra
ökad biltrafik. Ökad bilpendling till bl.a. Malmö och Lund
kan ytterligare öka belastningen på gator där luftkvaliteten
redan är dålig. Enligt nuvarande trend ökar även godstrafiken på E6:an och totalt sett kommer motortrafiken
genom kommunen med största sannolikhet att öka fram
till 2025. Eftersom transittrafiken ökar och i översikts-

Miljökvalitetsnormerna avseende buller och fisk- och
musselvatten omfattar inte Kävlinge kommun. I slutskedet
av översiktsplanearbetet har beslut tagits om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Mer information om
dessa finns på vattenmyndigheternas hemsida.

MILJÖKVALITETSNORMER
Ämne
Halt				

Svaveldioxid

50 µg/m3 årsmedelvärde		

Tidsgräns

Får ej överskridas

		

100 µg/m3 dygnsmedelvärde		

Får överskridas högst 7dygn/år

		

200 µg/m3 timmedelvärde		

Får överskridas högst 175 h/år

40 µg/m3 årsmedelvärde		

Får ej överskridas

		

60 µg/m3 dygnsmedelvärde		

Får överskridas högst 7dygn/år

		

90 µg/m3 timmedelvärde		

Får överskridas högst 175 h/år

Bly		

0,5 µg/m3 årsmedelvärde		

Får ej överskridas

40 µg/m3 årsmedelvärde		

Får ej överskridas

50 µg/m3 dygnsmedelvärde		

Får överskridas < 35 dygn/år

Kolmonoxid

10 mg/m3, åttatimmarsgenomsnitt

Får ej överskridas

Ozon		

120 µg/m3, åttatimmarsgenomsnitt

Ska eftersträvas efter 1 dec 2009

Bensen

50 µg/m3, aritmetiskt medelvärde

Får ej överträdas efter år 2009

Kvävedioxid

Partiklar
(PM10)
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Enligt miljöbalken ska även konsekvenserna av alternativa utbyggnadsförslag redovisas, däribland ett nollalternativ. Med nollalternativ menas den utveckling som troligen
kommer att ske om planförslaget inte genomförs.

Nollalternativet
Om kommunens förslag till ny översiktsplan inte antas
blir den troliga utvecklingen så här:
Föreslagna utbyggnadsområden och utredningsområden
som föreslagits i översiktplan 2002 och som ännu inte bebyggts kommer att exploateras under perioden 2010-2025.
Kävlinge Östra Centrum har redan börjat planläggas
varför detta kollektivtrafiknära bostadsområde kommer
till stånd även i nollalternativet. Nollalternativet innebär
att en del av de i översiktsplanen redovisade utbyggnadsområden på jordbruksmark ej kommer att bebyggas.
Det är därmed möjligt att nollalternativet innebär mindre
ianspråktagande av jordbruksmark. Samtidigt torde det
leda till en bostadsbrist i kommunen då antalet byggbara
lägenheter inte motsvarar befolkningsutvecklingen fram
till år 2025.
Kommunen har idag brist på områden för nya verksamheter. Nollalternativet innebär att företagarna själva kommer
föreslå områden där de vill exploatera. Detta kan innebära
en mer spridd utbyggnad av verksamhetsområden. Det
medför en risk att marken inte utnyttjas optimalt utan
verksamheterna sprider ut sig på större arealer med större
omkostnader för kommunen. Därmed kan också mer
jordbruksmark komma att tas i anspråk. Kommunens möjlighet att styra miljöstörande verksamheter till lämpliga
områden blir sämre.
Nollalternativet innebär att trafikstrukturen förblir som
i dagsläget. Ingen ny väg mellan Löddeköpinge och
Kävlinge kommer till stånd. Fortsatt ökad trafik leder till
ytterligare olycksrisker på vägen och bullerstörningar

för boende utmed vägen. Samtidigt ianspråktas ingen ny
åkermark för ny väg, utan förbättrande åtgärder utmed
befintlig väg kan genomföras. Dessa kan t.ex. vara separat
gång- och cykelväg och korsningsombyggnader i Kävlinge och Löddeköpinge. Därmed bedöms enligt Vägverkets förstudie trafiksäkerheten i Löddeköpinge, Hög
och Kävlinge förbättras något. Miljöproblemen i samma
tätorter kvarstår dock, likaså den låga framkomlighet på
väg 1137.
Nollalternativet innebär ingen realisering av snabbuss
mellan Malmö-Löddeköpinge och på längre sikt lätt
spårväg mellan Landskrona och Bjärred-Malmö. Boende
i Hofterup-Ålstorp och Löddeköpinge förblir till stor del
beroende av bil för att pendla till arbetsplatserna i MalmöLund.

Avsikten i översiktsplanen är att genom att fördjupa
översiktsplanen i vissa geografiska områden idenfiera
befintliga värden, t.ex. kulturhistoriska värden i bebyggelsen, och se hur dessa värden kan utvecklas samtidigt som
en utbyggnad av tätorterna kan ske. Utan dessa initiativ
riskerar stora värden att byggas bort, då det saknas en
strategi för tillvaratagandet.

1. Stråkscenario

I samband med att utgångspunkterna för översiktsplanen
skulle bestämmas diskuterade kommunens tjänstemän
och politiker ett antal olika scenarier för den kommande
bostadsutbyggnaden i Kävlinge kommun. Det första
scenariot, stråkscenariot, kom att bli det som kommunen
framförallt satsar på.
Det andra scenariot byggde på att det är marknadskrafterna som kommer att styra. Liksom i stråkscenariot kommer
en stor utbyggnad att ske i Kävlinge och Löddeköpinge
tätorter. Från marknaden finns dock ett stort intresse för
att bygga utmed kusten. Mer bebyggelse skulle tillkomma
i befintliga kustsamhällen men även nya utvecklas intill
Järavallen t.ex. Konsekvenserna skulle bli en spridd bebyggelse som är svår att försörja med kollektivtrafik samt
dyra kostnader för att upprätthålla en god samhällsservice
med skolverksamhet, tekniska försörjningssystem etc.
Samlascenariot innebär att all utbyggnad skulle koncentreras till tätorterna. Ingen bebyggelse skulle tillåtas i mindre byar och samhällen. Barsebäckshamn och by skulle
inte heller tillåtas växa. Scenariot ger bra förutsättningar
för utbyggnaden av god kommunal service och kollektivtrafikförsörjning. Dock innebär det att ingen utveckling
får ske av landsbygdsbyarna. Det blir svårare för äldre att
bo kvar och invånare med en företagsidé för landsbygden
att hitta utrymme. För att möjliggöra en levande landsbygd valdes därför inte detta utbyggnadsscenario.
Det sista scenariot, spridascenariot, är relativt likt det
andra scenariot. Skillnaden är att utbyggnaden inte koncentreras till kusten utan sprids ut även över jordbruksslätten. Detta scenario medför de största kostnaderna
för upprätthållande av god service. Dessutom ger det de
sämsta förutsättningarna för kollektivtrafikförsörjning
varför bilberoendet skulle bli högt.

2. Marknadskraftsscenario

3. Samlascenario

4. Spridascenario
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11. Konsekvenser

I nollalternativet genomförs redan beslutade cykelstråk.
De cykelstråk som framkommit genom översiktsplaneprocessen kommer inte att realiseras i nollalternativet.
Därmed förbättras inte tillgängligheten för cyklister till
t.ex. Dösjebro för boende i Västra Karaby eller till kustzonen. Likaså kommer inte tankegångarna på att förstärka
rekreationsvärdena i kustzonen med bl.a. ett tillgängligt
stråk utmed kusten att realiseras. Samtidigt kommer
området kring Barsebäcksverket inte att exploateras för
bostäder, utan ligga oanvänt efter det att byggnaderna
rivits. De luftburna kraftledningarna kommer att finnas
kvar i landskapsbilden. Kustzonen bevaras i stora drag
som den är idag.

Alternativa utbyggnadsscenarier
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11.6 Betydande
miljöpåverkan
Efter genomgång av översiktsplanens konsekvenser
gör kommunen bedömningen att det kan finnas risk för
betydande miljöpåverkan främst när det gäller luftkvalitet
och ökande utsläpp från trafiken. Därför bör trafikutvecklingen studeras och fortsatta luftmätningar göras.
Andra frågor som kan behöva följas upp är hur mycket
åkermark som ianspråktagits. Det kan då vara intressant
att studera vilken typ av exploatering och hur stor exploateringsgraden är.
En övergripande studie om översvämningsrisker utmed
hav och längs åarna har genomförts. Denna visar på
behov av åtgärder i en del utbyggnadsområden. Dessutom
föreslås i utredningen att kommunen bör studera möjligheten till att identifiera lämpliga översilningsytor uppströms Kävlingeån och Saxån. Sådana ytor kan minska
risken för översvämningar i tätorterna utmed åarna vid
kraftiga flöden i ån.
Vad gäller påverkan på kommunens natur- och kulturmiljövärden är det tveksamt om översiktsplanen
kan sägas medföra en betydande miljöpåverkan.
Konsekvenserna beror till stor del på detaljutformning
och detaljlokalisering inom de utredningsområden som
kommunen föreslagit, samt på kommande naturvårdsplan
och kulturmiljöprogram. En uppföljning av dessa frågor
kan därför komma att bli aktuella.
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