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Inledning
Bakgrund
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för hela kommunen
som vägleder beslut om bland annat bygglov och miljötillstånd. Översiktsplanen ska spegla viljeinriktningen hos den styrande majoriteten i
kommunen och vara grundad på aktuella förutsättningar och kunskaper.
Kommunfullmäktige ska enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900 3 kap.
§ 27) minst en gång varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen - inklusive gällande fördjupade översiktsplaner (FÖP) och tematiska
tillägg (TÖP) - är aktuell.

Översiktsplanens roll
Översiktsplanen ska forma kommunens långsiktiga utveckling på ett
hållbart sätt och i ett helhetsperspektiv. I översiktsplanen tar kommunen
ställning till den långsiktiga markanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Kommunen gör även avvägningar mellan olika allmänna intressen, som natur- och kulturvärden, utformningen av bebyggelse och vissa
bestämmelser i miljöbalken. De enskilda intressena av att bygga prövas
först när en detaljplan eller ett bygglov blir aktuellt. Översiktsplanen
spelar en viktig roll för att underlätta och påskynda detaljplanering och
bygglovsprövning.
Översiktsplanen är inte bindande men ett viktigt strategiskt dokument.
Den ger kommuninvånarna och de som funderar på att bedriva en verksamhet, bygga i eller flytta till kommunen en uppfattning om var ny bebyggelse kan vara lämplig och hur kommunen kan komma att utvecklas
framöver. Översiktsplanen är också ett viktigt underlag vid kommunens
beslut om investeringar i teknisk infrastruktur, skolor, grönstruktur och
rekreationsområden med mera.
Översiktsplanen innebär dessutom en överenskommelse mellan kommunen och staten (Länsstyrelsen) kring de statliga intressena - bland
annat riksintressen, frågor om hälsa och säkerhet, mellankommunala
frågor och miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen används även som underlag av andra myndigheter och
aktörer i samhällsbyggandet. Den är till exempel ett viktigt underlag när
Trafikverket planerar var nya vägar och järnvägar ska dras. Den används
också vid olika myndighetsbeslut som rör mark- och vattenanvändningen.

Aktualitetsprövning
Vid aktualitetsprövningen ska kommunen ta ställning till om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven på en översiktsplan
(PBL 3 kap. 5 §). Aktualitetsprövningen ska visa om ställningstagandena
och intentionerna fortfarande gäller och vilka förutsättningar som ändrats.
Aktualitetsprövningen innebär inte att översiktsplanens innehåll förändras. Om hela eller någon del av översiktsplanen är inaktuell ska
kommunfullmäktige besluta om att översiktsplanen ska revideras eller
ersättas.
Inför aktualitetsprövningen ska Länsstyrelsen lämna en sammanfattande
redogörelse om hur de statliga och mellankommunala intressena förhåller sig till översiktsplanens aktualitet.
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Aktualitetsprövning Kävlinge kommun 2017
Aktualitetsprövningen görs av gällande översiktsplan med tillägg och
fördjupningar:
• Kävlinge kommuns översiktsplan
(ÖP 2010, antagen 2010-02-11)
• Fördjupad översiktsplan för Hofterup-Ålstorp
(FÖP Hofterup-Ålstorp, antagen 2009-03-26)
• Tematisk översiktsplan för vindkraft
(TÖP Vindkraft, antagen 2012-10-08)
• Fördjupad översiktsplan för Dösjebro
(FÖP Dösjebro, antagen 2003-11-20)
• Fördjupad översiktsplan för Löddeköpinge
(FÖP Löddeköpinge, antagen 2000-02-10)

Läsanvisning
Denna rapport innehåller kommunens sammanvägda bedömning av
översiktsplanens aktualitet. I rapporten används begreppet översiktsplan
för planeringsinriktningen i kommunens samtliga översiktsplanedokument. Bedömningen är gjord utifrån översiktsplanens övergripande
planeringsinriktning, Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse samt
nytillkommen lagstiftning, kunskaper och underlag på nationell, regional
och kommunal nivå. Aktualitetsprövningen utgår främst från de förändringar som skett sedan ÖP 2010 antogs.

Plan- och bygglag 2010:900
3 kap. Översiktsplan
1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.
2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
3 § Översiktsplanen är inte bindande.
4 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att
enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av markoch vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt
3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.
5 § Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vatten
områden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa
gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer
och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i
7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).
6 § Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den
tydligt framgår.
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1. Kommunens sammanvägda bedömning av
översiktsplanens aktualitet
Kävlinge kommuns sammanvägda bedömning är att översiktsplanen
behöver revideras och uppdateras utifrån denna rapport samt Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse.
Kävlinge kommuns bedömning är att den övergripande planeringsinriktningen i
översiktsplanen till viss del fortfarande är aktuell, genomförd eller på väg att genomföras. Planering och byggande följer delvis översiktsplanens viljeinriktning och
intentioner.
I vissa strategiskt viktiga delar är översiktsplanen dock inaktuell.
Kommunens övergripande mål och riktlinjer har i huvudsak samma inriktning idag
som när ÖP 2010 antogs. Flera av de strategiskt viktiga frågor som pekas ut i översiktsplanen är fortfarande aktuella eller på väg att genomföras.
Detta gäller ÖP 2010 och FÖP Hofterup/Ålstorp (2009). FÖP Dösjebro (2003) och FÖP
Löddeköpinge (2000) bedöms vara inaktuella. TÖP vindkraft (2012) bedöms vara
aktuell.
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•

I vissa delar är översiktsplanen inaktuell. Förutsättningar har ändrats och det
råder brist på mark för utbyggnad, särskilt för verksamheter men även bostäder. Det finns risk för utdragna och kostsamma processer när utbyggnad inte är
tillräckligt utredd i översiktsplanen.

•

Samsyn mellan kommunen och staten (länsstyrelsen) saknas kring statliga intressen, främst riksintressen.

•

De områden som i översiktsplanen pekas ut som utredningsområden är över
lag för begränsat utredda för att detaljplanering och bygglovsgivning ska underlättas och påskyndas.

•

Ny lagstiftning har tillkommit som påverkar kommunens långsiktiga planering.

•

Nya regionala och nationella mål, planer samt strategier och kunskapsunderlag
har tillkommit. Några av de strategiskt viktiga frågorna har utifrån detta därför
oklara planeringsförutsättningar.

•

Kommunala strategier, policys och program har tillkommit som påverkar planeringens förutsättningar. För några områden, bland annat hästgårdar, klimatanpassning, kulturmiljö och naturvård- och grönstruktur samt ekosystemtjänster
och havsområdet saknas aktuella kommunala kunskapsunderlag och strategier.

2. Kommunens övergripande planeringsinriktning i
översiktsplanen
Ställningstagande till aktualitet och revideringsbehov
•

Planeringsberedskap
Områdena för verksamheter i översiktsplanen är i princip utbyggda. Större delen av
områdena för planerad bostadsbebyggelse är påbörjade, utbyggda eller har oklara
planeringsförutsättningar. Det är otydligt vilka FÖP:ar som gäller.

•

Bebyggelseutveckling
Orternas utveckling behöver ses över utifrån nya förutsättningar.
Byarna saknar tydliga riktlinjer för tillkommande bostäder och verksamheter.
Många förfrågningar kommer in om att bygga utanför de områden som är utpekade eller utredda i översiktsplanen. Det innebär risk för kommunala merkostnader,
fragmentering av landskapet och att värden byggs bort. Ny bebyggelse har godkänts
inom områden utpekade i kommunens naturvårdsprogram på ett sätt som inte
är i linje med översiktsplanens avvägningar. Detta skapar otydlighet för invånare,
fastighetsägare och byggherrar. Översyn behövs av ställningstagandena i översiktsplanen.

•

Utveckling av Barsebäcks Sjöstad
Samsyn saknas med Länsstyrelsen kring statliga intressen. Oklart kring tidplan för
avveckling och olika intressenters framtida planer i området. Frågorna behöver hanteras i översiktsplanen.

•

Stationsnära och kollektivtrafiknära byggande
Planeringsinriktningen har till stor del följts vid planläggning av större områden men
i många fall inte vid enstaka bygglov. Dösjebro har trots pågatågsstation haft en
svag utveckling.

•

Varierat bostadsbyggande i attraktiva lägen med goda rekreationsmöjligheter
Översiktsplanen behöver samordnas med bostadsstrategin.

•

Ökat bostadsbyggande
Den genomsnittliga befolkningsökningen följer i princip kommunens befolkningsprognos och prognosen i ÖP 2010. Antalet nya bostäder ökar dock inte i takt med
befolkningsökningen. Översiktsplanen behöver samordnas med bostadsstrategin.

•

Ny väg Löddeköpinge-Kävlinge
Sträckning ej aktuell enligt Trafikverket. Detta påverkar utbyggnadsmöjligheter i Löddeköpinge, Kävlinge och Hög. Ett nytt helhetsgrepp krävs i översiktsplanen.

•

Nytt kollektivtrafikstråk Landskrona-Hofterup-Löddeköpinge -Bjärred
Finns med i den långsiktiga bilden över regional kollektivtrafik bortom 2035 i Strukturplan för MalmöLundregionen men inte i övrig nationell eller regional infrastrukturplanering. Samtal behöver föras med berörda grannkommuner.

•

Yttre godsspår
Enligt ÖP 2010 ska ett Yttre godsspår ansluta till Västkustbanan. Oklart om ställningstagandet är aktuellt.

•

Värna landskapsbilden och viktiga bevarandeintressen
Översiktsplanen saknar tydliga ställningstaganden kring riksintressena och hur deras
värden ska tillgodoses. Överenskommelse med Länsstyrelsen om ändrade gränser
saknas. Kartmaterialet i översiktsplanen är otydliga när det gäller riksintressena
och det finns risk för missuppfattningar. Se karta sida 19. Detta behöver hanteras i
översiktsplanen.
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3. Ny lagstiftning, mål och kunskapsunderlag
Nya förutsättningar och revideringsbehov
För en detaljerad genomgång se sid. 10-17.
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•

Ny lagstiftning
Översiktsplanen behöver revideras utifrån krav i ny PBL samt reviderad Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

•

Nya regionala och nationella underlag och mål, bland annat regional transportinfrastrukturplanering, regional utvecklingsstrategi, regionalt åtgärdsprogram
för miljömålen, Strukturplan för MalmöLundregionen, kulturmiljömål, friluftspolitiska mål, regional naturvårdsstrategi, fokus på ekosystemtjänster, klimatförändringar och klimatanpassning, Agenda 2030.
Översiktsplanen behöver revideras utifrån dessa. PBL ställer krav på samordning av
översiktsplanen med nationella och regionala mål och program.

•

Social hållbarhet
Frågor kring folkhälsa, tillgänglighet, barnperspektivet, jämställdhet och social hållbarhet behöver hanteras tydligare i översiktsplanen.

•

Nya kommunala underlag, bland annat kommunens vision och mål, förtätningsstrategi, trafikstrategi, miljömålsstrategi och bostadsstrategi.
Översiktsplanen behöver revideras utifrån dessa.

•

Dagvattenpolicyn är inte samordnad med planeringsprocessen enligt PBL
Behöver ses över.

•

Nya kommunala underlag är på väg att tas fram: havsplanering, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, uppdaterad näringslivsstrategi och åtgärdsdel till
miljömålsstrategin.
Översiktsplanen behöver samordnas med och revideras utifrån dessa.

•

Uppdaterat kommunalt natur- och grönstrukturprogram saknas
Behöver tas fram och samordnas med översiktsplanen.

•

Uppdaterade riktlinjer för etablering av hästgårdar saknas
Behöver uppdateras utifrån nya kunskapsunderlag kring skyddsavstånd till hästar.
En trend att hästgårdarna blir mindre. En analys av utvecklingen efter ÖP 2010 bör
göras.

•

Uppdaterade riktlinjer för bebyggelse på landsbygden saknas
Behöver uppdateras och samordnas med översiktsplanen. En analys bör göras av
utvecklingen av spridd bebyggelse i kommunen efter ÖP 2010.

•

Heltäckande kulturmiljöprogram med förslag till bevarandeåtgärder saknas
Behöver tas fram och samordnas med översiktsplanen.

4. Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse
Länsstyrelsen har lämnat en sammanfattande redogörelse till kommunen
2017-05-19 kring de statliga och mellankommunala intressena.
Hela den sammanfattande redogörelsen finns som bilaga (sid. 20-10).
Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att kommunen bör göra en översyn av
översiktsplanen utifrån kraven på en översiktsplan i 3 kap. 1-6 §§ PBL.
Länsstyrelsens synpunkter från granskningsyttrandena kvarstår. Det finns förslag
där staten inte godtagit den markanvändning som kommunen pekat ut t.ex. vad
gäller om och hur riksintressena ska tillgodoses.
Länsstyrelsen konstaterar att sedan ÖP 2010 antogs har det bland annat tillkommit
följande:
•

Ny plan- och bygglag från den 2 maj 2011 med t.ex. tydligare krav på redovisning av sambanden mellan översiktsplanen och nationella och regionala mål
och program.

•

Ny lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar från den 1 januari 2014

•

Utveckling av de nationella och regionala målen vilka återfinns i ett antal nya
planeringsunderlag t.ex. Regionala utvecklingsstrategin, Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål och ny Regional infrastrukturplan. Detta har bl. a. betydelse för hur kommunens beslut kommer att påverka mål som rör vattenfrågor,
hållbara transporter och hushållning med mark.

•

Nya kunskapsunderlag om exempelvis bostadsförsörjning, klimatanpassning,
hushållning med mark- och vatten, energieffektivisering och vattenförvaltning.

Särskilt anser Länsstyrelsen att översiktsplanen behöver utvecklas eller kompletteras avseende:
•

Tydliga ställningstaganden för kommunens samtliga mark- och vattenområden.
Relationen till äldre, parallellt gällande översiktsplaner är idag otydlig.

•

Kopplingen mellan bostadsbyggande och handlingsplan för befintlig bebyggelse
utifrån kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjning.

•

Kommunens ställningstaganden avseende riksintressena och riktlinjer för hur
dessa tillgodoses vid kommande prövningar. Länsstyrelsen påpekar att ställningstaganden från granskningsyttrandena kvarstår, vilket innebär att det finns
förslag i gällande översiktsplan där stat och kommun inte är överens.

•

Hänsynstaganden och riktlinjer för kommande exploateringar avseende klimatförändringar.

•

Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar, erosion
och olyckor.

•

Bedömningar och åtgärder för att följa miljökvalitetsnormer för vatten, behovet
av att säkerställa vatten- och avloppsförsörjning och dagvattenhantering.

•

Aktualisering av kommunens påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft.

•

Redovisning av hänsynstagande och riktlinjer avseende hälsa och säkerhet för
känslig markanvändning intill miljöfarliga verksamheter.

•

Åtgärder och ställningstaganden utifrån ny friluftspolitik, ny nationell kulturpolitik och ny energi- och klimatpolitik samt nya regionala mål och program.
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Ny lagstiftning, nya mål
och kunskapsunderlag
Lagstiftning
Plan- och bygglag
En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2011 (PBL
2010:900). Den nya lagen innebär en mer strategisk inriktning
för översiktsplaneringen. Kommunen ska ta hänsyn till nationella samt regionala planer och program av betydelse för hållbar
utveckling. Även sambandet mellan kommunens planering och
regionalt utvecklingsarbete samt transportinfrastrukturplanering
ska redovisas.
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur
man tillgodoser skyldigheten att ta hänsyn till allmänna intressen
vid beslut om mark- och vattenanvändningen. Riksintressen enligt
3 och 4 kap. miljöbalken (MB 1998:808) ska anges särskilt i redovisningen.
Nya allmänna intressen har tillkommit: klimatanpassning, avfallshantering, elektronisk kommunikation och tillgänglighet. Översiktsplanen ska även ge vägledning för hur den byggda miljön ska
användas, utöver hur den ska utvecklas och bevaras. Nytt är också
bostadsförsörjning som ett allmänt intresse samt krav på redovisning i översiktsplanen av hur kommunen ska tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Miljöbalk
Havsplanering
Den 1 september 2014 infördes bestämmelser om havsplanering i miljöbalken. Bestämmelserna innebär att det ska finnas en
havsplan som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid
planläggning och prövning av anspråk på användning av havsområdet. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i uppdrag att ta
fram förslag till havsplaner för de tre havsområdena Västerhavet,
Östersjön och Bottniska viken. Syftet med havsplanerna är att de
ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Länsstyrelsen har
haft i uppdrag att föra dialog med kommuner och regioner om
HaVs utkast till havsplaner.

Lag om kommunernas bostadsförsörjning
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
ändrades 2014. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska nu innehålla
kommunens mål för bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
samt hur kommunerna har tagit hänsyn till relevanta nationella
och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av
den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Kulturmiljölag
Kulturmiljölagen (1988:950) började gälla den 1 januari 2014 i
sin nya lydelse. Detta innebär förändringar av de bestämmelser
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som tidigare funnits i kulturminneslagen (1998:950) och att nya
bestämmelser tillkommit. Lagändringarna innebär en ny definition
av fornlämning. För större utbyggnadsområden rekommenderar
Länsstyrelsen att kommunen i översiktsplaneprocessen låter
genomföra en arkeologisk utredning (ett första steg för att
identifiera fornlämningssituationen). Länsstyrelsen anser även
att det bör framgå av översiktsplanen att det i fornlämningstäta
områden kan få stora konsekvenser för den enskilda för att utreda
fornlämningssituationen även vid byggande på enstaka tomter.

Riksintressen
Riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 § MB)
Revidering av riksintresset har gjorts.

Riksintresse för friluftslivet (3 kap. 6§ MB)
Nytt riksintresse beslutat 4 maj 2017: FM 09 Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred.

Nationella planer, mål och program
Kulturmiljömål
Nya nationella mål har antagits för kulturmiljöarbetet. Målen pekar
särskilt ut vikten av helhets- och tillgänglighetsperspektiv.
• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som
bevaras, används och utvecklas.
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att
förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam
källa till kunskap, bildning och upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Friluftspolitiska mål
I december 2012 beslutade regeringen om tio friluftspolitiska mål.
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att med bland
annat allemansrätten som grund stödja människors möjlighet att
vistas i naturen och utöva friluftsliv.
• Tillgänglig natur för alla
• Skyddade områden som resurs för friluftslivet
• Starkt engagemang och samverkan
• Allemansrätten
• Tillgång till natur för friluftsliv
• Attraktiv tätortsnära natur
• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
• Ett rikt friluftsliv i skolan
• Friluftsliv för god folkhälsa
• God kunskap om friluftslivet

Miljökvalitetsmålen
Riksdagen beslutade våren 2010 om en ny målstruktur för miljöarbetet. Ett generationsmål ska ange inriktningen för en samhälls-
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omställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmål anger steg på vägen
till generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Etappmål finns för
följande områden:
• Begränsad klimatpåverkan
• Luftföroreningar
• Farliga ämnen
• Avfall
• Biologisk mångfald
För Biologisk mångfald gäller att senast år 2018 ska betydelsen av
biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt
kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska
avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och
skäligt.

Nationell plan för transportsystemet 2014–2025
I den nationella infrastrukturplanen pekas projekt ut som ska prioriteras under perioden samt i vilken riktning transportsystemet ska
utvecklas. Ny plan för 2018-2029 är under framtagande. Arbete
med att ta fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg E6 pågår.

Regionala planer, mål och program
Regional naturvårdsstrategi (Länsstyrelsen Skåne)
Naturvårdsstrategin beslutades 2015 och har två huvudspår: Att
utöka och koppla samman värdetrakterna, de områden som rymmer flest hotade arter, och att bevara och förstärka det skånska
vardagslandskapet, där arter ännu inte är hotade. Strategin utgår
från en analys som visar var de flesta hotade arterna i Skåne finns.
I strategin ges en samlad bild av vad som krävs för att behålla alla
djur, växter och svampar.

Regionalt åtgärdsprogram - Skånska åtgärder för
miljömålen 2016-2020 (Länsstyrelsen Skåne)
Åtgärdsprogrammet innehåller 77 prioriterade åtgärder som kan
genomföras av skånska aktörer fram till och med år 2020, för att
förbättra förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen i länet.
Åtgärder som direkt rör kommunens arbete med översiktsplanering:
• Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering
• Stärkt infrastruktur för gång- och cykeltrafik
• Minskade störningar av trafikbuller i befintliga boendemiljöer
• Öka naturens motståndskraft mot klimatförändringar
• Begränsad exploatering av jordbruksmark
• Strategisk planering för förnybar och effektiv energiproduktion
• Ekosystemtjänster som beslutsunderlag
• Fysisk planering för skydd av natur- och kulturmiljöer
• Säkerställande av allemansrättslig mark
• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet bevaras,
används och utvecklas
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Karttjänsten Vatten och Klimat (Länsstyrelsen Skåne)
Karttjänsten ger information om vatten i det skånska landskapet
och bidrar till en helhetsbild över vattnets möjliga utbredning både
idag och i en möjlig framtid. Tjänsten samlar flera kartlager från
Länsstyrelsen Skåne, SGU, SMHI och MSB som kan komplettera
varandra och på så sätt generera ny kunskap.

Regional transportinfrastrukturplan 2014-2025
(Region Skåne)
I arbetet med infrastrukturplanen har fem utvecklingsmål tagits
fram som ska vara utgångspunkt i infrastrukturplaneringen.
• Stärka regionförstoring och regionintegrering i det flerkärniga
Skåne
• Stärka stad och landsbygd utifrån deras respektive behov
• Utveckla ett hållbart resande
• Förbättra Skånes förbindelser med omvärlden
• Transportsystemet ska vara effektivt, säkert och kunna nyttjas
av alla

Strukturbild för Skåne - Det flerkärniga Skåne
(Region Skåne)
Strukturbild för Skåne drivs av Region Skåne i samarbete med
kommunerna för att utveckla dialogen kring samhällsplaneringen
på en regional nivå. Arbetet har resulterat i gemensamma strategier:
• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den flerkärniga ortsstrukturen
• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
• Växa effektivt med balanserad och hållbar markanvändning
• Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet
• Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige
och södra Östersjön
Ett antal TemaPM har också tagits fram om bland annat grönstruktur, näringsliv och bostadsbyggande.

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030
(Region Skåne)
Skånes regionala utvecklingsstrategi innehåller mål och strategier
för Skånes utveckling fram till 2030. Den övergripande målbilden
är ett öppet och välkomnande Skåne - en innovativ region med flerkärning karaktär och goda kommunikationer. Det öppna Skåne ska vara
en internationell, dynamisk och attraktiv plats med hög livskvalitet.
Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur.
Fem prioriterade ställningstaganden pekas ut. Skåne ska:
• Erbjuda framtidstro och livskvalitet
• Bli en stark hållbar tillväxtmotor
• Dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur
• Utveckla morgondagens välfärdstjänster
• Bli globalt attraktiv.
Strategier som rör samhällsbyggande och handlar om ökad till-
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gänglighet, att satsa på de regionala kärnorna, att stärka stad och
landsbygd samt utveckla samspelet dem emellan och nå en hållbar
och resurseffektiv utveckling. De övergripande inriktningarna är
att:
• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor
• Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne
• Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive behov och
utveckla samspelet mellan dem
• Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt
• Stärka det regionala samarbetet

Strukturplan för MalmöLundregionen
(MalmöLundregionen)
Kävlinge deltar tillsammans med tio kommuner i sydvästra Skåne
(Eslöv, Burlöv, Höör, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala,
Trelleborg och Vellinge) i det kommunövergripande samarbetet
MalmöLundregionen. Som en del i arbetet har Strukturplan för
MalmöLundregionen - Gemensam målbild 2035 tagits fram. Strukturplanen ska ge stöd i prioriteringar och åtgärder inom den fysiska
planeringen samt i arbetet med infrastrukturfrågor. Strukturplanen antogs av MalmöLundregionens styrelse 2016-12-13.
Motorn mitt i Nordeuropa
• Stärk utvecklingskraften i tillväxtmotorn MalmöLundregionen
• Stärk tillgängligheten till andra storstadsområden
• Utveckla och dra nytta av MalmöLundregionen som en hållbar
transit- och logistikregion
En hållbar och sammankopplad storstadsregion
• Utveckla MalmöLundregionen med utgångspunkt i starka kollektivtrafikstråk
• Utveckla MalmöLundregionen i en tät struktur beroende av
platsens förutsättningar
• Stärk MalmöLundregionen som en cykelregion
Sveriges bästa livsmiljö
• Planera för variation och mångfald på bostads- och arbetsmarknaden
• Planera för attraktiva och levande städer, orter och landsbygd
• Stärk och utveckla lokala och unika miljöer som gör regionen
attraktiv

Kommunala planer, mål och program
Kommunens vision - Skånes bästa boendekommun
Med en tvärpolitisk vision för framtiden vill Kävlinge fortsätta vara
en välmående kommun med möjlighet att ligga steget före. Visionen bygger på en stark gemenskap, entreprenörsanda och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas. Visionen är att
Kävlinge kommun ska bli Skånes bästa boendekommun. Kommunen ska växa till 35 000 invånare år 2025.

Kommunövergripande mål
För mandatperioden 2015-2018 har kommunen tagit fram kom-

14

munövergripande mål med fem teman: Kävlingebon, Medarbetaren, Samhällsutveckling, Miljö och Ekonomi.
För 2017 gäller 15 kommunövergripande mål.
• Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande
• Kävlinge kommun har ett gott bemötande
• Kävlinges skolor tillhör de bästa i landet
• Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid
• Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet

Utvecklingsstrategi
Utvecklingsstrategin antogs 2015 och ska ytterligare konkretisera
visionen och de kommunövergripande målen. Utvecklingsstrategin
innehåller fyra övergripande strategier:
• Nytänkande stadsutveckling (här ingår Utvecklingsplan för
Kävlinge och Furulund, Förtätningsstrategi, Trafikstrategi, Bostadsstrategi)
• Välkomnande entreprenörskap
• Tillsammans för en bra livsmiljö
• Välfärdstjänster i framkant

Utvecklingsplan för Kävlinge och Furulund
Utifrån visionen i översiktsplanen (ÖP 2010) ska Kävlinge och Furulund byggas samman till en stad. Utvecklingsplanen ska utreda vilka målbilderna är, vad medborgarna, näringslivet och företagarna
tycker, hur man tar till vara på bilden av Kävlinge och använder det
goda geografiska läget i regionen, var kan man bygga bostäder,
förskola och skola eller verksamheter, vad det nya stationsläget i
Furulund innebär och hur Kävlinge påverkas av utbyggnaden av en
ny stadsdel.

Förtätningsstrategi
Syftet har varit att undersöka var det kan finnas potential att förtäta inom kommunens tätorter utifrån drivkrafter för byggande och
begränsningar, som till exempel värdefull natur och oexploaterad
mark. Under 2017 kommer en sammanfattande rapport att tas
fram.
Antas av kommunstyrelsen 2017-08-30.

Trafikstrategi
Mål för år 2035:
• Kävlinge ger goda förutsättningar för ett hållbart resande, med
effektiva, bekväma och varierade transporter i och mellan
kommunens orter, inland och kust.
• Kävlingeborna har nära till allt de behöver och attraktiva transportalternativ till både lokala och regionala målpunkter. Barn
och ungas behov prioriteras, liksom transportmöjligheter för
pendling.
• Säkra, trygga, vackra och välkomnande miljöer skapar tillsammans med fossilbränslefria fordon ett morgondagens hållbara
transportsystem.
• Kävlinge välkomnar till 100 % framtidens nya och innovativa
transportlösningar.
Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-14.
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Bostadsstrategi - riktlinjer för bostadsförsörjningen i
Kävlinge kommun 2017-2025
Kommunens bostadsstrategi med riktlinjer för bostadsförsörjning
ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och
bygglagen (PBL 2010:900). Bostadsförsörjningen är ett av de
allmänna intressen kommunen ska beakta i sin planering. Bostadsstrategin fungerar även som underlag för beslut enligt PBL, bland
annat vid översiktlig planering.
Målområden för bostadsförsörjningen:
• Bostadsmångfald - en flexibel bostadsmarknad med valfrihet
bland upplåtelseformer, storlekar och hustyper i kommunens
olika orter och bostadsområden
• Att efterfrågan och behov på bostadsmarknaden kan mötas
genom nybyggnation, ombyggnader och ökad rörlighet på
bostadsmarknaden
• Att underlätta för resurssvaga och grupper med särskilda behov att komma in på bostadsmarknaden
• En god planerings- och markberedskap
Antas av kommunfullmäktige 2017-09-11.

Övriga kommunala policys och strategier
Bredbandsstrategi
Den övergripande strategin innebär att kommunen ska verka för
att bredbandsutbyggnaden i kommunen sker genom öppna och
konkurrensneutrala nät.
Antagen av kommunstyrelsen 2016-08-31.

Bättre för alla
- Basutformningsprogram för Kävlinge kommun
En sammanställning av tekniska och funktionella åtgärder som behövs för att uppnå en basutformning av lägenheter i nyproduktion.
Basutformning gör det möjligt för den som drabbas av nedsatt
rörelse-. eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.
Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-09.

Dagvattenpolicy
Beskriver Kävlinge kommuns riktlinjer och strategier för dagvattenhantering samt styrande regelverk och olika aktörers ansvar.
Dagvattenpolicyn ger även utformningsanvisningar och exempel
på dagvattenlösningar.
Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-12.

Energi- och klimatpolicy
Innehåller lokala mål för bland annat utsläpp av växthusgaser,
energianvändning och förnybar energi. Har vidareutvecklats i miljömålsstrategin
Antagen av kommunstyrelsen 2012-03-26.

Miljömålsstrategi
Innehåller målbilder som speglar de övergripande visionerna
Kävlinge kommun ska arbeta mot. I målområdena beskrivs vilka
områden kommunen ska arbeta med för att ligga i linje med de
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nationella och regionala miljömålen. I åtgärdsområdena ges konkreta förslag på åtgärder som är relevanta för Kävlinge kommun.
Antagen av kommunstyrelsen 2015-08-26

Näring till företagande
- Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015
Målet är att Kävlinge kommun ska bli en regionalt och nationellt
väl utvecklad etableringsort. Kommunen ska fortsätta fokusera på
att skapa bästa möjliga förutsättningar för att stärka profilområden i näringslivet.
Antagen av kommunstyrelsen 2011-09-12.

Råd och rekommendationer för bebyggelse på landet
Riktlinjer för utformning och placering av ny bebyggelse på landsbygden. Fördjupar och förtydligar intentionerna i översiktsplanen.
Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-09.

Skogspolicy
Innehåller målsättningar för kommunens skogsinnehav. Kommunens skog ska ha höga och långsiktigt hållbara ekologiska, sociala
och ekonomiska värden.
Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-09.

Tillgänglighetsplan
Planens syfte är att ge förtroendevalda ett underlag för beslut om
åtgärder och inriktning av insatser för att göra samhället tillgängligt för alla.
Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13.

Pågående arbete:
• Havsplanering
• Ekosystemtjänster
• Grön infrastruktur
• Uppdaterad näringslivsstrategi
• Åtgärdsdel till miljömålsstrategin

17

Bilaga 1.
Karta mark- och vattenanvändning (ÖP 2010, sid. 55)
Kommentarer kring Länsstyrelsens granskning av ÖP 2010 med fokus på
riksintressen och strandskydd
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Bilaga 2.
Sammanfattande redogörelse inför Kävlinge kommuns beslut om
översiktsplanens aktualitet
2017-05-19
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Kontaktperson

Enheten för samhällsplanering
Hanne Romanus
010-22 41 352
skane@lansstyrelsen.se

Kävlinge kommun
kommunen@kavlinge.se

Sammanfattande redogörelse inför Kävlinge kommuns
beslut om översiktsplanens aktualitet
Redogörelse för ärendet
Kävlinge kommun har inkommit med begäran om Länsstyrelsens syn på aktualiteten i gällande
översiktsplan avseende mellankommunala och statliga intressen. Länsstyrelsen har den 24 mars
2017 haft möte med representanter från Kävlinge kommun avseende översiktsplanens aktualitet
och kommunens översiktsplanearbete.
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är
aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 § Plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen ska enligt 3
kap. 28 § PBL minst en gång under mandatperioden redovisa sina synpunkter om sådana statliga
och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.
Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. Av redogörelsen
ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen.
Kävlinge kommuns nu gällande översiktsplan, ÖP 2010, antogs den 11 februari 2010. Av denna
framgår att redan antagna fördjupade översiktsplaner för Löddeköpinge (antagen 2000-02-10)
samt Dösjöbro (antagen 2003-11-20) bör ses över. Det saknas dock ett tydligt ställningstagande
om dessa fördjupningar fortsatt gäller tillsammans med den kommunövergripande ÖP 2010.
Länsstyrelsen konstaterar att ÖP 2010 anger att Fördjupad översiktsplan för Hofterup/Ålstorp
(antagen 2009-03-26) fortsatt gäller. Efter att ÖP 2010 antagits har tillägg för vindkraft, TÖP
Vindkraft, antagits 2012-10-08.
Länsstyrelsen konstaterar att sedan ÖP 2010 antogs har det bland annat tillkommit följande:
 Ny plan- och bygglag från den 2 maj 2011 med t.ex. tydligare krav på redovisning av
sambanden mellan översiktsplanen och nationella och regionala mål och program.
 Ny lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar från den 1 januari 2014
 Utveckling av de nationella och regionala målen vilka återfinns i ett antal nya
planeringsunderlag t.ex. Regionala utvecklingsstrategin, Regionala åtgärdsprogrammet
för miljömål och ny Regional infrastrukturplan. Detta har bl. a. betydelse för hur
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Plusgiro/Bankgiro

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00vx

010-224 11 00 6 88 11-9

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00vx

010-224 11 00 5050-3739

E-post

www

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane
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kommunens beslut kommer att påverka mål som rör vattenfrågor, hållbara transporter
och hushållning med mark.
 Nya kunskapsunderlag om exempelvis bostadsförsörjning, klimatanpassning, hushållning
med mark- och vatten, energieffektivisering och vattenförvaltning.

Länsstyrelsens ställningstagande
Länsstyrelsens synpunkter från granskningsyttrandena kvarstår generellt i den mån föreslagen
markanvändning inte redan är genomförd eller där antagandehandlingar justerats jämfört med
utställningshandlingen. Det finns därför i gällande översiktsplan förslag där staten inte godtagit
den markanvändning som kommunen pekat ut t.ex. vad gäller om och hur riksintressena ska
tillgodoses. Det är i sammanhanget viktigt att lyfta behovet av att ha en aktuell översiktsplan,
inte minst för att underlätta och effektivisera kommande planläggning och bygglovgivning.
Detaljplaneläggning som inte är förenlig med översiktsplanen och Länsstyrelsen
granskningsyttrande kräver enligt nu gällande plan- och bygglag ett utökat planförfarande, vilket
leder till en tidsmässigt längre process. Den grundläggande intentionen med lagstiftningen är
således att kommunen ska ha en aktuell översiktsplan och att den ska vara utformad för att
underlätta efterföljande prövningar.
För översiktsplaneläget som helhet finns idag nya kunskapsunderlag, nya regionala och nationella
mål, planer och program. Det är därför angeläget att dessa har vägts in i översiktsplanen för den
markanvändning som förslås. Detta gäller inte minst frågor knutna till hushållning med mark och
vatten, klimatförändringar och risk för översvämningar. Plan- och bygglagen ställer också krav
på att översiktsplanen redovisar hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till
och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program
av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.
Sammantaget är Länsstyrelsens bedömning att Kävlinge kommun bör göra en översyn av
översiktsplanen utifrån kraven på en översiktsplan enligt 3 kap. 1-6 §§ PBL.
Denna sammanfattande redogörelse fokuserar, utöver vad som sagt ovan, på ytterligare
synpunkter eller förändringar av betydelse för översiktsplanens aktualitet som tillkommit efter
2010.
Särskilt anser Länsstyrelsen att översiktsplanen behöver utvecklas eller kompletteras avseende:
 Tydliga ställningstaganden för kommunens samtliga mark- och vattenområden.
Relationen till äldre, parallellt gällande översiktsplaner är idag otydlig.
 Kopplingen mellan bostadsbyggande och handlingsplan för befintlig bebyggelse utifrån
kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjning.
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 Kommunens ställningstaganden avseende riksintressena och riktlinjer för hur dessa
tillgodoses vid kommande prövningar
 Hänsynstaganden och riktlinjer för kommande exploateringar avseende klimatförändringar
 Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar, erosion och
olyckor
 Bedömningar och åtgärder för att följa miljökvalitetsnormer för vatten, behovet av att
säkerställa vatten- och avloppsförsörjning och dagvattenhantering
 Aktualisering av kommunens påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft
 Redovisning av hänsynstagande och riktlinjer avseende hälsa och säkerhet för känslig
markanvändning intill miljöfarliga verksamheter
 Åtgärder och ställningstaganden utifrån ny friluftspolitik, ny nationell kulturpolitik och
ny energi- och klimatpolitik samt nya regionala mål och program.

Bostadsförsörjning och hushållning med mark och vatten
Kävlinge kommun har tagit fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen, ”Bostadsstrategi för
Kävlinge kommun. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2025” som är ute på samråd under våren
2017. Det är angeläget kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning följs upp i översiktsplanen.
Kopplingen mellan det kommunala bostadsförsörjningsbehovet och de markanspråk för
bostadsbyggande som kommunen pekar ut behöver tydligt framgå tillsammans med
alternativredovisning. Här är det angeläget att visa på möjligheterna att tillskapa ytterligare
bostäder i det befintliga bostadsbeståndet. Utgångspunkten för översiktsplanen är det behov av
bostäder som anses vara samhällsviktigt för kommunen och för respektive ort.
Länsstyrelsen har med stöd i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen Skånska åtgärder för
miljömålen 2016-2020 samt ett flertal statliga utredningar och planeringsunderlag framtagna av
Jordbruksverket påtalat behovet av att kraftigt begränsa exploatering av jordbruksmarken.
Därför är det angeläget att de förtätnings-, omvandlings- och utbyggnadsområden som
översiktsplanen pekar ut har förutsättningar att kunna ge en långsiktigt hållbar utveckling i
enlighet med nationella och regionala mål och program.

Hållbara transporter och infrastruktur
Kommunen har i början av 2017 skickat ut Trafikstrategi 2035 för Kävlinge kommun för samråd.
Kävlinge kommun är en utpräglad pendlarkommun, varför dokumentet bör ges stor betydelse
vid planeringen av nya exploateringsområden. Länsstyrelsen är därför positiv till att kommunen
tar fram en trafikstrategi för att befästa inriktningen för en långsiktigt hållbar utveckling.
Trafikstrategin ska enligt handlingarna också syfta till att vara vägledande för bl.a. olika
utvecklingsplaner och detaljplaner. Länsstyrelsen anser att den bristanalys som tagits fram är ett
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viktigt underlag och utgångspunkt för att kunna ta fram strategier och åtgärder. Länsstyrelsen
bekräftar att det också är mycket angeläget för kommunen att arbeta med bl.a. mobility
management då kommunen idag är starkt bilberoende och att t.ex. förändrade resvanor kräver
åtgärder inom flera olika områden.
Det är angeläget att kommunen arbetar med komplettering av bostäder och verksamheter samt
utbyggnad i lägen som redan har service, teknisk infrastruktur och kollektivtrafik. Detta för att
minska bilberoendet samt främja ökad kollektiv-, gång- och cykeltrafik. I detta sammanhang bör
kommande översiktsplan tydligt redovisa vad kommunen ser som goda kollektivtrafiklägen eller
där ytterligare utbyggnad innebär en faktisk förstärkning av befintliga strukturer. Utöver att
arbeta för en hållbar utveckling för nya områden som planeras ser Länsstyrelsen att Kävlinge
kommun också har en stor utmaning i att arbeta för ett ökat resande med kollektivtrafik, gång
och cykel hos de invånare som i flera delar av kommunen idag är bilberoende.
Regionala och nationella planer och program avseende infrastruktur

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet revideras årligen och beslutas av regionfullmäktige,
och är tillsammans med budgeten det viktigaste dokumentet för regionfullmäktiges styrning av
den regionala kollektivtrafiken i Skåne. Dokumentet utgör därför ett viktigt underlag vid
kommunens planering i goda kollektivtrafiklägen. Nu gällande regionala
trafikförsörjningsprogram, Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016, innehåller långsiktiga planer
fram till 2025 och pekar ut färdriktningen och ambitionerna för utbudet av kollektivtrafik i
regionen.
Ny regional transportinfrastrukturplan och nationell plan för transportsystemet för perioden
2018–2029 är under framtagande. Gällande Regional transportinfrastrukturplan och Nationell plan
för transportsystemet 2014–2025. Länsstyrelsen vill ge kommunen rådet att utifrån sina aktuella
förutsättningar och behov analysera de regionala och nationella projektens påverkan på
kommunen.
Ny och föreslagen infrastruktur

ÖP 2010 innehåller förslag på ny vägsträckning mellan Löddeköpinge och Kävlinge.
Trafikverket meddelar att dessa inte är aktuella i enlighet med ställningstagande efter
vägutredningen Ställningstagande angående val av lokaliseringsalternativ för väg 1137 Löddeköpinge Kävlinge i Kävlinge kommun (Trafikverket 2015-11-23). Trafikverket handlägger för närvarande
en åtgärdsvalsstudie för att studera kapacitetsproblem på E6, sträckan Helsingborg-Malmö.
Samtidigt planeras för gång- och cykelväg på sträckan Lackalänga-Kävlinge. Trafikverket
planerar även för utbyggnad av Lomma-banan med tågstopp i Furulund.
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I den mån kommunen föreslår ny infrastruktur krävs utredning motsvarande så kallad
åtgärdsvalsstudie för att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till ett infrastrukturprojekt.
Länsstyrelsen anser att kommunen inom ramen för översiktsplanen kan utföra utredningar enligt
metodiken i en åtgärdsvalsstudie.

Social hållbarhet
Kävlinge kommun har det uttalade målet att växa med 1,5 % per år. För att få en bra bild av
befolkningssammansättningen behöver kommunen ta fram könsuppdelad statistik och statistik
för olika socioekonomiska grupper i kommunen. Av ÖP 2010 framgår att andelen personer
kommer att öka som är 65 år eller äldre samt personer med behov av särskilt stöd.
Planeringen behöver sikta mot större variation i boende och ägandeformer vilket bör utvecklas i
relation till det demografiska statistikunderlaget. Det demografiska statistikunderlaget är också
viktigt för kommunens arbete för bättre folkhälsa. Det bör beskrivas för flera grupper i
kommunen.
Barn och unga behöver inkluderas i processen med ny översiktsplan. Trafikfrågorna är särskilt
relevanta för denna grupp men även vid planering för förskolor, lekplatser och
fritidssysselsättning.
Länsstyrelsen ser gärna att tillgänglighetsperspektivet lyfts i översiktsplanen, bland annat i
relation till friluftslivet där tillgänglighetsaspekten är uttalad i de nationella friluftspolitiska
målen. Att kommunen lyfter trygghetsperspektivet i vissa planer är positivt. Länsstyrelsen
önskar dock en större diskussion det offentliga rummet som tillgängligt för alla.
I arbetet med ny översiktsplan behöver kommunen även redovisa konsekvenser för planerade
åtgärder utifrån det sociala hållbarhetsperspektivet.

Klimatförändring, översvämningsrisker och miljökvalitetsnormer för
vatten
Klimatförändringar

Av ÖP 2010 framgår att det finns både befintlig och planerad bebyggelse som kan komma att
påverkas av översvämning från hav eller vattendrag. Länsstyrelsen konstaterar att det däremot
saknas redovisning av var det kan behövas skydd vad gäller stigande havs- och grundvattennivåer
och översvämning på lång sikt och vilken typ av skydd som är lämpligt eller om kommunen
avser att arbeta med t.ex. reträttområden. Detta gäller både för bebyggelse men också för att
säkra upp tillgången till natur-, rekreation- och friluftsområden. Delar av kusten är också
erosionskänslig. Kommunen har utrett konsekvenserna av stigande havsnivåer och resultaten
från denna utredning bör beaktas vid framtida planering. Länsstyrelsen anser att kommunens
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planering behöver kompletteras och utvecklas för att vara aktuell utifrån statliga och
mellankommunala intressen med kopplingar till bl.a. klimatanpassningsfrågan.
Översvämning

Orterna kring Kävlinges vattendrag har utvecklats på behörigt avstånd från vattnet och har
därför inte drabbats nämnvärt av översvämningar. Dock upplevs ett ökat tryck mot exploatering
och nybyggnation längs vattendragen. Framtida åtgärder för att dämpa flödet i åarna och att
minimera risker för översvämningar behöver samordnas över kommungränserna. Det gäller
både för befintligt som ny bebyggelser. Med ett ökat tryck för exploatering och nybyggnation
längs vattendragen och lågt belägna planerade utbyggnadsområden i de sydvästra delarna av
Kävlinge tätort är det av stor vikt att riskerna samt åtgärder för att säkra områdena mot
översvämningar utreds. Översvämningsproblem kan uppträda långt från översvämningskällor
såsom hav eller vattendrag. Denna typ av översvämningar kräver mer detaljerade utredningar av
lokala förhållanden än vad som gjorts i ÖP 2010. Sedan 2010 har Länsstyrelsen tagit fram
underlag som rör bl.a. klimatförändringar och lågpunktskartering. Den senare har i början av
2016 skickats ut till länets alla kommuner som underlag för bland annat den översiktliga
planeringen.
Det mest effektiva sättet att reducera påverkan av översvämningar i tätorter är att använda sig av
översvämningszoner. I kommunens arbete med en strategi för hantering av
översvämningssituationer bör lämpliga områden lokaliseras. Av Kävlinge kommuns kustnära
samhällen är det huvudsakligen delar av Barsebäcks hamn, Vikhög samt det tilltänkta
nybyggnadsområdet vid Barsebäcks kärnkraftverk som riskerar direkt påver-kan av förhöjda
havsnivåer. Dessa områden ligger till stor del under nivån +3 m. Barsebäcks by omges av
låglänta marker norr och söder om samhället. Dessa låglänta korridorer kommer att utgöra
vattnets väg in över land vid högvattensituationer i havet. Kommunens egna utredningar om
konsekvenserna av stigande havsnivåer bör tillsammans med dagvattenpolicy beaktas vid
framtida planering.
Om det finns behov av skyddsåtgärder för att skydda befintlig bebyggelse under planperioden
finns det anledning att avsätta markområden i översiktsplanen för de skyddsåtgärder och
avvattningssystem som kan behövas. Vid en ökning av andelen hårdgjorda ytor i Kävlinge
kommun och vid exploatering i anslutning till riskområden krävs ytterligare underlagsmaterial
och översvämningskarteringar för att visa att kommunens exploatering är lämplig.
Stranderosion

Stranden vid Järavallen har eroderat med cirka 15 meter under tio år. Om denna erosion tillåts
fortgå eller t.o.m. accelerera i och med klimatförändringarna finns det en uppenbar risk att
strandängarna försvinner på sikt. Vid Barsebäcks Saltsjöbad har kommunen under lång tid
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arbetat aktivt för att motverka stranderosionen, där sanden sköljs ut från stranden och bildar
revlar cirka 50-100 m ut från stranden. Kommunen avser söka tillstånd för att fortsätta återföra
sanden till stranden. Länsstyrelsen ser att det är angeläget att kommunen i sin översiktsplan
beskriver hur man avser hantera kust- och havsområdet avseende erosionsrisken, vilka åtgärder
man avser att arbeta med samt de markbehov som det kan innebära (se även stycket
Klimatförändringar).
Miljökvalitetsnormer för vatten

Kommunen har 2014 antagit en dagvattenpolicy som uppdaterades 2016. Denna tar bl.a. upp
behovet av hänsyn och anpassning till ett förändrat klimat. ÖP 2010 anger att ansvaret för
dagvattenhanteringen ligger på den enskilda fastighetsägaren men Länsstyrelsen vill påminna om
att det är kommunen som har en skyldighet att ta emot allt dagvatten inom de utpekade
verksamhetsområden för dagvatten, oavsett mängd och kvalitet. Regleringar vad gäller
vattenmängder från kvartersmark inom dessa områden kan inte regleras med tvingande
bestämmelser i detaljplan men kan hanteras via t.ex. differentierade VA-taxor. Länsstyrelsen vill
i sammanhanget därför påtala vikten av att koppla dagvattenhanteringen till hur man avser att
kunna följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Planering av havsområdet
Länsstyrelsen konstaterar att det saknas planer för kommunens havsområde. Strategier för att
utveckla och säkerställa dessa miljöer bör inkluderas i ny översiktsplan. Havs- och
vattenmyndigheten och kustlänsstyrelserna har fått i uppdrag att förbereda arbetet med fysisk
planering av havet. Kävlinge kommun berörs av havsplan för Södra Östersjön. Inför det fortsatta
arbetet med havsplanering är det därför mycket angeläget att kommunen redovisar
vattenanvändningen inom det område där statens och kommunens planeringsområde
sammanfaller.
I likhet med flera andra skånska kustkommuner sökt och blivit beviljat sk. KOMPIS-bidrag för
att utveckla ett planeringsunderlag för havsområdet. Länsstyrelsen ser mycket positivt på detta
och vid en översyn av översiktsplan förutsätts att resultatet av projektet följs upp och bidrar till
havsplaneringen i översiktsplanen. Sedan 2010 har Länsstyrelsen tagit fram underlag som rör
bl.a. klimatförändringar som berör kustområdena.

Strandskydd
I Skåne har Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna reviderat de strandskyddade områdena.
Det finns ett beslut för varje kommun. Länsstyrelsen beslutade om strandskyddets avgränsningar
1996 för kommunerna inom före detta Malmöhus län, däribland Kävlinge kommun.
Beslutskartorna illustrerar var strandskydd gäller, respektive inte gäller.
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Det utvidgade strandskyddet har under åren 2013-2016 varit föremål för översyn och eventuella
ändringar behöver implementeras i ny översiktsplan. Översynen har resulterat i beslut gällande
avgränsningen för det utvidgade strandskyddet. Dessa nya beslut ersätter de äldre besluten, från
1996, i den del som avser utvidgat strandskydd. För Kävlinge kommun fattade Länsstyrelsen
beslut den 24 januari 2013 avseende de utvidgade strandskyddsområdena.
Utbyggnadsområden i Dösjebro som redovisades i ÖP 2010 föreslås inom strandskyddat område
vilket Länsstyrelsen motsätter sig.

Riksintressen
De synpunkter som Länsstyrelsen har lämnat i granskningsyttrandena till gällande översiktsplan
kvarstår avseende markanvändning som kan komma att påtagligt skada berörda riksintressen.
Här redovisas därför endas förändringar som skett avseende riksintressena sedan ÖP 2010
antogs.
Följande riksintressen har reviderats sedan översiktsplanen antogs:
 Riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 § MB)
Förslag till riksintresse för friluftslivet (3 kap. 6§ MB) med nytt område inom Kävlinge kommun
förväntas beslutas under våren 2017:
 FM 13 Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred, nytt område

Kulturmiljövård och fornlämningar
Nya nationella mål har antagits för kulturmiljöarbetet, vilka därför ska vara vägledande för
översiktsplaneringen. De nya målen pekar särskilt ut vikten av helhets- och
tillgänglighetsperspektiv. Det är därför angeläget att ge vägledning och riktlinjer i
översiktsplanen för värdefulla kulturmiljöer och befintlig bebyggelse även där dessa idag inte har
ett formellt skydd. Särskilt viktigt är det för områden som inte regleras via detaljplaner.
Kävlinge kommun tog 2012 fram samrådshandling till Kulturmiljöprogram Kävlinge, tematisk
översiktsplan. Tillsammans med det regionala kulturmiljöprogrammet kan det precisera de
kulturmiljövärden som allmänt intresse, vilket ska ligga till grund för ställningstaganden om hur
den byggda miljön ska bevaras och utvecklas. Det Länsstyrelsen har efterfrågat är hur
programmet förhåller sig till översiktsplanen och att eventuella intressekonflikter blir belysta.
2014 antogs en ny kulturmiljölag som ändrat definitionen för fornlämning. Länsstyrelsen
rekommenderar att kommunen inom ramen för översiktsplaneprocessen för större
utbyggnadsområden låter genomföra ett första steg för att identifiera fornlämningssituationen,
d.v.s. en arkeologisk utredning. Av översiktsplanen bör också framgå att i fornlämningstäta
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områden kan även byggnation på enskilda tomter få stora konsekvenser för den enskilda för att
utreda fornlämningssituationen.

Naturvård och friluftsliv
I december 2012 beslutade regeringen om tio friluftspolitiska mål. Det övergripande målet för
friluftslivspolitiken är att med bland annat allemansrätten som grund stödja människors
möjlighet att vistas i naturen och utöva friluftsliv.
Det bör i ny översiktsplan utredas hur naturvärden i kommunen kan komma att påverkas av ett
förändrat klimat och vilken roll kommunen har i det arbetet. Det kan t.ex. behöva reserveras
mark längre inåt land för att strandängar och badstränder naturligt ska kunna vandra inåt när
havet stiger.
Sedan 2010 har en regional naturvårdsstrategi antagits, Vägen till biologiskt rikare Skåne –
Naturvårdsstrategi för Skåne. Strategin lyfter fram vikten av att skydda de värdefullaste områdena
och att öka hänsynen i vardagslandskapet. Denna kommer att följas upp med åtgärder som
samordnas med regeringens uppdrag till Länsstyrelsen att ta fram regionala handlingsplaner för
grön infrastruktur så att Skåne får en sammanhållen handlingsplan för naturvårdsområdet.
Handlingsplanen ska också utgå ifrån och bygga vidare på det regionala åtgärdsprogrammet
Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Målsättningen är att handlingsplanerna till stora delar
ska vara etablerade 2017 och länsstyrelserna ska redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2017.
Naturvårdsverket driver även en satsning för att uppmärksamma värdet av biologisk mångfald
och ekosystemtjänster. Den fysiska planeringen med ställningstaganden kring mark- och
vattenanvändning utgör förutsättningar för dessa värden och tjänster för lång tid framöver.
Därför är detta aspekter som på en övergripande strategisk nivå också behöver vägas in i den
kommunala översiktsplaneringen.
Naturreservatet Dagstorps mosse ombildades 2012 då det gamla naturreservatet upphävdes och
ersattes av ett nytt. Naturreservaten bör jämte utpekande beskrivas i översiktsplanen.

Skydd mot olyckor
Länsstyrelsen anser att planerna på exploatering för Barsebäcks sjöstad inte är möjliga att
genomföra med hänsyn till Barsebäcksverket. Utöver borttagandet och sanering kvarstår många
riskaspekter som behöver behandlas i ny översiktsplan. Länsstyrelsen har noterat att den
deltidsbrandkåren i Kävlinge tvingats stänga på grund av personalbrist och vill påminna om
kommunens ansvar för räddningstjänst inom kommunen. Den hjälp som Löddeköpinge
räddningstjänst bistått med har svårt att hålla lagstadgade insatstider till nordöstra Kävlinge.
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Mellankommunala frågor
De risker för översvämningar och erosion som hänger samman med ett framtida förändrat klimat
är i många fall en mellankommunal angelägenhet. Det är därför viktigt att föra en dialog om
översvämningsrisker med angränsande kommuner och hur riskerna kan påverkas av en ökad
exploatering. Ett lämpligt forum för en sådan dialog är de vattenråd som föreslås bildas för varje
avrinningsområde inom ramen för den nya vattenförvaltningen.
De frågor som rör riskerna för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft är av
mellankommunal karaktär. Här har kommunen en påverkan till intilliggande kommuner, inte
minste vad gäller utpendlingen samtidigt som E6an både bidrar till bilpendlingen och utgör en
barriär för kommunen själv. En åtgärdsvalsstudie pågår för E6an och resultatet av denna kan få
betydelse för kommunens infrastruktur i övrigt.

Konsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I ÖP 2010 har konsekvens- och miljökonsekvensbeskrivningen slagits samman till en sk.
integrerad MKB. Länsstyrelsen konstaterar samtidigt att de sociala, ekonomiska och
miljömässiga konsekvenserna är mycket översiktligt eller inte alls beskrivna. Åtgärder för att
hantera de negativa miljökonsekvenserna beskrivs mycket summariskt eller med hänvisning till
behov av kommande utredningar. Inför en översyn av översiktsplanen rekommenderar
Länsstyrelsen att konsekvensbeskrivning samt miljöbedömningen med MKB tas fram tidigt i
processen för att ligga till grund för avvägningar samt åtgärder som sedan det slutliga förslaget
kan ange riktlinjer och vägledning för.

Beslutande
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin. Planhandläggare Hanne Romanus
har varit föredragande. I ärendets handläggning har även enhetschef Kajsa Palo deltagit.
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.
Ola Melin
Hanne Romanus
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