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Förord
Kommunstyrelsen beslutade 200801-09 §11 att tillsätta en arbetsgrupp för översiktsplaneringen.
Under mandatperioden 2007-2010
utfördes dock inte något egentligt
arbete på grund av bristande resurser inom Bygg- och miljökontoret.
Dåvarande chef för samhällsbyggnadsenheten, Mikael Fors, anställde
därför 101111 förre stadsarkitekten
Johan Mogensen för att som projektledare enligt angivna riktlinjer
på deltid och under styrgruppen ansvara för framtagande av ny översiktsplan för Åstorp. Projektledarens
arbete påbörjades 110103 och är
avslutat när Kommunfullmäktige
antagit överisktsplanen.
Efter ett intensivt arbete har styrgruppen nu färdigbehandlat översiktsplan 2012 för Åstorps kommun
och enhälligt beslutat överlämna
den till Kommunfullmäktige för
antagande. Styrgruppen har sammanträtt 11 gånger med det första
sammanträdet 110119 och det sista
avslutande 120620. Tillsammans
med kallelse till varje sammanträde
har styrgruppen tillställts utredningar med skisser och beräkningar som
beslutsunderlag vilket inneburit att
styrgruppsarbetet varit effektivt.
Under samrådsperioden 17 oktober till 12 december 2011 hölls
kvällsmöten i kommunens samhällen. Samrådsredogörelsen fanns
tillgänglig på medborgarkontoret
och på kommunens hemsida. Styrgruppen beslöt göra justeringar
och kompletteringar av förslaget
till översiktsplan med hänsyn till
inkomna yttrande vilket innebar att
antalet synpunkter minskade under
utställningstiden.

Under utställningstiden 26 mars
till 25 maj 2012 inkom 31 skrivelser varav 14 innebar att det inte
fanns några erinringar mot förslaget
till översiktsplan, 15 innebar synpunkter och två innebar att man
motsatte sig vissa delar av utbyggnadsförslagen i översiktsplanen.
Översiktsplanen har kompletterats
efter utställningen enligt styrgruppens beslut. Kompletteringarna är
inte av sådan art att förnyad utställning krävs. PM från styrgruppens sammanträde 120620, bland
annat med beslut om godkännande
av översiktsplanen, bifogas som en
bilaga tillsammans med redogörelse
för inkomna yttrande under utställningstiden.
Styrgruppens arbete har präglats
av viljan att de olika besluten som
ligger till grund för översiktsplanen
ska fattas i samförstånd eftersom
översiktsplanen är långsiktig och
påverkar beslutsfattandet även
in på kommande mandatperiod. I
några fall har detta inte varit möjligt och det är framför allt fråga om
vindbruksplanen som moderaterna
ansett ska ingå i översiktsplanen
och inte som styrgruppen beslutat
vara ett tematiskt tillägg samt utbyggnadsområde 18 som moderaterna ansett ej ska medtas i översiktsplanen.
Styrgruppen

Översiktsplan 2012

3

Sammanfattning
Tidshorisont

I översiktsplanen föreslagna åtgärder avser
tiden fram till 2030.

Kommunens struktur

Kommunen är liten till ytan, endast cirka
9300 hektar, näst minst i Skåne. Cirka 65% är
jordbruksmark, cirka 20% består av Söderåsen som är skyddad av miljöbalken och i allt
väsentligt inte får bebyggas, cirka 5% består
av grustäktområdet Kvidingefältet som är ett
isälvsdelta. Cirka 10 % är urbaniserad mark.

Strategi och grundläggande inriktningar
Översiktsplanen har följande strategi och
grundläggande inriktningar:

1. Åkermarken som är ett nationellt intresse
ska sparas så långt som möjligt. Av tillkommande bostadsbebyggelse ligger endast 41% på
jordbruksmark.
2. De riksintressen som finns inom kommunen
ska skyddas från exploateringsåtgärder såvida
inte tungt vägande skäl motiverar obetydliga
intrång i något riksintresse. Avsteget gäller
cirka 100 bostadstomter i sydvästra delen av
riksintresset för kulturmiljön kring Nyvångs
samhälle.
3. Åtgärder enligt översiktsplanen sker med
beaktande av de nationella och regionala miljömålen.
4. Åtgärder enligt översiktsplanen sker med
hänsynstagande till den nuvarande och tillkommande befolkningen bl a genom minskad trafik
i befintlig bebyggelse, trafikregerande åtgärder,
kommunala naturreservat, nya vandringsleder,
nya gång- och cykelvägar samt förbättrade kollektiva kommunikationer som t ex tågstation i
Kvidinge.
5. Genom satsning på en grönstruktur med
bland annat nya våtmarker, grönstråk och
naturreservat gynnas folkhälsa och biologisk
mångfald vilket minskar miljöskulden.
6. Alla nya bostadsområden ska ha nära tillgång
till kollektiva kommunikationer och service,
framför allt skola, samt till naturområden.
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Bostadsproduktion

Översiktsplanen redovisar produktion av följande antal bostäder till år 2030: i småhus
840 st (61%), i radhus 120 st (9%), i flerbostadshus 420 st (30%).

Verksamheter

Översiktsplanen redovisar cirka 80 hektar nya
verksamhetsområden varav 70 hektar på kommunal mark och 10 hektar på enskild mark.
65 hektar har eller kan få tillgång till industrispår. Alla områden har anslutning till omgivande övergripande vägnät.

Befolkning

Åstorp är en relativt ung kommun med cirka
24% av befolkningen i åldern 0-17 år och
drygt 16% i åldern 65 år och äldre. Andelen av
befolkningen med utländsk bakgrund har ökat
med cirka 50% under de senaste åren och är nu
cirka 24% vilket är något högre än genomsnittet för Skåne.
Det är i första hand barnfamiljer som flyttar
till kommunen. Under de senaste 10 åren har
befolkningen ökat med cirka 1800 personer till
14800 invånare och förväntas öka med cirka
2600 personer till 17400 invånare 2030; en
något lägre ökningstakt än under den senaste
10-årsperioden.

Sysselsättning

Sysselsättningen i kommunen domineras
fortfarande av tillverkningsindustrin. Nettoutpendlingen har under de senaste åren konstant
legat vid cirka 700 personer. Utpendlingen mot
Helsingborg dominerar medan det finns en
nettoinpendling från kommunerna öster om
Åstorp.

Infrastruktur

Översiktsplanen innehåller följande särskilt
viktiga åtgärder i infrastrukturen:
Järnvägar: Tågstopp i Kvidinge med ny station.
Vägar: Ny förbifart väster om Kvidinge som
sammanbinder riksväg 21 med länsväg 1780,
Sånnavägen.
Gång- och cykelvägar: Ny gång- och cykelväg
från Nyvång till Hyllinge vilket innebär att
man skulle få en sammanhängande cykelled
från Hyllinge – Kvidinge via Nyvång - Åstorp.

Bakgrund
För att översiktsplanen ska bli ett slagkraftigt
dokument ska den omfatta det som är väsentligt
för att ange huvuddragen i kommunens utveckling enligt nedanstående lagtext.
När kommunfullmäktiga antagit översiktsplanen ankommer det på kommunens styrelser,
nämnder och förvaltningar att anpassa sin
verksamhet till översiktsplanens mål och intentioner så översiktsplanen blir en integrerad del
i kommunens planering på olika nivåer.
En översiktsplan är inte bindande men ett
grundläggande och viktigt styrdokument. Planen ska aktualitetsprövas en gång varje mandatperiod.

Tidshorisont

Tidshorisonten för detta arbete är år 2030.

Syfte

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara
lätt att förstå och realistiskt genomförbar.
Denna översiktsplan är därför inte en vision
utan ett realistiskt arbetsunderlag för kommunens styrelser och förvaltningar.

Arbetets organisation

Arbetet har bedrivits med en beslutande
styrgrupp bestående av ledande politiker från

kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden nämligen:
KS-ordförande Ronny Sandberg(s) ordförande,
oppositionsråd Ulf G. Persson (m), Bygg- och
miljönämndens ordförande Sven Berlin (s),
Gunilla Karlsson (s), Hans-Ingvar Jönsson (c)
samt Arne Malm (c), Bengt Sebring (m) och
Katrina Dakouri (m). Pontus Pålsson (m) är ersättare men har deltagit som beslutande vid åtta
sammanträden vid ordinarie ledamots frånvaro.
Reino Persson(s) har ersatt Gunilla Karlsson vid
tre tillfällen.
Deltagande tjänstemän har varit kommunchef
Claes Jarlvi, samhällsbyggnadsenhetschef
Mikael Fors, stadsarkitekt Lena Rönning (janmars 2011), planarkitekt Linda Svederberg,
miljösamordnare Anders Aronsson samt projektledare Johan Mogensen, tillika sekreterare
och ansvarig för översiktsplanearbetet.
Styrgruppen har haft 11 protokollförda sammanträden.
Arbetet har också presenterats för och diskuterats med samtliga förvaltningschefer och övriga
strategiska tjänstemän i kommunen.
Planen har antagits av kommunfullmäktige 29
oktober 2012.

Plan- och bygglagen
Kapitel 3. Översiktsplan

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 mark- och
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 vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen och följa gällande miljö		
kvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna över		
siktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse
för en hållbar utveckling inom kommunen, och
5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som anges i 7 kap.
18 § första stycket miljöbalken.
6§. Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt 		
framgår.
8§. Om planförslaget kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som anges i
6 kap. 11§ miljöbalken, ska kommunen låta det bli föremål för samråd och granskning på
ett sätt som uppfyller också kraven i 6 kap. 11-18 och 22§§ miljöbalken.
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Det regionala perspektivet
Åstorp i regionen

Nordvästra Skåne är en del i en regional bostads- och arbetsmarknad som omfattar hela
västra Skåne. Det innebär att varje kommun
ingår i en större näringsgeografisk enhet som
även sträcker sig utanför nordvästra Skåne.
Det medför att osäkerheten då det gäller
befolkningsutvecklingen i kommunen är stor
och att det bl a är läget, serviceutbudet, de
kollektiva kommunikationerna, kommunens
identitet - d v s hur kommunen upplevs och
marknadsförs - kulturlivet, närheten till attraktiva naturområden och överhuvudtaget kommunens förutsättningar i vid bemärkelse som
blir avgörande för vilken nettoinflyttning eller
nettoutflyttning som kommunen får.
Det finns behov av en regional samordning i
planeringen för att undvika kommunala felinvesteringar, men i en marknadsekonomi är
det de fria marknadskrafterna som styr. Det är
därför nödvändigt att göra en så säker analys
som möjligt av kommunens framtidsutsikter.

Folkmängden i Skåne och Åstorp

Folkmängden i Skåne har ökat med cirka
102 000 under den senaste 8-årsperioden
(2000-2008) till 1 231 062 eller i genomsnitt
12 750 personer/år. Åstorps befolkning har under samma tid ökat med 1660 personer till
14 667 eller i genomsnitt 208 personer/år.
I såväl Skåne som Åstorp beror befolkningsökningen till stor del på utrikes inflyttade.
2002-2009 ökade andelen invånare med utländsk bakgrund i Åstorp med 1188 personer
från 2344 till 3532, en ökning med 51%.
Denna stora inflyttning har varit möjlig endast
tack vare att det har funnits tomma lägenheter
i sydvästra delen av Åstorp och att det skett en
ökad generationsväxling i villabeståndet. Andelen av befolkningen med utrikes bakgrund
har ökat från 17,8 till 24,1%. Under 2009 var
nettoflyttningen av inrikes födda -55 personer
och för utrikes födda +135 personer. Framöver kommer inflyttningen av utrikes födda att
minska bl a därför att det inte finns några lediga
lägenheter.
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Kommunens attraktionskraft

Det finns 65 tätorter i nordvästra Skåne. Många
av dessa tätorter har stor attraktionskraft därför:
att de ligger nära Helsingborg med all dess
service;
att de har god närservice;
att de ligger nära havet;
att de har goda kollektiva kommunikationer.

Attraktionskraften i våra samhällen
Åstorp har god attraktionskraft av framför allt
tre orsaker:
- relativ närhet till Helsingborg;
- närheten till Söderåsen. Denna närhet måste
framhållas och accentueras i samhällsplaneringen;
- goda kollektiva kommunikationer.

Hyllinge har god attraktionskraft framför allt
av tre orsaker:
- stor närhet till Helsingborg;
- mycket god närservice, framför allt avseende
den extraordinära handelsservicen;
- goda kollektiva kommunikationer, lika bra
som de från Åstorp; dock inte tåg.
Kvidinges attraktionskraft är svårdefinierbar.
Samhället har en kulturbetingad identitet
framför allt genom området kring kyrkan, men
handelsservicen är svag. De kollektiva kommunikationerna kommer att förbättras när tågen
stannar i Kvidinge 2013 då framför allt förbindelserna under helgerna kommer att förbättras
starkt.
Nyvångs attraktionskraft bedöms som liten.
Om samhället ska bli ett bosättningsalternativ i
nordvästra Skåne krävs det krafttag för att göra
samhället attraktivare. Bl a bör Nyvångshögen
göras till ett attraktivt strövområde med allemansrättslig karaktär.

Konkurrerande kommuner/orter
utanför kommunen

Västra Skåne kommer att fortsätta att öka sin
befolkning. Fram till 2030 kan befolkningen
beräknas öka med cirka 200 000 invånare.
Det skulle vara önskvärt med en jämnare fördelning av denna befolkningstillväxt över hela
Skåne, men marknadskrafterna styr och den

kommunala självbestämmanderätten är stark.
För närvarande saknar staten eller regionen
egentliga styrmöjligheter så länge kommunerna
följer de regler som finns i plan- och bygglagen
och miljöbalken.

En bostadsproduktion mellan år 1990-2009 om
845 bostäder plus att cirka 300 tomma lägenheter har fyllts har gett en befolkningsökning om
1544 personer, d v s 1,35 per bostad som tagits i
bruk eller nyproducerats.

Det framförs ofta att det är viktigt att spara den
värdefulla jordbruksmarken, men jordbruksmarken är inget riksintresse och har i realiteten
ett mycket svagt skydd. I Danmark styr staten
genom amten mycket hårdare, men Danmark
är till ytan så mycket mindre än Sverige - 1/11
av Sveriges yta - att behovet av styrning är uppenbart.
En så stor befolkningsökning som förväntas i
västra Skåne kräver en bostadsproduktion om
cirka 110 000 bostäder.
I översiktsplanerna i kustkommunerna i den
västra delen av Skåne samt Lund, Staffanstorp
och Svedala redovisas mark för 118 000 bostäder.

I hela Skåne har det producerats cirka
65 000 bostäder viket gett en befolkningsökning med 162 445 personer. 1990 fanns det
emellertid ett stort antal tomma lägenheter i
Skåne vilka nu är bebodda. Enbart i Malmö
fanns det cirka 10 000 tomma lägenheter.

I närområdet väster om Åstorps kommun finns
många attraktiva utbyggnadsorter med relativ
närhet till Helsingborgs service, många arbetsplatser, ett rikt kulturliv och havet. Dessa orter
är t ex Rydebäck, 4600 invånare, Bårslöv 2700
invånare, Påarp 2750 invånare, Ödåkra 4800
invånare, Viken 3753 invånare och naturligtvis
regioncentrum Helsingborg med 92 000 invånare. I närområdet finns också Höganäs och
Ängelholm med kringliggande mindre orter
som också har en relativt stor attraktionskraft.

Söderåsstaden

Om Åstorps kommun skall hävda sig i denna
tuffa konkurrens måste man börja jobba med
sin attraktivitet, profilera och marknadsföra sig.
Söderåsstaden är ett slagkraftigt marknadsföringsnamn!

Sedan 2001 har Skånes befolkning ökat med
cirka 102 000 personer men det har bara producerats cirka 35 000 bostäder. Det innebär att det
nu råder bostadsbrist i 32 av 33 kommuner i länet. Kommer denna bostadsbrist att kunna lösas
inom en överskådlig framtid? Svaret är nej, om
bara de fria marknadskrafterna får råda.
Orsaken är att de exploatörer som ägnar sig åt
att producera bostäder väljer de områden där
efterfrågan är störst och där det finns en stark
köpkraft. Man är helt enkelt inte intresserad av
att bygga billiga bostäder utan vänder sig endast
till den köpstarka marknaden.
I Sverige har under de senaste 10 åren andelen hyresrätter ökat med 2% medan andelen
bostadsrätter ökat med mer än 50%. En normal
insats vid köp av en nyproducerad bostadsrätt i
de kustnära orterna i västra Skåne är
30 000:-/kvm. En normal hyreskostnad för en
nyproducerad lägenhet är 1400-1500:-/kvm i
årshyra.
Om marknaden på en ort inte tål dessa kostnader bygger man inte där.

Bostäder

Tabell 1. Bostadsfördelning 1990-2009
1990

2000

2009

Bostäder

antal

%

antal

%

antal

%

i småhus

3683

68,3

3906

65,1

4104

65,8

i flerbostadshus

1711

31,7

2093

34,9

2135

34,2

Summa

5394

100

5999

100

6239

100
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Historik över bostadskostnadernas utveckling
Under de senaste 50 åren har prisutvecklingen enligt konsumentprisindex ökat cirka
11 gånger.
1960 var årshyreskostnaden för en nyproducerad lägenhet cirka 40:-/kvm.
2010 är årshyreskostnaden för en nyproducerad lägenhet cirka 1400:-/kvm.
Det innebär att hyreskostnaderna ökat
35 gånger trots att bostadsstandarden knappast ökat.
1960 var produktionskostnaden för en bostad
i medeltal 800:-/kvm.
2010 är produktionskostnaden för en bostad i
medeltal cirka 20.000.-/kvm men stora variationer finns, framför allt till högre kostnader.
Detta innebär att produktionskostnaden ökat
25 gånger under tidsperioden.
Bostadskostnaderna har alltså stigit 2-3 ggr.
så mycket som konsumentprisindex.
Detta beror på :
- en helt ny syn på bostaden som ett kapitalplaceringsobjekt och inte en social rättighet;
- en avreglerad bostadsmarknad där tidigare
statlig kostnadskontroll försvunnit;
- accelererande kostnader på såväl byggnadsmaterial som övriga entreprenadkostnader;
- höjda kostnader för kommunal tomtmark
och kommunala avgifter samt
- ökade avkastningskrav på insatt kapital från

Vem flyttar till Åstorp?
Det är i första hand barnfamiljer som flyttar till
Åstorps kommun. Således är det stort inflyttningsöverskott i åldrarna 0-15 år och 25-44 år
men ett stort utflyttningsöverskott i åldrarna
19-24 år. Det innebär att de flesta barn flyttar
hemifrån när dom slutat skolan med undantag
för utrikes inflyttade där det finns ett inflyttningsöverskott även i dessa åldrar. Utan inflyttningen från utlandet hade kommunen minskat

bostadsproducenterna och bostadsförvaltarna.
Kostnaden för en kommunal tomt i Åstorp har
ökat 30-50 gånger under den senast 50-årsperioden. När den helt övervägande belåningen
av bostäder skedde med ”statlig belåning” var
förutsättningen för lån att produktionskostnaden inte översteg ett visst godkänt belopp.
Vid försäljning var förutsättningen för godkännande av en överlåtelse av lånet till en ny köpare, att köpesumman inte fick vara för hög.
Risken för bankerna var liten eftersom den
statliga lånedelen om 25% låg ovanför bottenlånet och kommunerna gick i borgen för 40%
av den statliga lånedelen. Hela lånet omfattades också av en räntegaranti som innebar att
när räntan översteg nivån för den garanterade
räntan fick man räntebidrag för den överskjutande delen.
De statliga kostnaderna för låneformen ökade
kraftigt med ökande antal bostäder varför den
avskaffades successivt med början för snart
20 år sedan. Bostadsbristen byggdes emellertid bort och i stället fick Sverige på många
orter ett bostadsöverskott som nu på nytt
förbytts i en bostadsbrist.
2008 avskaffades investeringsbidraget för
nybyggnad av hyresbostäder. Investeringsbidragets främsta syfte var att möjliggöra
byggande av hyresbostäder i orter där hyresmarknaden inte tål de fulla hyreskostnaderna
vid nybyggnad - beroende på de uppdrivna
byggkostnaderna.

sin befolkning med cirka 200 personer under
perioden.
Befolkning
Åstorps kommun är en relativt ung kommun
och andelen utländska medborgare är relativt
hög vilket framgår av befolkningsstatistik från
2009, se tabell 2 nedan.

0-17 år

Utrikes
födda

49,3%

50,7%

23,7%

60%

16,3%

36,6%

9,6%

24,1%

18,4%

9,1%

39,3 år

Helsingborg
(128 539 inv)

51,1%

48,9%

20,1%

61,8%

18,1%

34,1%

11,2%

25,3%

19,2%

7,7%

41,0 år

Skåne
(1 231 062 inv)

50, 5%

49,5%

20,4%

61,5%

18,1%

35,6%

9,8%

22,5%

17,4%

8,1%

40,8 år
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Kvinnor

8
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Utländsk
bakgrund

Könsfördelning

Utländska
medborgare

Tabell 2. Befolkningsstatistik 2009, Åstorp i förhållande till Helsingborg och Skåne

Sysselsättning-pendling
Inpendlingen var (2009) 2997 personer och
utpendlingen 3681 personer, dvs det är 684 fler
personer som från Åstorp pendlar till sitt arbete
i annan kommun än som från annan kommun
pendlar till Åstorps kommun för att arbeta.
Nettoutpendlingen har legat konstant vid cirka
700 personer under de senaste 10 åren. Pendlingen inom kommunen, dvs från en tätort till
en annan eller från tätort till landsbygd eller
tvärtom, var 2803 personer.
Den dagliga arbetspendlingen över kommungränserna i NV-Skåne bedöms idag uppgå till
35 000. Västra skåne är en regional arbetsmarknad. Det är inte möjligt att uppnå en balans
mellan befolkning och sysselsättning i varje
kommun. Det väsentliga är att det tillkommer arbetstillfällen inom NV-Skåne, men det
är ganska ointressant inom vilken kommun
arbetsplatserna finns, eftersom det inte går att
styra var de boende i en kommun ska arbeta.
Det innebär att fler arbetstillfällen i kommunen
inte behöver innebära ökad befolkning.
Inom Åstorps kommun har ca 5800 personer
(3098 män och 2702 kvinnor) sin arbetsplats
(dagbefolkning). Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (de som bor i kommunen) var
2009 6484 st vilket innebär att cirka 75% av
befolkningen i arbetsförålder (16-64 år) är
förvärvsarbetande. Trenden inom Åstorps kommun liksom i flertalet andra kommuner är att
andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin
minskar och andelen sysselsatta inom tjänstenäringar ökar.

legoföretag, handel och transport, offentlig
sektor och tjänstesektor.
De större företagen utvecklar kvalitets- och
säkerhetssystem och de legoföretag som inte
uppfyller dessa krav slås ut.
Antalet nystartade företag per 1000 invånare i
åldern 16-64 år var under 2009 i Åstorps kommun 7,9 stycken. Att jämföra med följande
kommuner: Bjuv, 7,2; Klippan, 11,9 ; Malmö,
13,0; Lund, 11,7; Helsingborg, 10,7; Ängelholm,
12,0; Perstorp, 9,1; Båstad, 13,4; Höganäs, 12,1;
Hörby, 4,5; Osby, 8,1.
För att få en positiv utveckling i näringslivet
måste man leta efter tillväxtmöjligheter.
Små och medelstora företag har den största
tillväxtpotentialen.
De stora företagen måste ofta växa i volym men
det innebär inte att man med automatik anställer nya människor. De lågutbildade riskerar att
bli arbetslösa och är också de grupper som ständigt är i riskzonen när arbetsmarknaden mattas.
I synnerhet de större företagen kräver en allt
högra kompetens.
De tillverkande företagen måste satsa på en
långsiktig kompetensutveckling och strategiskt
tänkande.
Samhällets ansvar är att tillfredsställa en grundkompetens, men företagen måste engagera sig
mer -gärna i samverkan med kommunerna- för
att skaffa sig den kompetens man efterfrågar.

Utvecklingstendenser i näringslivet
Vi går mot en ökad automatisering och krav på
större kompetens. Man kan indela sysselsättningen i större företag, tillverkande företag,
Tabell 3. Branschfördelning arbetstillfällen i Åstorps kommun (2009)
Jord- och skogsbruk

118

Hotell/restaurang

118

Utbildning

624

Tillverkning/utvinning

1843

Information

20

Vård och omsorg

572

Energi/miljö

38

Finans/försäkring

30

Kulturella och personliga
tjänster

18

Byggverksamhet

477

Fastighet

46

Okänd verksamhet

48

Handel

982

Företagstjänster

334

Transport/magasinering

251

Offentlig förvaltning

149
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Slutsatser
Att jämföra medelpriser för småhus vid försäljning kan vara ett sätt att jämföra kommunernas
attraktionskraft.
Tabell 4. Medelpris för småhus vid försäljning (2008)
Kommun

Mkr (Tax.värde Mkr)

Åstorp

1,4 (0,9)

Helsingborg

2,6 (2,0)

Bjuv

1,1 (0,9)

Höganäs

2,2 (1,8)

Ängelholm

2,1 (1,6)

Landskrona

2,0 (1,4)

Klippan

0,9 (0,7)

Högst i Skåne
Lomma

3,4 (2,4)

Malmö

3,2 (2,4)

Vellinge

3,5 (2,9)

Lägst i Skåne
Osby,
Östra Göinge

0,7 (0,5)

Utifrån denna tabell kan man dra några slutsatser. Kustkommunerna i har alltid högre värden
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än inlandskommunerna. Ju längre man kommer från kusten, desto mer sjunker priserna.
Åstorp har en högre prisnivå än Bjuv dels p g a
Hyllinges stadsnära läge, dels p g a närheten till
Söderåsen.
Även i de kustnära kommunerna tvingas man
efter hand att bygga längre från kusten. ”Guldlägena” håller på att ta slut.
Åstorps kommun kan genom att lansera ”Söderåsstaden” och genom att erbjuda Söderåsnära
bostäder konkurrera med kustkommunernas
andrahandsområden. Söderåsstaden kan på sikt
bli ett ”guldläge nr 2”.
I första hand är Åstorps kommun intressant för
de som önskar bygga en villa.
Befolkningsutvecklingen hänger nära samman
med bostadsbyggandet.
Om det inte byggs några bostäder i kommunen
minskar befolkningen på sikt.

Landsbygdens verksamheter
Åstorps kommun är mycket liten till ytan, endast cirka 9300 hektar. Av denna yta är ca 70%
av marken är jordbruksmark (högklassigare i
väster och av något lägre klass i öster), ca 20%
av marken är skyddad med stöd av miljöbalken
och får inte bebyggas (Söderåsen) och ca 10%
av marken är tätortsmark eller annan urbaniserad mark.

”Jord-och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på
ett från synpunkt tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.”
3 kap. 4§ Miljöbalken

Karta 1. Jord- och skogsbruk
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Jordbruk och därmed sammanhängande verksamheter
Stora delar av kommunen är präglad av högvärdig jordbruksmark. Jordbruksmarken är inte ett
riksintresse men en stor nationell tillgång. Cirka 65 % av kommunens yta består av åker eller
betesmark. Betesmarken är av liten omfattning,
cirka 300 hektar. Inom kommunen finns cirka
6000 hektar åker. De bästa jordarna finns i
den västra och norra delen av kommunen med
åkermark av klass 8 och 9, medan åkermarken i
den nordöstra delen består av klass 7 och längst
i öster av klass 6. Längs Söderåsens nordsluttning finns mindre åkerarealer med inslag av
betesmark av klass 3 och 4.

Skyddsavstånd
För jordbruk med olika typer av djurhållning
växlar behovet av skyddszon och bredden på
denna. Miljökontoret ska höras vid enskilda
bygglov utanför planlagt område. Med tanke
på luktproblem från djurstallar bör avståndet
mellan svin- och fjäderfästall och tillkommande
bebyggelse vara cirka 500 meter och mellan
nötkreaturstall och tillkommande bebyggelse
200-300 meter.
Beträffande ridanläggningar anges i Boverkets
Allmänna råd 1995:5 ett skyddsavstånd om
500 meter men detta avser större ridhus och
yrkesmässigt bedriven hästverksamhet. Vid
gårdar med 3-4 hästar är 200 meter tillfyllest.
Numera godkänns mindre avstånd.
Med tanke på luktproblem från gödselspridning
på åker, då gödsel från nötkreatur-, fjäderfä-,
och svinhållning kan tänkas förekomma, bör
avståndet mellan åkerkant och tillkommande
bebyggelse vara cirka 100 meter.
Om detaljplan upprättas förutsätts att avståndet
prövas i samband med upprättande av detaljplanen. Ovanstående avståndsregler gäller således
där detaljplan inte finns.
Beslut:
Avståndet mellan svin- och fjäderfästall och
tillkommande bebyggelse utanför detaljplan
ska vara omkring 500 meter med avvikelser
beroende på vindriktning, antal djurenheter och
vegetation.
Avståndet mellan nötkreaturstall och tillkommande bebyggelse utanför detalj-plan ska vara
200-300 meter med avvikelser beroende på
vindriktning, vegetation och antal djurenheter.
Avståndet mellan åkerkant från åker där gödsel
från nötkreatur-, fjäderfä- och svinhållning kan
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tänkas förekomma och tillkommande bebyggelse ska bestämmas med hänsyn till vindriktning,
vegetation eller andra förhållanden som påverkar olägenheterna vid gödselspridning.
Vid upprättande av detaljplan ska skyddsavståndet bestämmas i samråd med omgivande
jordbruksföretag samt miljöförvaltningen.
Där kommunen är markägare ska restriktioner
införas i arrendeavtal så att gödselspridning och
användning av bekämpningsmedel inte tillåts
närmare än 100 meter från bostäder.
Nytillkommande enstaka bostadshus får inte
placeras så att de påverkar jordbruksdriften på
ett negativt sätt.

Komplementverksamheter till jordbruket
Jordbruket har genomgått en mycket stark
rationalisering mot enheter med allt större
arealer under de senast 50 åren. Arealmässigt
små jordbruksenheter har svårt att bli lönsamma om man inte inriktar sig på nischade
verksamheter och ofta klarar man inte ett
arvskifte pga de höga marknadsvärdena utan
då säljs egendomen till någon som inte har
jordbruket som sin huvudsakliga sysselsättning.
Ett sätt att förbättra lönsamheten för ett jordbruksföretag är att hitta någon verksamhet som
kompletterar verksamheten som t ex gårdsbutik med försäljning av lokalt odlade eller
producerade produkter, bed&breakfast, ”bo på
lantgård”, turridning, café, naturguidning m.m.
Ofta krävs det någon form av tillstånd, t ex från
den kommunala miljömyndigheten, för att få
bedriva sådan kompletterande verksamhet. Det
är viktigt att berörda kommunala myndigheter
har en positiv inställning till och ger aktivt stöd
och goda råd till den som vill starta upp sådan
verksamhet.
Beslut:
Åstorps kommun är positiv till kompletterande
verksamheter inom jordbruket som dels ger
ökade försörjningsmöjligheter, dels gör landsbygden mer tillgänglig för turister och därmed
gör kommunen attraktivare för besökare.
Genom så kallade beträdor, gärna belägna inom
skyddszonerna kring bäckar och åar, kan jordbrukslandskapet bli tillgängligt för vandrare.
Flera jordbruksenheter kan lämpligen samverka
kring rid- och strövstigar så att man får sammanhängande stråk i landskapet.
Ett besök i jordbrukslandskapet ska kunna bli en
mångsidig upplevelse.
” Jord-och skogsbruk är av nationell betydelse.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.”
3 kap. 4§ Miljöbalken

Skogsbruk och därmed sammanhängande verksamheter
Skogen är i dag vårt land mest betydelsefulla,
förnyelsebara naturresurs. Den är underlag
för en av våra viktigaste näringar och den ger
arbete för många människor.
Skogen har stor betydelse för landets ekonomi
och också för utrikeshandeln. Skogen har även
stor betydelse för friluftsliv och rekreation. I
Åstorps kommun omfattar skogsmarken cirka
1375 hektar eller cirka 15% av kommunens yta
och är i sin helhet lokaliserad till Söderåsen.
Beslut:
Ytterligare bebyggelse inom den skogbevuxna
delen av Söderåsen ska inte tillåtas. Det innebär
att utökning av de bebyggda områdena inom
områdena vid Kärreberga och Körslätt inte ska
ske utanför de områden där det finns detaljplan
eller områdesbestämmelser.

Komplementverksamheter till skogsbruket
Skogsbruket är oftast, i motsats till jordbruket,
inte beroende av byggnader och kräver inte
heller samma intensiva skötsel som jordbruket. Två verksamheter hänger dock ihop med
skogsbruket nämligen, jakt och anläggningar
för förädling av skogsråvara som sågverk etc.
På Söderåsen finns en stor viltpopulation med
dovhjort som beräknas till 400-500 individer.
Detta innebär ett stort tryck mot framför allt
växande lövskogsplantor.
Beslut:
Anläggningar för förädling av skogsråvara annat än för husbehov får endast tillkomma efter
prövning genom upprättande av detaljplan.
Övernattningsstugor för jakt får inte uppföras
utan bygglov.

Andelen barrskog på Söderåsen bör minskas.
Lövskogsbruk bör tillämpas vilket innebär att
granen successivt ersätts med lövskog. Befintliga diken eller nya dikningar får inte hota eller
skada sumpskogarnas, kärrens och mossarnas
biologiska mångfald.
I enlighet med den fördjupade översiktsplanen
för Söderåsen bör tillgängligheten för friluftsliv
och rekreation ökas.

” Skogen är en nationell tillgång som ska skötas
så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls.”
1§ Skogsvårdslagen
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Riksintressen och regionala intressen
Staten pekar ut riksintressen för att visa på område, plats eller enstaka objekt av nationell betydelse. I översiktplanen redovisar kommunen hur dessa ska tillgodoses. I Åstorps kommun finns
riksintressen inom naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, vägar och järnvägar.
Utöver riksintressen finns även regionala och kommunala intressen att ta hänsyn till inom flera
områden. Det kan till exempel vara strandskydd, fornlämningar, vattentäkter m m. Till detta kapitel hör regleringskartan (bilaga).

Riksintressen för naturvård,
kulturmiljö och friluftsliv
Rönneån. Riksintresse för naturvård
och riksintresse för friluftsliv.

Beteckning N40 och LF1. Avgränsning framgår
av regleringskarta.
Riksintresset omfattar en relativt begränsad del
av Rönneåns dalgång.
Området flyter fram i en bördig öppen jordbruksbygd med oftast betesmarker närmast ån.
Nedströms Tommarp är ådalen bred med en
platt dalbotten. Den slingrande åfåran kantas av
mer eller mindre fuktiga betesmarker med en
artrik vegetation. Från landsvägen ÄngelholmKvidinge har man god utsikt över ådalen. Från
Tommarps kungsgård och uppströms smalnar dalgången. Stränderna kantas här ofta av
alridåer. Det så kallade Tommarps ene, som
genomskärs av ån, är ett åsgropslandskap av
stor skönhet. Betsmarker med vackra ekbestånd
täcker backarna.
Inom området får inga åtgärder vidtas som förändrar landskapets karaktär. Ingen bebyggelse
bör tillåtas, således ej heller för jordbrukets
behov. Ekonomibyggnader för jordbruket kan
uppföras längre från åsträckan. Ingen plantering av skog bör tillåtas. Utdikning bör ej heller
tillåtas.
Beslut:
Åstorps kommun har inte något att erinra mot
riksintresset.
Rönneåkommittén som består av berörda kommuner, AB Sydvatten, Länsstyrelsen m.fl. samordnar sin verksamhet med Rönneåns vattenråd
som består av representanter för kommuner,
industri, markägare m fl och arbetar med vattenkontroller, åtgärdsprogram m m. Det finns
således en regional samverkan kring Rönneån.

Söderåsen. Riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv.

Beteckning N 48 och LF2. Avgränsning framgår
av regleringskarta.
Området är intressant ur många aspekter, bl.a.
ekologi, geologi, botanik, hydrologi*, limnologi*
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och miljö. Området utgör en del av Söderåsen
med närmast anslutande slänt. Åsen är långsträckt och spolformad med längdriktningen i
nordväst/sydost. Åsens överyta bildar en platå
med i huvudsak mycket små topografiska*
variationer. Åsen genomskärs av ett större antal
sprickdalar som delar upp platån i sektioner. De
största och mest bekanta sprickdalarna är Klöva
Hallar, Skäralid och Odensjön med Nackarpsdalen. Sprickdalarna är i huvudsak tektoniskt*
betingade och löper oftast med stora riktningsförändringar genom platån. I Klöva Hallar och
Skäralid uppgår djupet hos dalgångarna på vissa
ställen till 65 meter.
Själva åsen består av urberg och ansluter i ursprung och ålder till berggrunden i norra Skåne
och södra Småland. Huvudbergarten är gnejs
med ett inslag av grönsten i mindre sammanhängande linser. Ett flertal diabasgångar* skär
genom åsen i dess längdriktning. Vidare finns
även sprickzoner med kvarts och fältspat. Berggrunden går i dagen, framför allt i förkastningsbranterna och sprickdalarna. Åsen omfattas
av sedimentbergarter* som dock i huvudsak är
överlagrade av kvartära* bildningar. De kvartära avlagringarna består mest av moräner avsatta
genom serier av isrörelser från olika riktningar.
Dessutom finns det omfattande isälvsavlagringar i form av bl a deltabildningar och åskomplex.
Av särskilt intresse är bl.a. de stora isälvsavlagringarna i form av deltabildningar på åsens
nordsida, Kvidingefältet.
Huvuddelen av åsen består av skogklädd mark.
Den första granen planterades på Söderåsen
1875, men den stora planteringsvågen kom i mitten av 1900-talet som ett resultat av den dåtida
skogspolitiken med inriktning på hög produktion
av skogsråvara. Stora arealer betesmark granplanterades och flera lövskogar omfördes till gran.
På Söderåsen har Skogsvårdsstyrelsen utfört en
nyckelbiotopsinventering av skogen. En nyckelbiotop är en livsmiljö som hyser många hotade och
sällsynta arter. Oftast är det alkärr och ädellövskog
med gammal skog som utgör nyckelbiotoper. På
Söderåsen är det cirka 40 mindre områden som
har redovisats. Flera av dessa ligger inom nationalparken i Klippans kommun.

Halva arealen består av planterad granskog, huvudsakligen gran. Resterande arealer innehåller
främst ädellövskog. Barrskogen finns främst
i nordväst och på åsens platå. Gammal granskog med utvecklat fältskikt finns sparsamt,
för övrigt rör det sig om tät, fältskiktlös, granskog. Lövskogen bildar stora sammanhängande
arealer i åsens sluttningar och raviner samt i
sydost. På platån dominerar hedbokskogar och
mer sporadiskt ekskogar med både bergek och
skogsek. I sluttningarna uppstår en zonering
som från hedskog i krönlägen successivt övergår mot artrika ängsskogar i de lägre delarna.
Ask, avenbok, björk och al utgör även ett betydande inslag i lövskogarna. Även rena bestånd
av dessa trädslag finns representerade, främst al
i fuktiga sänkor i form av alkärr. Vid Klöva hallar utbreder sig hedlövskogar på platån. Bokskog av hög ålder dominerar, men även ett stort
inslag av ek finns i lövarealen och särskilt intressant är förekomsten av bergek i bestånden.
Fältskiktet är sparsamt i hedskogarna. Vanliga
arter är vitsippa, harsyra och ängskovall. Längs
åsens norra sluttning och i Skäralidsområdet
blandas avenbok, al och askskogar i fuktiga
partier. Skogarna är som regel av hedkaraktär i
krönlägen och övergår mot ängsskogar i sluttningarnas nedre delar med gulplister, kirskål
och skogsbingel i fältskikten.
Artrika ängsskogar finns väl utvecklade längs
Söderåsens sluttning. Av särskilt intresse är här
det stora inslaget av avenbok, ask och (alm) i
lövskogsbestånden.
Arter av speciellt intresse i Söderåsens ädellövskogar är bergbräken, blåsippa, kransrams,
vårört, skogsvicker, bokarv, myskmadra,
skogsveronika, trolldruva, kambräken, strövlosta, skugglosta, hässleklocka, skogsbräsma,
lundbräsma, tandrot, skärmstarr, dvärghäxört,
mellanhäxört, storhäxört, hålnunneört, granbräken, skogsbingel, lundvårlök, murgröna,
springkorn, vätteros, sårläka och aklejruta.
Sluttningsvegetationen i de stora sprickdalarna
är också av särskilt intresse. Dels är vegetationen i stort opåverkad av mänskliga ingrepp och
dels är de klimatiska betingelserna i dalarna
mycket varierande vilket även återspeglas i
vegetationens sammansättning. Bl a finns fler
arter av mossor som betraktas som oceaniska.
Vidare innebär skiftande berggrundsunderlag
och sluttningarnas exponering mot olika väderstreck att vegetationen representeras av ett
stort antal varianter av vegetationstyper.

Förutom karakteristiska lövskogsarter på
Söderåsen växer i sluttningarna skuggbräken,
glansnäva, gaffelbräken, svartbräken samt ett
flertal mycket sällsynta eller ovanliga mossor. Bland häckande fågelarter i anslutning till
lövskogarna kan nämnas stenknäck, liten flugsnappare, mindre hackspett, skogsduva, glada,
bivråk, korp och grönsångare.
På Söderåsen finns ett antal markområden med
lång kontinuitet med avseende på hävd under
ogödslade former. Dessa objekt innehåller ett
stort antal skyddsvärda arter. Några av objekten representerar även från kultursynpunkt
skyddsvärda strukturer då de är kompletta och
i stort oförändrade sedan lång tid.
Vattendragen i de stora ravinerna är förhållandevis opåverkade då arealen jordbruksmark
i anslutning till dessa är mycket liten. Bäckarna
innehåller bl a därför en intressant fauna och
flora med bl a lokala öringstammar och reofila
mellaneuropeiska arter.
Beslut:
Åstorps kommun har inte något att erinra mot
riksintresset. Kommunen kommer att inom
ramen för en fördjupad översiktsplan undersöka förutsättningarna för att bygga ut området
norr om ”Galgabacken” på Björnåsområdet med
bostäder.
Åstorps kommun är av åsikten att för att säkerställa riksintresset bör intentionerna i den interkommunala planeringen för Söderåsen genomföras. Beträffande norrsluttningen konstateras
att utbyggnadsområdena enligt översiktsplanen
i huvudsak inte strider mot riksintresset.

Ordförklaringar
(med * markerade ord)
Hydrologi - vetenskapen om vatten
Limnologi - sötvattnets växt- och djurliv
Topografiskt - höjdförhållande
Kvartär - fjärde geologiska perioden
Tektoniska - jordskorpans uppbyggnad
Diabas - bergart
Sediment - jordart avsatt genom fällning
Reofila - strömälskande
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Nyvångs samhälle med närområde.
Riksintresse för kulturmiljövård.
Beteckning L: K 31. Avgränsning framgår av
regleringskarta.
Nyvång är beläget strax väster om Åstorp i den
nordvästskånska slättbygden. Stenkolsfyndigheter i dessa delar av Skåne har gett upphov
till ett flertal gruvindustrier och samhällsbildningar. För att provborra och eventuellt
bryta kol inom området bildades 1898 Skånska
Kolbrytningsaktiebolaget. Efter flera djupborrningar beslöt man att ett schakt skulle anläggas vid Ormastorp, 3 km väster om Åstorp vid
Höganäs – Åstorps järnväg. Ormastorpsgruvan
fick namnet Carl Cervin och gruvområdet kal�lades Nyvång. Schaktsänkning startade i oktober 1907 och 1911 var det klart för brytning i
gruvan. I Nyvång ligger övre och nedre flötsen
(kollagret) så nära varandra att de inom vissa
delar av fältet har kunnat brytas tillsammans.
Under 1910-1920-talen växte ett större samhälle upp kring gruvan. Det är uppbyggt efter en
strikt geometrisk plan med bostadshus i gatulinjen. De flesta husen har ljus puts men exempelvis längs Carl Cervins väg är husen utförda med
tegelfasader. Järnvägen delar samhället i två
delar. Vid de öppna platserna i centrum ligger
byggnader med en mer allmän funktion som
t.ex. före detta gruvkontor, överingenjörens
bostad, skola och affär (numera bostäder).
Verksamheten i Nyvång lades ner 1966.
Byggnader från anläggningens första tid finns
bevarade. Maskinhuset vid schakt Carl Cervin
står kvar som ett monument över den forna
gruvdriften. Kommunen har rustat upp maskinhuset med stöd av bidrag från AMS och Riksantikvarieämbetet och det används idag dels
som gruvmuseum, dels som gymnastikhall med
omklädningsutrymmen.
Området rymmer idag en kulturhistoriskt
intressant industrimiljö som speglar den nordvästskånska stenkolsindustrins betydelse. Ett
viktigt inslag i landskapsbilden är den stora
slagghögen.
Beslut:
Staten har påtagit sig ett stort ansvar för slagghögens bevarande, dels eftersom slagghögen
samt samhället med omgivande miljö klassats
som riksintresse för kulturminnesvården, dels
eftersom länsstyrelsen har klassat slagghögen
med närområde som fornminne.
Åstorps kommun har genom åren låtit ta fram
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flera utredningar och analyser kring Nyvång.
För att säkerställa riksintresset ska bygg- och
miljönämnden upprätta områdesbestämmelser
för samhället med syfte att bevara bebyggelsens
särart.

Riksintressen för vägar och järnvägar.

I Åstorps kommun är väg 21, 112 (från 21:ans
norra anslutning till Åstorp mot E:6) och E:4
av riksintresse. För järnvägarna är Skånebanan
(Hässleholm- Helsingborg) och Söderåsbanan/
godsstråket genom Skåne (Ängelholm-ÅstorpTeckomatorp-Lund) av riksintresse.

Riksintresse Försvarsmakten.

Riksintresse för totalförsvarets militära del:
Riksintresset för totalförsvarets militära del
(3 kap. 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa
fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra
fall inte. Dels finns områden i form av övningsoch skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan
redovisas öppet. De senare har ofta koppling till
spanings-, kommunikations-, och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner
är i olika omfattning berörda av riksintresset.
I Åstorps kommun finns inga områden av
riksintresse för totalförsvaret som kan redovisas
i översiktsplanen. Inom kommunen kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av
höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i
tidigt skede i sådana plan-, miljö- och bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för
objekt högre än 20 m utanför och högre än 45
m inom tätort.
I övrigt har Försvarsmakten inga synpunkter på
samrådsförslaget.

Regionala och kommunala kulturmiljöintressen
Hyllinge. Regionalt kulturmiljöintresse.
Beteckning Kr II. Avgränsning framgår av regleringskarta.
1896 bildades Hyllinge Stenkols- och Lerindustriaktiebolag för att bryta stenkol och lera och
bedriva fabriks-, jordbruks- och hithörande
verksamhet. Redan samma år byggdes bredspårig järnväg från Hyllinge till Bjuvs station.
I oktober 1901 kunde brytningen börja och

avslutades 1928. Det är framför allt de stora
tegelfabrikerna som präglat samhället. Egentliga
arbetarbostäder, till största delen flerfamiljshus,
byggdes redan under den första tiden. Brunrött
tegel var det dominerande byggnadsmaterialet.
Miljön är fortfarande representativ för de nordvästskånska brukssamhällena under 1900-talets
första decennier. En del byggnader, småskaligheten liksom det linjära gatunätet är bevarat
från den tiden.
Beslut:
Områdesbestämmelser för ”Gamla platsen” har
upprättats och antagits av kommunfullmäktige.
Det ankommer på Bygg- och miljönämnden att
tillse att bebyggelseåtgärder inom området sker
med beaktande av områdesbestämmelserna.

Område kring Kvidinge kyrka, Tommarps kungsgård och Sånna by.
Regionalt kulturmiljöintresse.
Beteckning Kr III. Avgränsning framgår av regleringkarta. Tommarps Kungsgård skyddas av :
Värdefull fastighet, 16§ i Förordningen om statliga byggnadsminnen, SFS 1988:1229. Därtill är
borgen ett statligt byggnadsminne. Detta innebär att dessa omtråden har ett uttalat lagskydd
mot förändring av dagens markanvändning.
Den äldre bykärnan och kyrkan i Kvidinge bildar en enhetlig och väl sammanhållen miljö av
stort kulturhistoriskt intresse. De äldre byggnaderna, främst Gyllenbielkska hospitalet och
prästgården från 1700-talet, men också Klockaregården och löneboställets ekonomilängor från
1800-talet, bidrar till den unika miljön. Till
områdets slutna karaktär bidrar de höga äldre
lövträden liksom järnvägen i söder som skiljer
kyrkbyn från Kvidinge stationssamhälle.
Det öppna och mjukt kuperade odlingslandskapet norr om Kvidinge har ett väsentligt skönhetsvärde. Landskapet har utformats genom
jordbruk och boskapsskötsel och får sin karaktär av storgodsdriften vid Tommarps kungsgård.
Borgen, vars äldsta delar är från medeltiden, är
ett viktigt inslag i miljön. I huvudanläggningen
ingår också arbetarbostäder från tidigt 1900tal. Området avgränsas i öster och nordost av
den slingrande Rönneån. Markerna i och vid
dalgången har under mycket lång tid hållits
öppna genom betesdrift, och den här bevarade
traditionella landskapsbilden är av kulturhistoriskt intresse. Dessutom är dalgången biologiskt
och geologiskt intressant. Ett parti vid ån, Tommarps Ene, är ett åsgropslandskap av betydande

skönhet med gräsmark och äldre ekbestånd.
Sånna by, väster om Tommarp, är en ålderdomligt präglad miljö. Av kulturhistoriskt intresse
är framför allt att det äldre bymönstret från
tiden före skiftesreformerna är bevarat.
Bebyggelsen är väl samlad längs den gamla
slingrande bygatan och består främst av längor
från 1800-talet. Karaktäristiskt är de ljust målade boningslängorna och de rödmålade ekonomilängorna.
Beslut:
Statens Fastighetsverk ansvarar i samverkan
med arrendatorer för drift och skötsel av Tommarps kungsgård. Byggnaderna och trädgården upprustas kontinuerligt. Hela fastigheten
omfattar cirka 420 hektar varav cirka 350 hektar
jordbruksmark och 70 hektar betesmarker i
anslutning till Rönneån. Området har redan ett
starkt användarskydd genom § 16 i Förordningen om statliga byggnadsminnen, SFS 1988:1229,
Värdefull fastighet.
Statens Fastighetsverk motsätter sig en minskning av markinnehavet samt varje förändring av
dagens markanvändning på Fastighetsverkets
markinnehav inom kommunen.
Det öppna landskapet kring Rönneån är angeläget att bevara. Området har redan ett starkt
användarskydd genom § 16 i Förordningen om
statliga byggnadsminnen, SFS 1988:1229, Värdefull fastighet.

Västra Broby kyrkby. Kommunalt
kulturmiljöintresse.
Beteckning Kk IV. Avgränsning framgår av
regleringskarta.
Kyrkbyn ligger tämligen väl sammanhållen
med kyrkbyggnaden som naturligt centrum.
Viktigast är den del av byn som ligger norr om
väg E4 i anslutning till riksintresset Nyvång.
Även söder om Europavägen finns bebyggelse
av intresse.
Beslut:
Det ankommer på Bygg- och miljönämnden att
vid bygglovprövning tillse att byns särart bevaras.

Åstorps centrum. Kommunalt kulturmiljöintresse.
Beteckning Kk V. Avgränsning framgår av
regleringskarta.
Åstorps centrum är en tämligen sen samhällsbildning som tillkom i samband med järnvägens
etablering i området. Störst intresse tilldrar sig
dels ett antal byggnader och några miljöer med
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anknytning till stationssamhället och dels ett
något yngre villaområde väster om centrum.
Beslut:
En bebyggelseinventering är utförd. Det ankommer på Bygg- och miljönämnden att vid
bygglovsprövning tillse att varje byggnads särart inte förvanskas.

Tranarps by. Kommunalt kulturmiljöintresse.
Beteckning Kk VI. Avgränsning framgår av
regleringskarta.
Tranarp är en mindre bybildning i den norra
delen av kommunen. Den domineras av några
större väl bevarade gårdsanläggningar som ligger i sluttningen ner mot Rönneån.
Beslut:
Tranarps by består av sex bostadshus samt
stall- och logbyggnader. Det ankommer på Byggoch miljönämnden att vid bygglovsprövning
tillse att varje byggnads särart inte förvanskas.

Arkeologi

Avgränsning framgår av regleringskarta.
Särskilt intressanta områden har även betecknats med bokstav med tillhörande text i detta
kapitel.
Åstorps kommun är beläget i det fornlämningsrika Nordvästskåne. Inom kommunen
finns det fornlämningar från alla förhistoriska
perioder. Lämningarna består av olika typer av
gravanläggningar både sådana som syns vida i
terrängen och sådana som är under mark dolda,
boplatser, enstaka funna stenåldersredskap
och medvetet nedlagda offerfynd (depåfynd),
lämningar efter primitiv järnframställning, fossila åkrar och hålvägar samt så kallade bytomter
från medeltiden.
Beslut:
Vid planering för ny bebyggelse ska hänvändelse
alltid ske till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för
besked om ev arkeologisk förundersökning.
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Söderåsens norrsluttning och området omedelbart nedanför

Ett stråk av fornlämningar från skilda perioder
är viktiga inslag i kulturlandskapet. I huvudsak
består fornlämningarna av gravhögar, vilka
vanligen kan dateras till bronsålder (ca 1800500 f.Kr.) samt gravfält från äldre järnålder (ca
500 f Kr-.400 e Kr). Gravfältet vid Perslund i
centrala Åstorp kan sägas utgöra den västligaste
utposten i detta fornlämningsstråk. Gravhögarna ligger i glesa klungor, en vid och öster om
Björnås (A), en strax väster om Maglaby (B) och
en i kommunens östligaste del vid gränsen mot
Västra Sönnarslöv (C). Även fornlämningar under jord, utan synliga markeringar i markytan
finns i området. På Björnåsplatån har det hittats
enstaka fynd i jorden, som indikerar stenåldersboplatser.
Mindre arkeologiska utgrävningar i samband
med grustäkterna söder om Kvidinge har gett
smärre boplatslämningar som resultat. Några
urnegravar från Yngre bronsålder/ äldre järnålder har hittats vid utgrävningar vid Körslätt och
Brånhus.
I Maglaby har det grävts fram en ugn för lågteknisk järnframställning, troligen från järnåldern. Sådana ugnar är sällsynta i Skåne. Från
Maglabytrakten härrör också minst en flintyxa
från yngre stenålder. På Söderåsen finns flera
platser med fossila åkermarker och hålvägar,
fornlämningstyper som uppmärksammats först
på senare år. Även dessa ger sin prägel åt kulturlandskapet.
Söder om Björnekulla kyrka på ”Kalvaliden”,
har en arkeologisk undersökning utförts över
det område som markerats på karta 2.

Rönneåns dalgång

Norr om Tommarps kungsgård är en del
stenåldersfynd kända. Det kuperade landskapet med lätta jordarter vid den slingrande
åns närhet har säkerligen varit attraktiva för
förhistoriska bosättningar. Ett flertal stenåldersboplatser är kända närmare åns mynning
i Ängelholms kommun. Det finns stor anledning att anta att framtida intensiva inventeringar i området kommer att avslöja fler
boplatser och andra typer av fornlämningar.

Slättbygden

På slätten finns relativt få fornlämningar från
förhistorisk tid. I Västra Broby socken har några
stenåldersfynd hittats bl a vid Kölebäcken, vid
järnvägen söder om Ormastorp och vid Nygård.
Även i Björnekulla och Kvidinge socknar har
flera stenåldersföremål hittats, och även om
de exakta fyndplatserna inte längre går att
fastställa är sådana fynd vittnesmål om att en
befolkning har levt och verkat i trakten under
stenåldern.Under jord kan det finnas boplatser
kvar. Vid Tranarp finns tre stycken gravhögar
(D) och troligt är att ytterligare några kan ha
funnits på slätten.
I Västra Broby socken finns två större områden med höga fosfatkoncentrationer (E och F).
Detta är tämligen säkra boplatsindikationer.
Så kallade bytomter från medeltiden finns
på flera platser i kommunen. Det rör sig om
platser där byarna låg före skiftesreformen. På
dessa platser kan det finnas kulturlager från
de medeltida byarna och dessa kulturlager är
lagskyddade fornlämningar. Ett stort antal byar
inom kommunen har medeltida ursprung. Läget
för byarna är utsatta på den ekonomiska kartan.
Riksantikvarieämbetet har en mycket noggrann
redovisning av fornminnen i kommunen med
beskrivningar.
Längs Rönneån finns det förmodligen ett flertal
förhistoriska boplatser och i slättbygden förekommer sporadiskt förhistoriska och medeltida
lämningar.

Björnåsområdet. Fornlämningar.

Fornlämningsområden framgår av regleringkarta. Se även karta 2.
Fornlämningarnas spridning och sammansättning tyder på att Björnåsområdet har använts
för bebyggelse under flera förhistoriska perioder. Stenåldern finns representerad genom
lösfynd och bronsåldern finns representerad
genom höggravsgrupper som är exponerade
mot slätten i norr. Stora områden med fossil
åkermark kan grovt dateras från bronsålder
till nyare tid. I ett längre perspektiv har en
förskjutning skett från själva platån mot sluttningarna och till slättområdet vid åsens fot,
där Björnekulla by är belägen. En liknande
spridning av fornlämningar förekommer i ett
stråk längs med åsen i öster. Under historisk tid
användes Björnåsplatån av Björnekulla by som
betes- och skogsmark.
Bytomten tangerar utredningsområdet i nordväst. Under 1700- och 1800-talen skedde en
expansion av torpbebyggelse in på utredningsområdet. En del torpbebyggelse syns idag som
stående byggnader eller som husgrunder. De registrerade fornlämningarna och i synnerhet den
fossila åkermarken upptar stora ytor. Dessutom
tyder fornlämningarnas spridning på att boplatsernas lägen har varierat i tid och därmed kan
uppta större ytor. Bland annat kan en intressant
dubblering av fornlämningskategorier konstateras, med två delvis bevarade höggravsgrupper
och två områden med fossil åkermark. Detta
tyder antingen på omlokalisering av förhistorisk bebyggelse eller att två bebyggelseenheter
funnits inom området.

Karta 2. Kulturminnesvårdsinventering
över Björnåsområdet
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Översiktsplanens anpassning till riksintressena
Förslaget till översiktsplan överensstämmer
med riksintressena utom i ett fall:

Utbyggnad av 100 friliggande småhus norr om V.Broby kyrka. Riksintresse L: K31.
Motivering: Området ingår i riksintresset för
kulturmiljövård avseende Nyvångs samhälle
med slagghögen och maskinhuset Carl Cervin
och det öppna området fram till kyrkan.
Riksintressets avgränsning motiveras dels av
sambandet mellan miljön kring kyrkan och
Nyvångs samhälle, dels av den markanta avgränsningen av gruvsamhället mot söder samt
det öppna landskapet mellan kyrkbyn och
samhället

Området ligger intill befintlig väg lämplig som
tillfartsväg till området, intill busshållplats för
en busslinje med hög turtäthet, intill vattenoch avloppsledningar samt 850 meter från
skola.
g

Återvinningsanläggning

Hum

lebä
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Skönbäck
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STRÖVELSTORPS FG
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Persbo

Ottosminne

Den mark som kommunen önskar ta i anspråk
ägs av kyrkan och omfattar cirka 20 hektar.
Hälften av marken som ligger söder om den
befintliga bebyggelsen avses bibehållas som
öppen mark med enstaka solitära träd och bli
ett viktigt tillskott av allemansrättslig mark
för de boende i Nyvång. Den västra delen av
området, som i huvudsak inte ligger i siktzonen
in mot samhället, avses användas för bostadsbebyggelse i 1,5-plan anpassad till byggnadstraditionen i Nyvång.

BILD!!
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Utsnitt ur regleringskarta
Beslut:
Styrgruppen konstaterar att översiktsplanen
överensstämmer med riksintressena utom i det
fall som anges ovan.
Med de motiveringar som anges ovan föreslår
styrgruppen kommunstyrelsen besluta att hos
Länsstyrelsen hemställa att gränsen för berört
riksintresse ändras så att exploateringen kan
genomföras.

Utbyggnadsområden
Metodik

Arbetet med att komma fram till vilka områden som i översiktsplanen ska redovisas som
utbyggnadsområden för bostäder har gått till
så här:
1. Möjliga områden till förtätning har analyserats. Som grund har legat grönstrukturplan,
centrumplan för Åstorps centrum och en analys
av möjligheterna att omarbeta gällande detaljplaner med hänsyn till trafik, miljö, service,
kollektivtrafik samt omgivande bebyggelse.
2. Analys av kommunens förutsättningar för
och politiska önskemål om expansion och därav
följande behov av bostäder.
3. Analys av hur riksintressen, åkermark och
skogsmark påverkas av olika utbyggnadsalternativ.
4. Analys av närhet till skola, service, kollektiva
kommunikationer, naturområden m m för att
utvärdera olika utbyggnadsalternativ.
Utvärderingarna samt slutförslag framgår av
följande sidor.
Arbetet med att komma fram till vilka områden som i översiktsplanen ska redovisas som
utbyggnadsområden för verksamheter har gått
till så här:
1. Förhållande mellan sysselsättning, dag- och
nattbefolkning samt pendling har studerats .
2. Analys av kommunens förutsättningar för
och politiska önskemål om utbyggnad av verksamheter för att minska nettoutpendlingen och
därav följande markbehov.
3. Områden med möjligheter till industrispår
och närhet till trafikplatser på det omgivande
övergripande vägnätet (väg E4, riksväg 21 samt
länsväg 110) har analyserats med avseende på
andra konkurrerande intressen.
4. Analys av hur riksintressen och åkermark
påverkas av olika alternativ.
Utvärderingarna samt slutförslag framgår av
följande sidor.

Verksamheter

Antalet sysselsatta i kommunen är 5800 (2009)
varav män 3098 och kvinnor 2702. Inpendlingen är 2997 och utpendlingen 3681, d v s det
är 684 fler som pendlar ut för att arbeta än som
pendlar in till kommunen för att arbeta. Antalet förvärvsarbetande i kommunen är alltså
6484 (2009).
Nordvästra Skåne är en regional bostads- och
arbetsmarknad. Pendlingen mot Malmö-Lund
har ökat kraftigt de senaste 10 åren. Det innebär att det inte finns något direkt samband
mellan sysselsättningen på orten och viljan att
bo kvar på eller flytta till orten. Malmö, Lund,
Helsingborg och Kristianstad är de fyra största
målpunkterna för Skånes arbetskraft. Människor arbetar i allt högre grad över ett allt större
geografiskt område. De korta resavstånden i
västra Skåne innebär för den enskilda kommunen att det inte finns något direkt samband
mellan etablering av nya arbetsområden i
kommunen och inflyttning till kommunen. Ett
exempel är Kvidinge där 60-70% av de boende i
arbetsför ålder pendlar till arbetsplatser utanför
tätorten. Trots det pendlar drygt 50% in för att
arbeta på de arbetsplatser som finns i tätorten.
Många av de boende väljer alltså att pendla till
sitt jobb i stället för att arbeta ”hemma” vilket innebär att arbetskraft får hämtas utanför
orten.
Pendlingen i Skåne ökar. Allt fler bor i en
kommun och arbetar i en annan. Det finns en
nettoinpendling från kommunerna öster om
Åstorp och nettoutpendling till Helsingborg
och Malmö-Lund. Nettoutpendlingen mot Helsingborg är helt dominerande.
Kommunen har fört en expansiv markpolitik då
det gäller industrimark under de senaste åren.
Således har kommunen förvärvat betydande
markarealer i anslutning till det södra industriområdet i Åstorp och planläggning pågår av
dessa områden.
Enskilt fastighetsföretag har sålt betydande
arealer till ett mycket ytkrävande företag med
åkeri- och lagerverksamhet med få anställda..
Kommunen har också under de senaste 10 åren
sålt stora arealer till företag med mycket liten
sysselsättningseffekt.
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Följande bör beaktas vid ställningstagande i
översiktsplanarbetet.
1. Åstorps kommun är mycket liten till ytan,
endast cirka 9300 hektar.
2. Cirka 70% av marken är jordbruksmark—
högklassigare i väster och av något lägre klass i
öster.
3. Cirka 20% av marken är skyddad med stöd
av miljöbalken och får inte bebyggas (Söderåsen). Cirka 10% av marken är tätortsmark.
Inom Åstorps kommun finns starkt begränsade
markområden för utbyggnad.
De begränsade områden som finns för etablering av nya företag i kommunen ska räcka
många år framöver. Det är bättre med många
små företag inom verkstads- och servicesektorn än några få stora ytkrävande företag inom
transportsektorn som t ex containerterminaler
och liknande.De områden som nu planläggs för
verksamheter i Åstorp omfattar cirka 65 hektar
tomtmark. Det kan räcka för cirka 65 företag
med 10-20 anställda/ företag och med en medeltomtyta om cirka 10 000 kvm. och fylla kommunens behov för 20 år framåt. Berga verksamhetsområde i Helsingborg är ett bra exempel på
ett verksamhetsområde med personalintensiva
verksamheter inom många branscher.

Bostäder

Bostadsbyggandets relation till befolkningstillväxten

stadshus bedöms till i genomsnitt 15 per år eller
270 st under perioden. Ett sätt att öka antalet
flerbostadshuslägenheter kan vara att stimulera
till byggande av bostadsrätter. Äldre människor
som säljer sina villor får oftast ett avsevärt netto
av försäljningen som kan användas vid köp av
en bostadsrätt vilket innebär att månadskostnaden kan sänkas avsevärt.
Det erfordeliga tillskottet av villor för att kompensera utglesningen i det befintliga beståndet
blir vid beräknat 180 lägenheter i flerbostadshus under perioden: (900- 180 x 1,5)/3= 210
eller 12/år.
Befolkningstillväxt
Om kommunen vill öka sin befolkning genom
villaproduktion med 50 personer om året till
15.570 år 2030 skall småhusproduktionen ökas
med 50/3= 17, d.v.s. den totala småhusproduktionen blir då 12+17/ år eller 29 x 18= 522
under perioden.
Kommunens andel av befolkningen i västra
Skåne är 1.83%. Västra Skåne förväntas öka
med 200 000 under perioden. Åstorps andel av
denna ökning blir då 0,45% vilket innebär att
den relativa ökningstakten blir 25% av västra
Skånes ökningstakt.
I tabell 5 nedan redovisas exempel på bostadsproduktionens effekt på befolkningstillväxten
under perioden 2012-2030.

Utglesning i bostadsbeståndet
Om det inte byggs någonting sker det en utglesning i bostadsbeståndet. 1990- 2009 minskade
antalet boende/hushåll i kommunen från 2,58
till 2,35. Utan tillskott av bostäder kan antalet
boende/hushåll antas minska till högst 2,20 år
2030 vilket innebär en befolkning om 13 760,
alltså en minskning med drygt 900 personer.

Beräkningsmässiga utgångspunkter:
Det genomsnittliga tillskottet av boende/ nybyggd
villa beräknas till 3; från 3,5 då ett område är nytt
till 2,5 efter 20 år.
Det genomsnittliga av boende/nybyggt radhus
beräknas till 2,5.
Det genomsnittliga tillskottet av boende/ nybyggd
lägenhet beräknas till 1,5.

Det möjliga tillskottet av hyresbostäder i flerboTabell 5. Bostadsproduktionens effekt på befolkningstillväxten 2012-2030
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exempel

Villor

Hyresrätter

Radhus

Snitt/år

Befolkningstillväxt

A

165

270

-

9+15=24

0

B

520

180

-

29+10=39

900

C

720

180

108

40+10+6=56

2070

D

900

180

108

50+10+6=66

2610

E

1050

210

126

58+12+7=77

3250
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I den östra delen av Dalaparken i Åstorp beräknas förtätning kunna ske med 12 villatomter.

Karta 3. Förtätningskarta Åstorp centrum (skala 1:10 000)
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Förslag till bostadsproduktion och befolkningsutveckling 2012-2030
Tabell 6. Förslag till bostadsproduktion 2012-2030

Prioritering

Utbyggnadsområde

Antal bostäder
villor

1

Förtätningar

radhus

Utbyggnadsår

lgh

Å, väster ishallen

12

2013-2014

Å, öster Dalagården

12

2013-2014

Å, Bjärshögs träningsplan

30

2014-2015

Å. Kv. Backsippan

30

2016-2017

Å, Kv. Hästhoven

20

2016-2017

Å, Kv. Igelkotten

25

2017-2018

Å, Nya Torg

32

2020-2021

Å, Hantverksgatan NO

50

2022-2023

165

2024-2029

Å, Kv. Gurkan
Å, öster Tingdals skola

50

K, Kvidinge sydväst

2020-2022

52

2013-2017

H, Hyllingeskola NO

40

2016-2017

H, Safirv. Diamantv.

6

2

Hyllinge sydost (14)

170

3

Centrum nordost (2)

260

2014-2022

4

V. Broby Nyvång (7)

100

2020-2025

5

Kvidinge station +NV (10)

210

2018-2029

6

Kvidinge öster

22

2015-2017

Summa totalt

2013-2014
100

844

120

2014-2022

422

Befolkningsökning
För att kompensera utglesningen i det befintliga beståndet krävs produktion av 210 villor och
180 lägenheter fram till 2030. Ovanstående bostadsproduktion ger en befolkningsökning enligt
följande: (842-210)x 3 + 120 x 2,5 + (422-180) x 1,5= 2559 vilket innebär en befolkning 2030 om
cirka 17400 invånare.

Tabell 7. Befolkning 2011 samt 2030, åldersfördelad
Område

0-5

6-15

16-18

19-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-

totalt

2011

181

358

119

148

109

363

362

252

290

106

33

6

2327

2030

227

453

151

187

140

459

458

319

367

134

42

6

2945

2011

94

233

63

96

76

189

201

168

166

87

26

3

1400

2030

144

242

86

84

85

200

226

195

193

101

30

4

1625

2011

216

400

149

293

230

396

461

335

370

284

167

36

3337

2030

227

420

153

307

241

420

483

352

388

298

175

32

3502

Rågen

2011

87

216

87

170

143

214

289

289

254

197

186

63

2197

2030

135

226

106

203

171

255

347

332

313

235

222

75

2620

TingdalBjörnås

2011

273

357

120

161

126

449

410

289

376

159

52

12

2784

2030

330

429

145

200

159

519

483

320

413

167

55

10

3230

Kvidinge

2011

198

330

92

197

308

340

408

337

366

193

91

25

2853

2030

234

391

126

261

236

501

556

417

464

239

103

21

3539

2011

1049

1894

632

1065

992

1951

2099

1670

1822

1026

555

145

14900

2030

1297

2161

767

1242

1032

2354

2553

1935

2138

1174

627

148

17416

Hyllinge

Nyvång

Haganäs

Summa

24
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Prognostiserad områdesfördelad befolkningstillväxt fram till 2030

Karta 4. Skolområden
Tabell 8. Prognostiserad områdesfördelad befolkningstillväxt fram till 2030
Område

Utglesning Tillskott av bostäder
villor

radhus

lgh

Av bostadsBefolkningsökning
byggande
netto
relaterad bef.
ökning

Varav
(åldersfördelat)
0-5

6-15 70-

Hyllinge

-160

176

40

100

778

618

46

95

37

Nyvång

-75

100

-

-

300

225

50

9

18

Haganäs

-230

24

30

165

395

165

11

20

18

Rågen

-200

130

-

155

623

423

48

10

86

Tingdal-Björnås

-135

152

50

-

581

446

57

72

13

Kvidinge

-100

262

-

-

786

686

36

61

50

Summa -900

842

120

420

3463

2563

248 267

222

Redovisade områden hänvisar till Bildningsnämndens områdesindelning beträffande skolområden med den
förändringen att Björnås–Tingdal räknas som ett område p g a planerad ny 0-2 skola i f d Björnåshemmet.
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Fördjupningar kring utbyggnadsområden
På följande sidor 26-36 redovisas översiktsplanens utbyggnadsområden. Redovisningen görs

ortsvis och inleds med en generell beskrivning
av ortens förutsättningar.

ÅSTORP
Åstorp är den enda centralort som ligger direkt vid
Söderåsen. Söderåsens massiva urbergshorst är också orsaken till samhällets uppkomst. Vägar och järnvägar tvingades ”runda” åsens nordvästspets och så
uppstod en järnvägs- och vägknutpunkt. Det skapade
förutsättningar för en handelsplats och för etablering
av en rad industrier som utnyttjade det goda kommunikationsläget men även de lokala råvarutillgångarna
som bergkrossmaterial, ett mycket bra grundvatten
m.m. Åstorp är fortfarande ett samhälle som präglas
av industrisysselsättning.
Befolkning
Samhället har haft en snabb befolkningsutveckling.
2005 hade Åstorp cirka 7700 invånare och hade 2011
cirka 8700 invånare (inkl Nyvång 9550 invånare)
vilket gör Åstorp till det största samhället i det nordvästskånska inlandet och också den ort som haft den
största tillväxten. Orsakerna till den snabba tillväxten
är framför allt tre: Närheten till Söderåsen, närheten
till Helsingborg och de goda kommunikationerna.
Bostäder
Under de senaste 50 åren har det byggts många
bostäder i Åstorp; cirka 1300 lägenheter i flerbostadshus och cirka 1050 småhus.
– Det stora flerbostadshusområdet är Haganäsområdet sydväst om centrum, med cirka 850 lägenheter varav 270 som marklägenheter. I centrum
har det tillkommit cirka 250 lägenheter och väster
om centrum cirka 250 inom Gjestvangsområdet.
–De stora småhusområdena är Haganäsområdet
med cirka 150 småhus, Åstorp norr med cirka 190,
Björnåsområdet med cirka 200 samt Åstorp öster
med cirka 300 småhus.
Industri och verksamheter
De befintliga stora verksamhetsområdena är Södra
industriområdet beläget söder om Åstorp-Kattarpjärnvägen och knappt 2 km från centrum samt
Vallbo-området som ligger cirka 600 meter nordost
om centrum.
- Södra industriområdet är nu i huvudsak fullbyggt
och omfattar 170 hektar varav cirka 150 har tagits
i anspråk under de senast 40 åren. Det ligger med
direkt anknytning till E:4 samt med utbyggt industrispår.
–Vallboområdet är nu i huvudsak fullbyggt och är ett
småindustriområde. Det omfattar cirka 8 hektar och
kan inte utökas.
– 100 meter öster om stationen, söder om järnvägen,
ligger ett äldre industriområde om cirka 5 hektar. Det
är bebyggt med äldre industribyggnader för Björnekulla Fruktindustrier AB.
På sikt bör östra delen området avvecklas i samråd
med fastighetsägaren alternativt avvecklas helt om
annan godtagbar lokalisering av verksamheten går att
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finna. Området är en värdefull resurs för framtida bostadsbyggande och är i översiktsplanen redovisat som
mark för 165 lägenheter i flerbostadshus (kv. Gurkan)
med beräknad utbyggnad 2024-2029.
–AB Skånska Makadam som är ett dotterbolag till
Skanska har tills nyligen bedrivit bergbrytning i
bergbrottet som ligger strax sydost om centrum.
Verksamheten omfattar fortfarande utlastning av
makadam till järnvägen från område vid Vramsvägen
väster om bergbrottet. Makadammen transporteras
från bergbrott på annan plats genom centrum till
upplagsplatsen. Denna verksamhet är störande och
förutsätts avvecklas snarast. Huvudinriktningen efter
avslutad verksamhet är rekreation och fritid. Bergbrottet blir en 15 hektar stor grundvattensjö med ett
medeldjup om cirka 25 meter.
Ortens struktur
Åstorp ”klättrar” upp på Söderåsen och breder ut sig
väster och norr om åsens nordvästspets. Centrum
med offentlig förvaltning, service och handel samt
stationen, med stor turtäthet med buss och tåg till
Helsingborg och mot Hässleholm- Kristanstad, ligger
nästa mitt i samhället och nära åsens strövområden.
Ett optimalt område för framtida utveckling med lägenheter i högre bostadshus -men det måste marknadsföras!
E:4 och väg 21 avgränsar samhället mot väster
och norr. Södra industriområdet avgränsar samhället i söder. ”Brännpunkten” i Åstorp är stationen där
järnvägarna strålar samman och där många människor möts varje dag för resor till och från jobbet, till
skolor-högskolor, till sjukhus och annan service och
för resor för nöjes skull.
Utbyggnadsalternativ
Bostäder
- Söderåsen är riksintresse för naturvård och friluftsliv. Ytterligare bebyggelse kan bara ske i mycket liten
omfattning och då som komplettering av befintlig
bebyggelse. Högst 50 småhus.
– Förtätning kan ske i centrumnära lägen men det
kräver ändring av detaljplaner och ibland inköp av
mark. Översiktsplanen redovisar förtätning med cirka
300 lägenheter i flerbostads- hus, 80 radhus samt
knappt 50 villor. Det mest osäkra projektet är kv.
Gurkan med 165 lägenheter eftersom det förutsätter
förvärv eller överenskommelse rörande mark från ett
företag med pågående verksamhet.
– Utbyggnad mot öster. Som framgår ovan är utbyggnad mot nordost-öster det enda alternativet eftersom
utbyggnad mot övriga väderstreck är uteslutet.
Industriverksamheter
– Södra industriområdet är det enda utbyggnadsalternativ som föreslås i Åstorp. Det får nära anknytning
till E:4 och belastar inte kommunens interna trafiknät
utanför befintligt och blivande industri- och verksamhetsområde. Området får också industrispår som
ansluter till befintligt industrispår.

ÅSTORP ÖSTRA DELEN
OMRÅDE 1 - Förtätning Åstorp
Status: Utbyggnadsområde
Åstorp kommuns begränsade yta och stora
andel högkvalitativ jordbruksmark gör det
angeläget att studera förtätningsmöjligheter.
Förtätningar i centrumnära lägen ger också
goda förutsättningar för ett mer hållbart samhälle sett ur transportsynpunkt mm. Analyser
har gjorts kring möjligheterna till förtätningar i
Åstorp samhälle. Grönstrukturplanen har bland
annat varit till stöd i detta arbete. I grönstruk-

turplanen klargörs vilka värden park- och grönområden bär. Det finns även andra förutsättningar ur samhällsbyggnadssynpunkt som är
viktiga att studera i samband med förtätningar
såsom stadsbild, geoteknik. trafik m m.
Analyserna har resulterat i uppskattningar
kring att det skulle finnas utrymme för cirka
45 villor, 70 radhus och ca 300 lägenheter under tidsperioden fram till 2030. Förtätningsprojekten kräver vidare utredningar och i de flesta
fall även nya detaljplaner. Förtätningsområdena
är förutom område 1 markerade med orange
cirklar.

Karta 5. Åstorp östra delen
skala 1:20 000
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Kommunfullmäktige har antagit en centrumplan för Åstorps centrala delar 2001. Centrumplanen är inte bindande, men anger riktlinjer
för centrumområdets omdaning med nya bostäder, parkeringsfrågans lösning, gaturummens
utformning m m. Denna plan är ett viktigt
arbetsunderlag vid förtätning av Åstorp.

All biltrafik ska anordnas från befintligt vägsystem i öster. Gång- och cykelväg under järnvägen bör komma till stånd i tidigt skede. Barnen
inom området kan hänvisas till Rågenskolan
alternativt Tingdalsskolan.

OMRÅDE 2 - Centrum nordost
Status: Föreslaget utbyggnadsområde

Bild från utbyggnadsområde ”centrum
nordost” mot sydväst med Åstorp och
Björnekullakyrkan i bakgrunden.
Område ”Centrum nordost” sett från öster
Området som omfattar 45 hektar begränsas
i norr och nordost av riksväg 21, i söder av
järnvägen Åstorp-Hässleholm samt i väster av
Olsbovägen. Riksväg 21 ligger norr om planerad bebyggelse och hindrar inte den fina utsikten mot söder med Söderåsen i bakgrunden.
Området har inom 1-1,5 km tillgång till skola,
kollektiva transporter och service.
Området består av jordbruksmark klass 8 som
ägs av enskilda markägare, men något brukningscentrum berörs inte.
Marken är tämligen plan. Inom området saknas
i huvudsak trädvegetation men i den västra delen finns en trädrad som följer en skiftesgräns.
Dessa träd bör bibehållas.
Närheten till väg och järnväg kräver hänsynstagande och troligtvis skyddsåtgärder av olika
slag bl a bullerskydd.
Området föreslås bebyggas med ca 260 hus för
enskilt byggande på tomter med en medelyta
om 675 kvm. Småhustomterna grupperas kring
bostadsgator som vänder sig mot flera grönområden med dagvattendammar. Ett större grönområde förläggs längs järnvägen. Här löper en
enskild markväg som är lämplig som gång- och
cykelväg.
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OMRÅDE 3 - Björnås
Status: Fördjupad översiktsplan

Område 3 sett från söder
Området sträcker sig från Björnåsskolan och
östra gränsen för pågående detaljplan fram
till gränsen mot Vrams Gunnarstorps gods i
öster och söder samt till den markerade sluttnings- zonen i norr. Det inrymmer gällande
och fullt utbyggda detaljplaner vid Lille Måns
väg, Forntidsvägen och Bronsåldersvägen samt
en mindre detaljplan för ett område söder om
”Galgabacken”. Den ej planlagda marken består
av hagmark med spridd bebyggelse med några
hästgårdar.
Fördjupad översiktsplan har bedömts erforderlig för att utreda följande: - trafikfrågorna;
fornminnen-kulturmiljö; djurhållning; vär-

defulla biotoper; flora och fauna; strövstigar;
markens beskaffenhet avseende avstånd till
berggrunden; förutsättningar för gemensam
VA-försörjning samt markägoförhållanden.

Området saknar kollektiva kommunikationer
vilket ur miljösynpunkt inte är godtagbart.
Från området är det ca 1,5 - 2 km till Åstorps
centrum, kommunikationer, skola och service.

OMRÅDE 5 - Grytevad
Status: Utredningsområde

Riksväg 21 och järnvägen som avskiljer området från Åstorps samhälle i övrigt är barriärer som måste övervinnas för att området
ska kunna exploateras. Förutsättningar är bl a
att en separat gång- och cykelväg anordnas till
Rågenskolan och centrum och att Grytevadsvägens korsning med järnvägen breddas för ökad
trafiksäkerhet.

Området gränsar i nordost till Tranarpsvägen,
i sydväst till järnvägen Åstorp-Ängelholm, i
söder i huvudsak till Humlebäcken samt i öster
till det öppna jordbrukslandskapet. Området är
ca 70 hektar stort och beräknas kunna inrymma
ca 400 villor och 80 marklägenheter.

Bilden ovan: Träningsplan Bjärshög som ligger på parkmark. Här föreslås förtätning med bostäder på
en del av området. Bilden nedan: Här mellan bostadshusen skulle en framtida gångbro över spårområdet kunna landa (Läs mer om denna under rubrik Bangården Åstorp-en barriär i centralorten s 39).
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NYVÅNG
Nyvång är en del av Åstorps tätort, så belägen väster
om E:4, att den uppfattas som ett eget samhälle.
Nyvång uppstod i början på 1900-talet då kolbrytning påbörjades av Skånska kolbrytningsaktiebolaget.
Gruvschaktet fick namnet Carl Cervin och gruvområdet fick namnet Nyvång. Det blev Sveriges genom
tiderna största stenkolsgruva. Genom bankiren Carl
Cervins försorg övergick huvuddelen av den nordvästskånska kolbrytningen snart till Höganäs- Billesholm
AB.
Gruvbolaget lät bygga upp ett modernt samhälle med
arbetarbostäder, gruvkontor, affärer, skola m.m. efter
kontinentalt mönster. Stadsplan (numera detaljplan)
fastställdes aldrig för samhället eftersom gruvbolaget ägde både mark och byggnader inom området.
1966 lades gruvdriften ner och redan på 1950-talet
började bolaget sälja ut arbetarbostäderna. Samhället är uppbyggt efter en strikt geometrisk plan med
bostadshus ofta belägna i gatulinjen. De flesta husen
har ljus puts, men exempelvis längs Carl Cervins väg
är husen uppförda med röda tegelfasader. I början
på 1970-talet tillkom en ny bebyggelse med stöd
av detaljplan i samhällets sydöstra del; ett tjugotal
kedjehus i 1,5-plan och samtidigt 15 kedjehus i 1,5
plan i anslutning till f.d. överingenjörsbostaden sydväst om det f.d. gruvkontoret. 1984-85 byggdes det
10 enbostadshus i grupp och med stöd av upprättad
detaljplan, öster om Lejdgatan. Ett pensionärshem,
numera vanliga hyresbostäder, byggdes 1950 och ungefär samtidigt ett flerbostadhus norr om järnvägen.
Skolan som ligger norr om järnvägen byggdes till
1986 och här finns också förskola, fritidsgård och ett
nyinrett bibliotek. Norr om järnvägen finns också det
egentliga gruvområdet med f.d. maskinhuset Carl
Cervin som idag inrymmer ett gruvmuseum och en
mindre sporthall.
Den stora slagghögen norr om järnvägen dominerar
stadsbilden med sin höjd cirka 45 meter över befintlig bebyggelse. Slagghögen är i sig ett spännande
strövområde med tilltagande växtlighet men är inte
tillgänglig för allmänheten vilket är olyckligt.
Väster om slagghögen finns två industriföretag som
tillsammans sysselsätter cirka 25 personer. Det är
Alucrom AB inom Midroc-koncernen som sysslar med
avancerad målning och blästring av stora stålkonstruktioner och Containerpoolen i Sverige AB som
sysslar med uthyrning av kontorsmoduler m.m.
Trafiken till företagen går från E:4 genom samhället.
I den västra delen går dock vägen, Månstorpsvägen, avskild från bebyggelsen med en gräsbevuxen
skyddsremsa.
Befolkning
Under gruvbrytningsepokens storhetstid bodde cirka
1300 personer i samhället. Efter att ha varit nere
i cirka 750 personer bedöms det idag bo cirka 850
personer i samhället.
Bostäder
I Nyvång finns det ett trettiotal lägenheter i flerbostadshus samt cirka 220 bostäder i enbostadshus och
ett tjugotal parhus. De hus som uppfördes av Höganäs-Billesholm AB hade en speciell väl sammanhållen
arkitektur. Många av husen har förvanskats genom
nya fasadbeklädnader, byte av fönster och påbygg-
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nader. Nu försöker Bygg- och miljönämnden upprätta
områdesbestämmelser i samråd med de boende för
att rädda så mycket som möjligt av Nyvångs identitet.
Ortens struktur
Mycket av ortens struktur har redovisats ovan. Bebyggelsen har i huvudsak tillkommit i en tid då bilar
inte var vanligt förekommande. Det innebär att trafikseparering saknas. Järnvägen Åstorp-Kattarp delar
samhället på ett påtagligt sätt. Den har lite trafik, 4-5
tåg/dygn – ibland 7, men Trafikverket har meddelat att järnvägen måste vara kvar. Skolan är navet i
samhället och fyller en mycket stor funktion. Den har
upptagningsområde även öster om E:4 med trafiksäker förbindelse över motorvägen. Skolan medverkar
till att det vid generationsväxling nu sker inflyttning
av barnfamiljer till Nyvång. Det är viktigt att höja
samhällets attraktivitet. Detta kan bl.a. ske genom
att vårda den befintliga bebyggelsen och de allmänna
platserna samt att anordna ett större natur- och
strövområde söder om samhället på kyrkans mark.
Utbyggnadsalternativ
Bostäder
–Nyvång nordost, utredningsområde 8. Området
som ägs av kommunen har detaljplan för cirka 200
bostäder i en till två våningar samt 25.000 kvm mark
för småindustri. Området har närhet till service och
kollektiva kommunikationer. För att kunna bebygga
området krävs det initialkostnader om cirka 33 mkr.
i form av 1 km bullerplank mot E:4, ny tillfartsväg
från söder med anknytning till trafikplats på E:4 samt
planskild korsning under järnvägen Åstorp-Kattarp.
Initialkostnaden bedöms för hög med hänsyn till områdets mindre attraktiva läge, men det är med som
ett utredningsområde i översiktsplanen.
-Nyvång nordväst: Det gamla gruvområdet med den
45 meter höga slagghögen hindrar utbyggnad.
-Nyvång sydöst: E:4 hindrar utbyggnad .
- Nyvång väster, område 9. 40 småhustomter och 10
radhus: Detaljplanen vann laga kraft 2011. Området
är privatägt. Ägaren avvaktar marknadens utveckling.
- Nyvång sydväst, område 7. Området bedöms som
det mest attraktiva och gångbara för utbyggnad av
Nyvångs samhälle p.g.a. närheten till kollektiva kommunikationer samt att i förvärvet av mark från kyrkan
kommer det att ingå cirka 9 hektar mark som avsätts
som natur- och rekreationsområde för hela Nyvångs
samhälle.
Industriverksamheter
Nyvång ligger nära Åstorps södra industriområde
vilket gör att det saknas anledning att anvisa något
industri- och verksamhetsområde för Nyvång.

ÅSTORP VÄSTRA DELEN
OMRÅDE 6 - Verksamhetsområde
Broby väster och öster
Status: Detaljplanarbete pågår

stri och service och i öster till Bjuvs kommun.
Ingående markareal är cirka 80 hektar varav
cirka 65 hektar bör kunna bli mark för verksamheter. Kommunen äger marken.
Lämpliga verksamheter inom området är verkstads- och serviceföretag. Det krävs ett långsiktigt tänkande vid försäljning av mark inom
området.
OMRÅDE 7 - Västra Broby kyrka
-Nyvång
Status: Föreslaget utbyggnadsområde

Området är beläget på båda sidor om Malmövägen och gränsar med västligaste delen till väg
E4, i söder till Kölebäcken som är ett biflöde
till Vegeån, i norr till planlagd mark för indu-

Området som ägs av kyrkan omfattar 21 hektar
och ligger väster om väg E4 cirka 1,2 km sydväst om trafikplats Nyvång. Området ligger ca
3,5 km från Åstorps centrum med service mm.
Nyvångs skola ligger inom 1 km. Området har
nära till busshållplats med god tillgänglighet.

Karta 6. Åstorp västra delen
skala 1:20 000
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Området består av jordbruksmark klass 8, på
gränsen till klass 9. Marken utgörs av fast, väl
konsoliderad lera. Trädvegetation saknas i
huvudsak inom området. Marken är tämligen
plan, men i sydöst finns en markerad ravin som
bör lämnas fri från ingrepp i form av vägar och
bebyggelse eftersom den utgör en del av miljön
kring Västra Broby kyrka.
Kring kyrkan i övrigt och i Västra Broby by
finns en skyddsvärd miljö med stora träd kring
kyrkan och längs landsvägen. Stor hänsyn måste tas till denna miljö. Området ingår vidare i
riksintresse för kulturmiljövård som sträcker sig
från Västra Broby kyrkby fram över Nyvångs
samhälle och inkluderar slagghögen i Nyvång.
Riksintresset måste därför justeras och med stor
säkerhet kan inte exploatering tillåtas längre
än till en linje från Lejdgatan och rakt sydöst ut
till där denna linje korsar den gamla kyrkstigen
som ligger i fastighetens östra gräns.
Ovanstående begränsar den del av fastighetens
areal som kan bebyggas till cirka 10 av 21 hektar med cirka 7,5 hektar tomtyta. Området kan
därför inte inrymma mer än cirka 100 tomter.
Resten av området bör omvandlas till allemansrättslig naturmark med små grupper av
träd som bara till liten del får skymma Nyvångs
markanta profil mot söder. Detta område blir
ett värdefullt tillskott till Nyvångs samhälle
som i hög grad saknar allemansrättslig mark.

bebyggelsei Nyvångs samhälle, i öster till väg
E4, i norr till jordbruksmark och i väster till
deponianläggning (ej hushållsavfall). Området
omfattas av detaljplan från 1993 enligt vilken
större delen av området får användas till bostäder medan ett mindre område längs väg E4 får
användas för småindustriell verksamhet.
I närområdet finns förskola, 0-5 skola samt bibliotek. Övrig service finns i Åstorps centrum ca
2 km. Tillgång till goda kollektiva förbindelser
- busshållplats och expressbusshållplats inom 1
km avstånd.
Förutsättningar för områdets exploatering är
en ny trafiklösning väster om trafikplatsen och
under järnvägen samt att buller från väg E4
avskärmas.
OMRÅDE 9 - Lejdgatan
Status: Detaljplan finns
Området ägs av privat exploatör. Detaljplanen
från 2011 ger utrymme för ca 40 villor och
10 radhus. Bebyggelsens utformning är styrd att
anpassa sig efter Nyvångs ursprungsbebyggelse
för att visa riksintresset för kulturmiljövård
hänsyn.

OMRÅDE 8 - Nyvång nordost
Status: Utredningsområde, äldre detaljplan
finns

Område ”Lejdgatan” sett från norr

Område ”Nyvång nordost” sett från nordöst
Området ägs av kommunen och omfattar ca 30
hektar. Området gränsar i sydväst till befintlig

32

Översiktsplan 2012

KVIDINGE
Kvidinge är den östligaste tätorten i Åstorp, belägen
norr om riksväg 21 och med järnvägen Åstorp – Hässleholm som löper i norra delen och genom samhället.
Det är ungefär lika långt till Åstorp som till Klippan.
1932-1970 var Kvidinge ett municipalsamhälle. I
södra delen av samhället fanns förr exercisfältet
Kvidinge hed som sträckte sig ända fram till Ljungbyhed. Under de senast 50 åren har samhället ökat sin
befolkning med knappt 600 invånare och har nu cirka
1870 invånare. Kvidinge kännetecknas av den Västra
och Östra Storgatan med många äldre bostadhus ofta
nära gatan, av den öppna vyn mot Söderåsen, av den
kulturhistoriskt intressanta och väl sammanhållna
miljön kring kyrkan med Gyllenbielkska hospitalet
och prästgården från 1700-talet, men också Klockaregården och ekonomilängor från 1800-talet som
bidrar till den speciella miljön. Tommarps kungsgård,
vars äldsta delar är från medeltiden, är belägen i ett
mjukt kuperat landskap med stora skönhetsvärden
norr om Kvidinge.
Förr fanns det många affärer längs Storgatan. I dag
finns det en relativt nyuppförd livmedelsbutik, ”Matöppet”. Skolan, som är en 0-6 skola, är ursprungligen
uppförd 1951 och tillbyggd för 15 år sedan. I samhället finns också förskola, fritidshem, ett friluftsbad
med en mindre campingplats samt sporthall. Kvidinge
hembygdshall, som drivs och ägs av en förening,
använder den gamla biograflokalen för veckovisa
föreläsningar, uppträdanden, utställningar m.m. Det
finns också ett Folkets Hus med utrymmen för större
sammankomster, fester, studieverksamhet etc.
Från och med december 2013 ersätts busstrafiken
genom samhället med tågstopp med täta förbindelser
till Åstorp-Bjuv- Helsingborg samt till Klippan. Genom
förkortade restider bidrar detta till att öka samhällets
attraktivitet. Gång- och cykelväg från östra delen och
genom hela samhället förbinder Kvidinge med Åstorp
och med arbetsområdena där samt enligt förslag i
översiktsplanen också med Hyllinge samt Klippan via
Tommarps kungsgård.
Befolkning
Samhället har haft en tämligen jämn befolkningsökning under de senaste 50 åren. Den snabbaste
ökningen var mellan 1980-95 då befolkningen ökade
med 260 personer. Härefter har befolkningen ökat
med cirka 90 personer, en betydligt långsammare
ökningstakt, till dagens cirka 1870 invånare.
Bostäder
I Kvidinge finns det cirka 240 lägenheter i flerbostadshus och 450 småhus. Då ska det uppmärksammas
att V. Sönnarslöv ingår i Kvidinge tätort. Flerbostadshusen är koncentrerade till området kring Norra och
Södra Järnvägsgatan och till Torggatan. En stor del av
lägenheterna finns i trevåningshus utan hiss. Nästan alla lägenheter har tillkommit under den senaste
50-årsperioden.
Industri och verksamheter
Det största företaget i Kvidinge är AB Stenqvist som
producerar bärkassar m.m. och har 130 anställda
inklusive företagsledning i Kvidinge. Företaget ligger
centralt i samhället vilket genererar avsevärd trafik
med tunga transporter. Övriga verksamheter och
arbetsplatser är framför allt skolan med förskola och
fritidshem samt äldreomsorg inom Rönnåsen med
servicebostäder och gruppboende. Det finns pizzerior
och livsmedelsaffär längs Västra och Östra Storgatan.

Grustäkterna sydöst om Kvidinge sysselsätter cirka 20
personer inklusive transporter.
Ortens struktur
Inledningsvis har samhällets sammansättning beskrivits. Kvidinge struktur kan sammanfattas så här:
- Långsträckt: Från samhällets början i väster till
slutet i öster är det 3,6 km;
- Splittrat: De olika bebyggelseområdena ligger
utspridda och lokaliserade utan någon klar logik;
-Utan något centrum: Det finns inte något entydigt
centrum vilket gör att samhället upplevs
som ”utspritt”.
Orsakerna till ovanstående är att samhället i huvudsak är uppbyggt enligt en mycket omfattande detaljplan från 1940 då ambitionen var att Kvidinge skulle
få en mycket starkare tillväxt, till ungefär dubbla
storleken i förhållande till vad det är idag. 1940 års
detaljplan redovisade en ringled runt samhället men
i avsaknad på förväntad växtkraft har ringleden inte
genomförts. Detaljplanen har därför, om än med moderniseringar, blivit fragmentariskt genomförd.
Det är nu angeläget att försöka skapa ett ”rundare”
samhälle med en klar centralpunkt och ta tillvara de
kvaliteter som ändå finns i samhället.
Den naturliga centralpunkten blir stationen när tågstopp införs 2013-12 därför:
att biblioteket ligger i den gamla stationsbyggnaden;
att det är nära till skola med sporthall;
nära äldreboendet Rönnåsen som med sin huvudbyggnad i 4 våningar markerar en centralitet;
nära till hembygdshallen med återkommande aktiviteter;
nära till den fina miljön kring kyrkan och Gyllenbiekska hospitalet;
nära till den koncentrerade flerbostadsbebyggelsen
uppförd med övervägande 3 våningar och med 110
lägenheter samt nära till utbyggnadsområde 11 med
cirka 210 bostäder.
I detta framtida centrum finns mötesplatser för barn
och vuxna och en tilltalande bebyggelsemiljö.
Utbyggnadsalternativ
Bostäder
- Mot väster, söder om järnvägen: ej möjligt p.g.a.
400 kv. högspänningsledningar;
- Mot söder: Inom detaljplan finns det möjlighet att
bygga ett 60-tal bostäder med ett centralt läge. Bullerfrågorna måste beaktas;
-Mot öster: Berörd mark utgörs av åkermark klass
6. Utbyggnad mot öster är inte optimalt eftersom det förstärker samhällets avlånga form och
eftersom avståndet till stationen blir minst 1 km.;
- Mot nordväst: Berörd mark utgörs av åkermark
klass 6. Utbyggnad mot nordväst är optimalt därför:
att avståndet till station och skola m.m. blir kort; att
samhället får en koncentration kring stationen som
centrum; att närmiljön med naturområdet ”Prästamarken” och befintlig bebyggelse är attraktiv.
–Mot nordost: Olämpligt med hänsyn till miljö och
möjligheter att lösa trafik.
Sammanfattning: Utbyggnad mot nordväst enligt
område 11 i översiktsplanen är det optimala för att
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utveckla Kvidinge. Miljön kring kyrkan måste beaktas,
lämpligen genom en rad av lindar väster om Tommarpsvägen och ett 20 meter brett skyddsområde
med ängsmark fram till blivande tomtmark. Tommarpsvägen förutsätt inte vara tillfart till blivande
bebyggelse. Bebyggelsen föreslås få enhetligt takmaterial med ljusröda tegelpannor i området närmast
kyrkan.
Industri, verksamheter
Lämpliga områden är i anslutning till västra och östra
anslutningen till rv.21, dock inte väster om Maglabyvägen.

KVIDINGE
OMRÅDE 11- Kvidinge station/Kvidinge nordväst
Status: Föreslaget utbyggnadsområde

Området som till största delen ägs av aktiv
lantbrukare på gården Fridslätt omfattar cirka
28 hektar. Området gränsar i väster till Goentorps mosse, i norr till åkermark, i nordost
till naturområdet ”Prästamarken”, i öster till
Kvidinge kyrka och Gyllenbielkska hospitalet
samt i söder till järnvägen.
Området består av jordbruksmark klass 6.
Marken utgörs av lätt, dränerande jord. Trädvegetation saknas i huvudsak inom området,
men naturområdet ”Prästamarken” med ekoch blandskog angränsar området i nordost och
Goentorps mosse med björk- och blandskog
angränsar området i väster. Marken är tämligen
plan med en svag lutning mot norr.
Kring kyrkan med närområde finns en kulturhistoriskt skyddsvärd miljö med kyrkogårdsmiljön, Gyllenbielkska hospitalet och prästgården från 1700-talet men också klockaregården
och löneboställets ekonomilängor från 1800-talet. Stor hänsyn måste tas till denna miljö.
Området beräknas inrymma ca 210 tomter med
en medeltomtyta om 800 kvm. I närområdet
finns skola, förskola, fritidshem samt bibliotek.
I Kvidinge finns även en livsmedelsaffär och
viss service.

Område ”Kvidinge station” sett från väster

Karta 7. Kvidinge
skala 1:20 000
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Området är mycket intressant för utveckling
utifrån att Kvidinge får pågatågstrafik med
timmestrafik dvs runt 20 turer dagligen mot
Helsingborg och Kristianstad.
En förutsättning för områdets exploatering med
bostäder är att Sånnavägen ges en ny sträckning
väster om samhället med planskild korsning
med järnvägen. Sånnavägen (länsväg 1780) har
en medeldygnstrafik om 670 fordon. Föreslagen
exploatering kan förväntas öka trafiken med
cirka 700 fordon/dygn till cirka 1400. Trafiken
föreslås ledas från rikväg 21 via en ny trafikled
väster om samhället.
Styrgruppen är överens om att stationsläget
med dubbla spår ska flyttas till väster om biblioteket (före detta stationshuset). Det innebär
att den nuvarande sneda plankorsningen vid
Sånnavägen måste slopas. Det har diskuterats
två alternativ för att ersätta denna plankorsning:
a. En ny plankorsning utförs i Norra Järnvägsgatans förlängning öster om biblioteket och en
gångtunnel utförs väster om biblioteket vilket
är en förutsättning för trafiksäker förbindelse
mellan de båda perrongerna.
b. En ny planskild korsning för såväl biltrafik
som gång- och cykeltrafik med gång- och cykelvägen förlagd förhöjd vid sidan av körbanan
anordnas strax öster om den nuvarande plankorsningen. Styrgruppen har inte tagit ställning
för något av förslagen och har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

OMRÅDE 12 - Kvidinge sydväst
Status: Detaljplan finns
Området som ligger cirka 500 meter nordost
om västra anslutningen till riksväg 21 omfattar 1,2 hektar. Enligt detaljplan får området
användas för småindustri i kombination med
bostäder. Beräknas kunna inrymma ca 14 småhustomter.
OMRÅDE 13 -Söderåsvägen
Status: Detaljplan finns
Området som ägs av kommunen med undantag
för cirka 0,3 hektar i nordost omfattar 4,4 hektar och beräknas inrymma ca 40 småhustomter
och mark för 10 marklägenheter. Området ligger nära skola, service och kommunikationer.
OMRÅDE 14 -Verksamhetsområde Kvidinge
Status: Föreslaget utbyggnadsområde. Detaljplan finns till viss del.
Området som ligger 200 meter nordost om Maglabykorset (östra anslutningen till riksväg 21)
omfattar cirka 5 hektar.
Kommunen äger marken. Enligt detaljplan för
västra delen av området får området användas
för småindustri. För östra delen av området
saknas detaljplan.
OMRÅDE 18 -Bostäder Kvidinge öster.
Status: Föreslaget utbyggnadsområde. Obs! Nytt
område. Ej med i samrådsunderlaget.
Området omfattar cirka 4,5 hektar åkermark
klass 6. I norra delen av området löper kommunala VA-ledningar. Marken är plan och trädvegetation saknas. 30-40 tomter för småhus.
Tillgänglighet och service: Områdets centrum
ligger: 0,8 km från skola; 1 km från tågstation;
0,7 km från livsmedelsaffär; 1 km från friluftsbad; 1,3 km från naturområdet ”Prästamarken”
samt 1,1km från kyrkan.

Område 11 sett från Prästamarken
med Kvidinge kyrka i bakgrunden
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HYLLINGE
Hyllinge är kommunens västligaste tätort. Samhället utvecklades i samband med kolbrytningsepoken
som började 1901 och avslutades 1928. Under denna
period uppfördes arbetarbostäder varav det största
sammanhängande området är ”Gamla Platsen” med
ett 60-tal bostäder i 2-plansbyggnader med karakteristiskt utformade tegelbyggnader. Näringslivet har
haft en snabb utveckling under den senaste 25- årsperioden. 1986 etablerades Ecophon vid samhället.
Företaget som arbetar med undertaksprodukter har
cirka 350 anställda och är huvudkontor i ett företag
som har verksamhet i ett stort antal länder i Europa.
Hyllinge storcenter har cirka 500 anställda med ICA
Maxi, Citygross, 55 specialvarubutiker, Bauhaus, möbelvaruhus m.m.
Orsakerna till samhällets snabba tillväxt under de
senast 40 åren är framför allt följande: Närheten till
Helsingborg (13 km), de goda kommunikationerna
samt det mycket goda handelsläget där väg 110 och
E:4 möts.
Befolkning
1960 hade samhället 769 invånare och har idag cirka
2250 invånare, alltså nästan en tredubbling av invånarantalet. 2005 fanns det 2002 invånare vilket visar
att befolkningsökningen fortsätter. Medelåldern är
relativt låg och den inflyttning som förekommit består
framför allt av barnfamiljer.
Bostäder
Under de senaste 40 åren har det tillkommit cirka
170 lägenheter i flerbostadshus och cirka 420 småhus
med äganderätt. Det finns en fortsatt stor efterfrågan
på småhustomter men även på bostäder i flerbostadhus med 2- och 3-rumslägenheter.
Ortens struktur
Orten begränsas i nordväst av E:4- med undantag för
fabriksområdet kring Ecophon och några småhus som
ligger väster om E:4 - och i sydväst av väg 110. I
nordost är Vegeån en påtaglig gräns med sin ådal och
i öster gränsar det öppna jordbukslandskapet i Bjuvs
kommun. Inom det gamla gruvområdet söder om Åstorpsvägen har det vuxit upp en för samhället mycket
värdefull blandskog. I anslutning till den finns det en
damm om cirka 12000 kvm. där det finns möjligheter
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att fiska regnbågslax och bada. Det gamla gruvområdet med intilliggande golfbana har blivit det viktigaste
rekreationsområdet för Hyllingeborna.
Samhället är uppdelat i två delar: den östra helt nytillkomna delen av samhället som har sin egen infart
och avskiljs från samhället i övrigt av ett parkområde
samt den västra delen av samhället som består av det
gamla samhället som ”kärna” med tillbyggnader åt
väster och öster. Den västra delen har en oklar trafikstruktur med blandad trafik, medan den östra delen
har en modern trafikseparering.
I den gamla tillbyggda västra delen finns all service
med LMH-skola, förskolor, stadsdelskyrka, bibliotek,
Folkets hus, fritidsgård, sporthall m.m. Det finns inte
något uttalat centrum i Hyllinge men skolan med
bibliotek sporthall och fritidsgård och den intilliggande
idrottsplatsen med träningsplaner m.m. är den plats
där ”öst och väst” möts och som knyter samman
samhället. Hyllinge storcentrum i sydväst är handelsplats för människor från ett stort geografiskt område.
Utbyggnadsalternativ
Bostäder
– Västra Hyllinge: Utbyggnadsmöjligheter saknas.
– Norra Hyllinge: Inom planlagt område finns det ett
mindre område inom gällande detaljplan som medger
byggande av tvåvånings radhus med en bullerskyddad fasad mot E:4.
– Hyllinge sydost: Hyllinge sydost är det enda möjliga
utbyggnadsområdet i Hyllinge utanför gällande detaljplan. Om detta utbyggnadsområde blir färdigställt
är Hyllinge färdigbyggt med undantag för smärre
kompletteringar t.ex. genom mindre förtätningar på
parkmark. Området har beteckningen 15.
Industriverksamheter
Det finns bara ett alternativ för utbyggnad, nämligen
det område som betecknas område 17 och ligger dels
norr om länsväg 110, dels öster om Ecophon AB:s
fabriksområde väster om E:4.

HYLLINGE
OMRÅDE 15-Hyllinge sydost

Status: Föreslaget utbyggnadsområde. Detaljplan finns för ca 30 tomter i öster, planprogram
finns för södra delen

Omkring 170 småhustomter och 100 lägenheter
i bostadsrätt eller hyresrätt beräknas kunna
inrymmas inom området.
OMRÅDE 16- Diamantvägen norr
Status: Detaljplan finns
Område i Hyllinge samhälle med närhet till
förskola och skola. Området ägs av privat
exploatör. Detaljplan ger möjlighet att bebygga
området med radhus i två våningar med utformning för att klara trafikbuller från väg E4.
Öster om området finns redan 24 st sådana radhus med bullerskyddade uteplatser mot söder
och väster.

Område ”Hyllinge sydost” sett från sydväst
Området som ägs av privata exploatörer omfattar cirka 22 hektar varav 3 är inom gällande detaljplan. Den södra delen av området
omfattande 12 hektar utgörs av gräsbevuxen
(ej brukningsbar) mark, 3 hektar är planlagd
mark för småhustomter medan 7 hektar består
av jordbruksmark klass 8. En förutsättning för
områdets bebyggande utanför detaljplan,
19 hektar, är att de två 130 kV kraftledningar
som löper genom området dels i öst-västlig riktning genom den södra delen, dels i nord-sydlig
sträckning genom den östra delen, kablas och
förläggs i mark.

OMRÅDE 17- Verksamhetsområden
Status: Detaljplan finns delvis
Ett område är beläget omedelbart sydöst om
Hyllinge handelscentrum och gränsar i söder
till länsväg 110 och i norr till rekreationsområde och golfbana. Det omfattar cirka 7 hektar
och detaljplan finns som medger service och
ej störande industri. Vidare finns ett 4 hektar
stort område som ägs av Ecophon AB och ligger
öster om företagets nuvarande tomt, utanför
detaljplan. Områdena ägs av enskilda intressenter.
Lämpliga verksamheter inom områdena är
industri och service.

Karta 8. Hyllinge
skala 1:20 000
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Trafik, transporter och kommunikationer
Förutsättningar och bakgrund till detta kaptel framgår av Regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2010-2021 som antogs av Regionfullmäktige 2010-06-29.
Då det gäller det övergripande vägnätet som berör Åstorps kommun är detta i huvudsak utbyggt
till slutlig standard. Inom kommunen utgör väg E4 och riksväg 21 samt länsväg 112 mellan väg E4
och väg E6 riksintresse.
Då det gäller järnvägarna berörs dessa inte heller av några större ombyggnader. Samtliga järnvägar inom kommunen är av riksintresse. Tidigare planer på att bygga bort planskilda korsningar på
Skånebanan (Helsingborg-Hässleholm) samt ombyggnader av Åstorps bangård för samtidig infart
samt ökad hastighet till 70km/tim har utgått. Målet att öka hastigheten till 160km/tim på Skånebanan har också utgått annat än på sådana sträckor där detta kan ske utan större åtgärder. Vidare
har Söderåsbanan utgått ur den nationella planen och ombyggnad sker nu endast för att klara den
förväntade utökningen av godstrafiken från 5 till 25 godståg/dygn. Den aktuella banan benämns
godsstråket genom Skåne.

Järnvägar
Europakorridoren

Europakorridoren består bl.a. av en kombination av väg E4 och en ny järnväg där ”det
bästa hos bilen kombineras med det bästa
hos tåget”. Den sträcker sig från Stockholm
till Skåne samt från Göteborg till Jönköping
(Götalandsbanan) och ska bli den svenska delen
av det europeiska nätverk som redan är under
utbyggnad. Detta kräver en modern järnväg,
Europabanan. Det betyder att Europabanan
och väg E4 ska följas åt mellan Skåne och
Stockholm. Förbindelserna mellan Danmark
och Sverige förväntas byggas ut med en tunnel
mellan Helsingborg och Helsingör. Lokaltåg
och regionaltåg i X2000-klass kompletteras
med höghastighetståg. På detta sätt får en av
Sveriges viktigaste regioner väsentligt förbättrade lokala och regionala kommunikationer
samtidigt som Sverige kommer närmare Europa. Det kan konstateras att Europabanan inte
finns med i den nationella infrastrukturplanen
fram till 2021. Tidåtgången från det att beslut
fattats om genomförande av Europabanan till
dess den är färdig kan beräknas till cirka 15 år.
Banan ingår som ett järnvägsreservat i översiktsplanen. Bebyggelse eller andra anläggningar får inte tillkomma om de försvårar genomförande av den planerade banan.
Beslut:
Ett markreservat för Europabanan inläggs väster
om väg E4 i enlighet med nu gällande översiktsplan.
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Korsningar väg- järnväg

Trafikverket har en långsiktig målsättning
att bygga bort plankorsningar. Med minskad
medelstilldelning har målsättningen snarast
blivit en vision. Det kan därför inte förväntas
att plankorsningarna inom kommunen kommer
att byggas bort fram till 2030. Om kommunen
av exploateringsskäl önskar ersätta en plankorsning med en planfri korsning får detta finansieras i samverkan med Region Skåne.

Godsstråket genom Skåne

(Båstad-Ängeholm-Åstorp-Svalöv-Teckomatorp-Lund-Malmö)
Då Hallandsåstunneln är färdigställd kommer
antalet godståg på banan att öka från 5 till 25.
I den nationella planen finns 98 mkr avsatta
för upprustning av banan 2010-2012. Upprustningen medger inte att persontågstrafik ÅstorpLund, den så kallade Söderåsbanan, kan genomföras under perioden. En avsiktsförklaring
är undertecknad av berörda kommuner och
Region Skåne, som innebär att Söderåsbanan
ska trafikeras med persontågstrafik, så fort detta
är möjligt med hänsyn till banans standard. För
närvarande innebär det att persontrafik inte
kan startas upp förrän efter 2021.
Vid Björnekullaskolan i Åstorp, med drygt
500 elever, passerar banan i kurva på en cirka 5
meter hög vall och endast cirka 20 meter från
närmaste skolbyggnad (sporthallen). Vid nybyggnad av bostäder och publika anläggningar
kräver Länsstyrelsen i Skåne ett minsta avstånd om 100 meter till järnväg där farligt gods
transporteras. Med hänsyn till den starkt ökade

mängden gods (även farligt gods) som ska passera på banan intill befintlig skola och bostäder
krävs att den utökade trafiken prövas ur miljösynpunkt. Härvid ska alternativa dragningar av
trafiken redovisas.
Den utökade trafiken innebär endast nackdelar för kommunen och de boende i centrala
Åstorp. En framställning till Trafikverket och
Länsstyrelsen bör snarast göras i ärendet.
Berörd godstrafik passerar för närvarande via
Laholm-Veinge-Markaryd-Hässleholm och
godstrafiken bör bibehållas på denna bana.
Ytterligare godstrafik bör inte tillåtas på banan
genom Åstorp. Upprustningen förusätts dock
ske för att möjliggöra av Region Skåne och
berörda kommuner överenskommen persontågstrafik på banan. Enligt den utredning som
utförts klarar ett tågsätt att trafikera banan
Åstorp-Lund, Söderåsbanan, med timmestrafik.
Gångtiden Åstorp-Lund beräknas till cirka
25 minuter.
Beslut:
Kommunstyrelsen uppmanas anordna ett möte
med Länsstyrelsen och begär att Godsstråket
ska prövas som ett ärende enligt miljöbalken
avseende miljöfarlig verksamhet varvid alternativa dragningar av Godsstråket ska redovisas.
Kommunstyrelsen uppmanas kalla till ett möte
med Regionala tillväxtnämnden och berörda
kommuner för att aktualisera frågan om Söderåsbanan.

Skånebanan

Skånebanan är nordvästra Skånes kontakt med
Södra Stambanan. Banans standard, tillåtna
hastighet och antalet plankorsningar är inte
acceptabel. Nödvändiga åtgärder är av nationell
karaktär och ska därför ingå i stomnätsplanen.
Några medel för ombyggnader finns inte med i
RTI-planen 2010-2021. Det innebär att hastigheten med få undantag är begränsad till
130 km/tim och att befintliga plankorsningar,
med de risker de innebär, blir kvar till efter
2021.
Antalet tåg i varje riktning är beräknat bli
78 st/dygn (2013), varav 17 st godståg, en del
med farligt gods.
Genom att minska restiden och förseningsriskerna på Skånebanan ges ökad möjlighet till
pendling mellan Helsingborg-Kristianstad med
mellanliggande stationer. På så vis kan arbetsmarknaden utvidgas och därför är ombyggnad

och upprustning av banan angelägen. Projektet bör aktualiseras tillsammans med Region
Skåne.
Beslut:
Styrgruppen föreslår att Kommunstyrelsen kontaktar Infrastrukturavdelningen och Regionala
tillväxtnämnden inom Region Skåne för attaktualisera frågan om banans upprustning.

Tågstation i Kvidinge

Tågstation i Kvidinge finns redovisat i RTI-planen 2010-2021, dock utan någon finansiering.
Arbetet bör bedrivas så att trafik kan startas
upp i december 2013.
Beslut:
Styrgruppen tillstyrker att tågstation kommer
till stånd i Kvidinge. Tågstation är beslutad av
Kommunfullmäktige.

Bangården Åstorp- en barriär i centralorten. Ny gångbro.

Åstorps centrum angränsar i söder Åstorps
bangård. På en sträcka av 800 meter kan man
inte passera bangården. Det innebär att ett stort
antal boende öster och sydöst om centrum har
en betydande omväg för att nå centrum.
Enligt av kommunfullmäktige 2001 antagen
centrumplan föreslås en gångbro över bangården som från en punkt cirka 50 meter väster
om stationshuset går vinkelrätt över spåren och
Järnvägsgatan-Långgatan och sedan avslutas i
befintlig marknivå vid Trappgatans övre del.
Vid startpunkten i anslutning till Köpmansgatan måste det finnas en hiss och om Söderåsbanan kommer till stånd måste det också
anordnas hiss till den perrong som banan ska
använda. Gångbron får stor betydelse för de
boende i centrum som får en genväg till Söderåsen via bergbrottets vall och är en förutsättning för utveckling av områdena öster om
centrum.
Beslut:
Gångbron är en förutsättning för utveckling av
områdena öster om centrum varför det föreslås
att Kommunstyrelsen upptar frågan i kommande
budgetbehandling.

Vägar

Ny trafikled väster om Kvidinge
Länsväg 1780 är en fortsättning på Sånnavägen
mot Ängelholm och belastas av genomfartstrafik från riksväg 21 mot områdena norr om
Kvidinge och Ängelholm. Medeldygnstrafiken
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är cirka 700 fordon/dygn. Vägens sträckning
genom Kvidinge är bostadsgata och förorsakar
störningar för de som bor längs dessa gator.
Den enda långsiktigt godtagbara lösningen är
att leda trafiken utanför samhället i en västlig
sträckning.
Beslut:
Styrgruppen föreslår att Kommunstyrelsen initierar frågan hos Region Skåne och Trafikverket
för samfinansiering med kommunen.

Länsväg 107
Vägen som har stor trafikbelasning har många
oskyddade trafikanter och är mycket olycksdrabbad.

Förbindelseled Gunnarstorp
Bjuvs kommun har framfört önskemål om en
förbindelsled från ett framtida verksamhetsområde norr om Gunnarstorp tilltrafikplats på E:4.
Beslut:
Styrgruppen konstaterar att föreslagen utbyggnad med 65 hektar verksamheter inom Åstorps
södra industriområde genererar så mycket trafik
att det övergripande vägsystemet, Malmövägen
och JI-TE-gatan, inte har kapacitet att ta emot
ytterligare trafik. Om Bjuvs kommun önskar en
förbindelse genom industriområdet får kommunen göra en skriftlig framställning till Åstorps
kommun om detta, där Bjuvs kommun förbinder
sig att svara för samtliga kostnader för en sådan
trafikled. För att planera en sådan krävs en
detaljplanering över kommungräns. För närvarande aktualiseras frågan inte i översiktsplanen.

Beslut:
Styrgruppen föreslår att kommunstyrelsen prioriterar frågan som ett trafiksäkerhetsprojekt i
kommande infrastrukturplan för Skåne.

Karta 9. Järnvägar och vägar
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Gång- och cykelvägar

Med hänsyn till trafiksäkerheten och miljön är
det mycket angeläget att det byggs gång- och
cykelvägar:
1. mellan orter inom och utanför kommunen
där pendlingsavtånden är under 10 km;
2. mellan bostadsområden och skolor, arbetsplatser, centrum samt buss- och tåghållplatser;
3. från tätorterna till natur- och strövområden.

Nyvång-Hyllinge

Hyllinge har haft en stark tillväxt av arbetstillfällen genom utvecklingen av Hyllinge
handelscentrum. Åstorps södra industriområde
fortsätter att utvecklas. Det innebär att det
finns en relativt stor pendling mellan Åstorp
och Hyllinge.
En cykelled finns mellan östra KvidingeÅstorp-sydöstra Nyvång. Den utförda cykelleden är cirka 11 km. lång. Med en förlängning
med 3 km når man fram till Hyllinge. Lämplig
sträckning är via Västra Broby kyrka, via befintlig planskild korsning under väg E4 genom
Broby by, via Hagalund och befintlig markväg
på Hyllinge 36:1 fram till befintligt bostadshus
och sedan via en ny sträckning med bro över
Vegeån och Diamantvägen fram till befintligt
gång- och cykelvägnät i Hyllinge.
Beslut:
Styrgruppen föreslår en förlängning av gc-vägen
Kvidinge-Nyvång till Hyllinge. Kommunstyrelsen
föreslås uppdra åt samhällbyggnadsenheten att
utreda frågan.

Hyllinge- Bjuv

Brogårdavägen inom kommunen är rak
och inbjuder till höga hastigheter. En
gc-väg behövs därför anordnas söder
om vägen fram till kommungränsen och
därefter kopplas på nuvarande vägsträckning.
Brogårdavägen öster om kommungränsen mot
Bjuv erfordras inte annat än som bussgata och
gång- och cykelväg. Den bör därför omvandlas
till bussgata och gång- och cykelväg för vidarekoppling in mot Bjuvs tätort öster om länsväg
107.
Beslut:
Styrgruppen beslutar att en ny gc-väg ska läggas in i översiktsplanen söder om Brogårdavägen från vägens början i väster och fram till
kommungränsen. Styrgruppen föreslår vidare
att den del av Brogårdavägen som ligger inom
Bjuvs kommun görs om till bussgata samt med
gc-trafik och att gc-vägen förlängs öster om
länsväg 107 in mot Bjuvs centrum.
Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt samhällsbyggnadsenheten att uppta förhandling med
Bjuvs kommun för projektets genomförande.

Gc-väg från busshållplats
Hyllinge öster-Örtgatan.

Enligt gällande detaljplan antagen 1997 ska det
anordnas en gång- och cykelväg från busshållplats Hyllinge öster till Örtgatan, nordväst om
och i anslutning till Åstorpsvägen. Behovet
har accentuerats i samband med utbyggnad av
”Parkbyn” för att få en anknytning till gångoch cykelvägen väster om Örtgatan.
Beslut:
Styrgruppen beslutar att gc-vägen ska läggas in
i översiktsplanen.
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Grönstruktur - natur, park, vatten och våtmarker

Sora delar av kommunen är högvärdig jordbruksmark. Det innebär att dessa områden inte är allemansrättligt tillgängliga under större delar av året. Därför är det viktigt att arbeta långsiktigt
med utveckling av den grönstruktur som kan anses allmänt tillgänglig. För grönstrukturen i och i
närhet av våra samhällen har en grönstrukturplan tagits fram under 2011. I detta kapitel omfattas
hela kommunen. Till kapitlet hör karta Grönstruktur (bilaga).

Natur

I grönstrukturplanen har analys kring nåbarheten till natur för kommunens samhällen gjorts
med utgångspunkten att 1000 m är ett rimligt
avstånd för att naturområdet ska kännas lät�tillgängligt. För större delen av våra samhällen
tillgodoses nåbarheten. För Nyvång, västra delarna av Åstorp och östra delarna av Kvidinge
är avståndet till naturområden dock mer än
1000 m. En mycket viktig faktor ur rekreativ
synpunkt är att gång- och cykelvägar och grönstråk skall sträva efter att hänga ihop. Detta ser
relativt bra ut för men kan naturligtvis fortsätta
utvecklas. I grönstrukturplanen förs också ett
resonemang kring kvalitet, med andra ord vikten av att sköta och utveckla de naturområden
som finns.
Naturreservat
Dyngets naturreservat omfattar cirka 3 hektar.
Det är en gammal naturbetesmark/kärräng
cirka 50 meter från och alldeles norr om E:4:ans
bro över Rönneån. Inom reservatet finns en
unik flora med bl a orkidéer som inte får skadas
genom utdikning, schaktning eller utfyllnad.
Området hålls i hävd genom mulbetning.
Kommunala naturreservat
Förslag har väckts om inrättande av naturreservat för områdena N1 och N2 nedan.
Vid kommunal reservatsbildning skriver kommunen själv syfte och mål samt tar fram en
skötselplan. I syftet kan man t ex skriva in att
förskolor och skolor får använda naturreservatet som uteklassrum, fånga djur och plocka
växter i undervisningssyfte m m. En naturreservatsbildning kan skydda området från exploatering och säkrar områdets värden - naturvärden,
rekreationsvärden och kulturella värden.
N1. Kalvahagen
Området sträcker sig från Odengatan fram till
Skannebacken. Området som har en mycket
säregen natur med ett unikt bestånd av markkrypande enar och ett fint självföryngrande
bokbestånd har förbindelse vidare öster ut mot
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riksintresset Söderåsen och via ett parkstråk
även förbindelse söder ut mot Skyttaböket. Det
gångstråk som går genom området ska bibehållas. I fördjupad översiktsplan för Söderåsen,
som upprättats av Bjuvs, Klippans, Svalövs
och Åstorps kommuner, är gångstråket markerat som en vandringsslinga. Kommunen bör
aktivt verka för att röja de lövskogsområden
som tenderar att växa igen så att karaktären av
betesmark-hagmark-lövskog bibehålls.
N2. Norrsluttningen
Detta område sträcker sig från Skannebacken
längs en linje ca 150 meter norr om Rönnvägen
och fram till gränsen mot Ottosfält och Vrams
Gunnarstorp.
Området utgörs av växlande lövskogsmark och
öppna beteshagar med undantag av den sydöstligaste delen där barrskogsplantering skett. Det
är angeläget att områdets omväxlande karaktär
bibehålls och att plantering eller igenväxning
inte sker.
Kommunen bör aktivt verka för att röja de
lövskogsområden som tenderar att växa igen så
att karaktären av betesmark -hagmark-lövskog
bibehålls.
N3. Slagghögen i Nyvång
Slagghögen är ett intressant naturområde och
ett landmärke. Området som omfattar cirka
14 hektar tillhör Ekdalens gård. Förhandlingar
ska upptas med markägaren med syfte att
öppna upp delar av området för allmänheten
som ett rekreations- och strövområde.
N4. Sankområde vid Vegeån
Detta område som omfattar cirka 5 hektar ägs
av kommunen, ligger öster om Diamantvägen i
Hyllinge och gränsar till Vegeån. Inom området har kommunen grävt en slingrande åfåra
som fungerar som fördröjningsmagasin för
dagvatten som mynnar i åfåran och slutligen i
Vegeån. Vegetationen är vildvuxen. Högre och
torrare markområden omväxlar med sankare.
Med smärre kompletteringar kan området bli

ett värdefullt strövområde för Hyllingeborna.
Grupper av träd kan planteras i området så att
det öppna landskapet blir intressantare för djur
och människor. Befintliga stigar bör förbättras
och kompletteras med nya.
N5. F d gruvområdet i Hyllinge
Området ligger i sydöstra delen av Hyllinge
samhälle och gränsar i väster till Hyllinge
handelsplats och i öster till Lydinge golfbana.
Inom det trädbevuxna området finns slagghögar från kolbrytningsepoken i den norra delen
samt en damm om ca 12 000 kvm i den södra
delen som tillkommit i samband med lerbrytning. Dammen har ett medeldjup om cirka
3 meter och används för fiske och bad. Hela
området är en mycket värdefull natur- och
rekreationsresurs för Hyllinge samhälle och
inrymmer motionsslinga och promenadstigar.
Kommunen äger större delen av området. Den
skötselplan som upprättats ska följas. Befintliga
tätare vegetationspartier bör bibehållas ”förvildade” för djurlivet. Det lilla skogspartiet är en
mycket viktig ”lunga” för samhället och tål inga
intrång.
N6. Prästamarken i Kvidinge
Området som ligger nordväst om kyrkan är ett
utomordentligt värdefullt rekreations- och naturområde för Kvidingeborna. Det har utökats
2003 åt väster genom förvärv som kommunen
gjorde 2002 och planterades med ekar. Planteringen misslyckades och bör göras om. Området omfattar totalt cirka 11 hektar. Området
ska skötas enligt upprättad skötselplan så att
nuvarande karaktär bibehålls. Prästamarken
samt bäcken väster och öster om Prästamarken
är nyckelbiotoper.
N7. Förbindelse Prästamarken - Röda
smedja
Området ligger på båda sidor om bäcken. Kommunen äger större delen av berörd mark. Syftet
är att inom området ge möjligheter för att
anordna ett gångstråk längs bäcken. Det område som tas i anspråk som ett rekreations- och
naturstråk bör ha en bredd om minst 6 meter
på varje sida av bäcken. En gångstig måste finnas i stråket.
N8. Ny naturpark söder om Nyvång
Nyvångs samhälle saknar kontakt med något
naturområde. I samband med att område 7 sydväst om Nyvång planeras för en utbyggnad med

cirka 100 småhus avser kommunen anordna en
naturpark om cirka 9 hektar som blir ett värdefullt närströvområde även för den befintliga
bebyggelsen i Nyvång.

Park

I grönstrukturplanen har grönytorna i kommunens samhällen analyserats utifrån tre aspekter:
tillgång, nåbarhet och kvalitet. För varje samhälle förs ett resonemang som leder till en lista
kring vad som är viktigast ur grönstruktursynpunkt. Dessutom görs i grönstrukturplanen en
prioritering av kommunens parkmark. Prioriteringen utgår från nåbarhet och förutsättningar
för parkutveckling. Tanken är att genom att
prioritera de parker som lyfts fram ge kommunens samhällen en god täckning av parker med
bra kvalitet.

Vatten

De viktigaste vattendragen är Rönneån och Vegeån. Åstorps kommun ingår i Vegeåns vattendragsförbund som sedan många år bl a bedriver
kontinuerlig provtagning och bedriver projekt
med syfte att förbättra vattenkvaliteten.
Åstorps kommun ingår också i Rönneåkommittén som består av berörda kommuner, AB
Sydvatten, Länsstyrelsen m fl och som samordnar sin verksamhet med Rönneåns vattenråd
som består av representanter för kommuner,
industri, markägare m fl och arbetar med vattenkontroller, åtgärdsprogram m m.
Övriga väsentliga vattendrag är Klövabäcken
med biflödet Körslättabäcken, Humlebäcken
med biflödet Mossabäcken samt Kölebäcken.
Klövabäcken är i varje fall i sin övre del ett
relativt opåverkat vattendrag där det bl a
förkommer flera unika reofila (strömälskande)
arter. Körslättabäcken är mycket känslig för
utsläpp och föroreningar. Humlebäcken är hårt
förorenad p g a näringsläckage från jordbruket
men vissa åtgärder har vidtagits genom att det
på långa sträckor finns skyddsområden mellan
åkerkant och slänt mot bäcken.
Längs alla vattendrag bör det enligt EU- direktiv finnas en minst 6 meter bred skyddsremsa
mellan åkerkant och överkant åfåra. Kommunen förutsätts att tillsammans med berörda
markägare medverka till att det längs bäckar
och åar finns minst så breda skyddsområden.
Dessa ska också på sikt kunna användas för naturstigar, S1-S5. Tidigare otillgängliga områden
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kan bli tillgängliga för invånarna. Åstorps kommun blir attraktivare som turistort. Landsbygden knyts närmare till tätorten. Kunskapen om
och intresset för landsbygden ökar.
Beslut:
Det är viktigt att från tätorterna skapa naturstråk som förbindelser med det omgivande
landskapet. I jordbrukslandskapet är det
naturligt att dessa stråk så långt som möjligt
följer vattendragen. Natursstråken får också
stor betydelse för den biologiska mångfalden.
Kommunstyrelsen bör uppdra åt miljökontoret
att uppta förhandlingar med berörda markägare
och teckna avtal innan naturstråken markeras
på turistkartor, kommunens hemsida etc.

S1: Hyllingeslingan
Sträckning: Hyllinge öster - under väg E4
(befintlig bro över Vegeån medger detta efter
smärre komplettering med förhöjd spång) –
längs Vegeån - olika slingor kring den planerade våtmarken V1 – längs Kölebäcken – längs
blivande gång- och cykelväg via bro över
Vegeån åter till Hyllinge.
Slingan blir ett mycket värdefullt tillskott för
Hyllinge och Nyvång och höjer samhällenas
attraktivitet.
S2: Söderåsslingan
Sträckning: Åstorps centrum – via Klinten
alternativt Klintgatan upp på Makadamvallen – söder bebyggelsen på Åstorp öster med
förbindelse till Söderåsens riksintressanta natur
i öster och söder - tillbaka till Åstorp. Naturreservat inrättas från makadambrottet och öster
ut för att området ska få ett långsiktigt skydd.
Konsekvens: Åstorp kan genom att bibehålla
detta centrumnära naturområde intakt göra
centrumområdet till ett av de mest intressanta
utvecklingsområdena i Skåne,” Söderåsstaden”.
S3: Åstorp norr
Sträckning: Från centrum nordost - under riksväg 21- slinga runt våtmarksområdet V4,V5,V6
vid Humlebäcken- Mossabäcken alternativt
mot öster fram till Goentorps mosse m m. Ett
tätortsnära vandrings- och undervisningsområde tillskapas.
S4: Kvidinge norr
Sträckning: Från Goentorps mosse - längs bäcken norr om Prästamarken till Rönneån –norrut
längs ån – till Tommarps ene – olika slingor
till Tommarps kungsgård –längs befintlig bäck
söderut till Prästamarken.
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Kvidinge samhälle som saknar tätortsnära längre vandringslingor får ett viktigt tillskott för
vandringar och skolundervisning. Attraktiviteten för exploateringsområdet PrästamarkenKvidinge nordväst höjs avsevärt. Tommarps
kungsgård knyts närmare till samhället.
S5. Kvidinge-Åstorp
Sträckning: Från centrum nordost i Åstorp
längs Humlebäcken mot öster - enskild väg under riksväg 21 – Kvidinge – Goentorps mossemot väster till Humlebäckens vattenland – över
riksväg 21 – centrum nordost.
Kvidinge knyts närmare till Åstorp.
S6: Kvidingeslingan
En arbetsgrupp med intresserade Kvidingebor
och företagare har arbetat med ett förslag inom
LEADER-programmet som innebär att det
anordnas en vandringsled från Skåneleden på
Söderåsen, genom Kvidinge, till Tommarps
Kungsgård över Rönneån genom Gråmanstorp
fram till Klippan. Vandringsleden ska passera olika sevärdheter och gårdsbutiker, bed&
breakfast m.m. och bli ett spännande komplement till, men ej ingå i, Skåneleden. Syftet är
också att vandringsleden ska öka besöksfrekvensen vid olika publika anläggningar och
verksamheter. Vandringsledens sträckning
framgår av grönstrukturkarta.

Våtmarker

Inom Åstorps kommun finns förutsättningar för
flera intressanta våtmarksprojekt. Generellt gäller att strandskyddsdispens måste sökas innan
anläggning.
V1: Kölebäckens nedre del
Detta är ett förslag på ett mycket stort projekt.
Den totala ytan omfattar cirka 48 hektar varav
cirka 20 hektar beräknas vara permanent vattenfyllda med ett medeldjup om cirka 1 meter.
Ett dämme byggs upp i den västra delen så att
allt vatten från Kölebäcken passerar genom
våtmarken som får ett bräddavlopp. Långsiktigt innebär våtmarken en förbättrad vattenkvalitet genom kvävereduktion och växternas
näringsupptagning. Dammen kan dock behöva
rensas för att inte ruttnande växtdelar ska ge ett
sekundärt näringstillskott med därav följande
syreförbrukning nattetid (fotosyntes).
Våtmarken kan bli ett fantastiskt tillskott till

naturmiljön och kommer då att bidra till ett
rikt växt-och djurliv och kommer också att
kunna bli ett vikigt utflyktsmål för närliggande samhällen och för turister. Dessutom kan
våtmarken bidra till ett jämnare vattenflöde.
EU-bidrag har erhållits med 4,9 mkr vilket är
den beräknade totalkostnaden
V2: Hyllinge öster
Detta naturområde omfattar en total yta om
cirka 4 hektar. Dagvatten från befintlig bebyggelse samt eventuella utbyggnadsområden kan
avledas till naturområdet. Vid förhöjda vattenflöden i Vegeån kommer naturområdet att
fungera som ett fördröjningsmagasin. Redan i
dag svämmar delar av området över vid högvattenstånd i Vegeån. I detta tätortsnära naturområde finns även goda förutsättningar för att
tillskapa pedagogiska kvalitéer.
V3: Makadambrottet
Efter avslutad brytning bildas en grundvattensjö med en yta om cirka 15 hektar och ett
största djup om cirka 35 meter. Förslagsvis får
dammen ett bräddavlopp mot väster.
Dammen med omgivande vallar och natur kan
med sitt läge intill Åstorps station och centrum
samt med direkt anknytning mot öster via
befintliga naturstråk få en enorm betydelse för
tätortsnära rekreation och stärka Åstorp som
”Söderåsstaden”.
V4 -V6: Humlebäcken/Mossabäcken
Våtmarken/dammarna föreslås ligga mellan
Mossabäcken och Humlebäcken. Våtmarken/
dammarna kan få en sammanlagd yta om cirka
5 hektar. Våtmarken/dammarna är viktiga för
att avlasta den hårt förorenade Humlebäcken
och öka den vattenmagasinerande förmågan.
Området längs Humlebäcken har förbindelse

in mot nordöstra Åstorp via två planfria korsningar med riksväg 21.
V7: Sänkevad
Denna föreslagna damm ligger i en svacka
söder om Humlebäcken och kan få en yta om
cirka 15 000 kvm och en maximal volym om
cirka 12 000 kubikmeter. Syftet är att genom
komplettering av befintlig samlingsledning för
dränering avleda dräneringsvattnet till dammen före utflöde i Humlebäcken.
Jämnare vattenflöde och minskad kvävebelastning i Humlebäcken tros bli en positiv konsekvens av våtmarken.
V8: Goentorps mosse
Den befintliga mossen är trädbevuxen och
har en vattenrenande effekt. Det är viktigt att
utloppet från mossen inte sänks.
V9. Bäckutsläpp till Rönneån norr om
Sånna
Bäcken samlar upp dräneringsledningar från
omgivande åkrar. Bäcken föreslås mynna i
en våtmark med 10 000 kvm yta och samma
volym. Våtmarken ligger inom riksintresse och
det är viktigt att riksintresset inte skadas. Föroreningsmängderna till Rönneån minskas och
det blir en jämnare vattenföring.
V10: Humleryds mosse
Mossen har stor betydelse för vattenflödet i
Humlebäcken. För att öka den vattenhållnade
volymen förslås att utloppet från mossen höjs.
En ökning av den vattenhållande volymen är
mycket positiv för en jämnare vattenföring i
Humlebäcken. Emellertid kan skogsbruket påverkas vilket förutsätter en konstruktiv dialog
med berörda markägare.
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Miljö, hälsa och säkerhet
Risk- och krishantering

Krisberedskap och risk- och sårbarhetsanalys
Krisberedskapen i kommunen regleras enligt
lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
I kommunen finns det en beredskap dygnet
runt året om för att påbörja och samordna arbetet i samband med en kris/extraordinär händelse. Det finns en ledningsgrupp, som består
av chefstjänstemän och informatörer, som har
till uppgift att få en överblick över uppkommen
krissituation. Ledningsgruppen kan biträdas
av en krisstab som stödjer kommunledningens
akutgrupp med att informera om aktuell händelse, ta fram beslutsunderlag samt verkställa
givna beslut från ledningsgruppen.
Vid en extraordinär händelse tillträder krisledningsnämnden och har ordinarie krisberedskapsorganisation som beredningsorgan.
”Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt plan för extraordinära händelser 2008” redovisar risk- och
sårbarhetsanalyser - vad som kan hända, vad
det innebär, konsekvenser och hur saker ska
hanteras. Den senaste risk- och sårbarhetsanalysen för kommunen gjordes 2011.
Markradon
Undersökningar av markradonförhållanden
i Åstorps kommun har utförts av Sveriges
geologiska undersökning (2008). Stora delar av
kommunen bedöms som lågriskområde men
även normalrisk- och högriskområden förekommer. Högriskområde finns sydost om Kvidinge i område med genomsläppliga jordarter.
Som rekommendation ska alla hus byggas täta
mot marken så att inte markluft kan tränga in
i huset. Särskild uppmärksamhet ska ägnas rördragningar och fjärrvärmeledningar så att dessa
är täta vid anslutningen. I normalradonmark
rekommenderas radonskyddande utförande av
grundkonstruktion och i högradonmark radonsäkert utförande av grundkonstruktion.
Gruvgångar
I Åstorps kommun finns två nedlagda gruvor,
gruvan i Nyvång samt gruvan i Hyllinge som
står i förbindelse med varandra genom gruv-
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gångarna. Hela gruvsystemet omfattar totalt ca
50 mil av gångar som ligger på djupet 60110 meter under markytan i Åstorps kommun.
Gångarna under jord står i förbindelse med gruvorna i Gunnarstorp och i Bjuv. Vid brytning
av kol uppkommer restmassor av sandsten och
lerskiffer. Högen vid Nyvång är ett upplag som
består av ca två miljoner ton restmaterial som
transporterats upp till markytan. Merparten av
restmaterialet, ca 10 miljoner ton, ligger dock
kvar i gruvan och användes som återfyllning i
gruvgångarna under gruvbrytningsperioden.
Idag står hela gruvsystemet under vatten. På
uppdrag av kommunen utförde WSP 2008
en översiktlig riskbedömning av mark ovan
gruvsystemet. Riskbedömningen visar att sannolikheten för att befintliga byggnader ska
skadas till följd av sättningar från ett gruvras
är mycket låg. För planering av ny bebyggelse
ger rapporten rekommendationer och man har
klassificerat marken från mycket låg risk till
medelhög risk.
Vatten-och avloppsverksamhet
I september 2009 gick Åstorps kommun samman med kommunerna Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Båstad i ett gemensamt bolag,
NSVA, Nordvästra Skånes vatten och Avlopp
AB, för att arbeta med VA-frågor regionalt.
Fr.o.m. 2010 ingår även Bjuv i samarbetet. Åstorps kommun är huvudman för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen och därmed
ägare av ledningsnät och anläggningar.
Förutsättning för exploatering av de olika
utbyggnadsområdena är utbyggnad av det
allmänna vatten- och avloppsledningssystemet.
I flera av fallen innebär det även stora investeringar i det befintliga systemet för att klara den
ökade belastning som exploateringen medför.
Tätare bebyggelse och större hårdgjorda ytor i
kombination med ökad nederbörd är faktorer
som bidrar till ökad belastning på avloppsledningsnätet och större risk för översvämningar.
I översiktsplanen redovisas det därför öppen
dagvattenhantering i dagvattenmagasin och
översilningsområden och lokalt omhändertagande av dagvatten. I det fall dagvattnet inte
kan omhändertas lokalt ska utjämningsmagasin anordnas. På så sätt minskas belastningen
på ledningsnätet. NSVA och samhällsbygg-

nadsenheten i Åstorp arbetar med en dagvattenstrategi för kommunen. Denna strategi avser att leda fram till en dagvattenplan.
Kommunen har antagit en strategi för utbyggnad av kommunalt VA- nät på landsbygden.
Grunden för var kommunalt avlopp ska byggas
ut är områdenas känslighet för utsläpp från
enskilda avlopp och eventuella exploateringsintressen. Syftet med att bygga ut avloppsnätet
är att minska utsläppen av kväve och fosfor till
vattendragen.
Utbyggnad av Hyllinge enligt översiktsplanen
kräver en ny vattenledning från Åstorp.
En utredning pågår om eventuellt slopande
av reningsverket i Kvidinge och överföring av
avloppsvattnet till reningsverket i Nyvång samt
en utbyggnad av reningsverket i Nyvång.
Översvämning
Klimatförändringen medför mer turbulenta
väderförhållanden vilket beräknas ge höjda
vattennivåer i haven och större nederbördsmängder på kort tid. Åstorps kommun påverkas
inte direkt genom en höjning av vattennivån.
Indirekt kommer en höjd vattennivå i Skälderviken att bromsa utflödet från Vegeån med
biflöden av vilka Humlebäcken berör Åstorp
och Hasslarpsån med biflödet Lillån berör Hyllinge. En höjd havsnivå innebär att det kommer
att uppstå översvämningar i Vegeåns vattensystem p.g.a. låg lutning ut mot havet. Analys:
För område 17, södra delen, finns en gällande
detaljplan. Området har delvis fyllts upp och
kommer fortsatt att fyllas upp så mycket att
det bedöms uteslutet att området skulle kunna
översvämmas. Däremot kan andra oexploaterade områden inom vattensystemet komma att
översvämmas. För område 6 söder om Åstorp
pågår planläggning. Området måste höjdsättas
så att översvämning inte kan ske. Vidare måste
dagvattenmagasin och översilningsområden dimensioneras så att avrinningen från ett blivande verksamhetsområde vid ett extremregn inte
blir större än från naturlig mark. Kommunen
har tillsammans med NSVA arbetat fram en
policy och riktlinjer för dagvattenhanteringen.
Skred
Inom Åstorps kommun finns inte några naturliga områden med skredrisk. Den lera som är
vanligt förekommande i kommunen består av
fast och väl konsoliderad lera utan inblandning
av vattenförande ”glidlager”. Möjligen skulle
skredrisk kunna förekomma där utfyllnad skett

med okontrollerat material, men några sådana
utfyllnader är inte kända inom kommunen.
I stenbrottet i Åstorp, ”Makadambrottet”, finns
det däremot en stor skredrisk i den utbrutna
bergväggen mot nordost och öster där berget
är sprickigt. Det innebär att det vintertid då
och då kommer att ske frostsprängning med
följd att större och mindre stenblock kommer
att falla ner i bergbrottet. Bergbrottet kommer nu, efter avslutad brytning, att successivt
fyllas med vatten och vintertid måste det då
sättas upp markeringar av de områden som inte
får beträdas. På samma sätt är dessa områden
olämpliga för bergsklättring.
Förorenade områden
Det finns ännu ingen heltäckande redovisning
av förorenade områden i kommunen. Miljöförvaltningen håller dock på med en inventering
som beräknas vara slutförd 2013. De utbyggnadsområden som föreslås i översiktsplanen
berör inte några förorenade områden annat än
betr. område 18 där det funnits en mindre tipp.
Innan planläggning sker görs rutinmässigt
geotekniska undersökningar. Om föroreningar
finns kommer detta att upptäckas vid dessa
undersökningar.
Buller
Stora delar av kommunen är utsatta för buller från trafiken på E4 och rv 21. Det innebär
att bullerdämpande åtgärder måste vidtas betr.
utbyggnadsområdena för bostäder nr.2, 7, 13
och 16. I utförda exploateringskalkyler har
det medtagits kostnader för att utföra bullerdämpande murar/plank intill berörda vägar. Murarna/planken ska uppföras så nära
vägbanan som det är möjligt med hänsyn
till trafiksäkerheten. Även mot andra mindre vägar och mot järnvägar kan det behöva
utföras bullerdämpande åtgärder. Detta prövas i samband med upprättande av detaljplan.
Det är inte bara trafiken som alstrar buller utan
även verksamheter av olika slag kan medföra
störande buller, t.ex. från fläktar. I sådana fall
bör bullret avskärmas vid källan så långt som
möjligt. Buller kan medföra såväl psykisk som
fysisk ohälsa. Vid all nyetablering av bostäder
genom nya detaljplaner ska i miljöbalken angivna värden för ekvivalent ljudnivå dagtid och
även maxnivå nattetid beaktas.
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Restriktioner och avstånd

Farligt gods
Järnvägarna, väg E4, väg 21 samt väg 112 är
primära transportvägar för farligt gods. Vid
nybyggnation närmare än 150-200 meter kring
dessa bör därför riskhänsyn och skyddsavstånd
beaktas enligt de riktlinjer som Länsstyrelsen i
Skåne, Stockholms och V. Götalands län tagit
fram, RIKTSAM (2007).
Byggnation invid väg och järnväg
Enligt Väglagen 47 § får inte utan Länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader eller andra
anordningar inom ett avstånd av 12 meter från
vägområdesgräns. För de större vägarna har
detta byggnadsfria avstånd utökats till 30 eller
50 meter; väg E4 och väg 21 har 50 meter och
väg 107 och 112 har 30 meter.
Avseende byggnation invid järnväg kan generellt sägas att ny bebyggelse inte bör placeras
närmre än 30 m från spårmitt.
Byggnation invid ledningar
Kommunen genomkorsas av flera högspänningsledningar. De större av dessa har markerats på regleringskartan. För kraftledningar
gäller Elsäkerhetsverkets stakströmsföreskrifter
ELSÄK-FS 2008:1. I dessa anges både vertikala
och hiorisontella säkerhetsavstånd mellan exempelvis byggnad och ledning.
Åstorps kommun genomkorsas även av naturgasledningar. Sträckning se regleringslarta.
För naturgasledningar gäller Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
ledningssystem för naturgas, MSBFS 2009:7.
Miljöfarliga verksamheter
Boverket har sammanfattat skyddsavstånd
beträffande miljöfarliga verksamheter som
allmänna råd i skriften ”Bättre plats för arbete”
(1995). Miljöfarliga verksamheter delas in i
tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar) samt
anmälningspliktiga (C-anläggningar). I Åstorps
kommun finns B och C-anläggningar. A och Banläggningar handläggs och tillståndsprövas av
Länsstyrelsen medan C-anläggningar handläggs
och prövas av Bygg- och miljönämnden.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer finns för att skydda
människors hälsa och miljö. Åstorps kommun
berörs av de miljökvalitetsnormer som gäller
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utomhusluft, vatten och buller.
Åstorps kommun har få verksamheter med
betydande utsläpp till luft. Den största föroreningskällan är trafiken på väg E4. Enligt
mätningar gjorda av Skånes luftvårdsförbund
2009 är förutsättningarna för god miljökvalitet
avseende luft goda för Åstorps kommun.
Humlebäcken klassas som ytvattenförekomst
och omfattas av miljökvalitetsnormerna för
vatten. Humlebäcken har dålig ekologisk status
pga kraftig näringspåverkan. Innan 22 december 2021 ska åtgärder ha vidtagits för att förbättrea den ekologiska statusen. Den kemiska
statusen är god.
Avseende buller hänvisas till Naturvårdsverkets
rekommendationer (2006). Riktlinjerna innebär
att vid bostäder ska en högsta godtagbar dygnsljudnivå om 55 dB(A) utomhus och 30 dB(A)
inomhus eftersträvas. Vidare bör den maximala
ljudnivån inomhus nattetid inte överstiga
45 dB(A). I rekreationsytor i tätbebyggelse ska
inte bullernivån överstiga 55 dB(A). I friluftsområden (områden med låg bakgrundsnivå) ska
bullernivån inte överstiga 40 dB(A).
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder
i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad
som är tekniskt och ekonomiskt rimligt. I det
fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer
enligt ovan, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Beslut:
Planering av nya områden som berör bostäder
och verksamheter ska utgå från Naturvårdsverkets riktlinjer.
Åstorps kommun bör aktivt påverka Trafikverket
att vidta åtgärder vid det allmänna vägnätet och
järnvägsnätet där bullernivån inte är godtagbar.

Miljökvalitetsmål

1999 antog riksdagen 15 nationella miljömål
som senare blev sexton. Dessa har sedan dess
varit riktmärken för svenskt miljöarbete. Länsstyrelsen i Skåne har brutit ner de nationella
miljömålen till regionala mål och redovisat
dessa i en skrift som benämns Skånes miljömål
(senast kompletterad i april 2011). Länsstyrelsen håller på med ytterligare en revidering av
miljömålen som ska vara klar under 2012.
Åstorps kommun har arbetat fram lokala mil-

jömål för kommunens verksamheter utifrån de
regionala miljömålen.
På följande sidor med beskrivs av hur Översiktsplan 2012 för Åstorps kommun förhåller
sig till de regionala miljömålen i tillämpliga
delar.
Regionalt mål: Frisk luft
Översiktsplan 2012 innebär:
att kommunen generellt genom ökade kollektivtrafiksatsningar, planering av bostäder i
kollektivtrafiknära lägen, medverkan till fjärrvärmeanläggningar eldade med förnyelsebar
energi samt utbyggnad av gång- och cykelvägar
bidrar till en bättre luftmiljö.
Beträffande uppföljning av detaljerade mätresultat kommer detta att behandlas i det
pågående långsiktiga arbete med kommunala
miljömål.
Regionalt mål: Bara naturlig försurning
Översiktsplan 2012 innebär:
Betr. försurning av sjöar och vattendrag samt
försurning av skogsmark;
att försurningen i vattendrag på Söderåsen
kommer att minska om intentionerna i den
av Söderåskommunerna antagna fördjupade
översiktsplanen för Söderåsen om mindre andel
gran och ökat lövskogskogsbruk infrias samt
att biltrafiken kommer att minska genom ett
ökat kollektivtrafikåkande.
Betr. utsläpp av svaveldioxid:
att planerade fjärrvärmesatsningar inom kommunen ytterligare kommer att minska oljeanvändningen och därmed sammanhängande
svaveldioxidutsläpp.
Betr. utsläpp av kväveoxider:
att ökat kollektivtrafikresande samt minskad
användning av fossila bränslen enligt översiktsplanens intentioner kommer att minska utsläppen av kväveoxider.
Regionalt mål: Giftfri miljö
Översiktsplan 2012 innebär:
Ingen direkt påverkan på de uppsatta målen.
Åstorps kommun ingår emellertid i NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) som har en
återvinningscentral i Åstorp. Här tar man också
emot producentmaterial från mindre företag.
NSR tar också emot miljöfarligt avfall på ett
effektivt sätt. Genom olika upplysningskam-

panjer har både företag och enskilda blivit
medvetna om vikten av att farligt avfall tas om
hand på ett korrekt sätt.
Bygg- och miljökontoret har en förteckning
över förorenade områden i kommunen. Kontoret har en löpande tillsyn över dessa områden
och övervakar att åtgärder vidtas om problem
uppkommer.
Betr. ekologisk odling och ekologiska livsmedel:
Översiktsplanen påtalar att vad som anges i den
fördjupade översiktsplanen för Söderåsen ska
beaktas. Det innebär som viljeyttring mot olika
jordbruksintressenter på Söderåsen:
att all jordbruksmark på sikt odlas ekologiskt.
Regionalt mål: Säker strålmiljö
Översiktsplan 2012 innebär:
Betr. elektromagnetiska fält: Översiktsplanen
innebär inte att någon utbyggnad förslås som
innebär risk för elektromagnetisk, skadlig strålning.
Utbyggnaden i sydvästra Hyllinge förutsätter att befintliga 130 kV ledningar ska kablas,
vilket innebär att skyddsavståndet för max.
0,2 mikrotesla avseende elektromagnetiskt fält
minskar till 12 meter.
Samtliga nya regionala eller nationella högspänningsledningar ska utföras kablade om de
kan komma att beröra kommunens utbyggnadsområden eller områden av riksintresse för
naturvården eller kulturminnesvården. Övriga
mål påverkas inte av översiktsplanen.
Regionalt mål: Ingen övergödning
Översiktsplan 2012 innebär:
Betr. utsläpp av fosfor: Översiktsplanen redovisar att reningsverket i Kvidinge på sikt eventuellt ska slopas och avloppsvattnet överföras till
reningsverket i Åstorp. I så fall skapas förutsättningar för en effektiv rening med mindre
fosforutsläpp.
Betr. utsläpp av kväve: Översiktsplanen redovisar förslag på nya våtmarksområden som t ex
det vid Kölebäcken med ett 48 ha stort föreslaget våtmarksområde, vilket skulle minska
kväveutsläppen till vattendragen. Kommunen
arbetar aktivt för att skapa nya våtmarksområden längs vattendragen i kommunen.
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Betr. utsläpp av kväveoxider: Planering av bostäder i kollektivtrafiknära lägen samt utbyggnad av cykelvägnätet minskar biltrafiken vilket
ger minskade utsläpp av kväveoxider.
Regionalt mål: Levande sjöar och vattendrag
Översiktsplan 2012 innebär:
Betr. skydd natur- och kulturmiljöer: Översiktsplanen redovisar dels skydd av långsiktigt
omistliga naturmiljöer på kommunal mark,
samt dels förslag till sammanhängande naturstråk bl a längs flera vattendrag, så att idag
otillgängliga jordbruksmarker blir tillgängliga
genom nya stråk, både för flora och fauna men
också som vandringsstråk för människor.
Betr. restaurering av vattendrag: Översiktsplanen redovisar bl a fördröjningsmagasin för
dagvatten samt våtmarksområden kring viktiga
vattendrag.
Detta innebär ett jämnare vattenflöde och
ett renare vatten vilket i sin tur skapar bättre
förutsättningar för en biologisk mångfald och
därmed en restaurering av vattendragen.
Restaurering är även att ta bort vandringshinder och skapa nya lekplatser för fisken samt att
återskapa meandring av vattendragen. (Läs mer
i Naturvårdsprogrammet).
Betr. vattenförsörjningsplaner: Åstorps kommun har stora råvattentillgångar i den östra
delen, framför allt genom före detta isälvsdeltat
inom det så kallade Kvidingefältet. Översiktsplanen redovisar skyddsområden för vattentäkter (se regleringskarta) vilket kommer att följas
upp med vattenförsörjningsplaner.
Regionalt mål: Grundvatten av god kvalitet
Översiktsplan 2012 innebär:
Betr. skydd av grundvattenförande geologiska
formationer: Det förekommer grusbrytning
inom det så kallade Kvidingefältet. Denna
grusbrytning regleras genom av Länsstyrelsen
godkända grustäktsplaner. I övrigt redovisar
översiktsplanen inga åtgärder som påverkar
de vattenförande geologiska formationer som
finns inom kommunen.
Betr. grundvattennivåer: Översiktsplanen redovisar att grundvattennivåerna på Söderåsen inte
får sänkas genom avledning av ytvatten eller
sänkning av vattennivån i befintliga diken. Söderåsen är tillrinningsområde för kommunens
vattentäkter.
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Betr. rent dricksvatten: Översiktsplanen
redovisar att översyn ska ske av skyddsbestämmelserna för kommunens vattentäkter. Grundvattenförekomsterna i kommunen har mycket
hög kvalitet och vattnet som går ut från kommunens vattenverk behöver aldrig kloreras.
Förekomsten av järn och mangan i grundvattnet minskas genom rening i vattenverken.
Regionalt mål: Myllrande våtmarker
Översiktsplan 2012 innebär:
att det inom kommunen kommer att anläggas
cirka 100 hektar nya våtmarker under programperioden (till 2030). Det regionala målet
är att Skåne ska öka andelen våtmarker med
cirka 2500 hektar under 5 år. Åstorps yta är
93 av Skånes 10939 kvkm eller 0,85%. Med
nuvarande ambitionsnivå innebär det regionala
målet att Skåne fram till 2030 skulle öka andelen våtmarker med cirka 10000 hektar. Åstorps
översiktsplan uppfyller därmed sin del av det
regionala målet.
Regionalt mål: Levande skogar
Översiktsplan 2012 innebär:
att kommunen stödjer den handlingsplan som
redovisas för skogsbruket i den av fullmäktigeförsamlingarna i Klippan, Åstorp, Bjuv och
Svalöv fördjupade översiktsplanen för Söderåsen. Handlingsplanen föreslår minskade
granskogsarealer och ökat lövskogsbruk vilket
bidrar till levande skogar med biologisk mångfald. Vidare föreslås att andelen ”gammelskog”
ska ökas.
Regionalt mål: Ett rikt odlingslandskap
Översiktsplan Åstorp innebär:
Betr. miljökvalitetsmålet: Översiktsplanen
föreslår att det ska göras gröna korridorer längs
vissa vattendrag i det storskaliga, öppna jordbrukslandskapet vilket bidrar till den biologiska
mångfalden. Den fördjupade översiktsplanen
för Söderåsen anför följande: ”Det är ett övergripande mål att nuvarande öppna kulturmarker och naturbeten på Söderåsen behålls öppna.
Detta mål kan uppnås med olika former av
bidrag.”
Regionalt mål: God bebyggd miljö
Översiktsplan Åstorp innebär:
Betr. minskat transportbehov genom ändamålsenligt struktur: Översiktsplanen redovisar bostadsområden med närhet till kollektiva kom-

munikationer samt det största arbetsområdet - i
södra Åstorp - med tillgång till industrispår;
Betr.planeringsunderlag för kulturhistoriska
och estetiska värden: Översiktsplaneringen
förutsätter att all planering ska ske med hänsynstagande till befintliga miljöer;
Betr. planeringsunderlag för grönstruktur:
Översiktsplanen hänvisar till upprättad grönstrukturplan samt till redovisning i översiktsplanen av sammanhängande natur- och grönstråk,
dels befintliga och dels planerade;
Betr. planeringsunderlag för energi: Översiktsplanen hänvisar till upprättad vindbruksplan
vilken beräknas antas av kommunfullmäktige
under 2013. Vidare redovisar översiktsplanen dels förtätade utbyggnadsområden där
fjärrvärme är ekonomiskt fördelaktigt samt
dels planerade fjärrvärmeanläggningar. I nya
områden för friliggande småhus är fjärrvärme
ett tveksamt alternativ eftersom alla nybyggda
småhus i dag kräver ett mycket litet tillskott för
sin uppvärmning.
Betr. planeringsmål för vindkraft: Översiktsplanen hänvisar till teamtiskt tillägg vindbruks-

plan som förväntas antas av kommunfullmäktige under 2013. Kommunen delar uppfattningen
att den stora utbyggnadspotentialen i Skåne är
till havs.
Betr. kulturhistoriskt värdefull bebyggelse:
Översiktsplanen redovisar de värdefulla bebyggelsemiljöer som finns och hur dessa miljöer
ska skyddas.
Betr. buller: Översiktsplanen redovisar att de
stora störningarna inom kommunen kommer
från det statliga väg- och järnvägsnätet. Det förutsätts därför att staten vidtar åtgärder för att
eliminera dessa bullerproblem.
Betr.naturgrus: Kvidingefältet i kommunens
östra del är Sveriges största samlade grustäktsområde. De två aktiva intressenterna
är Kvidinge Stenkross AB samt AB Skånska
Makadam. 2009 var det samlade uttaget från
området 0,5 miljoner kubikmeter men det til�låtna uttaget är ungefär dubbelt så stort. Gällande täkttillstånd löper ut 2024 respektive
2025. Uttaget av bergkrossmaterial i Skåne ökar
kraftigt medan uttaget av naturgrus endast ökar
marginellt.

Foto: Anders Ebefelt
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Inom grustäktsområdet på Kvidingefältet har
det utvecklats en unik hedflora. Det är viktigt
att återställning avtäkterna sker på sådant sätt
att floran och insektslivet skyddas så långt som
möjligt samtidigt som det är viktigt att det
finns ett vegetationsskikt som kan ta hand om
kvävenedfallet genom regn så att grundvattnet
skyddas.
Betr. avfall: Avfallshanteringen inom kommunen sköts av NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB.
Betr.radon: Det finns utfört en utredning som
visar förekomsten av markradon inom hela
kommunen. Denna utredning utgör en grund
för upprättande av detaljplaner samt för beviljande av bygglov inom kommunen.
Radonhalten i skolor och förskolor är dokumenterad och uppfyller ställda krav.
Det ankommer på Bygg- och miljönämnden att
tillse att radonhalten i alla bostäder uppfyller
kraven senast år 2020.
Regionalt mål: Ett rikt växt- och djurliv
Översiktsplan 2012 innebär:
att översiktsplanen medverkar till ett rikt växtoch djurliv genom:
att anvisa ”gröna korridorer” i landskapet;
att redovisa våtmarker och dammar på lämpliga
ställen;
samt genom att lyfta fram de åtgärder till naturvårdsanpassat jord-och skogsbruk som anges
i den av Söderåskommunernas fullmäktigeförsamlingar antagna fördjupade översiktsplanen
för Söderåsen samt naturvårdsprogrammet.

Folkhälsomål

Folkhälsan inom kommunen är naturligtvis
av stor betydelse för att politiker och andra
beslutsfattare ska veta om kommunen fungerar
väl. Folkhälsoarbetet ska därför bedrivas så att
man arbetar mot ett antal mätbara mål som kan
följas upp så att man vet att de insatser som

görs av kommunen och andra aktörer, exempelvis olika föreningar, leder fram till förbättringar. Om så inte är fallet måste man naturligtvis ändra metoder och inriktning.
Åstorps kommun arbetar efter en checklista
som bygger på de bestämningsfaktorer som
tagits fram inom folkhälsopolitikens elva områden. Dessa faktorer har utarbetats med stöd
av aktuell kunskap om sociala och miljömässiga förhållanden i samhället samt med stöd av
kunskap om våra levnadsvanors betydelse för
hälsan.
Översiktsplanen har framför allt betydelse för
två av folkhälsopolitikens områden:
Sunda och säkra miljöer
Översiktsplanen redovisar åtgärder för sunda
och säkra miljöer genom:
att alla föreslagna bostadsområden är avskärmade från trafikbuller eller så belägna att ekvivalent ljudnivå utomhus understiger 55 dBA;
att trafikalstrande verksamheter inte blir belägna så att bostadsområdena påverkas;
att separering av gång-och cykeltrafik konsekvent sker i nya områden;
att nya gång- och cykelvägar föreslås som förbinder olika tätorter;
att alla nya bostadsområden blir belägna nära
skolor och förskolor.
Ökad fysisk aktivitet
Översiktsplanen redovisar följande åtgärder
som medverkar till fysisk aktivitet genom:
att nya vandringsslingor planeras längs vattendrag och i attraktiv natur;
att alla nya bostadsområden blir belägna nära
attraktiva naturområden som lockar till strövtåg;
att planerade gång-och cykelvägar inbjuder till
promenader och cykelturer.

Foto: Anders Ebefelt
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Vindkraft
Kommunen har uppdragit åt konsultföretaget
Mellanrum AB att upprätta förslag till vindbruksplan för Åstorp. Denna plan är för närvarande föremål för kommunal behandling och
förväntas antas av kommunfullmäktige under
2013. Vindbruksplanen avses bli ett tematiskt
tillägg till översiktplanen.
1

Befintliga planförhållanden och andra restriktioner
Detaljplan

För större delarna av tätorterna Åstorp, Hyllinge och Kvidinge finns detaljplaner. Se karta
11. Det finns cirka 200 detaljplaner i kommunen. Många av dessa är äldre än 15 år, d v s
genomförandetiden har utgått. Det är viktigt
att detaljplanerna är aktuella vilket innebär ett
löpande behov av omarbetning av äldre detaljplaner.
Detaljplanerna reglerar markens användning
och är juridiskt bindande under genomförandetiden. Varje detaljplan skall således ha en
genomförandetid. Den skall vara minst 5 och
högst 15 år. Genomförandetiden ska bestämmas
så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen, t ex med avseende på projektering,
fastighetsbildning och tidsmässig samordning
med andra projekt. Om det behövs kan genomförandetiden förlängas. Under genomförandetiden är detaljplanen juridiskt bindande
och får mot fastighetsägarnas vilja ändras eller
upphävas bara om det är nödvändigt p g a nya
förhållanden av stor allmän vikt, vilka man inte
kunde förutse vid planläggningen. Om planen
ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning för
skada. I vissa fall kan de kräva inlösen.
Planen fortsätter att gälla efter genomförandetidens utgång, men är då inte längre bindande.
Det innebär att kommunen kan ändra eller
upphäva detaljplanen utan att betala ut ersättning. Kommunen får också lösa mark som inte
bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse med
planen dock inte så länge det finns ett bygglov
som fortfarande gäller.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan antas för begränsade
områden som inte omfattas av detaljplan.

Till skillnad mot detaljplanen, som är mer en
fullständig regleringsform, är områdesbestämmelserna avsedda att kunna användas när bestämmelser behövs endast i några få avseenden.
I Åstorps kommun finns fyra områden med områdesbestämmelser. Dessa är: Kärreberga med
ca 100 tomter (1998), ett område längs riksväg
21 i Kvidinge samhälle där bygglovsplikten för
lantbruksbyggnader reglerats, (1991), ”gamla
platsen” i Hyllinge (2001) samt nordöstra
Björnåsområdet (1999).
Områdena framgår av karta 11.

Sammanhållen bebyggelse

Kommunfullmäktige har beslutat om omfattningen, d v s vilken bebyggelse som ligger
inom område med sammanhållen bebyggelse.
Som regel innebär område med sammanhållen bebyggelse att det skall finnas minst 10 hus
där tomterna gränsar direkt till varandra. Inom
dessa områden krävs bygglov i huvudsak på
samma sätt som inom planlagt område. Omfattning se karta 10.

Strandskydd

Avgränsning framgår av regleringskarta.
Det så kallade generella strandskyddet är
100 m. Dessutom finns det i kommunen kring
vissa vattendrag ett utökat strandskydd, upp till
300 m. Länsstyrelsen i Skåne har i samarbete
med kommunerna i Skåne påbörjat en översyn
av det utökade strandskyddet. Syftet är att ta
fram ett mer i detalj genomarbetat avgränsningsområde. Nya beslut om det utökade
strandskyddet ska tas av Länsstyrelsen innan
2015.
Inom de områden som berörs av strandskyddsområde är det särskilt viktigt att utfyllnad,
grävning eller ny dikning i sankområdena
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kring Rönneå inte sker. Då det gäller de mindre
vattendragen såsom t ex Humlebäcken bör det
vara möjligt att lämna dispens när särskilda skäl
föreligger.
Då det gäller Söderåsen regleras nytillkommande bebyggelse, schaktning etc även av det
gamla förbudet enligt 19 § Naturvårdslagen,
varför det oftast sker en parallell prövning mellan naturvårdsintresset och strandskyddsintresset.

Skyddsområde för vattentäkt

Avgränsning framgår av regleringskarta.
Skyddsområde för vattentäkt finns dels i den
östra delen av Åstorps samhälle dels i kommunens östra del där skyddsområdet även berör
Kvidinge samhälle. Då det gäller markens nyttjande skall den som avser utföra någon åtgärd
tillse att skyddsbestämmelserna beaktas.
För östra delen av Åstorps tätort finns skyddsbestämmelser fastställda 1974. Process med
översyn och uppdatering av dessa är påbörjad.
För Kvidingefältet finns skyddsbestämmelser
fastställda 2002. Vattentäkten i Kvidinge ingår
i den regionala vattenförsörjningsplanen som
Länsstyrelsen i Skåne län håller på att ta fram.
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Skyddsområde för grustäkt

Sydöst om Kvidinge finns ett område med grustäkter. I området finns täkttillstånd. Skanska
asfalt och betongs täkttillstånd sträcker sig till
den 31 december 2025. Kvidige stenkross har
täkttillstånd som sträcker sig till den 31 december 2024. När täktillstånden går ut ska grustäkterna vara ”återställda”.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen
i dess lydelse före den 1 januari 1975. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet
riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än
genom reservatsbildning kunna skydda stora
områden från större påverkan eller förändring.
Även om begreppet inte finns i den nu gällande
miljöbalken gäller bestämmelserna fortfarande i de berörda områdena (lag 1998:811
om införande av miljöbalken). För området på
Söderåsen i Åstorps kommun med landskapsbildsskydd, med i stort sett samma avgränsning
som riksintresset för naturvård, finns särskilda
föreskrifter. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs
för nybyggnation, upplag, utfyllnad mm enligt
förordnande från 1973.
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Riktlinjer för bebyggelse utanför detaljplan
Inom detaljplan och områdesbestämmelser
regleras tillkommande bebyggelse, eller olika
byggnadsåtgärder som är bygglovpliktiga enligt
PBL, av detaljplanen eller områdesbestämmelserna och var sådana finns redovisas på sid.54 i
översiktsplanen. Här anges också vilka områden som är klassade som samlad bebyggelse
och här gäller regler för bygglovplikt enligt 9
kap.2-7§§ eller marklov enligt 11-13§§ PBL,
d.v.s. samma regler som inom detaljplan.

Bygglovplikt utanför detaljplan

Det krävs bygglov för att uppföra en ny byggnad utanför detaljplan med undantag för ekonomibyggnad för lantbrukets behov. Ovanstående innebär krav på bygglov för t.ex. bostäder,
garage, verkstäder, kommersiella lokaler m.m.
Mindre tillbyggnader ( högst 30% av den
befintliga byggnadens yta ) får dock ske av
bostadshus såvida tillbyggnaden inte kommer
närmare än 4,5 meter från gräns mot granne
och inte närmare allmän eller enskild väg än
vad Väglagen anger.

Väglagens regler då det gäller
byggnader m.m.

-Enligt 39§ VL får enskild körväg väg inte
anslutas till en allmän väg eller anslutningen
förändras utan väghållningsmyndighetens
tillstånd.
–Enligt 46§ VL får det inte utan länsstyrelsens
tillstånd uppsättas skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam etc. närmare än 50
meter från ett vägområde. Kravet på tillstånd
gäller dock inte för skyltar som är uppsatta på
byggnader för upplysning om på stället bedriven verksamhet eller för anslagstavlor för
meddelanden som rör kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner eller
dylikt.
– Enligt 47§ VL får det inte göras nybyggnader
eller göras tillbyggnader närmare än 12 meter
från vägområdet tillhörande en allmän väg. Då
det gäller E4 och riksväg 21 är det byggnadsfria
avståndet 50 meter. För länsvägarna 107 och
112 är det byggnadsfria avståndet 30 meter.
Bebyggelse inom det byggnadsfria området
kräver länsstyrelsens dispens. Med hänsyn till
vägtrafikbuller är bostadsbebyggelse inom förbudsområdet olämplig.

56

Översiktsplan 2012

Avstånd till järnväg

Vid byggande intill järnväg ska Trafikverket
höras. Ny byggnad bör aldrig tillkomma närmare järnvägsområdet än 30 meter.

Vissa av Miljöbalkens regler då avseende nybyggnad

–Strandskydd: Enligt 7 kap.13§ MB gäller
strandskydd inom de områden som länsstyrelsen beslutat och som framgår av den
regleringskarta som tillhör översiktsplanen.
Syftet med strandskyddet är att säkra allmänhetens tillgång till stränderna och att skydda
värdefulla biotoper inom strandområdet.
Strandskyddsområdet omfattar som regel 100
meter på båda sidor om ett vattendrag men
kan utökas till högst 300 meter. I Åstorps
kommun är strandskyddet utökat kring vissa
delar av Rönneån samt kring Humlebäcken
och Körslättabäcken i delarna på Söderåsen.
Inom strandskyddsområdet är det förbud
mot att uppföra nybyggnader, att gräva o.dyl.
för nybyggnader samt att vidta åtgärder som
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter. Dispens kan sökas hos kommunen.
–Vattenskyddsområde: Enligt 7 kap. 21§ MB
finns det två vattenskyddsområden inom
kommunen, dels Kvidingefältet, dels östra Åstorp. Områdena framgår av den regleringskarta
som tillhör översiktsplanen. Ny bebyggelse
förutsätts inte komma till stånd inom Kvidingefältet, utanför Kvidinges utbyggnadsområde.

Bebyggelse utanför områden med
detaljplan och områdesbestämmelser på Söderåsen

Söderåsen är ett riksintresse för naturvården
och friluftslivet. Inom riksintresset bör ytterligare bebyggelse inte tillkomma. Utanför riksintresset, på åsens nordsluttning, bör det inte
tillkomma någon ny bostadsbebyggelse annat
än som ersättning för befintlig bebyggelse.

Bebyggelse intill högspänningsledningar

Bebyggelse ska placeras minst 50 meter från
ytterfas vid högspänningsledningar från 50 kv
och större.

Bebyggelse med hänsyn till vindkraftverk

Bostäder i närheten av vindkraftverk ska placeras minst 500 meter från vindkraftverket om
det inte är ett högst 20 meter högt s.k. gårdsverk.

Bebyggelse inom jordbruksområden

Följande riktlinjer ska tillämpas vid lokalisering
inom jordbruksområden:
- Avståndet mellan svin- och fjäderfästall och
tillkommande bebyggelse utanför detaljplan ska
vara omkring 500 meter med avvikelser beroende på vindriktning, antal djurenheter och
vegetation;
- Avståndet från nötkreaturstall och tillkommande bebyggelse ska vara 200-300 meter med
avvikelser beroende på vindriktning, antal
djurenheter och vegetation;
- Avståndet från åkerkant där gödsel från nötkreatur-, fjäderfä- och svinhållning kan tänkas
tillkomma och tillkommande bebyggelse ska
bestämmas med hänsyn till vindriktning, vegetation eller andra förhållanden som påverkar
olägenheterna vid gödselspridning;
- Nytillkommande bebyggelse får inte placeras
så att de påverkar jordbruksdriften på ett negativt sätt. Bl.a. är det viktigt att beakta att fläktar
kan medföra störningar för ett nytt bostadshus.
– Byggnader för komplementverksamheter till

jordbruket bör tillåtas i anslutning till brukningscentra.

Bebyggelse inom skogsbruksområden
Ytterligare bebyggelse inom den skogbevuxna delen av Söderåsen ska inte tillåtas.
Det innebär att en utökning av de bebyggda
områdena vid Kärreberga och Körslätt inte
ska ske utanför de områden där det finns
detaljplan eller områdesbestämmelser. Anläggningar för förädling av skogsråvara annat
än för husbehov ska endast få tillkomma efter
prövning genom upprättande av detaljplan.
Övernattningsstugor för jakt får inte uppföras
utan bygglov.

Generellt

Innan en bygglovsansökan eller ansökan om
förhandsbesked beviljas utanför planlagt område ska samtliga ”rågrannar” och andra som
kan beröras ges tillfälle att yttra sig. Inom en
stor del av kommunen kan det förekomma
olika typer av fornminnen. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ska därför alltid beredas möjlighet att yttra sig innan en ansökan behandlas.
I de fall anslutning inte kan ske till det kommunala VA- nätet ska yttrande alltid inhämtas från kommunens miljömyndighet.
I de fall enskild väg ska användas för tillfart ska
berörd samfällighet eller vägförening beredas
tillfälle att yttra sig på samma sätt som Trafikverket ska yttra sig om anslutning ska ske till
allmän väg.
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Konsekvensbeskrivning samt ortsvisa
miljöanalyser
Sammanfattning

Arbetet med Översiktsplan 2012 för Åstorps kommun har bedrivits
med följande grundläggande inriktningar:
Åkermarken ska sparas så långt som möjligt

Trots att tillgänglig mark för utbyggnad av bostäder utgörs av jordbruksmark klass 6-8 innebär översiktsplanen att endast 41% av bostadsbyggandet sker på jordbruksmark.
Verksamheter ska lokaliseras så att störningarna blir så små
som möjligt

De verksamhetsområden som redovisas i översiktsplanen ligger visserligen på åkermark men i direkt anslutning till väganslutningar på väg
E4, riksväg 21 och länsväg 110. 80% av marken ligger nära befintliga
industrispår. Områdena är så belägna att befintlig eller blivande bostadsbebyggelse inte berörs av verksamheterna i sig eller av trafik till
och från verksamheterna.
Hänsynstagande till de nationella och regionala miljömålen

Åtgärder enligt översiktsplanen sker med beaktande av de nationella
och regionala miljömålen enligt vad som anges under kapitlet miljö/
vatten.
Hänsynstagande till befintlig befolkning

Åtgärder enligt översiktsplanen sker med hänsynstagande till de nu
boende i kommunen genom:
- avlastning av trafik i den befintliga bebyggelsen där så är möjligt;
- trafikreglerande åtgärder;
- kommunala naturreservat;
- nya vandringsleder ut i naturen samt
- förbättrade kollektiva kommunikationer.
Övrigt

Genom satsning på grönstruktur med nya våtmarker, planteringar och
naturreservat gynnas folkhälsa och biologisk mångfald viket minskar
miljöskulden.
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Miljö
Åtgärd

Konsekvens

Åtgärder enligt EU:s vattendirektiv

Översiktsplanen följer vattendirektivet genom:
att det föreslås våtmarksområden med cirka 100 hektar vid
Vegeån, Kölebäcken, Humlebäcken och Rönneån;
att det föreslås skyddsområden längs alla vattendrag för att
minska näringsläckaget till vattendragen;
att det föreslås dagvattenmagasin i anslutning till alla utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter.

Åtgärder för rent dricksvatten

Åtgärder för renare luft

Tillsammans ger detta väsentlig förbättrad vattenkvalitet i
kommunens vattendrag. Reningsverken ska uppfylla EU:s vattendirektiv på god rening.
Inom kommunen finns det en unik råvattentillgång norr om
åssluttningen i Kvidinge. Översiktsplanen redovisar hur detta
högklassiga vatten ska skyddas genom skyddsområden för Kvidingefältet och för vattenskyddsområdet i östra Åstorp.
Översiktsplanen redovisar följande åtgärder som bidrar till
renare luft:
1.Planering av bostäder i kollektivtrafiknära lägen vilket minskar biltrafiken.
2. Verksamhetsområden med tillgång till industrispår vilket
minskar lastbilstrafiken.
3. Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet vilket minskar biltrafiken.
4. Utbyggnad av vindkraft och anläggningar för solenergi
vilket minskar utsläppet av skadliga ämnen.
5. Förtätning av befintliga bostadsområden vilket minskar
transportbehovet och därmed utsläpp av skadliga ämnen till
luften.
6. Anordnande av tågstation i Kvidinge vilket minskar avgasutsläpp från bussar och bilar.
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Åtgärd

Konsekvens

Åtgärder för minskat buller

Översiktsplanen redovisar följande åtgärder som bidrar till
minskat buller:
1. Utbyggnad av bostäder så långt som möjligt i bullerskyddade
lägen.
2. Där punkt 1 inte är möjligt anordnande av effektiva bullerskärmar mot närliggande bullerkällor.
3. Utbyggnad av verksamhetsområden så att trafiken leds ut
direkt mot det omgivande vägnätet

4. Ny trafikled väster om Kvidinge så att genomfartstrafiken
genom samhället minskar vilket sänker bullernivån i den befintliga bebyggelsen.
Skydd av värdefull jordbruks- Kommunens totalt beräknade bostadsproduktion fram till 2030
mark
är 840 villor, 120 radhus och 420 flerbostadshus. Tillsammans
1380 bostäder.
Av dessa föreslås 360 st på jordbruksmark klass 8 och 210 st på
jordbruksmark klass 6. 59% byggs ej på jordbruksmark.
Där alternativ har funnits har dessa valts. Där jordbruksmark
tas i anspråk är detta i kollektivtrafik- och skolnära lägen.
Utbyggnad av verksamheter förslås på kommunägd jordbruksmark av klass 8 p g a tillgång till industrispår och ur vägtrafiksynpunkt optimalt läge.
Översiktsplanen tar alltså så långt som möjligt hänsyn till den
goda jordbruksmarken.
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Hälsa och säkerhet
Åtgärd

Konsekvens

Nya bostäder

Alla föreslagna bostadsområden ligger:
1. Nära skola och förskola. Det ger trygghet för barnen och en
samlingspunkt för alla boende i området vilket skapar gemenskap och identitet i boendet.
2. Nära frilufts-och naturområden. Det skapar motivation till
att röra sig och uppleva naturen vilket skapar bättre folkhälsa
och förutsättningar för familjegemensamma aktiviteter.
3. Nära befintliga eller nya gång- och cykelleder. Det ger ökad
möjligheter att transportera sig på ett sunt sätt utan bil.

Nya verksamhetsområden

4. Relativt nära kollektiva kommunikationer. Det minskar det
enskilda bilåkandet vilket ger ökad fysisk rörlighet och färre
trafikolyckor.
Alla föreslagna verksamhetsområden ligger:
1. med nära anslutning till väg E4, riksväg 21 eller länsväg
110. Det ger minsta möjliga trafikstörningar för bostäder och
centrummiljöer.
2. betr. 80% av områdena med anknytning till industrispår.
Det ger minskade utsläpp av hälsoskadliga aromatiska kolväten
genom minskad lastbilstrafik och färre trafikolyckor.
3. nära befintliga eller planerade gång- och cykelvägar. Det ger
förutsättningar för ett hälsosamt sätt att ta sig till sitt arbete.
4. nära kollektiva kommunikationer med undantag för sydöstra
Kvidinge (1,3 km till stationen).

Godstransporter på järnväg

Vägtransporter

Det ger goda möjligheter att nå sin arbetsplats utan att använda
bil vilket befrämjar ett sundare liv och minskar risken för
olyckor.
”Godsstråket genom Skåne” passerar genom Åstorps centrum
på en 5 meter hög vall, endast cirka 20 meter från Björnekullaskolan med cirka 500 elever och 60 meter från ett sjuvånings
bostadshus med 63 bostäder.
Då Hallandsåstunneln är färdigställd kommer antalet godståg/
dygn att ha ökat från 5 till 25 och godsvolymerna med 7-800%.
Det innebär så stora risker att Trafikverket måste utföra en
riskanalys innan den utökade trafiken kommer till stånd.
För samtliga utbyggnadsområden föreslås långtgående trafikseparering med planskilda korsningar med, där så erfordras,
separata gc-vägar samt fartdämpande åtgärder. Vidare föreslås
genomfartstrafiken i Kvidinge ledas utanför bebyggelsen med
en förbifartsled väster om samhället. Det medverkar till en
trygg och säker kommun.
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Åtgärd

Konsekvens

Natur och friluftsliv

Översiktsplanen redovisar nya ”vandringsslingor” eller ”beträdor” i jordbrukslandskapet samt synliggör de naturområden
som finns i kommunen. Det innebär:
att människorna får ökade möjligheter att röra sig i jordbrukslandskapet;
att de boende blir mer medvetna om den fina naturen i
kommunen och stimuleras att ge sig ut i skog och mark vilket
ger ett fysiskt och psykiskt välbefinnande;

Tillgänglighet

att skolorna får ökade möjligheter till undervisning i ”naturens
klassrum”.
Tillgänglighet avser dels att byggnader och den yttre miljön
ska vara utformade så att de är tillgängliga för personer som har
någon form funktionsnedsättning som t ex syn- eller rörelsenedsättning;
att tillgången till kommunal service i form av information och
annat ska vara sådan att den är tillgänglig för alla samt att kommunen visar öppenhet i kontakten med allmänheten så att det
är lätt att ta del av fattade beslut m m.
En god tillgänglighet bidrar till trygghet och säkerhet i kommunen. Kommunfullmäktige har antagit handikapplan som
framför allt avser anpassning av byggnader och den yttre miljön och kommunens arbetssätt i sådana frågor.
Översiktsplanens förslag avseende bebyggelse, kommunikationer och service bidrar till en framtida god tillgänglighet.
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Jämställdhet
Åtgärd

Konsekvens

Nya bostäder

Alla föreslagna bostadsområden ligger:
1. Nära skola och förskola. Det bidrar till jämställdhet genom
en samlingspunkt för alla boende i området vilket skapar
gemenskap och underlättar för ensamstående föräldrar och
nyinflyttade.
2. Nära frilufts-och naturområden. Det skapar motivation till
att röra sig och uppleva naturen vilket skapar förutsättningar
för alla familjer att på ett enkelt sätt få en meningsfull fritid.
3. Nära befintliga eller nya gång- och cykelleder. Det ger ökad
möjligheter att transportera sig på ett sunt och ekonomiskt
fördelaktigt sätt vilket bidrar till ökad valfrihet och därmed
ökad jämställdhet.
4. Nära kollektiva kommunikationer. Det minskar behovet av
egen bil vilket ger ökad valfrihet och bidrar till valfrihet och
jämställdhet.

Nya verksamhetsområden

Alla föreslagna verksamhetsområden ligger:
1. nära befintliga eller planerade gång- och cykelvägar. Det ger
bättre förutsättningar för alla att på ett ekonomiskt fördelaktigt
sätt ta sig till sitt arbete.
2. nära kollektiva kommunikationer med undantag för sydöstra Kvidinge (1,3 km till stationen). Det ger goda möjligheter
att nå sin arbetsplats utan att använda bil vilket befrämjar
jämställdhet.

Natur och friluftsliv

Inriktningen enligt översiktsplanen är att vid företagsetablering prioritera service- och kunskapsföretag. Sådana företag
vänder sig till en stor grupp inom arbetsmarknaden med olika
bakgrund vilket bidrar till jämställdhet.
Översiktsplanen redovisar nya ”vandringsslingor” eller ”beträdor” i jordbrukslandskapet som öppnar upp nya naturområden
inom kommunen. Det innebär ökad jämställdhet genom:
att alla människor får ökade möjligheter att röra sig i jordbrukslandskapet;
att de boende blir mer medvetna om den fina naturen i kommunen och stimuleras att ge sig ut i skog och mark.
Det ger ett fysiskt och psykiskt välbefinnande oavsett ålder,
kön eller ekonomiska förutsättningar;
att skolorna får ökade möjligheter till undervisning åt alla i
”naturens klassrum”.
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Kommunala verksamheter
Verksamhet

Konsekvens

Skola

Enligt översiktplanens intentioner beräknas antalet barn i
förskoleåldern öka med 210 barn samt barn/ungdomar i åldern
6-16 år öka med 310 fram till 2030. Karta 4 (s 25) visar de olika
skolområdena med åldersfördelad befolkning 2011 samt prognos till 2030 (tabell 7 och 8).
Konsekvens: Ovanstående innebär behov av en ny förskoleavdelning ungefär vart tredje år. Den framtida skolutbyggnaden i övrigt är beroende av de skolorganisationer
som kommunfullmäktige kommer att ta ställning till under
programperioden till 2030

Fritid

Översiktsplanen redovisar utveckling av vandringsstråk dels
längs vattendrag dels från ”Klinten” i Åstorp över ”makadamvallen” och öster ut längs åssluttningen. Vandringsstråken
längs vattendragen kräver en grundinvestering för att bli
framkomliga.
Tre särskilt viktiga vandringsslingor redovisas på kartbilaga
benämnd grönstruktur.
Det är S1 nordväst om Hyllinge, 9,5 km; S3 öster om Grytevad,
5,5 km och S4 norr om Kvidinge 10 km med olika delsträckor.
Totalt 25 km.

Turism

Konsekvens: För att vandringsslingorna ska bli användbara
krävs det förstärkningsåtgärder genom uppfyllnad med
friktionsmaterial. De nya vandringsslingorna gör kommunen
attraktivare att bo i och kommer att bidra till kommunens
attraktivitet.
Den gällande översiktsplanen för Söderåsen redovisar bl.a. följande förslag till åtgärder för att befrämja
turismen:
”Kommunerna bör driva på och stödja projekt som:
- att besökarna kan nå Söderåsen med miljövänliga transportsystem, t ex tåg;
- att det vid anslutningsplatserna finns tillgång till andra transportmedel som t ex cyklar och andra alternativa transportmedel;
- att utveckla cykelleder, ridvägar och vandringsslingor på Söderåsen;
- att skapa olika färdiga paketlösningar för turister med övernattningar, naturupplevelser, ridhajker m m.
- att stödja en utveckling av lokalt entreprenörskap kring besöksnäringen.”
Konsekvens: Kommunerna måste gemensamt komma överens om vem som ska ansvara för att intentionerna i Söderåsplanen genomförs. En åtgärdsplan med redovisning av
ansvar, tid och finansiering för åtgärdernas genomförande
måste godkännas av alla berörda kommuner.
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Verksamhet

Konsekvens

Kultur

Enligt av kommunfullmäktige antagen centrumplan redovisas
en tänkbar flyttning av huvudbiblioteket till området söder
om kulturhuset ”Björnen”. Det skulle ge samordningsvinster
och skapa förutsättningar för ett nytt modernt bibliotek anpassat till en växande befolkning. Det nuvarande biblioteket rivs i
så fall för att ge plats för ett punkthus i nio våningar med cirka
55 lägenheter och med huvuddelen av parkeringsplatserna i
kvartert Kajan.

Social verksamhet
-äldreomsorg

Ett värdefullt tillskott av bostäder kan tillskapas i centrum
samtidigt som det blir ett nytt huvudbibliotek anpassat till en
växande befolkning. Erforderlig yta för biblioteket bedöms
vara 1 800 kvm.
Antalet personer i åldern från 70 år beräknas öka med 220
fram till 2030.
Antalet vård- och omsorgsplatser samt platser i gruppboende
behöver utökas i takt med behovet, i första hand i Åstorps centrum. Samverkan sker med kommunens fastighetsbolag BFAB
(Björnekulla Fastighets AB) eller annan fastighetsförvaltare.

Social verksamhet
-tillfälligt boende

Trygghetsboende är för många äldre ett alternativ som ökar
tryggheten och skjuter fram behovet av andra insatser. Det är
därför viktigt att antalet platser i trygghetsboende utökas i takt
med behovet och att samverkan sker med bostadsförvaltande
företag i kommunen.
Ökande befolkning innebär behov av fler bostäder för tillfälligt
boende. Platserna utökas i takt med behovet.

Social verksamhet
-LSS- boende

Ett nytt LSS-boende öppnas 2013. Nya LSS-boenden öppnas i
takt med behovet.

Social verksamhet
-”träffpunkter”

Det finns många äldre ensamstående som lever ett ofta isolerat
liv utan dagliga kontakter med andra. Inom hemtjänsten finns
det cirka 70 anställda som ger service åt cirka 350 personer.
Kontakter med andra människor bidrar till att äldre håller sig
friska längre. Den service i form av terapilokaler och matservering som finns är av kapacitetsskäl inte tillgänglig för de som
inte bor i anslutning till verksamheten.
Socialförvaltningen bör verka för att öppna upp befintliga
servicelokaler även för de som bor utanför trygghets- eller
serviceboendet.
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Områdesspecifika konsekvensbeskrivningar
Område

Analys och konsekvenser

Åstorp bostäder
- utbyggnadsområde 2
Centrum nordost.

- Länsstyrelsen pekar på att område 2 är bullerutsatt och att
järnvägen avskiljer det från samhället i övrigt.

260 tomter för småhus.

Analys: I upprättad exploateringskalkyl redovisas att området ska bullerskyddas effektivt genom ett högt bullerplank
mot väg 21 och att avståndet mellan järnvägen och bebyggelse ska vara minst 100 meter. Antalet tåg/dygn blir efter
2013 78 varav 17 godståg. Det innebär att det finns tåg på
berörd del av banan cirka 1 timme/ dygn. Om så erfordras kan bullret från järnvägen lätt avskärmas genom åtgärd intill rälsen. Banan är upprustad för cirka 10 år sedan.
Område 2 utgör en naturlig avslutning av Åstorps samhälle
mot nordost. Det kommer att anslutas mot Åstorp öster genom gc-tunnel under järnvägen och får nära (400 meter) till
busshållplats med hög turtäthet och kan servas av 3 skolor.
Området längs järnvägen blir ett attraktivt naturområde och
dagvattendammar kommer att accentuera område 2 som ett
miljöområde omistligt för Åstorps tätort.
Läge och omfattning: Området omfattar 45 hektar och består
till 80% av jordbruksmark klass 8. Resten är vägmark och
impediment.
Tillgänglighet och service: Områdets centrum ligger: nära
skolor -1 km nordost om Björnekullaskolan, 0,8 km nordväst
om Tingdalsskolan och 1 km öster om Rågenskolan; 1 km från
Söderåsens sluttningszon med natur-och strövområden; nära
hållplatser för kollektiva kommunikationer - 0,4 km från busshållplats med stor turtäthet och 1,3 km från tågstation; 0,6 km
från Björnekulla kyrka; 1 km från kulturhuset Björnen med
frekventa kulturaktiviteter; 1,6 km från den största allivsbutiken OJ och LIDL ; med blivande gc-vägar inom området som
direkt ansluter till befintligt gc-nät mot skolor, service, arbetsområden och Kvidinge-Nyvång samt planerat till Hyllinge.
Exploatering av området innebär:
1. att cirka 35 hektar jordbruksmark av klass 8 tas i anspråk,
dock inget jordbrukscentrum. Redogörelse: Området är avskilt
från jordbrukslandskapet i övrigt av rv.21 och ingår som en
planmässigt självklar utbyggnadsdel av Åstorps samhälle. Med
hänsyn till närheten till kollektiva kommunikationer är området en ur miljösynpunkt värdefull utbyggnadsdel i Åstorp.
Genom området löper i nordsydlig riktning 2 stora dagvattenledningar som avbördar östra Åstorp och som mynnar i Humlebäcken.
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Område

Analys och konsekvenser

Det är angeläget att bryta dessa dagvattenledningar och anordna dagvattendammar som fördröjer den snabba avrinningen
och som förbättrar vattenkvaliteten. Detta tar mark i anspråk
och blir ett intrång i jordbruksdriften. I samband med exploatering av området kommer dagvattendammarna att utföras.
Slutsats: Bebyggelseintresset överväger jordbruksintresset.
2. att förutsättningar skapas för en bättre vattenkvalitet i Humlebäcken.
Slutsats: Vattendirektivets intentioner beaktas.
3. att bullernivån i befintlig bebyggelse i östra Åstorp sänks.
Redogörelse: Genom att anordna ett 4-5 meter högt bullerplank nära intill rv.21 på en sträcka av cirka 1,3 km sänks
bullernivån kraftigt för hela bebyggelseområdet Östra Åstorp med totalt cirka 360 bostäder och drygt 1000 boende.
Slutsats: Exploateringen ger förutsättningar för en förbättrad
bullermiljö i befintlig bebyggelse.
4. att luftkvalitén förbättras.
Redogörelse: Bostäder i ett centralt läge nära kollektiva kommunikationer och nära service ger förutsättningar för mindre
enskilda biltransporter. Närhet till befintligt gc-vägnät medför
att fler kommer att välja cykeln som transportmedel.
Sammanfattning: Område 2 är ett ur miljösynpunkt mycket
förmånligt utbyggnadsområde.
Åstorp industriverksamheter
Område 6, Södra industriområdet

Läge: Området ligger 2,5 km. sydväst om centrum. Det består
av jordbruksmark klass 8 och är tämligen plant med en markerad ravin i sydväst där Kölebäcken, ett biflöde till Humlebäcken strax före utflödet i Vegeån, rinner fram. Området
omfattar knappt 80 hektar varav cirka 65 hektar förväntas
bli tomtmark för industri och verksamheter. Kommunen har
förvärvat marken.
Länsstyrelsen har ifrågasatt hur kommunen har kommit fram
till behovet av mark.
Redogörelse: Nordvästra Skåne är en regional bostads-och
arbetsmarknad. Det är angeläget att utveckla de arbetsområden som har ett bra läge i regionen och som är attraktiva för
näringslivet. Södra industriområdet i Åstorp har ett mycket bra
läge i regionen därför:
att det har direktanknytning till E:4 och nära anknytning till rv
21 via trafikplats Åstorp norr på E:4 och till E:6 via länsväg112;
att det får spåranslutning och därmed ger möjligheter för miljövänliga transporter;
att det ligger relativt nära busshållplats (900 meter) för linje
520 med hög turtäthet;
att gc-väg Kvidinge-Åstorp-Nyvång-Hyllinge kommer att passera intill området.
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Område

Analys och konsekvenser

fortsättning.
Åstorp industriverksamheter
Område 6, Södra industriområdet

Under de senaste 40 åren har det sålts 150 hektar industri-och
verksamhetsmark inom den befintliga delen av Södra industriområdet och under de senaste 10 åren drygt 50 hektar mark.
Åstorp har en nettoutpendling om cirka 500 personer och det
är angeläget att skapa en balans mellan utbyggnad av bostäder
och utbyggnad för sysselsättningstillfällen även om det aldrig
går att går att koppla ihop de som bor och de som arbetar på
en ort. Det finns en tendens att man pendlar allt längre till sitt
arbete. Det nya södra industriområdet beräknas inrymma 65
små och medelstora företag med beräknat 900 anställda vilket
är önskvärt med hänsyn till beräknad befolkningstillväxt inom
Åstorp-Nyvång.
All utbyggnad av områden för verksamheter innebär en belastning på miljön. Det är därför viktigt att välja sådan lokalisering
av arbetsområden att belastningen på miljön blir så liten som
möjligt. I samband med detaljplanläggning av större verksamhetsområden tas MKB fram. För den västra delen av område 6,
för vilken detaljplanprocessen pågår, finns framtagen MKB.
Område 6, Södra industriområdet i Åstorp innebär:
1. att cirka 70 hektar jordbruksmark klass 8 tas i anspråk för
verksamheter.
Redogörelse: De verksamheter som etableras inom området
beräknas ge sysselsättning för 900 personer. Den aktuella
jordbruksmarken ligger intill redan planlagd mark för industri
och service och är en naturlig fortsättning av detta arbetsområde. Det har gjorts basinvesteringar i det redan planlagda
arbetsområdet i form av industrispår och vägar samt elektriska
högspänningsledningar som delvis kan nyttjas även för det nya
arbetsområdet. De utökade arbetstillfällena i ett ur transportsynpunkt optimalt läge väger tyngre än intresset att bevara
jordbruksmarken.
2. att utsläppen av växthusgaser och skadliga ämnen begränsas.
Redogörelse: Industrispår innebär att förutsättningarna för
minskad lastbilstrafik och därmed sammanhängande utsläpp.
Närhet till kollektiv busstrafik samt till gc-vägar innebär att
biltrafik och därmed sammanhängande utsläpp minskas.
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Område

Analys och konsekvenser

fortsättning.
Åstorp industriverksamheter
Område 6, Södra industriområdet

3. att energiförbrukningen begränsas.
Redogörelse: Genom industrispår som ger förutsättningar för
ökade järnvägstransporter, genom närhet till kollektivtrafik
och gc-vägar vilket minskar biltrafiken samt genom närhet till
befolkningskoncentrationen vid kusten och till Åstorps bostadsområden minskar reseavståndet från bostad till arbetsplats
vilket minskar energiförbrukningen.

Hyllinge bostäder
Utbyggnadsområde 16, Hyllinge skola NO
40 radhus.

4. att Vattendirektivet följs.
Redogörelse: Dagvatten både från befintligt och blivande
arbetsområde avses avledas till dagvattendammar och översilningsområden vid Kölebäcken. På så vis skapas ett jämnare
flöde och ett renare vatten i Kölebäcken.
Analys: Området ingår i gällande detaljplan och föreslagen
exploatering överensstämmer med denna.
Tillgänglighet och service: Områdets centrum ligger: nära
skola, 0,3 km; med närhet till kollektiva kommunikationer,
till busshållplats med busslinje med stor turtäthet 0,9 km och
till expressbusshållplats 0,6 km; nära bibliotek, sporthall och
fritidsgård, 0,3 km; nära idrottsplats med träningsplaner, 0,5
km samt nära till förskolor, 0,7 km.
Exploatering av området innebär.
1. att ett område som idag i huvudsak är impediment kan användas för bostäder i centralt läge vilket innebär att värdefull
jordbruksmark kan sparas;
2. att ett bullerutsatt område genom bebyggande med tvåvånings radhus med en bullerskyddande sida mot E:4 kan användas för bebyggelse;
3. att den bullerskyddande bebyggelsen bidrar till en betydligt lägre bullernivå för stora dela av Hyllinge samhälle samt
4. att tillkommande bebyggelse kan använda befintlig samhällservice vilket innebär god resurshushållning.

Hyllinge bostäder
Utbyggnadsområde 15. Hyllinge sydost.
170 småhus och 100 bostäder
i flerbostadshus.

Analys: Området omfattar cirka 21 hektar varav 9 hektar är
jordbruksmark klass 8, medan 12 hektar är impediment ( till
en liten del golfbana).
Tillgänglighet och service: Områdets centrum ligger: 0,6 km.
från skola; 0,4 km från förskolor; 0,5 km. från kyrka; 0,5 km.
från Folkets Hus med studielokaler; 0,4 km. från busshållplats
med busslinjer med hög turtäthet; 0,6-1,1 km till ett omfattande handelscentrum; 0,5 km till ströv- och fritidsområde med
bad och fiskemöjligheter samt 0,5 km till 18-håls golfbana med
drivingrange och restaurang med konferens och klubblokaler.
Området har ett optimalt läge för bostäder.
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fortsättning.
Hyllinge bostäder
Utbyggnadsområde 15. Hyllinge sydost.
170 småhus och 100 bostäder
i flerbostadshus.

Exploatering av området innebär:
att 9 hektar jordbruksmark klass 8 tas i anspråk. Redogörelse:
Den jordbruksmark som tas i anspråk består av 2 mindre
områden med mindre lämplig arrondering och med begränsad
användbarhet dels med hänsyn till närhet till befintlig bostadsbebyggelse, dels med hänsyn till befintliga stolpar för 2 x
130kv. högspänningsledningar.
Med hänsyn till områdets mycket goda läge i förhållande till
befintlig service väger exploateringsintresset tyngre än jordbruksmarksintresset ;
att befintliga 2x 130 kv.ledningar kablas vilket medför att det
elektromagnetiska fältet minskas radikalt till 12 meter från
jordkabel till gränsen för 0,2 mikrotesla;
att Brogårdavägen byggs om så att hastigheten sänks vilket
medför lägre trafikbuller och säkrare trafikmiljö även för den
befintliga bebyggelsen på ”Gamla Platsen”;
att 12 hektar värdefull jordbruksmark sparas eftersom 12 hektar impedimentmark exploateras i stället för värdefull jordbruksmark;
att utsläpp av giftiga ämnen och växthusgaser begränsas eftersom det kollektivtrafiknära läget minskar bilåkandet samt
att användande av befintlig service minskar resursslöseriet.
Sammanfattning: Område 15 är ett ur miljösynpunkt mycket
förmånligt utbyggnadsområde.

Hyllinge industriverksamheter.

Område 17 omfattar totalt cirka 11 hektar varav 7 avser gällande detaljplan. Den gällande detaljplanen har direktanknytning
till länsväg 110 via den sydöstra infarten till handelsområdet
och möjliggör etablering av verksamheter för småindustri och
service. Den del av området som inte omfattas av detaljplan
ligger väster om E:4, ägs av Ecophon AB och är avsett för verksamheter med anknytning till företaget.
Övrigt: Inom område 15, i anslutning till infarten till golfbanan, planeras ett företagshotell. Vidare planeras ett hotell med
cirka 40 rum i anslutning golfbanans centralanläggning med
restaurang m.m. Detaljplanering pågår.
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Kvidinge bostäder
Område 11 – Kvidinge station/ Kvidinge nordväst.
210 tomter för småhus.

Analys: Området som till största delen ägs av aktiv jordbrukare
på gården Fridslätt omfattar cirka 28 hektar jordbruksmark
klass 6. Markägaren har förklarat sig inte vilja stoppa samhällets utbyggnad och är beredd att byta mark. Området gränsar i
väster till Goentorps mosse som är ett värdefullt naturområde,
i nordost till ”Prästamarken”, i öster till kyrkogården och Gyllenbielkska hospitalet, samt i söder till Järnvägen och blivande
station med tågstopp.
Från områdets mitt är avståndet till: Kvidinge station 0,5 km;
skola 0,8 km; bibliotek 0,5 km; livsmedelsbutik 1 km; naturområdet ”Prästamarken” 0,3 km; naturområdet Tommarps ene
2 km samt till kyrkan 0,5 km.
Tågstoppet innebär att man får timmestrafik med tåg till
Åstorp-Bjuv-Helsingborg samt österut till Klippan. Det blir 21
turer i varje riktning måndag-torsdag, 23 turer fredag, 22 turer
lördag samt 18 turer söndag.
Exploatering av området innebär:
–Jordbruk: 28 hektar jordbruksmark klass 6 tas i anspråk. Områdets mycket centrala läge och närheten till samhällsservice
och kollektiva kommunikationer gör att samhällsbyggnadsintresset har större dignitet än intresset att bevara åkermarken.
–Kulturmiljön: Den östra delen av område 11, öster om Sånnavägen, ingår i regionalt intresseområde för kulturmiljön.
Det innebär att bebyggelsen ska lokaliseras och utformas så att
kulturmiljöintresset inte påverkas negativt. Frågan ska behandlas vid upprättande av detaljplan. Upprättat exploateringsförslag, som kan vara en utgångspunkt för detaljplanearbetet,
visar ett 20 meter brett skyddsområde mot Tommarpsvägen
som inte ska belastas av någon trafik från exploateringen samt
att det ska vara en trädplantering längs vägens västra sida. I
övrigt bör det intas en föreskrift i detaljplanen att takmaterialet inom den östra delen av området ska vara enhetligt och
ljusrött taktegel vilket gör att området smälter in i miljön kring
kyrkan.
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Område

Analys och konsekvenser

fortsättning.
Kvidinge bostäder
Område 11 – Kvidinge station/ Kvidinge nordväst.
210 tomter för småhus.

–Buller: Området berörs av trafik på ”Skånebanan”. Antalet
tåg/ dygn beräknas till 78 varav 17 godståg. Upprättat exploateringsförslag visar att avståndet från bebyggelse till järnvägen
blir minst 100 meter. Rälsen är ombyggd för cirka 10 år sedan
vilket minskar bullret. Om så erfordras kan bullerskydd anordnas nära rälsen. Dimensionerande hastighet på banan är 160
km/tim.
– Utsläpp av skadliga ämnen till luften: Genom närheten till
tågstation minskas biltrafiken vilket ger mindre utsläpp till
luften än från andra mindre välbelägna områden.
– Dagvattenhantering: Området består av lätt sandblandad jord
vilket innebär att dagvatten kan omhändertas lokalt på varje
tomt och efter filtrering i marken återföras till grundvattnet.

72

Kvidinge bostäder
Område 12 och 13, Kvidinge
sydväst och Söderåsvägen.
Cirka 50 tomter för
småhus och 10 radhus.

Båda områdena följer gällande detaljplaner. Betr. område 13
krävs att det utförs bullerplank mot rv 21 på sätt som översiktsplanen redovisar.

Kvidinge bostäder
Område 18, Kvidinge öster.
30-40 tomter för småhus.
Obs! Nytt område. Ej med i
samrådsunderlaget.

Exploatering av området innebär:
– Jordbuksmark: Området tar 4,5 hektar jordbuksmark klass 6
i anspråk men ingreppet är ganska litet p.g.a. att närheten till
befintlig bebyggelse och avloppsbrunnar redan belastar området.
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Område

Analys och konsekvenser

fortsättning.
Kvidinge bostäder
Område 18, Kvidinge öster. 30-40 tomter för småhus. Obs! Nytt område. Ej
med i samrådsunderlaget.

–Utsläpp till luften: Avståndet till tågstation är lite för långt
för att vara ”bekvämt”. Det finns därför en påtaglig risk att exploateringen kommer att innebära en stor andel biltrafik vilket
medför utsläpp av skadliga ämnen och växthusgaser.
–Bebyggelsemiljön: Det fria läget utan närkontakt med något
naturområde gör att det är viktigt att bebyggelsen grupperas
t.ex. kring ett ”torg” som kan vara en gemensam plats för barn
och vuxna.
- Buller: Närheten till Östra Storgatan som är en lokal genomfart till Klippan gör att bullerplank bör uppsättas mot gatan.
–Dagvattenhantering: Eftersom området ligger inom skyddsområde för vattentäkt kan lokalt omhändertagande av dagvatten inte tillämpas. Dagvattnet får därför avledas i slutna
ledningar till ett lämpligt område utanför skyddsområdet där
infiltration kan ske.

Kvidinge verksamheter
Område 14

Nyvång bostäder
Nyvång sydväst.
Cirka 100 småhustomter.

Område 14 ingår till hälften i två gällande detaljplaner på
kommunägd mark. Totalt kan det inrymmas cirka 10 tomter
om 3-6000 kvm för lättare verksamheter, Området ligger inom
skyddsområde för vattentäkt vilket måste beaktas vid bygglovgivning. Trots det goda annonsläget mot rv.21 är fortfarande
bara ett mindre företag etablerat inom området varför det
bedöms täcka Kvidinges behov till 2030.
Området omfattar 21 hektar jordbruksmark klass 8.
Tillgänglighet och service: Områdets centrum ligger: 1 km.
från Nyvångs skola med biblotek och fritidsgård; 0,3 km. från
busshållplats för linje 520 Åstorp-Hyllinge-Helsingborg med
hög turtäthet-- antal turer i varje riktning är måndag-fredag
27, lördag 16 samt söndag 9; Hyllinge handelscentrum och Åstorps centrum 3,5 km; servicebutik 1,5 km; Åstorps södra verksamhetsområde 2 km-- med cykel under E:4, 0,7 km; blivande
närströvområde och naturområde, 0,1 km. Under 2012 färdigställs en expressbusshållplats på väg E4 vid korsningen med
Gruvgatan. Hållplatsen kommer att trafikeras av expressbuss nr
10 med 117 turer i varje riktning Markaryd-Helsingborg varje
vecka.
Utbyggnad av området innebär:
att det sker en önskvärd förstärkning av underlaget för
Nyvångs skola;
att de tillkommande husen ger en önskvärd förnyelse av samhället utan att Nyvångs kulturhistoriska särart går förlorad;
att det tillkommer ett utbyggnadsområde nära kollektivtrafik;
att det tillkommer ett närströvområde för Nyvångs samhälle
som knyter samman nybyggnadsområdet med det befintliga
samhället samt
att det tillkommer bostäder med nära anknytning till Åstorps
utvecklingsområde för industri och verksamheter (område 6).
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Område

Analys och konsekvenser

Fortsättning
Nyvång bostäder
Nyvång sydväst.
Cirka 100 småhustomter.

Exploatering av området innebär:
att 21 hektar jordbruksmark tas i anspråk, 12 hektar för bebyggelse och vägar samt 9 hektar för natur och rekreation.
Redogörelse: Utbyggnaden omfattar inte något brukningscentrum. Med hänsyn till närheten till kollektiva kommunikationer har området ett bra läge. Om Nyvångs samhälle ska byggas
ut finns inget alternativ som inte berör jordbruksmarken. Utbyggnad av Nyvångs samhälle är önskvärt både för att behålla
underlag för skolan och för att skapa en förnyelse av samhället.
Slutsats: Bebyggelseintresset överväger jordbruksintresset.
att riksintresset för kulturmiljön påverkas.
Redogörelse: Riksintresset bedöms inte påverkas menligt dels
eftersom samhällets markanta profil mot söder inte påverkas,
dels eftersom bebyggelse inom området kommer att anpassas
till byggnadstraditionen i Nyvång.
att utsläpp till luften begränsas.
Redogörelse: Bebyggelse anordnas mycket nära hållplats för
kollektivtrafik och framtida arbetsplatser. Det innebär minskad
biltrafik och därmed minskade utsläpp av giftiga ämnen och
växthusgaser.
att trafikbullret från E:4 måste avskärmas.
Redogörelse: För att avskärma trafikbullret från E:4 krävs det
ett 5 meter högt bullerplank på en sträcka av 700 meter. Effekten blir att bullernivån understiger godkända värden för
nybebyggelse och att ljudnivån i samhället förbättras. Samtidigt försvinner utsikten från E:4 mot samhället på en sträcka
av 700 meter.
att det krävs åtgärder för att minska den snabba dagvattenavrinningen.
Redogörelse: Med hänsyn till den ogenomsläppliga marken
–tät lera- måste dagvattenmagasin med efterföljande översilningsområde anordnas före utsläpp i Kölebäcken.
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