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Innehållsförteckning

1.1 Översiktsplan 2021

1.2 Översiktsplanen och processen

1.3 Planens genomförande

1.1 Översiktsplan 2021 

Syftet med Översiktsplan för Åstorps kommun 2021 är att ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön i Åstorps kommun. Översiktsplanen är vägledande 
för kommande planering och beslut kring hur mark- och 
vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras. Avsteg från planen 
ska motiveras och prövas. En tydlig och aktuell översiktsplan 
möjliggör för en enklare process vid detaljplanering, 
planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. Tydliga 
ställningstaganden och strategier för framtida planering kan 
även medföra att hanteringen av oförutsedda händelser fungerar 
på ett bättre sätt.

Översiktsplan 2021 redovisar Åstorps kommuns övergripande 
strategier och geografiska ställningstaganden. Den redovisar 
inte kommunens fortsatta planering i detalj utan visar, i stora 
drag, på en framtida markanvändning och utbyggnadsstruktur 
för kommande bebyggelse. Planen skapar alltså strategiska 
förutsättningar och verktyg för fortsatt planering. För att nå 
de ställningstaganden och den markanvändning som anges i 
översiktsplanen krävs att planeringen kontinuerligt fortskrider 
och preciseras.

1.2 Översiktsplanen och processen
Den fysiska planeringen styrs av plan- och bygglagen samt 
miljöbalken. Genom översiktsplanen planeras kommunens 
användning av mark och vatten på översiktlig nivå. I 
översiktsplanen förs politiska ställningstaganden på nationell, 
regional och lokal nivå samman, samtidigt som riktlinjer för 
kommunens framtid stakas ut. 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Den utgör 
stöd i kommunens övriga planarbete med fördjupningar av 
översiktsplanen, planprogram, strategiska planer, detaljplaner 
och bygglov. Översiktsplanens innehåll regleras i plan- och 
bygglagens tredje kapitel.

Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med översiktsplaneringen 
och kommunfullmäktige antar i sin tur översiktsplanen. Att 
ha en aktuell översiktsplan är ett lagkrav, men betyder också 
mycket för att kommunen och andra aktörer ska kunna fatta väl 
genomtänkta och hållbara beslut. 

Kommunfullmäktige i Åstorps kommun gav år 2017 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
ny översiktsplan för kommunen, efter att den nu gällande 
översiktsplanen från 2012 förklarades inaktuell. Under arbetet 
har regelbundna dialogmöten hållits med en projektgrupp 
bestående av politiker och tjänstepersoner från olika 
förvaltningar inom kommunen. Från den 20 oktober till 21 
december 2020 var planen tillgänglig för synpunkter under 
den avslutande delen av samrådet. Från den 20 juni till den 20 
september 2021 var planen ute på granskning.

Arbetet har sedan januari 2020 letts av Ina Andersson och 
stämts av löpande i projektgruppen. Den interna projektgrupp 
som främst har deltagit i framtagande av material består av:
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Alma-Lena Slipac, landskapsarkitekt/projektledare, Åstorps 
kommun

Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, Åstorps kommun

Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, Åstorps 
kommun

Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg, Åstorps kommun

Ina Andersson, planarkitekt, Åstorps kommun

Niklas Andersson, planarkitekt, Åstorps kommun

Ola Eriksson, planarkitekt, Åstorps kommun

Olivia Malmström, hållbarhetsstrateg, Åstorps kommun

Petra Johansson, miljöstrateg, Åstorps kommun

Arbetet leddes tidigare av Klara Harmark-Peters (2017), 
Ola Eriksson (2018-2019) samt Isabelle Albrecht och Ida 
Bryngelsson (2019).

1.3 Planens genomförande
Översiktsplanen fokuserar på att stärka Åstorps 
bebyggelsekärnor och stråk genom ortsutveckling, by- och 
landsbygdsutveckling, förbättrade kopplingar, ökad täthet i redan 
bebyggd miljö samt att bygga ut i utpekade utbyggnadsområden. 

Vissa utbyggnadsområden eller ställningstaganden kan komma 
att behöva utredningar för att säkerställa att den utbyggnad 
som föreslås är lämplig. I dessa fall anges det i text eller 
markanvändningskartan. 

Översiktsplaneprocessen bör fungera som en ständigt pågående process med 
olika faser. Bild hämtad från Boverkets hemsida (boverket.se, 2021).

Vidare arbete görs exempelvis i form av åtgärdsplaner. Vid 
åtgärdsplaner anges fördjupade utredningar samt tidsram för 
det aktuella projektet.

Rullande översiktsplanering

Med bakgrund i den snabba utvecklingstakt som råder är det 
viktigt att kommunens översiktsplanering följs upp regelbundet. 
En så kallad rullande planeringsprocess, där en löpande 
uppföljning av översiktsplanen sker, säkerställer planens 
aktualitet och relevans över tid. Inriktningar för exempelvis 
utbyggnadsordning kan på ett relativt enkelt sätt aktualiseras 
via den digitala produkt som finns tillgänglig. Ändringar kring 
mer konkreta ställningstaganden kräver dock fortsatt en formell 
ändring, med föregående samråd och utställning enligt plan- och 
bygglagen.
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Innehållsförteckning

2.1 Kommunala planeringsförutsättningar

     2.1.1 Demografi och flyttmönster

     2.1.2 Markanvändning, boende och byggande

     2.1.3 Infrastruktur och pendling

     2.1.4 Näringsliv och arbetsplatser

     2.1.5 Fritid och turism

2.2 Mål och styrdokument

     2.2.1 Globala mål

     2.2.2 Nationella mål

     2.2.3 Regionala mål, program och den regionala 
     utvecklingsstrategin

     2.2.4 Lokala styrdokument

2.1 Kommunala planeringsförutsättningar
Åstorps kommun ligger i nordvästra Skåne och gränsar till 
kommunerna Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Klippan och Svalöv. 
Kommunen är liten till ytan, endast cirka 9 230 hektar, vilket 
gör Åstorp till den tredje minsta kommunen i Skåne. Ytterligare 
cirka 25 hektar är vattenyta. Åstorps kommun består av tätorten 
Åstorp, de tre mindre orterna Hyllinge, Kvidinge och Nyvång, sju 
byar samt landsbygd med aktiv jordbruksmark.

Åstorp har en strategiskt viktig plats såväl regionalt som 
internationellt och är en del av Greater Copenhagen/

Öresundsregionen. Kommunens goda förbindelser och närhet 
till övriga Skåne och Öresundsregionen medför ett gynnsamt 
läge för turism. Med en framtida HH-förbindelse (Helsingborg-
Helsingör) kommer Åstorp allt mer att bli en del av en integrerad 
bostads- och arbetsmarknad i Greater Copenhagen. Även 
Köpenhamns flygplats är en viktig målpunkt för Åstorps 
kommun. 

I kommunen finns även Söderåsen, som är Skånes högsta 
punkt. Vid Söderåsens fot breder Åstorp ut sig, med bebyggelse 
som klättrar upp mot åsen. De unika förutsättningarna som 
Söderåsen innebär är en stor tillgång för kommunen och bidrar 
positivt till turismen i kommunen. 

Invånarantalet i kommunen har ökat stadigt de senaste 
åren, vilket medför ökade behov av bostäder och även 
verksamhetsområdena i kommunen behöver växa. Vidare har 

Åstorps placering i nordvästra Skåne.
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Kommunen har 15 940 invånare (statistik från 31 december 
2019), vilket är en minskning med 47 personer under 2019. Av 

den totala befolkningen bor cirka 62 procent i 
Åstorps tätort, cirka 31 procent i kommunens 
övriga orter (Hyllinge, Nyvång och Kvidinge) 
och cirka 7 procent bor på landsbygden eller i 
mindre byar utanför tätorterna. 

Huvudprognosen visar en fortsatt 
befolkningsökning, till cirka 16 649 invånare 
år 2029. Med utsikt mot 2040 visar 
huvudprognosen att folkmängden kommer 
öka med i genomsnitt 0,4 procent per år och 
Åstorps kommun förutspås därmed ha cirka 
17 300 invånare år 2040 (Befolkningsprognos 
2020-2029). 

I befolkningsprognosens expansiva 
scenario är den förväntade inflyttningen 
högre och utflyttningen dämpas i snabbare 
takt än i huvudprognosen, vilket genererar 
en befolkningsmängd på cirka 17 257 till 
år 2029. För perioden 2030-2040 antas 
ungefär samma nivåer på inflyttning, 

Källa: Befolkningsprognos för Åstorps kommun 2020-2029.

Källa: Befolkningsprognos för Åstorps kommun 2020-2029.

kommunen jordbruksmark av god kvalitet, som behöver värnas.

2.1.1 Demografi och flyttmönster

Åstorps kommun har under flera år haft en positiv 
befolkningsökning. Från år 2000 och framåt har en stadig 
ökning av befolkningen skett. Under perioden 2000-2018 hade 
Åstorps kommun en befolkningstillväxt på cirka 24 % (3 114 
personer). Särskilt under åren 2006-2008 och 2016-2017 ökade 
folkmängden mycket, med över 300 personer årligen. 
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utflyttning, fruktsamhet och dödlighet som i respektive prognos 
under perioden 2020-2029. Med dessa antaganden blir den 
genomsnittliga årliga befolkningstillväxten 0,7 procent i den 
expansiva prognosen, med en befolkning på cirka 18 500 
invånare år 2040 (Befolkningsprognos 2020-2029).

De viktigaste faktorerna som påverkar befolkningsutvecklingen 
är inflyttningen, utflyttningen, födelsetalen och dödstalen. Det 
som varierar mest är inflyttningen, som är nära sammankopplad 
med både storleken på invandringen och hur mycket bostäder 
som byggs. Inflyttningen har stått för den största delen 
av kommunens befolkningsökning och under perioden 
2000-2019 har kommunen haft ett positivt flyttnetto alla år 
utom tre. En kommun kan arbeta med att påverka in- och 
utflyttningsmönstren, vilket kan göras genom exempelvis 
bostadsbyggande, ortsutveckling, utvecklade kommunikationer 
och arbetstillfällen. 

Flyttmönster till nyproduktion utgörs ofta av inflyttare från den 
egna kommunen. I Åstorp är andelen som flyttar till nyproduktion 
inom kommunen dock förhållandevis låg, endast 72 %. Detta 
innebär att 28 % av de som flyttar till nyproducerade bostäder i 
Åstorps kommun flyttar från en annan kommun. 

Medelåldern i Åstorps kommun är för kvinnor 40,2 år och för 
män 38,8, enligt statistik från 2018 (Länsstyrelsen Skåne, 2020). 
Detta innebär en förhållandevis ung befolkning för en kommun 
av Åstorps storlek. 

Enligt befolkningsprognosen var gruppen 45-64 år den största 
åldersgruppen i kommunen, 3 892 personer. Strax därefter kom 
gruppen 30-44 år, 3 099 personer. Därefter kom gruppen 65-
79 år, 2 194 personer. För den framtida utvecklingen beräknas 
den årliga befolkningsförändringen medföra de allra största 
befolkningsökningarna, i relativa termer, i åldersgrupperna 80+ 
och 16-24 år. Åldersgruppen 80-84 år förväntas öka med 177 

personer, motsvarande hela 47 procent och de allra äldsta 
invånarna (85+) förväntas bli 132 personer fler, en ökning med 43 
procent. 

Åldersgruppen 85+ förväntas fortsätta öka i snabb takt fram till 
ungefär mitten av 2030-talet, då samtliga 40-talister har kommit 
upp i denna ålder. Kring år 2035 förväntas åldersgruppen 85+ nå 
en topp på ungefär 560 personer och därefter stegvis minska till 
540 personer 2040.

Under prognosperioden 2020-2029 förväntas åldersgruppen 
30-44 öka, särskilt under åren 2022-2025 prognosticeras relativt 
stora ökningar i åldersgruppen, vilket delvis kan förklaras av 
att de stora årskullarna födda kring 1989-1993 kommer upp i 
30-årsåldern och att nettoinflyttningen väntas bli generellt högre 
under dessa år.

I den medborgardialog som genomfördes våren 2020, som en 
del av kommunens arbete med ny vision, framgår att trygghet 
är en viktig fråga som medborgarna önskar skulle stärkas i 
kommunen. 

Enligt BRÅ:s Nationella trygghetsundersökningen (NTU) för 
Polisregion Syd, dit Åstorp ingår, anges att 41 procent av de 
responderande kvinnorna för år 2020 upplever otrygghet vid 
utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet. Detta kan 
jämföras med siffran för män, som ligger på 25 procent. (BRÅ, 
2021). Oro för brottslighet i samhället ligger dock på en jämn 
fördelning, 50 procent av kvinnorna respektive männen uppger 
att de i stor utsträckning upplever oro för brottslighet i samhället, 
enligt BRÅ:s NTU för år 2020. 19 procent av kvinnorna och 12 
procent av männen har mycket/ganska ofta avstått från någon 
aktivitet (exempelvis gå på promenad, restaurang eller träffa 
någon) på grund av oro för att utsättas för brott, enligt statistik 
för Polisregion Syd (NTU för Polisregion Syd har besvarats av 
7 450 män och 8 217 kvinnor. Totalt 15 667 svaranden för år 
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av orten finns områdesbestämmelser som reglerar bebyggelsen 
och dess gestaltning. I Åstorps kommun finns fyra områden 
som länsstyrelsen lyft som särskilt värdefulla kulturmiljöer: 
Hyllinge som typiskt nordvästskånskt brukssamhälle, Nyvång 
vars industrimiljöer är utmärkande för den nordvästskånska 
stenkolsindustrin och dess betydelse, området runt Kvidinge-
Tomarp-Bjärsgård för dess landskapsutveckling sedan 
förhistorisk tid samt kulturmiljöstråket längs Rönne å. I 
kommunen finns också flera platser med fornlämningar.

I Åstorps kommuns bostadsförsörjningsprogram anges att 
det behövs minst 919 bostäder till år 2030. Detta bygger på 
länsstyrelsens beräkning av bostadsbehovet i Åstorps kommun i 
rapporten "Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande 
i Skånes kommuner" (från 2015). Behovet innebär cirka 60 nya 
bostäder/år i Åstorp. Bedömning som har gjorts av Åstorps 
kommun med utgångspunkt i detta är att det behöver byggas 
cirka 40-70 bostäder per år. Detta innebär cirka 1 200-1 400 nya 
bostäder till år 2040. 

Trångboddheten är hög i Åstorps kommun. År 2019 klassades 
24,9 procent av Åstorps kommuns invånare som trångbodda 
(enligt statistik från Kolada, 2021). Siffran gäller för trångboddhet 
enligt norm 2, vilket innebär att hushållet räknas som trångbott 
om det bor mer än två personer per rum (kök och vardagsrum 
oräknade). Personer i ensamhushåll räknas inte som trångbodda. 
Genomsnitt i riket låg för samma år på 18,3 procent. 

Bostadspriserna i Åstorp är låga, enligt Region 
bostadsmarknadsanalys för Skåne 2020 (Länsstyrelsen 
Skåne, 2020). Detta i kombination med kommunens nära 
läge till Helsingborg, där bostadspriserna är bland de högsta 
i Skåne, medför gynnsamma förhållande för att tillgången 
till bostäder ska kunna locka nya invånare till Åstorp och 
tillgången till bostäder på så sätt kan bli en faktor som påverkar 
befolkningsutvecklingen. 

2020). En medveten stadsplanering kan inte till fullo råda bot 
på upplevelsen av otrygghet, men det är av stor vikt att sträva 
efter att planera för trygga offentliga miljöer. Detta kan antas 
bli synnerligen viktigt i efterdyningarna av Covid -19-pandemin, 
då allt fler har vistats i hemmet eller närmiljön. Genom att 
möjliggöra för säkra och trygga mötesplatser kan social isolering 
och utsatthet motverkas och kontakten med grannar och 
medmänniskor kan stärkas. 

Ytterligare en medborgardialog fördes under våren 2020, där 
skolelever i årskurserna sju och åtta tillfrågades om Åstorps 
tätort. Där framkom att cykelvägar är viktiga för unga, då 
cykeln är ett smidigt transportmedel som används frekvent 
för transport till skola, fritidsaktiviteter och vänner. Satsning 
på cykelvägar inom tätorterna, men även mellan kommunens 
tätorter, har således framhävts som viktigt för att stärka 
tryggheten och möjliggöra för möten.

2.1.2 Markanvändning, boende och byggande

Cirka 26 procent av kommunens yta är klassad som riksintresse 
för naturvård och är därmed skyddad enligt miljöbalken. 
Majoriteten av ytan som är riksintresse för naturvård består av 
Söderåsen. Enligt statistik från SCB utgörs markanvändningen 
i kommunen av cirka 56,8 procent åkermark, 2,0 procent 
betesmark, 17,6 procent skogsmark (varav 16,2 procent är 
produktiv mark), 14,6 procent bebyggd mark och tillhörande 
mark, 2,0 procent täkter och gruvområden och cirka 7,0 procent 
klassas som övrig mark (statistik från 2015).

Inom Åstorps kommun finns flera områden och landskap med 
rika kulturmiljövärden, vilket innebär till exempel tidstypiska eller 
speciella byggnader, kulturlandskap eller fornlämningar. Nyvång 
med omnejd är riksintresse för kulturmiljövård och för stora delar 
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Det är tomtkö för småhus i Åstorps kommun enligt 
Länsstyrelsen Skånes bostadsmarknadsanalys från 2020. 
Av Skånes kommuner har 21 kommuner tomtkö för småhus. 
Totalt står cirka 7 600 hushåll i dessa kommuners tomtköer 
(den 1 januari 2020). Siffran är en summering av respektive 
kommuns svar i bostadsmarknadsenkäten. Ett hushåll kan stå 
i flera kommuners tomtköer, även om det troligen inte är så 
vanligt. Flest stod i Helsingborgs tomtkö, här hade kommunen 
angett att 1 550 hushåll registrerats i tomtkön (Länsstyrelsen 
Skånes bostadsmarknadsanalys 2020). Under 2019 fördelades 
knappt 250 kommunala tomter för småhus i 18 kommuner. Flest 
fördelades i Åstorp, med 60 tomter, följt av 32 i Båstad och 22 i 
Kristianstad.

I bostadsmarknadsenkäten (som är en lägesbild över 
kommunens bedömning av läget på bostadsmarknaden) angavs 
i januari 2020 att det råder underskott på bostäder i Åstorps 
kommun. Detta innebär att behov och efterfrågan är större 
än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till 
exempel svårt att flytta till eller inom kommunen. (Länsstyrelsen 
Skåne, Regional bostadsmarknadsanalys, 2020). Det finns även 
underskott på bostäder för unga (19-25 år), enligt Länsstyrelsen 
Skånes regionala bostadsmarknadsanalys för 2020.

Nyanländas boende i Åstorp - En kartläggning av nyanlända 
självbosattas boendesituation och väg in i kommunen (Åstorps 
kommun 2018) visar att det under perioden 2013- 2017 byggdes 
i snitt 6,4 lägenheter per 1000 invånare i Åstorps kommun. 
Riksgenomsnittet var 18,1 lägenheter per 1000 invånare 
(Hyresgästföreningen 2018).

I Åstorp finns en relativt hög andel hyresrätter och relativt låg 
andel äganderätter, enligt Länsstyrelsen Skånes regionala 
bostadsmarknadsanalys för 2020. Åstorp klassas enligt 
länsstyrelsens kartläggning som "pendlingskommun nära 
större stad". Andel hyresrätter uppgick år 2017 till 38 procent, 

bostadsrätter 9 procent och äganderätter 53 procent 
(Länsstyrelsen Skånes bostadsmarknadsanalys, 2020). 
Andelen hyresrätter överensstämmer med genomsnittet för 
pendlingskommun i Skåne och riket som helhet, medan andel 
äganderätt överstiger snittet för pendlingskommun i Skåne och 
Sverige. 

I Åstorps kommun finns få lägenheter med fler än tre rum 
och kök. Över hälften av lägenheterna i kommunen är en- eller 
tvårumslägenheter (SCB 2017, i Åstorps kommun 2018). Den 
vanligaste bostadsarean för lägenheter i flerbostadshus ligger på 
mellan 50-80 kvadratmeter (SCB, 2019).

Med bakgrund i Åstorps kommuns demografiska förutsättningar 
samt bostadsläget i kommunen kan sammantaget konstateras 
att det finns ett behov av större lägenheter, för att råda bot på 
trångboddheten i kommunen. Det finns även en stor efterfrågan 
på småhus. I takt med att gruppen äldre växer de kommande 
åren kommer även lägenheter för ensamhushåll eller par 
behövas. Genom flyttkedjor kan vissa bostäder frigöras. Om 
exempelvis fler större lägenheter byggs så finns möjlighet 
för ett trångbott hushåll att flytta till en större bostad, vilket 
möjliggör för ett mindre hushåll - bestående av exempelvis ett 
äldre par - att flytta till den lite mindre lägenheten, vilket i sin tur 
kan bereda småhus som exempelvis barnfamiljer efterfrågar. 
Bostadsbeståndet i kommunen kan även kompletteras med 
marklägenheter eller radhus, som alternativ för äldre som 
tidigare bott i villa men också som ett alternativ för familjer som 
vill ha egen trädgård men inte kan eller vill köpa en villa.

2.1.3 Infrastruktur och pendling

I kommunen finns god tillgänglighet till allmänna 
kommunikationer och trafikinfrastruktur, vilket skapar närhet och 
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tillgång till arbetsplatser, fritidsaktiviteter, kulturupplevelser, natur 
och utbildning. Genom Åstorps kommun går motorväg E4 och 
riksväg 21 (Åstorp-Kristianstad), vilken västerut fortsätter som 
länsväg 112 till Höganäs. Motorväg E6 ligger i nära anslutning till 
kommunen. Buss 520 trafikerar mellan Åstorp och Helsingborg.

Åstorps tätort och Kvidinge har direkta järnvägsförbindelser till 
Helsingborg i väster och Kristianstad i öster med Skånebanan, 
som trafikeras av persontåg. Söderåsbanan, mellan Åstorp-
Teckomatorp, trafikeras av godståg till december 2021, då 
sträckan öppnar för persontågstrafik. Då blir resorna till och från 
Åstorp enklare, säkrare och mer miljövänliga, samtidigt som 
Åstorps station blir en bytespunkt för tågresenärer.

De funktionella arbetsmarknaderna blir allt större, vilket till stor 
del är en följd av allt effektivare transportsystem, men också av 
en tydligare specialisering inom arbetslivet (enligt uppgifter från 
Region Skåne, 2018). Stigande bostadspriser och efterföljande 
utträngningseffekter är också en bidragande faktor som leder till 
att invånarna får söka bostäder längre ifrån de större städerna, 
där de dynamiska arbetsmarknaderna finns.

Arbetspendlingen från Åstorp har dubblerats (52,3 %) mellan 
2000-2018 och inpendlingen har mer än dubblerats (61,5 %) 
under samma period. Cirka 3 660 personer pendlade till Åstorps 
kommun år 2018, det vill säga de arbetade i Åstorps kommun 
men bodde i annan kommun. Cirka 4 500 personer pendlade från 
Åstorps kommun till sitt arbete i annan kommun. 

Det största antalet utpendlare från Åstorp år 2018 pendlade 
till Helsingborg. Antalet pendlare till Helsingborg uppgick till 
2 156 (vilket är en ökning med 52,0 % sedan år 2000), följt av 
Ängelholm med 539 (ökning med 70,0 %), Klippan med 321 
(ökning med 31,0 %) och Bjuv där antalet pendlare uppgick till 
311 (vilket är en minskning med 11,1 % sedan år 2000) (källa: 
SCB (RAMS)).

Det största antalet inpendlare till Åstorp år 2018 pendlade in 
från Helsingborg. Antalet pendlare uppgick till 1 150 (vilket är 
en ökning med 80,0 % sedan år 2000) följt av Klippan med 545 
(ökning med 48,5 %), Ängelholm med 514 (ökning med 18,7 %) 
och Bjuv där antalet pendlare uppgick till 451 (vilket är en ökning 
med 54,5 % sedan år 2000) (källa: SCB (RAMS)).

Det frekventa dagliga resandet gör att Åstorps kommun kan 
klassas som en pendlingskommun. God infrastruktur och 
kollektivtrafik är viktiga aspekter som möjliggör detta. Den så 
kallade dagbefolkningen, det vill säga personer som vistas i 
kommunen under dagens arbetstimmar men bor på annan ort, 
är viktig arbetskraft för kommunens företag och verksamheter.

Resandet med bil har minskat sedan 2007. Bilen utgör 
dock huvudfärdmedlet i Åstorp, enligt Region Skånes 
resvaneundersökning från 2018. Bland kvinnor i Åstorp används 
bil som transportmedel till 59 procent, baserat på 414 resor 
(Region Skåne, 2018). Motsvarande siffra är bland män i Åstorp 
69 procent, baserat på 335 resor. För Skåne generellt skiljer 
sig färdmedelsfördelningen åt mellan män och kvinnor, där 
kvinnor i högre utsträckning än män väljer annat än bilen. Det är 
i synnerhet buss, cykel och transport till fots som är vanligare 
bland kvinnor. Det finns även vissa skillnader mellan könen vad 
gäller ärendeslag. Kvinnor gör färre arbetsresor än män (16 
respektive 20 procent), men högre andel hämtning och lämning 
av barn och inköp (7 respektive 5 procent) (Region Skånes 
resvaneundersökning, 2018).

I Åstorp är det förhållandevis många som förflyttar sig till fots, 
i jämförelse med övriga av Skånes kommuner. Enligt Region 
Skånes resvaneundersökning från 2018 görs 10 procent 
av resorna i kommunen till fots. Det är endast Helsingborg, 
Landskrona, Lund och Malmö som ligger över denna siffran 
(Region Skåne, 2018). De korta avstånden inom kommunen kan 
vara en del av förklaringen till detta. 
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2.1.4 Näringsliv och arbetsplatser

Åstorps kommun ligger i hjärtat av Familjen Helsingborg. 
Familjen Helsingborg har totalt cirka 350 000 invånare, vilket 
utgör del av Öresundsregionen, som i sin tur bebos av cirka fyra 
miljoner människor. I Familjen Helsingborg finns en varierad 
sammansättning av branscher där logistik och handel utgör en 
stor del av näringslivet.  

Det finns cirka 1 300 aktiva företag i Åstorps kommun. 
Kommunens goda kommunikation och infrastruktur med E4, 
väg 21 samt järnvägarna Skånebanan och Söderåsbanan 
bidrar till goda in- och utpendlingsmöjligheter. Detta medför en 
god infrastruktur för företagen, gällande både transporter och 
arbetskraft. 

De branscher som sysselsatte flest personer i Åstorp år 2018 var 
"tillverkning och utvinning" med cirka 1 660 sysselsatta, "handel" 
med cirka 920 sysselsatta och "utbildning", som sysselsatte cirka 
770 personer (källa: SCB (RAMS)).

Den största tillväxten av antalet sysselsatta i Åstorp mellan åren 
2011 och 2018 skedde inom kategorin "företagstjänster", som 
växte med cirka 190 sysselsatta (vilket är en ökning med 51,1 
procent), "offentlig förvaltning och försvar", som ökade med cirka 
110 sysselsatta (eller 50,5 procent), "utbildning", som ökade med 
cirka 90 sysselsatta (eller 12,5 procent) samt "vård och omsorg; 
sociala tjänster" där antalet sysselsatta steg med cirka 80 
personer, (eller 14,2 procent) (källa: SCB (RAMS)).

Den största minskningen av antalet sysselsatta i Åstorp 
skedde inom kategorin "handel", som minskade med cirka 100 
sysselsatta (vilket är en minskning med 9,9 procent) (källa: SCB 
(RAMS)).

2.1.5 Fritid och turism

Åstorps kommun har ett aktivt föreningsliv med ett brett utbud 
inom idrott, kultur, natur med mera. I kommunen finns ett flertal 
idrottsanläggningar såväl inomhus som utomhus. 

Åstorps kommun med sin närhet till Söderåsen bjuder även 
på ett flertal motionsspår och -slingor. I kommunen finns tre 
motionsspår med belysning samt ett flertal vandringsleder. 
Skåneleden Ås till ås löper från Åstorp vid Söderåsens fot 
till Brösarp på Österlen i sydöstra Skåne. Här passerar 
motionärer bokskogar och raviner, Söderåsens nationalpark 
och strövområden. I Rönne å finns en paddlingsled med 
varierande omgivningar - från öppna jordbrukslandskap till tät, 
frodig grönska. Kvidingeprofilen är en sex kilometer lång led 
med omväxlande natur och kulturupplevelser som visar på 
den historiska roll som Kvidinge spelat i Skåne och Åstorps 
kommun. Leden löper från Kvidinge scoutstuga på Söderåsen 
och avslutas på Tomarps kungsgård eller Tomarps ene.

Tomarps kungsgård är en borg med anor från dansk medeltid 
och ligger vid Rönneåns dalgång. Tomarps ene är ett naturskönt 
område som genomkorsas av Rönne å och kanotleden. Här finns 
även möjlighet till fiske.

Möjligheterna till fysisk aktivitet bör främjas inom kommunen, 
genom att de kvaliteter som finns i form av motionsområden 
och föreningsliv tillvaratas och utvecklas. Tillgängligheten 
till områden som främjar fritid och motion bör stärkas, vilket 
kan medföra en förbättrad folkhälsa och ökad attraktivitet ur 
turismperspektiv.
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2.2 Mål och styrdokument
Här redovisas mål och styrdokument som har bäring för 
översiktsplanen och dess ställningstaganden. Mål och 
styrdokument finns för olika nivåer - såväl lokala styrdokument 
som regionala, nationella och globala mål och riktlinjer.  

2.2.1 Globala mål

Europeiska landskapskonventionen

Den europeiska landskapskonventionen lyfter fram landskapets 
betydelse som en gemensam tillgång och ett gemensamt 
ansvar. I landskapet finns många olika värden och tillgångar. 
Landskapskonventionen understryker därför vikten av att alla 
ska kunna påverka och vara delaktiga i hur landskapet används, 
utvecklas och förvaltas. Genom att ratificera eller förbinda sig 
att inarbeta landskapskonventionen åtar vi oss att skydda, 
förvalta och planera vårt landskap i enlighet med konventionens 
intentioner. 

Konventionen började gälla i Sverige under maj 2011. Den är i sig 
ingen lag, utan är en grund till hur lagar och bestämmelser ska 
tolkas. 

 

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling 
och utgör den mest ambitiösa överenskommelsen för en 
hållbar utveckling som världens ledare någonsin tagit. Åstorps 
kommun arbetar aktivt med att uppfylla målen på lokal nivå. 
Åstorps kommun är en av de 90 kommuner och regioner som 
har antagits till Svenska FN-förbundets och SKR:s (Sveriges 

Kommuner och Regioner) gemensamma projekt Glokala Sverige. 
Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner 
i hela Sverige. Projektet är en kommunikationssatsning för att 
stötta, stimulera och engagera kommunen i arbetet med Agenda 
2030, de globala miljömålen för hållbar utveckling. Beslut att 
ansöka till Glokala Sverige togs av kommunens ledningsgrupp i 
november 2018.

Barnkonventionen

I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra 
FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen 
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär 
ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska 
beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar 
som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 

De globala målen Agenda 2030. Källa: globalamalen.se
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En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra 
barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer 
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

2.2.2 Nationella mål

Mål för boende och byggande

"Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, 
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor 
i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där 
en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi 
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas" (Regeringen, 2020). 

 

Bostadspolitiska mål

Bostadsmarknadspolitikens mål är långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där efterfrågan och utbud av bostäder svarar 
mot behoven.

 

Transportpolitiska mål

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. Därtill hör ett funktionsmål: 

"Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 
hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov”, 

Till det transportpolitiska målet hör även ett hänsynsmål: 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt 
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa” 
(Regeringen, 2020).

 

Miljökvalitetsmål

Sverige har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål, som beskriver 
det tillstånd i miljön som behövs för att samhället ska vara 
ekologiskt hållbart. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen 
utgör grunden för den nationella miljöpolitiken och en långsiktig 
riktning för miljöarbete på alla nivåer i samhället. 

Friluftspolitiska mål

De tio nationella målen för friluftsliv, som antogs år 2012, 
handlar om att utveckla och bedriva åtgärder som förbättrar 
förutsättningarna för utövande av friluftsliv. Utgångspunkten 
är att friluftslivet bidrar till hälsa, naturförståelse och 
regional utveckling och det övergripande målet är att stödja 
människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva 
friluftsliv. De uppföljningar av insatserna för friluftsmålen som 
Naturvårdsverket genomför på uppdrag av regeringen har 
visat att möjligheterna för, tillgängligheten till och arbetet med 
friluftsliv generellt sett ökar och förbättras

 

Klimat- och energipolitiska mål

Med energiöverenskommelsen som grund har regeringen tagit 
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fram propositionen Energipolitikens inriktning. Propositionen är 
ett viktigt steg för att genomföra energiöverenskommelsen och 
skapa den långsiktiga inriktningen för energipolitiken. Förslagen 
i propositionen ska skapa förutsättningar för en långsiktigt säker 
och hållbar energiförsörjning (Regeringen, 2018).

Nationella jämställdhetsmålen 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande 
statsrättslig norm och ett tydligt politiskt mål i Sverige. 
Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet 
antogs med bred politisk enighet 2006. Jämställdhetspolitikens 
övergripande mål har brutits ned i sex delmål: "En jämn 
fördelning av makt och inflytande", "Ekonomisk jämställdhet", 
"Jämställd utbildning", "Jämn fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet", "Jämställd hälsa" samt "Mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra" (Jämställdhetsmyndigheten, 2021). 

Nationella folkhälsomålen 

Det folkhälsopolitiska ramverket består av ett övergripande, 
nationellt folkhälsopolitiskt mål och åtta målområden. Det 
övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus 
på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation. Folkhälsopolitikens åtta målområden är: "Det 
tidiga livets villkor", "Kunskaper, kompetenser och utbildning", 
"Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö", "Inkomster och 
försörjningsmöjligheter", "Boende och närmiljö", "Levnadsvanor", 
"Kontroll, inflytande och delaktighet" samt "En jämlik och 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård" (Folkhälsomyndigheten, 

2021).  

Nationella bredbandstrategin

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi för ett helt 
uppkopplat Sverige 2025. Strategin innehåller tydliga mål för 
alla medborgare och företag i Sverige. Målen i strategin är till 
exempel att hela Sverige till år 2023 bör ha tillgång till stabila 
mobila tjänster av god kvalitet och till år 2025 bör hela Sverige ha 
tillgång till snabbt bredband (Post- och telestyrelsen, 2020).

2.2.3 Regionala och mellankommunala mål och strategier

Regional utvecklingsstrategi - Det Öppna Skåne 2030

Målbilden för Skåne år 2030 är ett öppet och tolerant samhälle 
som välkomnar pluralism, idéer och människor. Delaktigheten i 
gemensamma samhällsfrågor är stor. Här finns både öppna och 
urbana landskap. 

”I Det öppna Skåne rör sig människor fritt över gränserna mellan 
regioner och länder. Integrationen tillvaratar nya kompetenser 
för Skånes utveckling. Här finns något för alla: människor, 
upplevelser, arbete, kultur, rekreation, idrott, kapital, nya idéer, 
entreprenörskap, utbildning, god miljö, natur, dofter och smaker. 
Allt byggt på en grund av miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet, de tre hållbarhetsdimensionerna i FNs Agenda 2030 
som utgör grunden för hållbar utveckling” (Region Skåne, 2020). 

 

Strukturbild för Skåne - Strategier för det flerkärniga Skåne

Strukturbilden lyfter Skånes möjligheter, med den regionala 
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skalan i fokus. Strategin tar avstamp i de förutsättningar som 
de fysiska strukturerna kan skapa för en hållbar utveckling 
beträffande såväl den ekonomiska som ekologiska och sociala 
dimensionen.

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammets roll är att ge en tydlig inriktning 
med mål för kollektivtrafiken i Skåne. Det ramar in vad som 
behövs för att utveckla en attraktiv kollektivtrafik som behåller 
dagens resenärer och lockar fler att resa kollektivt och 
hållbart. Programmets inriktning utgår från den Regionala 
utvecklingsstrategin, Strategier för det flerkärniga Skåne och 
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Det 
omfattar behovet av såväl offentligt finansierad trafik som 
kommersiell trafik. Eftersom Åstorps kommun är en kommun 
med goda pendlingsförbindelser och därmed stora möjligheter 
till kollektivt resande är trafikförsörjningsprogrammet ett viktigt 
underlag för planeringen.

 

Skånska åtgärder för miljömålen

Åtgärdsprogrammet syftar till att öka förutsättningarna att 
nå miljökvalitetsmålen i Skåne län. I programmet redovisas 
prioriterade åtgärder för att möta de gemensamma utmaningar 
som finns för en hållbar utveckling i länet. Programmet är 
vägledande för skånska aktörer i deras miljöarbete, och därmed i 
kommunens översiktsplanering. 

Regionplan för Skåne

En regionplan håller på att tas fram för Skåne. Planen 

kommer fungera som en översiktsplan, som anger mark- och 
vattenanvändning på en regional nivå. Regionplanen förväntas 
färdigställas år 2022 och kommer sträcka sig till år 2040. 

Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029

Den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne redogör 
för hur transportinfrastrukturen ska utvecklas under perioden 
2018-2029. Planen presenterar utgångspunkter, förutsättningar 
och den strategiska inriktningen samt pekar ut inriktning 
och åtgärdsförslag för utvecklingen. Som fördjupning av 
transportinfrastrukturplanen har Cykelvägsplan för Skåne 
2018-2029 tagits fram, som identifierar brister, möjligheter och 
satsningar för cykelnätet i Skåne.

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 

Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 beskriver inriktningen 
på det regionala utvecklingsarbetet på kulturområdet, utifrån 
de nationella och regionala kulturpolitiska målen. Kulturplanen 
är framtagen i samverkan och samråd med Skånes kommuner, 
kulturliv och civilsamhälle med intentionen att fungera som 
en gemensam färdplan för den fortsatta kulturutvecklingen i 
regionen.

Klimat- och energistrategi för Skåne

Den regionala strategin "Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt 
Skåne. Klimat- och energistrategi för Skåne" har tagits fram av 
Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet 
Skåne inom Klimatsamverkan Skåne, som är en plattform för 
att stärka det regionala samarbetet i klimat- och energifrågor. 
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Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och 
energiarbetet i länet och innehåller regionala målsättningar och 
prioriterade åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030. Enligt 
strategin ska klimatpåverkande utsläpp till år 2030 minskas med 
80 % och andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara 
minst 30 procent. Andelen resor som görs med kollektivtrafik ska 
vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.

Strukturplan för Familjen Helsingborg

Åstorps kommun deltar i det mellankommunala samarbetet 
inom Familjen Helsingborg, där frågor som rör den fysiska 
planeringen på en mellankommunal nivå lyfts. Familjen 
Helsingborg har tagit fram en gemensam strukturplan där 
grönstruktur, arbete och näringsliv, boende samt infrastruktur 
och kollektivtrafik hanteras. Strukturplanen belyser 
gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering 
och syftar till att visa en tydlig bild av hur förutsättningar och 
utveckling ser ut i delregionen. Den ska även fungera som ett 
stöd för samtliga elva kommuner. 

Regional avfallsplan 2020–2024 för Bjuv, Båstad, 
Helsingborg Höganäs, Åstorp, Ängelholm

När Åstorps kommun växer i befolkningsantal kommer 
mängden avfall som behöver omhändertas att öka. Enligt 
EU:s avfallshierarki, vilken finns presenterad i den regionala 
avfallsplanen, ska avfall i första hand förebyggas. Om detta 
inte är möjligt ska det i andra hand återanvändas, i tredje 
hand återvinnas och i sista hand deponeras. I den regionala 
avfallsplanen lyfts även fyra stycken målområden gällande avfall 
i regionen. Dessa är "Förebygga resursslöseri", "Från avfall till 
resurs", "Förebygga och begränsa nedskräpning" samt "Människa 

och miljö i fokus". Kommunens ansvar för de olika målområdena 
är bland annat att uppmuntra och påverka invånare till 
att förebygga avfall och öka återanvändning, uppmuntra 
verksamheter och kommunala förvaltningar till att minska 
sitt matsvinn, uppmuntra invånare samt verksamheter till 
att öka källsorteringen av avfall samt att utforma åtgärder 
för en minskad nedskräpning i kommunen. Kommunen är 
tillsynsmyndighet för avfallshanteringen, men övriga skyldigheter 
på avfallsområdet är överlämnat till NSR AB.

2.2.4 Lokala styrdokument

Åstorps kommun har antagit ett flertal styrdokument och 
planeringsunderlag, som är relevanta som underlag för 
översiktsplanen. De som har mest bäring på Översiktsplan 2021 
listas nedan. 

 

Vision 2030 för Åstorps kommun

Åstorps kommuns vision antogs hösten 2020 och lyder:

Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och 
stillhet. Här kan alla leva ett aktivt liv med rörelse och god hälsa. 
Vi drar nytta av kommunens centrala läge i Öresundsregionen 
och våra goda kommunikationer. Närheten till det mesta och den 
goda boendemiljön förenklar vår vardag och höjer livskvalitén. 
Här gör vi det enkelt för människor och företag att etablera sig 
och växa. Vi arbetar för en omställning för ett hållbart samhälle 
där alla invånare kan leva ett gott liv med låg påverkan på miljö 
och klimat.

Vi står upp för ett jämställt, sammanhållet och välkomnande 
samhälle, där alla invånare känner trygghet och tillit till 
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varandra. Utbildning och ett livslångt lärande är nyckeln till att 
nå ett självständigt liv. I Åstorps kommun får alla unga en bra 
kunskapsgrund som ger möjlighet att utvecklas efter egen 
förmåga och potential. Här ser vi styrkan i våra olikheter och har 
mod att pröva nya vägar.

Kommunfullmäktige har därtill tagit fram följande inriktningsmål 
för att uppnå visionen:

God livskvalitet 
Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla 
skeden, där alla kan känna trygghet och delaktighet.

Möjlighet att växa 
Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt 
lärande, etablering och ett självständigt liv så att människor, 
föreningar och företag kan växa.

Hållbar framtid 
Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, 
människan och naturen.

Trafikplan (2021)

Kommunens trafikplan är ett strategiskt dokument och är 
indelat i fem olika teman; gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, 
motortrafik samt godstrafik. Trafikplanen redovisar nuläget 
i kommunens infrastrukturnät samt planeringsprinciper för 
framtiden. 

Bostadsförsörjningsprogram (2017)

Kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver riktlinjer för 
kommunens bostadsförsörjning grundat i en analys och i relation 

till nationella och regionala mål och planer. Det är varje kommuns 
skyldighet att planera för bostadsförsörjning i kommunen, utifrån 
lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. I 
programmet beskrivs även med vilka verktyg kommunen arbetar 
för en balanserad bostadsmarknad. 

Grönstrukturplan (2011)

Här beskrivs kommunens grönstruktur och vissa kärnområden 
pekas ut. I grönstrukturplanen finns även en kartläggning och 
inventering av tätorternas park- och naturmark. 

FÖP Söderåsen (2002)

En fördjupad översiktsplan, FÖP, utreder ett större område 
mer ingående, utifrån ett planeringsperspektiv. Söderåsen-
kommunerna Åstorp, Bjuv, Klippan och Svalöv har 
tillsammans formulerat utvecklingsinriktning för Söderåsen i 
planeringsdokumentet. Här beskrivs geologi, naturförhållanden, 
natur-, vatten- och kulturmiljövård, jordbruk, skogsbruk, turism, 
näringsliv, kommunikationer samt boende och byggande. FÖP 
Söderåsen utgör ett kunskapsunderlag som har varit vägledande 
vid framtagande av ÖP 2021 och fungerar som en bas för 
samverkan. 

Till följd av lagändring i PBL kommer FÖP Söderåsen utgå 
att gälla som fördjupning till översiktsplan efter år 2025. 
Ställningstaganden och inriktningar som lyfts i FÖP Söderåsen 
har därför lyfts in i ÖP 2021 och FÖP Söderåsens status som 
fördjupning till kommunens översiktsplan upphör således vid 
antagande av ÖP 2021. Intentioner och skyddsbestämmelser för 
Söderåsen som lyftes i FÖP Söderåsen har realiserats och utgör 
således förutsättningar för framtida planering.
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Vindbruksplan (2013)

Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 
2012. Genom en landskapskaraktärsanalys samt analyser av 
förutsättningar och lämplighet identifierades två platser som 
skulle kunna lämpa sig för etablering av vindkraftverk. Ett av dem 
har sedan dess klassats som "ej aktuellt projekteringsområde" 
i Länsstyrelsens karttjänst Vindbrukskollen (senast uppdaterad 
i januari 2020). Karttjänsten är ett samarbete mellan 
Länsstyrelsen och Energimyndigheten.

Vindbruksplanen ses även fortsättningsvis som ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen. Vid eventuellt framtida ökat behov av 
försörjning med vindkraft behöver vindbruksplanen uppdateras 
med översyn av ytterligare lämpliga platser för nyetablering. 
Även kommunens energiplan behöver uppdateras och en strategi 
för hur energiproduktion generellt ska utvecklas i kommunen 
behöver tas fram. En framtida revidering av energiplanen kan 
då också inkludera förutsättningar och lämpliga platser för 
produktion av förnyelsebar energi i kommunen där även vindkraft 
inkluderas, för att ge en samlad bild av energiproduktion i 
kommunen.

Det finns i dagsläget två vindkraftverk i Åstorps kommun, båda 
är uppförda innan vindbruksplanen togs fram. Ett område strax 
öster om de befintliga vindkraftverken är under projektering 
(Länsstyrelsen och Energimyndigheten 2020). 

Avfallsplan (2019)

Enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en 
avfallsplan med mål och åtgärder för att minska avfallets mängd 
och farlighet. För Åstorps kommun gäller avfallsplanen som 
tagits fram gemensamt med ett antal närliggande kommuner - 
"Regional avfallsplan 2020–2024 för Bjuv, Båstad, Helsingborg 

Höganäs, Åstorp, Ängelholm".

Dagvattenpolicy (2013)

Policyn beskriver grundprinciper som gäller för hantering av 
dagvatten i Åstorps kommun. Målet är att skapa långsiktigt 
fungerande dagvattenhantering där nya krav uppfylls, flöden 
regleras och föroreningsmängder begränsas. 

Dagvattenplan (2016)

Dagvattenplanen är ett beslutsunderlag som möjliggör för att 
kunna omsätta dagvattenpolicyn i praktiken.  

Energiplan (2004) 

Enligt 3 § i lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) 
ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi i kommunen. Planen 
beskriver kommunens mål och ambitioner inom energisektorn i 
syfte att föra detta vidare till ledning för styrelser, nämnder och 
förvaltningar. Den beskriver även betydelsen av ett fortsatt arbete 
med energihushållning samt den fysiska planeringens betydelse. 

Energiplanen behöver uppdateras och en strategi för hur 
energiproduktion generellt ska utvecklas i kommunen behöver 
tas fram. 

Åstorps kommuns Bredbandsstrategi (2016)

Bredbandsstrategin tydliggör kommunens förhållningssätt 
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till infrastrukturen för bredband och beskriver arbetssätt 
och processer för perioden 2015-2030. Detta görs genom 
tydliga mål för hur bredband ska levereras till slutanvändare 
och utbyggnad av infrastrukturen i kommunen. Strategin 
syftar även till att Åstorps kommun ska tillämpa ett aktivt 
förhållningssätt och ta ett övergripande ansvar för att stimulera 
bredbandsinfrastrukturens utbyggnad. 

Ett av de övergripande mål som anges är att 95 % av hushållen 
i Åstorps tätorter samt 95 % av hushållen på landsbygden i 
kommunen till år 2030 ska ha möjlighet att ansluta till bredband 
med kapacitet om minst 100 Mbit/s. För att uppnå målet 
behöver täckningsgraden på landsbygden öka.



3. Utvecklingsinriktning



24

Innehållsförteckning
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3.1 Utvecklingsinriktning
Här redovisas långsiktiga intentioner för kommunen 
beträffande bebyggelse, natur och friluftsliv samt 
kommunikationer. Utbredningar, samband och kopplingar 
beskrivs på en övergripande nivå. Områden, platser och stråk dit 

utvecklingsinsatser framför allt bör kanaliseras lyfts fram. 

3.1.1 Bebyggelse

I Åstorps kommun prioriteras en tät bostadsutbyggnad och 
verksamheter som ger många jobb. Utbyggnadsområden 
koncentreras till samhällen med goda kollektivtrafikförbindelser.

Boende

Åstorps kommun planerar utbyggnad av bostäder för att möta 
det aktuella lokala och delvis regionala behovet. Kommunens 
mål är att planera för bostäder i kollektivtrafiknära lägen och 
att skapa goda boende- och livsmiljöer där närhet till park och 
naturområden är i fokus. Nya områden för bostäder pekas 
därmed ut i anslutning till befintlig ortsstruktur och blandad 
bebyggelse förespråkas för att möta behoven som finns.

Arbete och näringsliv

I arbetet med Familjen Helsingborgs Strukturplan har 
en prioritering gjorts kring att lyfta och dra nytta av den 
samlade kompetensen i regionen för att bli mer attraktiva 
som arbetsgivare. Detta genom att skapa goda förbindelser, 
samarbete, gemensamma kontakter och budskap samt en tydlig 
dialog mellan kommun och näringsliv.

I Åstorps kommun föreslås mer skrymmande verksamheter 
förläggas i anslutning till befintliga områden för denna typen 
av ändamål, där förbindelser för gods och transporter sedan 
tidigare har etablerats. 
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Landsbygdsutveckling

I Åstorps kommun finns utöver de större tätorterna mindre orter 
och byar, som bör värnas och utvecklas med hänsyn till deras 
karaktär. Underlag för kollektivtrafik varierar i småorterna och 
byarna och för att stärka tillgängligheten bör infrastrukturen 
samt teknisk infrastruktur utvecklas. Det är av vikt att den 
lantliga karaktären som präglar byar och mindre orter bevaras. 
Utveckling av näringslivet på landsbygden kan med fördel 
ske på sätt som främjar handel och turism med hänsyn till 
landsbygdens karaktär, men även genom att infrastrukturen 
utvecklas, vilket ger invånare och företagare möjlighet att verka 
på orten inom många olika branscher.

Avfallshantering

När Åstorps kommun växer i befolkningsantal kommer mängden 
avfall som behöver omhändertas att öka. Vid förtätning är det 
särskilt viktigt att hänsyn tas till avfallshanteringen. En ökad 
mängd avfall på en yta kommer att kräva större miljörum 
eller tätare hämtningar. Vid förtätning är det även viktigt att 
planera för att inte skapa en försämrad framkomlighet för 
renhållningsfordon. Vid nybyggnation bör avfallshantering 
tidigt ingå i planeringsprocessen för att säkerställa fysiska 
förutsättningar för detta. Den nuvarande återvinningscentralen 
(ÅVC) i Nyvång kommer att avvecklas och en ny ÅVC ska 
anläggas, som är avsedd att tillgodose behovet för både Åstorps 
kommun och Bjuvs kommun.

Masshantering

Vid exploatering inom kommunen grävs stora mängder 
jordmassor upp, vilka behöver hanteras. Hantering av dessa 

massor berör både resurs-, klimat- samt ekonomiska frågor. 
Genom att se uppkomna massor som en resurs som kan 
återanvändas, kan kostnadsbesparingar göras genom 
minskade transporter samt minskade behov av jungfruliga 
råvaror. Minskade transporter av massorna leder dessutom 
till en minskad miljöpåverkan genom minskade utsläpp av 
växthusgaser. Uppkomna massor bör i första hand återanvändas 
inom det aktuella projektet och i andra hand inom andra 
lokala exploateringsprojekt. I sista hand bör massorna skickas 
till en teknisk anläggning för omhändertagande. Enligt den 
regionala avfallsplanen har NSR en målsättning om att upprätta 
fler platser i regionen där schaktmassor kan mellanlagras 
innan återanvändning. Någon sådan plats är i nuläget inte 
planerad i Åstorps kommun, men det kan komma att utredas 
framöver. Masshantering är något som behöver lyftas tidigt i 
planeringsstadiet vid framtida exploatering inom kommunen för 
att minimera mängden överblivna massor. Hänsyn behöver dock 
tas till massornas föroreningsgrad, då detta påverkar om och hur 
massorna kan återanvändas.

3.1.2 Natur och friluftsliv

På såväl regional som delregional nivå har arbete utförts för att 
utveckla, tillgängliggöra och värna grönstrukturen i Skåne samt 
för att skapa sammanhängande stråk. Genom att synliggöra 
naturkvaliteter i utformningen av offentliga miljöer, i befintliga 
besöksmål samt genom att utveckla kopplingarna dit verkar vi 
för en stärkt identitet samt en ökad attraktivitet för kommunen 
som besöksmål. Åstorps läge på rekreations- och besöksmålet 
Söderåsen ska värnas, tillgängliggöras och utvecklas. 
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Söderåsen

Söderåsen pekas ut i Familjen Helsingborgs Strukturplan 
som regionalt betydelsefull. Åstorps kommun är, och ska 
även framledes vara, en viktig port till Söderåsen. Genom att 
synliggöra åsens kvaliteter i utformningen av offentliga miljöer, 
i befintliga besöksmål samt genom att utveckla kopplingarna 
dit verkar vi för en stärkt identitet samt en ökad attraktivitet för 
kommunen som besöksmål och boendeort. 

Det mellankommunala samarbetet kring Destination Söderåsen 
har som mål att stärka och utveckla Söderåsen som en attraktiv 
och hållbar destination, genom exempelvis anläggande av 
cykel-, gång- och ridleder. I samarbetet ingår, förutom Åstorp, 
kommunerna Bjuv, Klippan och Svalöv. Även Söderåsens 
nationalpark samt flera lokala föreningar och företag deltar 
i utvecklingsarbetet. Kommunerna antog år 2002 även en 
fördjupad översiktsplan för området (FÖP Söderåsen). 

Som en del i att stärka kopplingarna till Söderåsen ur ett 
kommunalt såväl som regionalt perspektiv ska Tingvallaområdet 
utvecklas som en nordlig entré till Söderåsen. Området ska få en 
stärkt attraktivitet för att kunna nyttjas under hela året. Genom 
att stärka porten till Söderåsen stärks även Åstorps kommuns 
attraktivitet och bilden av Åstorp som Söderåsstaden. Fler tydliga 
entréer till Söderåsen medför även att befintliga, välbesökta 
entréer som Skäralid avlastas och besöksnäringen sprids ut 
jämnare kring åsen. 

Stärkta kopplingar samt satsningar på besöksnäringen och 
entrén till åsen bedöms påverka riksintresset för friluftsliv som 
finns på Söderåsen på ett positivt sätt. Stärkta förutsättningarna 
för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljö, liksom 
ökad tillgänglighet och utvecklande av leder och stråk, ökar 
möjligheten för fler att ta del av friluftslivet. Mindre byggnation 
relaterat till besöksnäringen kan etableras i Söderåsens norra 

del, där entrén till åsen ska stärkas. I övrigt bör byggnation inom 
området för riksintresse friluftsliv ske restriktivt och på ett sätt 
som inte inverkar negativt på riksintresset.

Maglaby

Området används som grustäkt och har under de senaste 
decennierna genomgått ett flertal arkeologiska undersökningar 
i samband med omfattande täktverksamhet. Undersökningarna 
har visat att området är mycket rikt på fornlämningar. Topografin 
har, innan grustäkterna kom att dominera landskapsbilden, 
bestått av ett stort antal små grusåsar och mindre vattendrag. 

På sikt föreslås områdets naturliga karaktär återskapas. 
Djupare utredningar krävs dock för att säkerställa platsens 
förutsättningar och lämplighet. Som en del i återställande av 
täkterna kommer en naturvärdesinventering vara nödvändig, 
där områdenas insektsfauna och flora noga beskrivs 
och hänsynstaganden klargörs, för att värna de värden som finns 
på platsen.

Klimat- och miljöfrågor

Åstorps kommun ingår i ett samarbete med Skånes 
luftvårdsförbund kring luftkvaliteten i Åstorps centrum. 
Förbundet är en ideell förening som bedriver övervakning av 
luftkvaliteten i Skåne. Målet med förbundet är att skapa en 
samordnad recipientkontroll, kartlägga luftmiljön i Skåne, ta 
fram underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter samt 
fungera som rådgivande organ samt rekommendera åtgärder i 
luftvårdsfrågor.
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Vatten

Samarbeten gällande två av kommunens vattendrag - Rönne 
å och Vege å - bedrivs på mellankommunal nivå. I relation 
till åarna finns det två separata vattenråd/-kommittéer där 
kommunerna som ingår i åarnas avrinningsområde finns 
representerade. Vegeåns vattenråd arbetar exempelvis för att 
förbättra vattenkvaliteten inom avrinningsområdet så att god 
ekologisk och kemisk status kan uppnås samt ansvarar för 
recipientkontroll, bedriver åtgärdsarbete samt erbjuder stöd 
till aktörer inom avrinningsområdet som önskar genomföra 
vattenvårdande åtgärder. 

Vege å pekas ut i Familjen Helsingborgs strukturplan som 
ett värdefullt grönt stråk med potential att verka som ett 
sammanlänkande stråk för rekreation, som förbinder de 
angränsande kommunerna med varandra och med större 
grönområden.

Åstorps kommun deltar i två mellankommunala projekt kopplade 
till Rönne å:

Projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön är ett 
samarbetsprojekt mellan kommunerna Ängelholm, Åstorp, 
Klippan, Eslöv, Höör och Hörby vars syfte är att i en förstudie 
undersöka förutsättningarna för en ökad naturturism i området 
kring Rönne å och Ringsjön. Förstudien pågår från hösten 2019 
till våren 2022.

Rönne å-projektet är ett naturvårdsprojekt som drivs av Klippans 
kommun med syfte att återställa Rönne å till en fritt flödande 
å genom att bland annat riva ut tre vattenkraftverk. Projektet 
finansieras bland annat av deltagande kommuner och genom 
EU-stöd och förväntas pågå under år 2020-2024.

Ett arbete har även påbörjats med Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB (NSVA) för att revidera kommunens 

vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter.

3.1.3 Kommunikationer

Åstorp är och ska förbli en del av regionens nod då kommunens 
centrala geografiska placering - med närhet till E4, E6 och 
riksväg 21 - ger såväl strategiska som logistiska fördelar 
för både näringsliv och boende. Kopplingen till trafikstråken 
skapar ökad attraktivitet för transportintensiva företag och 
logistikföretag, då kommunen ses som en strategisk plats 
för etablering. De två järnvägsstationerna, i Åstorp och 
Kvidinge, skapar goda kollektivtrafikkopplingar och närhet till 

Åstorps kommun har en fördelaktig geografisk placering, med goda 
förbindelser till övriga regionen.
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Infrastruktur och kollektivtrafik

Kapacitetsförbättringar och satsningar på såväl Skånebanan 
som på Söderåsbanan gynnar både Åstorps kommun och 
kommunerna i delregionen. Det ger ökade pendlingsmöjligheter 
och skapar förutsättningar för ortsutveckling. Närheten till 
Ängelholm Helsingborg Airport ger Åstorps kommun, liksom 
närliggande kommuner, goda förbindelser till övriga delar av 
landet och internationella charterdestinationer.

För att uppnå visionsmålet från Region Skånes 
utvecklingsstrategi "Det öppna Skåne 2030", där Skåne ska 
bindas samman och tillgängligheten i regionen stärkas har tre 
övergripande målsättningar för infrastruktur och kollektivtrafik i 
Familjen Helsingborg tagits fram. Målsättningarna syftar även till 
att bidra till att uppnå transportpolitiska mål. Målsättningarna är:

• Halvtimmestrafik med tåg i alla Familjens kommuner

• Regionbuss mellan tätorterna och till tågstationerna

• Säkert, hållbart och pålitligt transportsystem med 
förbindelser till omvärlden 

Väg E4, väg 21, väg 112 och väg 110 ingår i det av Trafikverket 
utpekade funktionellt prioriterade vägnätet, där åtgärder som 
kan få negativ påverkan på den regionala framkomligheten ska 
undvikas. 

Utmed väg 107 och utmed väg 110 söder om trafikplats Hyllinge 

gäller ett utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter från 
vägområdesgräns.

Skånebanan

Skånebanan, som löper genom Åstorps kommun i öst-västlig 
riktning, är i dag hårt belastad och viktig för såväl gods- som 
persontransporter. För att garantera kapacitet och robusthet när 
godsmängderna och persontransporterna på järnväg ökar är det 
av stor vikt att Skånebanan förstärks med partiella dubbelspår 
längs sträckan Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad, vilket även 
lyfts i Familjen Helsingborgs Prioriteringar för infrastruktur och 
kollektivtrafik (2021). Det planerade partiella dubbelspåret mellan 
Klippan och Hyllstofta är en viktig åtgärd för att uppnå detta.

En hastighetshöjning till 160 km/timmen Hässleholm‐Åstorp 
planeras, liksom förlängt mötesspår Klippan‐Hyllstofta och 
hastighetshöjning på sträckan Åstorp‐Bjuv. Åtgärderna ingår i 
gällande Nationell transportplan år 2018‐2029, och kommer att 
medföra minskad restid med tåg på Skånebanan på sträckan 
Hässleholm‐Åstorp‐Bjuv.

En hastighetshöjning på banan mot Kattarp genom Nyvång 
har föreslagits på längre sikt i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 
för Skånebanan och i Skånetrafikens tågstrategi till år 2050. 
Syftet med införande av framtida persontrafik på Skånebanan 
på sträckan Åstorp‐Kattarp är att uppnå snabb direkttrafik 
Helsingborg‐Hässleholm‐Kristianstad mellan regioncentra. 
Region Skåne har satt upp det regionala målet att ”Skånebanan 
ska ha konkurrenskraftiga restider, för att koppla Helsingborg 
och Kristianstad till höghastighetsbanan, samt för att koppla 
samman de två arbetsmarknadsregionerna i Skåne.”

arbetsmarknadsregionerna Helsingborg och Hässleholm/
Kristianstad.

Persontrafik på Söderåsbanan skapar ännu bättre kopplingar 
mellan Åstorp och övriga regionen för pendlare och besökare.
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Söderåsbanan

Söderåsbanan trafikeras från slutet av år 2021 med persontåg. 
Sträckan löper från Åstorp, via Lommabanan till Malmö. 
Sträckningen skapar ännu bättre kopplingar mellan Åstorp och 
övriga regionen för pendlare och besökare. 

En förlängning av Söderåsbanan norrut, mellan Åstorp-
Ängelholm, skulle bidra till ökad tillgänglighet och ökade 
möjligheter för hållbart resande. Åtgärden lyfts i Familjen 
Helsingborgs Strukturplan (2019). Åtgärden finns i nuläget 
inte med i Skånetrafikens tågstrategi, på grund av för litet 
resandeunderlag. Skånetrafikens förslag är istället att de 
snabba tågen gör uppehåll även i Åstorp, vilket skulle medföra 
möjlighet till byte på Maria station vidare till Ängelholm. En 
sådan trafikering kan leda till en restidsförbättring med tåg 
mellan Åstorp och Ängelholm. På sikt är dock viljeriktningen 
från Familjen Helsingborg en förlängning av Söderåsbanan, 
för en stärkt koppling mellan Åstorp-Ängelholm och ett mer 
konkurrenskraftigt alternativ till bilresor.

Regionalt superbusskoncept

Införande av ett regionalt superbusskoncept på sträckan 
Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd skapar ett konkurrenskraftigt 
alternativ till bilen. Sträckan saknar i dag järnvägsförbindelser 
men är trots det ett av Skånes starkaste pendlingsstråk. 
Superbusskonceptet lyfts i Familjen Helsingborgs Strukturplan 
(2019) med införande senast år 2022.

Nyvång

Kollektivtrafiken i Nyvång bör förbättras genom busslinje som 

passerar genom tätorten. I dagsläget går Regionbuss 520 i 
Nyvångs östra utkant och därifrån vidare mot Hyllinge. För att 
öka möjligheten att resa kollektivt bör en ny dragning utredas, 
som kan inkludera även centrala Nyvång. Detta kan med fördel 
även kopplas vidare mot Ängelholm. 

På sikt föreslås möjligheterna att återöppna tågstation i Nyvång 
att undersökas. Med utbyggnadsplanerna som föreslås i 
Nyvång kan det på sikt komma att finnas underlag för resande. 
Det finns även kulturhistoriskt incitament för återinförande av 
station i orten. Sträckan är redan i dag etablerad för tågtrafik 
och i takt med att orten växer kan ett utökat underlag för 
resande erhållas. Sträckan kan således underlätta för boende 
att ta sig direkt till Helsingborg eller till Åstorps tätort. Förslaget 
finns dock inte med i Trafikverkets ÅVS för Skånebanan eller i 
Skånetrafikens tågstrategi till år 2050 och är alltså inget som 
planeras inom den närmaste framtiden. Ett eventuellt utredande 
av möjligheten föreslås således på längre sikt, men framtida 
befolkningsutveckling och resandeunderlag får närmare utvisa 
behovet av detta.
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Utvecklingsinriktning
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3.1.4 Planstrategi

För att möta den framtida utvecklingen med en hållbar mark- och 
vattenanvändning har en planstrategi bestående av sju delar 
formulerats, som illustrerar kommunens kommande inriktning. 
Planstrategin löper som en röd tråd genom översiktsplanen och 
dess ställningstaganden, som ett verktyg för att nå kommunens 
övergripande vision. Strategierna för Åstorps kommun fortsatta 
utveckling mot ett hållbart samhälle presenteras nedan.

Livskraftiga orter

Åstorps orter ska vara levande under dygnets flesta timmar – 
där boende, näringsliv och upplevelser samspelar med varandra. 
Varierade miljöer skapar ett rikt och varierat socialt liv som bidrar 
till platsens attraktivitet – samtidigt som det skapar en ökad 
samhörighet, delaktighet, trygghet, mångfald och tolerans.

Bevarande och utveckling av gröna och blå strukturer

En varierad och sammanhängande grön och blå struktur värnas 
och utvecklas i syfte att gynna såväl ekologiska som sociala 
värden samtidigt som det möjliggör för en ökad folkhälsa och en 
god livsmiljö.

Hållbara livsmiljöer

Kommunens mark nyttjas på ett hållbart och effektivt sätt. 
En blandad bebyggelsestruktur där funktioner samlokaliseras 
skapar varierade livsmiljöer. En hållbar förtätning och gestaltning, 
med omtanke om befintlig karaktär och som komplement till 
befintligt bestånd, stärker kommunens identitet och attraktivitet.

Hållbart resande och en stärkt trafik- och transportstruktur

Kommunens trafikstruktur skapar förutsättningar för ett 
smidigt och hållbart resande mellan lokala målpunkter, där 
strategiska lokaliseringar och innovativa trafiklösningar minskar 
miljöpåverkan. I kommunen möjliggörs en stärkt kollektivtrafik 
med utgångspunkt i att det ska vara enkelt att resa hållbart 
från dörr till dörr, där stationsnära lägen utvecklas och nyttjas 
samt där en prioritering av fotgängare och cyklister minskar 
belastningen på miljön.

Hållbar markanvändning i balans

Exploatering genomförs med eftertanke utifrån varje plats 
lämplighet och lokala natur-, kultur och rekreationsvärden, där 
en påverkan på värdefulla natur- och rekreationsvärden samt 
försörjningsmöjligheter undviks eller minimeras.

God och trygg uppväxt för barn och unga

En god och trygg uppväxt samt skolgång för barn och unga i 
hållbara livsmiljöer skapar förutsättningar för engagerade vuxna, 
samt för en ökad folkhälsa.

Levande byar och landsbygd

Landsbygden utgör en viktig resurs för livsmedelsförsörjningen 
och bidrar till en mångfald av natur- och kulturvärden. På 
landsbygden kan invånaren bo eller arbeta med närhet till 
natur- och kulturupplevelser, vilket möjliggör för ett brett utbud 
av boendemiljöer och skapar förutsättningar för attraktiva 
livsmiljöer.
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3.2 Ställningstaganden för planering
3.2.1 Bostäder och boendemiljöer

Åstorp har ett attraktivt geografiskt läge i regionen, med två 
stationsorter längs med Skånebanan och närhet till natur och 
rekreation. För att tillvarata det stationsnära läget och främja 
möjligheten för kommunens invånare att enkelt kunna resa 
hållbart till arbete och på fritiden ska utbyggnad och förtätning 
med bostäder framför allt ske i kollektivtrafiknära lägen. 

Tillgänglighet till grönområden och möjlighet till rekreation i 
tätortsnära natur är viktigt för folkhälsa och välbefinnande. Vid 
förtätning och utveckling av nya bostadsområden ska därför 
närheten till parker och naturområden beaktas, och förtätning 
ska inte ske på bekostnad av grönområden. 

Jordbruksmarken i kommunen är av hög kvalitet och bidrar med 
ekosystemtjänster som livsmedelsförsörjning och biologisk 
mångfald. Den skånska jordbruksmarken är bördig men också 
hårt exploaterad och att återställa åkermark som en gång 
exploaterats är näst intill omöjligt. För att säkerställa ett effektivt 
nyttjande av marken ska därför bostadsbyggande genom 
förtätning i kommunens tätorter prioriteras före exploatering av 
nya områden. 

Ny bebyggelse ska ske med hänsyn till den befintliga strukturen 
och platsens specifika förutsättningar. Omtanke om kulturmiljö, 
lokal identitet och människors livsmiljö och rörelsemönster ska 
genomsyra utvecklingen. Parallellt med nya bostäder ska även 
andra kvaliteter – såsom grönområden, mötesplatser och service 
– utvecklas i syfte att skapa levande orter där människor rör 
sig och möts under större del av dygnet. Nya bostadsområden 
innebär ett ökat behov av kommunal service såsom förskola och 
skola, vilket ska integreras tidigt i planeringen. 

Bostadsbyggandet ska komplettera det befintliga beståndet, 
både i kommunen i stort och på områdesnivå, och främja 
en inkluderande och rörlig bostadsmarknad. Bostadsbrist 
råder i kommunen och det är framför allt hyreslägenheter 
som behöver tillkomma. Samtidigt innebär de goda 
kommunikationsmöjligheterna till flera av Skånes regionala 
kärnor att exempelvis studenter kan efterfråga bostäder i 
stationsnära lägen, och att arbetspendlare lockas till kommunen. 

En åldrande befolkning gör även att olika former av senior- 
och trygghetsboenden ökar. Ett varierat utbud av bostäder 
som möter behov och efterfrågan hos befintliga och framtida 
invånare, och som gör det möjligt att flytta inom kommunen 
när förutsättningarna i hushållet förändras, ska eftersträvas. Att 
bostadsmarknaden fungerar är en förutsättning för invånarnas 
välfärd och trygghet och kommunens tillväxt.

Genom kommunen löper flera stora transportleder som bildar 
barriärer och skapar bullerutsatta miljöer. För att tätorterna 
ska kunna växa på ett sammanhållet sätt utan att stora ytor av 
jordbruksmark eller mark med andra naturvärden tas i anspråk 
behöver byggnation kunna ske närmare järnvägar och större 
vägar. Bullerutredningar och åtgärder, som bullerplank eller att 
placera icke-störande verksamheter närmast bullerkällorna, är 
viktiga förutsättningar för en sådan utveckling. Förtätning kan exempelvis innebära att så kallade lucktomter, det vill säga 

ytor som inte nyttjas för något särskilt ändamål i dagsläget, identifieras och 
bebyggs. 
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Vid förtätning av befintliga områden och utveckling av nya 
områden för bostäder ska målet vara goda livsmiljöer för de 
människor som vistas i och mellan husen. Förtätningen ska 
komplettera den existerande bebyggelsen och bidra till en 
funktionsblandad struktur med korta avstånd mellan målpunkter. 
Det handlar inte bara om absoluta sträckor utan även om det 
upplevda avståndet, och därmed om vad som händer mellan 
byggnaderna. Om attraktiva inslag finns längs stråk ökar 
sannolikheten att människor promenerar eller cyklar.

Boendemiljöerna i kommunen ska vara trygga att vistas i, vara 
tillgängliga för alla oavsett behov och förutsättningar, och 
uppmuntra till rörelse såväl som vistelse och möten.

Exempelillustration som visar hur mark nära större vägar kan användas. 
Odling, öppna dagvattendammar, bebyggelse för tillfällig vistelse eller 
bullervallar kan anläggas som skydd mot buller och farligt gods.

Ställningstaganden för planering

• Utbyggnad av bostäder ska i största mån ske på 
gång- och cykelavstånd till kollektivtrafik samt lokala 
målpunkter som service, offentliga mötesplatser och 
grönområden för att främja ett hållbart resande samt 
god tillgänglighet.

• Förtätning inom befintliga tätorter ska prioriteras 
före exploatering av jordbruksmark, för ett effektivt 
och hållbart nyttjande av marken. Jordbruksmark 
bör endast tas i anspråk om andra alternativ inte är 
möjliga.

• Förtätning ska ske med omtanke om områdets 
karaktär och komplettera befintligt serviceutbud och 
struktur.

• Planerade bostäder ska komplettera det befintliga 
beståndet, med bostadstyper och upplåtelseformer 
som möter behovet hos nuvarande och framtida 
invånare.

• Kommunens tätorter ska vara levande platser där 
boendemiljöer, arbetsplatser och offentliga rum där 
människor möts integreras med varandra och skapar 
goda boende- och livsmiljöer.
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3.2.2 Kommunal service

Åstorps kommun har haft en stadig positiv befolkningsutveckling 
sedan år 2000 och befolkningsantalet väntas även 
fortsättningsvis växa. Med fler invånare ökar trycket på befintlig 
kommunal service. När nya bostadsområden växer fram behöver 
förskola och skola möta det nya behov som skapas, liksom den 
förändrade demografin som sker i närområdet. När en större del 
av befolkningen blir äldre behöver individuella behov av service 
kunna tillgodoses. 

För att barn och unga ska kunna färdas självständigt till och 
från skolan behöver lokalisering ske i anslutning till gång- och 
cykelvägnätet, i en säker trafikmiljö. Att grundskola och förskola 
finns i kommunens samtliga tätorter ska eftersträvas, för 
att underlätta ett hållbart och enkelt resande och säkra god 
tillgänglighet. Möjligheten att gå eller cykla till skolan ska även 
beaktas i utformning av ytorna, exempelvis genom funktionella 
cykelparkeringar och säkra angöringsplatser för fotgängare och 
cyklister. Att främja möjligheten för barn och unga att gå eller 
cykla i vardagen är viktigt ur såväl hälsosynpunkt som ur ett 
hållbarhetsperspektiv och kan även påverka inlärningen positivt. 

Även vård- och omsorgsverksamhet ska lokaliseras med god 
tillgänglighet till gång- och cykelvägnät samt till noder för 
kollektivtrafik, för att främja god tillgänglighet och förenkla ett 
hållbart resande för anställda, boende och besökare. 

Närhet till grönområden ska eftersträvas för vård- och 
omsorgsverksamhet, skola och förskola. Barn och unga 
tillbringar en stor del av sin vakna tid i skola och förskola. Därför 
blir skolgårdar, närliggande parker och grönområden viktiga 
utemiljöer, bland annat för att främja en god folkhälsa. Att 
regelbundet tillbringa tid i grönområden är viktigt ur rekreations-, 
rörelse- och folkhälsosynpunkt oavsett ålder. Tillgång till natur 
i skolan bidrar till att naturen kan användas som en tillgång i 

undervisningen – både i aktivitets- och utbildningssyfte. Väl 
tilltagna friytor främjar barns möjlighet till fysisk aktivitet, vilket 
i sin tur kan medföra positiva effekter även för det psykiska 
måendet. 

När skolans lokaler och ytor inte används i undervisningen är det 
eftersträvansvärt att de samnyttjas med annan verksamhet. Det 
innebär ett mer effektivt nyttjande av offentliga ytor, samtidigt 
som fler människor rör sig i området, vilket kan bidra till ökad 
trygghet. Förskolor kan även med fördel samlokaliseras med 
vård- och omsorgsverksamhet för att använda den befintliga 
infrastrukturen och skapa möjlighet till möten. Genom att även 
samlokalisera olika lokaler för vård och omsorg underlättas 
förflyttningar och leveranser inom verksamheten, och genom 
att samlokalisera dem med annan service skapas underlag för 
mötesplatser. Både samlokalisering och samnyttjande kan bidra 
till möten mellan olika typer av verksamheter, som kommunal 
sådan och ideella föreningar, och mellan människor.

Barn och unga ska, enligt bland annat FN:s Barnkonvention, ges 
möjlighet att påverka de miljöer de vistas i. Barnets perspektiv 
ska därför inkluderas i planeringen av offentliga miljöer och 
verksamheter som berör dem. 
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Ställningstaganden för planering:

• Vid planering av bostäder ska behov av skola och 
förskola utredas tidigt i processen.

• Att grundskola och förskola finns i kommunens 
samtliga tätorter ska eftersträvas.

• Lokalisering av skola och förskola samt vård- och 
omsorgsverksamhet ska ske i strategiska lägen som 
möjliggör resor med trygga och hållbara färdsätt. 
Närhet till service och mötesplatser ska eftersträvas, 
liksom närhet mellan skola, boende och service.

• Barn och ungas möjlighet att färdas självständigt och 
säkert till och från skolan ska beaktas i lokalisering och 
utformning av skolområden.

• Tillgång till grönområden ska beaktas vid lokalisering 
av verksamhet för vård och omsorg, samt för förskola 
och skola. Grönområden ska kunna användas som en 
tillgång i verksamheten. 

• Samnyttjande av skolans lokaler och utemiljöer 
ska eftersträvas för en effektiv markanvändning. 
Samlokalisering med annan kommunal verksamhet 
som vård och omsorg ska också eftersträvas, vilket 
kan underlätta den dagliga verksamheten och främja 
möten mellan människor.

• Behov av ytor för vård- och omsorgsverksamhet 
ska beaktas tidigt i planeringen med utgångspunkt 
i befolkningsutveckling och befintlig kapacitet i 
kommunen.

3.2.3 By- och landsbygdsutveckling

Åstorps kommun består till stor del av landsbygd med 
jordbruksmark, byar och gårdar. För att stärka landsbygden 
ska landskapet tillgängliggöras och förvaltas med hänsyn till 
dess karaktär. Genom vandrings- och cykelleder som utförs 
med varsamhet kan besöksmål och byar knytas samman 
med varandra. På så vis kan besöksnäringen främjas och 
kopplingarna mellan orterna eller byarna stärkas.

Avstånden inom kommunen är korta och för att underlätta för 
boende på landsbygden att resa kollektivt bör möjligheterna att 
promenera eller cykla till kollektivtrafiknoder stärkas. Där det 
bedöms lämpligt kan pendlarparkeringar etableras, för att öka 
möjligheten att resa kollektivt. Vi verkar för en utbyggnad av 
infrastruktur för fossilfria drivmedel i hela kommunen, genom 
exempelvis laddstationer, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan.

Den digitala tillgängligheten är viktig att stärka, i synnerhet i de 
mindre orterna och byarna samt på landsbygden. Genom väl 
utbyggd digital infrastruktur uppnås en ökad jämlikhet oberoende 
av var invånarna är bosatta.

Tillgången till fysiska mötesplatser är viktig att värna och stärka 
såväl i tätorter som på landsbygden. Bebyggelse bör utformas 
med en sammanhängande struktur, vilket underlättar såväl 
platsbildning som förbindelser och resande.

Kulturutbudet i byarna och på landsbygden är viktigt att lyfta 
fram och stärka, liksom platsernas historiska anknytning. På så 
vis kan platsernas karaktärer stärkas och utvecklas.
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Ställningstaganden för planering

• Utvecklingen av verksamheter med koppling till 
besöksnäringen i de större byarna ska underlättas.

• Större byar kan, där det bedöms lämpligt, förtätas 
genom byggnation på lucktomter. Detta utifrån de 
förutsättningar som råder på platsen och med hänsyn 
till den karaktär som präglar byn. 

• Landskapet bör tillgängliggöras med vandringsleder 
och cykelleder som binder samman olika besöksmål 
med varandra och med kollektivtrafiknoder.

• Lantbrukets intressen ska skyddas. Brukningsbara 
enheter ska undvika att delas upp och jordbruks- och 
odlingsmark ska skyddas från exploatering i den mån 
det är möjligt. 

• Där det bedöms lämpligt kan möjligheten för 
befintliga lantbruk att utvecklas med kompletterande 
verksamheter - som exempelvis besöksnäring, 
gårdsbutik eller övernattning - stärkas och underlättas.

• Naturområden ska skyddas. Sammanhängande skogs- 
och naturområden ska i möjligaste mån undvika att 
delas upp.

• Byggande utanför detaljplanelagt område ska 
ske med hänsyn till den omgivande by- eller 
landsbygdskaraktären.

3.2.4 Kulturmiljö

De första spåren av bosättningar i Åstorp är daterade till 4 000 
år sedan. Ett av de tydligaste sätten att se vår historia i vardagen 
är genom byggnader, kulturlandskap, gamla åkrar och gårdar. I 
Åstorp ska vi fortsätta värna om vår skyddade kulturmiljö som 
riksintressen, regional och lokal kulturmiljö, samtidigt som vi 
försöker utöka förståelse och kunskap om vilka byggnader inom 
kommunen som är bevarandevärda.

I Åstorps kommun ska ny bebyggelse komplettera äldre 
bebyggelse för att visa respekt till kommunens historia samtidigt 
som vi skapar ett nytt kapitel i berättelsen om Åstorps kommun. 
För att göra detta måste mer kunskap och underlag tas fram 
kring arkitektoniska värden i bebyggelse från 1900-talet och 
framåt.

Ställningstaganden för planering

• När ny bebyggelse planeras inom eller i anslutning 
till utpekad kulturmiljö i form av kommunala 
kulturreservat, riksintressen eller bevarandevärda 
byggnader ska hänsyn tas till den skyddade miljöns 
karaktärsdrag och arkitektoniska element.

• Inom kommunen ska bevarandevärda byggnader 
identifieras och inventeras för att kunna säkerställa att 
Åstorps kommuns arkitektoniska historia bevaras för 
framtida generationer.
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3.2.5 Fritid och turism 
I Åstorps kommun ska det finnas platser för organiserad såväl 
som spontan idrott, kultur och fritidsaktivitet. Ett varierat och rikt 
kultur- och fritidsutbud främjar en god folkhälsa och möjliggör 
för människor att mötas och känna samhörighet och det skapar 
även levande livsmiljöer. Platser som bibliotek och ytor för 
föreningsliv och fritt kulturliv bidrar även till ett inkluderande och 
demokratiskt samhälle där människor känner gemenskap och 
ges möjlighet till delaktighet. Mötesplatser och ytor för kultur- 
och fritidsaktivitet ska därför finnas i kommunens samtliga 
tätorter. Platserna bör utformas på sätt som medger flexibilitet 
och kan samnyttjas av flera aktörer, för skilda aktiviteter och 
under olika tider på dygnet. På så sätt nyttjas kommunens 
mark och de offentliga miljöerna effektivt samtidigt som möten 
över såväl intresse- och generationsgränser som andra sociala 
gränser möjliggörs. 

Ytor och lokaler för kultur- och fritidsaktivitet ska vara tillgängliga 
och kunna användas av alla oavsett behov och förutsättningar. 
Konstnärlig utsmyckning och kreativa uttryck i offentliga rum 
bidrar till att stärka orternas karaktärer och identiteter samt 
bidrar till estetiskt tilltalande miljöer och bör därför främjas.

Det ska vara enkelt att röra sig mellan olika aktiviteter och andra 
målpunkter. Lokalisering av ytor för kultur- och fritidsaktivitet 
ska därför ske i strategiska lägen, i eller intill sammanhängande 
stråk, för att öka tillgängligheten och främja ett hållbart resande 
på fritiden. För att det ska vara attraktivt att ta sig från en aktivitet 
eller sevärdhet till nästa ska stråk utvecklas, som uppmuntrar till 
fysisk aktivitet och rekreation. Gång-, cykel- och rekreationsleder 
inom och mellan tätorter skapar möjlighet för rörelse och möten 
och bidrar till en levande landsbygd. 

I kommunen finns en mängd sevärdheter och platser för olika 
typer av aktivitet som är viktiga för att Åstorps kommun ska 

vara en plats där människor, både invånare och besökare, vill 
tillbringa sin fritid. För att utveckla kommunen som besöksmål 
ska friluftsområden, kulturmiljöer och andra platser för möten, 
aktivitet, bildning och rekreation utvecklas och tillgängliggöras, 
vilket i sin tur bidrar till att skapa ett än mer attraktivt Åstorp. 

Ställningstaganden för planering

• Mötesplatser, tätortsnära natur och ytor för kulturell 
och fysisk aktivitet ska finnas i kommunens alla 
tätorter.

• Lokalisering av kultur- och fritidsaktiviteter ska ske i 
strategiska lägen, i eller intill sammanhängande stråk, 
för att öka tillgängligheten och möjliggöra hållbart 
resande. Rekreationsleder ska utvecklas för att binda 
samman lokala besöksmål och nyttja den gröna 
infrastrukturen.

• Konstnärlig utsmyckning och kreativa uttryck ska 
främjas i offentliga miljöer.

• Kommunens olika kulturmiljöer ska bevaras och 
tillgängliggöras i rekreations-, kulturmiljö- och 
bildningssyfte för såväl kommuninvånare som 
besökare.

• För att stärka kommunens identitet och attraktivitet 
ska Söderåsen utvecklas som friluftslivs- och 
besöksmål för både invånare och tillresta.
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3.2.6 Grön- och blåstruktur

Åstorp är porten till Söderåsen. I kommunen är naturen 
närvarande och karaktärskapande vilket bidrar till vår attraktivitet 
som bostads- och etableringsort. Grön- och blåstrukturen berikar 
våra livsmiljöer och bidrar till en bättre folkhälsa oberoende av 
människors socioekonomiska bakgrund. Grönområden som 
parker och naturområden ska därför vara tillgängliga och nåbara 
för kommunens invånare och erbjuda varierande möjligheter till 
social samvaro, lek, naturupplevelser, rekreation och motion. 

De gröna och blå värdena i Åstorps kommun omfattar många 
olika miljöer; parker, trädgårdar, naturmark, jordbruksmark, 
skogar, våtmarker, vattendrag och grönstråk både i tätorterna 
och ute på landsbygden. Landskapsbilden i kommunen präglas 
till stor del av det öppna odlingslandskapet och Söderåsen. 
En välutvecklad och fungerande grön- och blåstruktur är 
en förutsättning för stabila ekosystem som kan producera 
samhällsviktiga ekosystemtjänster som luft- och vattenrening, 
livsmedelsproduktion, rekreation och balansera effekterna av 
ett förändrat klimat. Sammanhängande gröna stråk inom och 
mellan tätorterna är också grundläggande för den biologiska 
mångfalden genom att växters och djurs spridningsmöjligheter 
mellan olika områden stärks. 

När kommunen växer och befolkningen ökar behöver också 
grönstrukturen utvecklas i samma takt för att säkerställa en 
fortsatt ekologiskt hållbar samhällsutveckling. I stadsmiljön och 
i verksamhetsområden utnyttjar vi möjligheten som bebyggelsen 
ger oss genom att främja grön infrastruktur som gröna tak och 
fasader, ekologisk dagvattenhantering och mångfunktionella 
ytor som bidrar med olika ekosystemtjänster. Vi värnar 
också den tätortsnära naturen. På landsbygden förbättrar vi 
förutsättningarna för den biologiska mångfalden genom att 
värna om befintliga och utveckla nya spridningskorridorer och 

livsmiljöer som också innebär rekreativa miljöer för boende i 
området. 

Jordbruksmarken i Åstorps kommun håller generellt hög kvalitet 
och den är viktig för regionens livsmedelsproduktion, inte minst 
sett ur ett kris- och säkerhetsperspektiv. Jordbruksmarken är 
också en potentiell kolsänka som rätt brukad kan vara en del 
av lösningen på klimatproblemet genom ökad kolinlagring i 
marken. Nybyggnation prioriteras därför till mark som är av lägre 
odlingsklass eller mark som redan tagits i anspråk. Om mark 
med höga natur- och kulturvärden behöver exploateras utreder 
och kompenserar vi förlusten av natur- och kulturvärden i så stor 
utsträckning som möjligt.

Ställningstaganden för planering: 

• Sammanhängande grönstruktur inom och mellan 
kommunens tätorter ska bevaras och utvecklas. 

• Kommunens grönområden ska vara tillgängliga och 
nåbara och målet är att alla boende i kommunen ska 
ha max 300 meter till ett grönområde som park- eller 
naturmark. 

• Blå strukturer som våtmarker, vattendrag och 
dammar ska utvecklas för att främja rekreation, 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 

• I samhällsplaneringen ska grönområdens värde för 
rekreation, ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
samt deras del i en sammanhängande grönstruktur 
utredas och beaktas.  
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3.2.7 Klimatpåverkan och klimatanpassning 

Hur vi använder mark- och vattenområden och planerar våra 
samhällen har stor betydelse för vårt klimatavtryck. Den 
globala uppvärmningen innebär att vi måste planera för fler 
och intensivare regn, varmare och torrare perioder och högre 
vattennivåer i våra vattendrag som en konsekvens av höjda 
havsnivåer. I utvecklingen av Åstorps kommun behöver vi ta 
hänsyn till hur planeringen långsiktigt påverkar och påverkas av 
ett förändrat klimat. 

I översiktsplaneringen begränsar vi kommunens 
klimatpåverkan genom att prioritera utbyggnad av bostäder 
och verksamhetsområden i kollektivtrafiknära lägen, främja 
fossilfria transportalternativ inom och mellan tätorter och 
göra plats för grönskan som binder koldioxid när den växer. 
Omställningen till elektriskt drivna fordon bidrar till att minska 
fossilbränsleanvändningen och ambitionen är att få fler att 
nyttja dessa alternativ. Genom att få fler att åka fossilbränslefritt 
minskar vi utsläppen och därmed den negativa klimatpåverkan. 
Åstorps kommun ska även agera föredömligt och minska 
samhällsbyggandets klimat- och miljöpåverkan genom att bygga 
klimat- och energieffektivt samt i första hand förtäta på mark 
som redan tagits i anspråk. 

Klimatförändringarna innebär utmaningar för 
samhällsplaneringen, vilket ställer krav på utformning 
och lokalisering av olika funktioner och verksamheter. 
Längre perioder med värme och torka påverkar våra 
dricksvattentillgångar. Ett fenomen som kallas urbana värmeöar 
kan uppstå när stora hårdgjorda ytor absorberar solens värme 
vilket lokalt kan leda till mycket höga temperaturer. Urbana 
värmeöar kan utgöra en hälsorisk för utsatta grupper som 
barn och äldre. Riskerna kan minskas genom grön infrastruktur 
som bidrar till sänkta temperaturer och beskuggning, som 

gröna tak och fasader samt trädplanteringar. Intensiva 
skyfall i tätorter med mycket hårdgjord mark innebär 
stora risker för översvämningar, vilket kan drabba känslig 
infrastruktur och medföra ökad risk för erosionsskador, ras 
och skred. En välutvecklad grönstruktur mildrar effekterna av 
klimatförändringar genom att sänka temperaturen och reglera 
vattenflöden. Vi bygger därför ett motståndskraftigt och flexibelt 
samhälle som är anpassat till klimatförändringarna med 
genomtänkta lokaliseringar samt genom att låta grönskan ta 
plats och göra plats för vatten på land. 

Av kommunens dagvattenpolicy framgår det att föroreningar 
ska begränsas innan de når recipient samt att dagvattnet ska 
reduceras. Genom att efterlikna naturliga system som infiltrerar, 
fördröjer eller samlar upp vatten lokalt kan belastningen på 
VA-nätet och risken för översvämning minskas. Vid omfattande 
skyfall hinner inte allt vatten infiltreras, varför det kan behövas 
strategiskt placerade översvämningsområden som exempelvis 
parkeringsplatser, lekplatser eller mer storskaliga lösningar som 
fördröjningsdammar och våtmarker. 

Dagvattenhanteringen ska i både befintlig och tillkommande 
bebyggelse följa kommunens dagvattenpolicy och dagvattenplan 
så att riktvärdena för föroreningshalter i kommunens 
dagvattenplan inte överskrids. Dagvatten ska företrädesvis 
hanteras med lokala, gröna lösningar. Där fördröjande och 
renande dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse är otillräckliga 
eller helt saknas ska det kompletteras eller skapas i samband 
med ombyggnationer eller upprustningar. I tillkommande 
bebyggelse ska tillräckliga ytor med grön infrastruktur för rening 
och fördröjning av dagvatten skapas. 

Grundvattenförekomsten i kommunen har god status i 
dagsläget. Målet med förvaltningen är därför att långsiktigt 
bevara statusen. Nya etableringar av verksamheter som 
riskerar att påverka grundvattnet negativt ska undvikas 
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Ställningstaganden för planering:

• Vi strävar efter att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 grader i enlighet med 
målsättningen i Parisavtalet

• Samhällsplaneringen ska motverka 
klimatförändringarnas negativa konsekvenser, 
exempelvis genom yteffektiv markanvändning och 
strategisk lokalisering

• Grönstrukturen bevaras och utvecklas för att balansera 
effekterna av klimatförändringarna

• Dagvattenhantering ska följa intentionen i 
dagvattenpolicyn med tillräcklig uppsamling och 
fördröjning för att undvika översvämning på såväl den 
befintliga som framtida bebyggelsen

• Fossilfria färdmedel ska främjas i planeringen

• Där det bedöms lämpligt ska kommunen underlätta för 
förnyelsebar energiproduktion. När det är möjligt ska 
kommunen också föregå med gott exempel genom 
egen förnyelsebar energiproduktion genom exempelvis 
solenergiproduktion på kommunala byggnaders tak

inom vattenskyddsområdena. Naturgrusförekomsten i 
Kvidinge är betydelsefull för både nuvarande och kommande 
dricksvattenförsörjning och när naturgrustäkternas miljötillstånd 
upphör föreslås områdets naturliga topografi att återskapas och 
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas. Djupare utredningar 
kring platsernas förutsättningar, lämplighet och genomförande 
av återställningsåtgärder krävs.

Klimatförändringarna har inget statiskt tillstånd, utvecklingen 
påverkas av många olika faktorer. Vi behöver därför fortsätta att 
utveckla kunskapen kring de risker och sårbarhetsfaktorer som 
ett förändrat klimat innebär för Åstorps kommun och anpassa 
samhället därefter.
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minskar behovet av bil i tätorterna samtidigt som det skapar 
underlag för en kontinuerlig förbättring av ett sammanhängande 
gång- och cykelvägnät. 

Störande, yt- eller transportkrävande verksamheter bör 
lokaliseras utanför centralorten där liknande, redan etablerade 
verksamheter och viktig transportinfrastruktur finns. Detta 
möjliggör en förtätning av centralorten och tätorterna i 
större utsträckning samtidigt som tung trafik undviks i täta 
bebyggelsemiljöer. 

Det befintliga handelsområdet i Hyllinge ska fortsätta att 
utvecklas som en viktig nod i delregionen för såväl verksamheter 
som industri, då det har en strategiskt god placering intill 
redan anpassad infrastruktur. Möjligheterna att kunna resa 
kollektivt till Hyllinge prioriteras då det skapar stora underlag för 
arbetspendling och besökare. Inga nya externa handelsområden 
föreslås då det riskerar att konkurrera med den befintliga 
handeln. 

3.2.8 Näringsliv och arbete

Åstorps kommun ska vara en attraktiv plats för företag att 
etablera sig, verka och utvecklas. Kommunens fördelaktiga läge 
skapar unika förutsättningar och möjligheter för arbetspendling 
till och från kringliggande kommuner. Vi ska sträva efter att 
utveckla en varierad arbetsmarknad för kommunens invånare, för 
att möta olika typer av näringslivsbehov och stödja en långsiktigt 
hållbar och inkluderande tillväxt. Kommunens läge centralt i en 
stark arbetsmarknadsregion medför goda förutsättningar för 
näringslivet att utvecklas. Ambitionen är att verksamheter ska 
placeras strategiskt i orterna utifrån dess karaktär, vilket skapar 
en god livsmiljö för de som bor, lever och verkar i kommunen. 

Genom en strategisk placering av verksamheter intill vägar och 
järnvägar kan ett bullerskydd för bakomliggande bebyggelse 
skapas, vilket möjliggör för etablering av fler trygga och 
trivsamma boendemiljöer i kommunen. Kommunen uppmuntrar 
företagare och verksamheter som är aktiva i Åstorp att 
använda sig av hållbara och innovativa lösningar som minskar 
produktionens och konsumtionens miljö- och klimatpåverkan. 

Förtätning i befintliga verksamhetsområden prioriteras för 
att utnyttja redan befintlig infrastruktur, samtidigt som det 
understödjer ett effektivt och hållbart nyttjande av kommunens 
mark. Jordbruksmarken är en tydlig del av kommunens 
och regionens identitet samt har ett livsmedelsförsörjande 
värde och bör därför nyttjas med utgångspunkt i en hållbar 
resursanvändning. 

Personal- och besöksintensiva verksamheter ska i första 
hand placeras i närheten av varandra och där det finns god 
tillgång till gång- och cykelvägnät samt kollektivtrafik, för en 
minskad miljöpåverkan. Genom att placera verksamheterna i tät 
bebyggelse skapas underlag för handel, vilket i sin tur bidrar till 
en blandad bebyggelse och mer levande tätorter. Placeringarna 
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Ställningstaganden för planering

• Kommunen ska stödja utvecklingen av arbetstillfällen 
för alla grupper i samhället för en inkluderande, 
långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt.

• Verksamheter kan, där det bedöms lämpligt, etableras 
som bullerskydd för bostadsområden, exempelvis 
längs större vägar och järnvägar, för att möjliggöra fler 
trygga och trivsamma boendemiljöer.

• Hållbara och innovativa lösningar som minskar 
produktionens och konsumtionens miljö- och 
klimatpåverkan ska uppmuntras.

• Förtätning i befintliga verksamhetsområden ska 
prioriteras framför exploatering av ny jordbruksmark, 
för ett effektivt och hållbart nyttjande av marken.

• Personal- och besöksintensiva verksamheter 
ska primärt lokaliseras i närhet till kollektiva 
transportmöjligheter för en minskad miljöpåverkan och 
ökade pendlingsmöjligheter.

• Offentlig service och småskalig handel ska 
främst lokaliseras nära befintliga och planerade 
bostadsområden för att minska transportbehovet och 
skapa en blandad bebyggelse.

• Störande, yt- och transportkrävande verksamheter 
ska lokaliseras till redan befintliga industriområden 
utanför centralorten, med närhet till viktig 
transportinfrastruktur.

3.2.9 Trafik och transporter

I Åstorps kommun ska det vara lätt att välja hållbara 
transportmedel. Gång- och cykelvägnätet ska vara väl utbyggt 
och medföra säkra resor både inom och mellan orterna, samt 
mellan Åstorps kommun och angränsande kommuner. 

Även möjligheten att resa med tåg ska vara god. Åstorps 
kommun har genom sin placering goda förutsättningar 
att fungera som en nod i Skåne. Genom Söderåsbanan 
underlättas resor söderut. Närheten till såväl Helsingborg i 
väster men även Hässleholm i öster och den redan etablerade 
järnvägssträckningen däremellan är stora fördelar för invånarna 
i kommunen. Sträckningen i väst-östlig rikting, Skånebanan, 
kommer genomgå kapacitetsförbättringar, vilket underlättar 
resandet med tåg ytterligare.

I en tid då allt fler pendlar mellan arbete och bostad och vill 
kunna leva i en mindre ort med närhet till natur har Åstorps 
kommun chans att locka nya invånare. Avstånden inom 
kommunen är korta och för att ge invånarna större möjligheter 
att välja hållbara transportmedel som cykel eller tåg behöver 
stråk förstärkas och tydligare koppla samman målpunkter inom 
kommunen. Cykelstråket Hyllinge-Nyvång-Åstorp-Kvidinge ska 
stärkas och kommer utgöra del i huvudnätet för gång och cykel 
i kommunen. Mellan bostadsområden, skolor, arbetsplatser, 
centrum och kollektivtrafikstationer bör säkra och väl 
fungerande gång- och cykelvägar finnas för att underlätta daglig 
cykelpendling. Rekreationsområden inom kommunen bör kunna 
nås via gång- och cykelvägar.

Genom att utforma gång- och cykelvägar som attraktiva stråk 
(genom exempelvis trygga passager, få korsande bilvägar 
samt gröna och blå inslag längs vägen) kan fler uppmuntras 
att välja cykel. Det ska således vara lätt att välja mer hållbara 
transporter som främjar såväl klimatet som hälsa. Hela resan-
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Ställningstaganden för planering

• Åstorps kommun ska ha ett gent och säkert cykelnät 
som skapar förutsättningar för att fler ska kunna 
nyttja cykel som transportmedel - både vid kortare 
resor inom orterna och vid resor till viktiga målpunkter, 
kollektivtrafiknoder eller angränsande kommuner. 
Underhåll såväl som en enhetlig, säker och tillgänglig 
utformning prioriteras. Huvudnätet ska koppla 
samman orterna Hyllinge-Nyvång-Åstorp-Kvidinge med 
varandra.

• Initiativ och projekt som möjliggör och uppmuntrar till 
hållbara transporter ska stödjas, genom exempelvis 
mobility management, det vill säga åtgärder som 
påverkar resebeteenden och transporter. 

• Hela resan-perspektivet ska ligga till grund för 
utvecklingen av kommunens trafikstruktur för att 
förbättra förutsättningarna för smidigt hållbart 
resande, genom lokaliserings-, gestaltnings- och 
mobility management-åtgärder.

• Kapacitetsförbättringar på Skånebanan och öppningen 
av Söderåsbanan ger möjlighet till ett ökat hållbart 
resande och förutsättningar för ortsutveckling. 
Kommunen ska tillvarata möjligheterna och utveckla 
det stationsnära läget.

• För att utveckla och öka användningen av kollektivtrafik 
ska samverkan ske med Skånetrafiken och 

perspektivet är viktigt att värna, så invånare lätt kan ta sig från 
dörr till dörr utan att uppleva det som mer betungande att 
cykla, åka tåg eller promenera. En god utformning av stråk och 
allmänna platser medför såväl trygga och säkra gaturum som 
attraktiva boendemiljöer. Genom satsningar på gång-, cykel- och 
kollektivtrafik uppnås bäst tillgänglighet för flest personer. 

En stor del av transportsystemets klimatpåverkan kommer från 
personbilstrafiken. För att nå 1,5-gradersmålet behöver antalet 
körda kilometer med personbil minska. Bilens påverkan på 
klimatet kommer dock alltmer begränsas genom förnyelsebara 
bränslen, som eldrift. Det är därför viktigt att bibehålla 
möjligheter för invånare som av olika skäl inte kan transportera 
sig på annat sätt att använda bil. En hänsynsfull utformning 
av parkeringar och vägar är av stor vikt för framtida utveckling 
av Åstorp. Parkering i tätorterna ska vara tydligt lokaliserad 
vid målpunkter som är lätta att hitta, för att undvika söktrafik. 
Möjligheten att ladda eldrivna fordon ska finnas i tätorterna samt 
i anslutning till viktiga målpunkter.

Godstransporter till, från och genom Åstorp ska fungera väl 
utan att andra kvaliteter - som luftkvalitet, ljudnivå, säkerhet 
och boendemiljöer - försämras. En hållbar transportutveckling 
gynnas av att transportintensiva verksamheter som tillverkning, 
lager och transporter koncentreras till få områden och till färre 
noder och stråk. På så sätt skapas förutsättningar för effektiva 
godsflöden och konkurrenskraftiga företag, samtidigt som 
störningar från tung trafik begränsas.

I kommunens trafikplan kartläggs kommunens befintliga 
infrastrukturnät och planeringsprinciper för infrastrukturnätets 
utveckling anges. Trafikplanen hanterar den fysiska miljön 
i Åstorps kommun och ska ligga till grund för prioriterings- 
och budgetarbete. Erforderliga åtgärder i statlig infrastruktur 
för utbyggnadsområden i översiktsplanen ska genomföras i 
samverkan med Trafikverket. 
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kommunerna i delregionen.

• Parkering i tätorterna ska vara tydligt lokaliserad 
till målpunkter som är lätta att hitta, för att undvika 
söktrafik. 

• Åtgärder som minskar fossilbränsleanvändningen ska 
främjas. Vi strävar även efter att godstransporter och 
logistik ska vara effektiv och fossilfri och att leveranser 
ska ske på ett sätt som minimerar störningar för 
invånare.



4. Mark- och vattenanvändning
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4.1 Utbyggnadsområden
Behovet av bostäder är stort i Åstorps kommun. Trångboddheten 
är över rikssnittet och det finns samtidigt en stor efterfrågan 
på bostäder även från icke bosatta i kommunen. Genom att 
möjliggöra nya områden för bostäder kan fler bosätta sig i 
Åstorps kommun och den positiva befolkningstillväxten kan 
därmed stärkas. För att möta behovet av bostäder för nuvarande 
såväl som kommande invånare föreslås ett antal områden i 
kommunen att utvecklas. Även behovet av verksamhets- och 
industrimark föreslås tillgodoses genom nya områden för 
utbyggnad. 

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 2 § ska planläggning syfta 
till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 

till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Vid planläggning i en kommun med Åstorps 
förutsättningar finns ringa alternativ beträffande vilken typ av 
mark som kan tas i anspråk för ny bebyggelse. Viss planläggning 
kan ske genom förtätning, vilket förespråkas, men eftersom övrig 
mark till stor del består av jordbruksmark eller skyddad natur 
bedöms ny exploatering vara nödgad att ske på jordbruksmark. 
Brukningsvärd jordbruksmark får enligt 3 kap. 4 § miljöbalken 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Ianspråktagande av jordbruksmark har i översiktsplanen 
ställts mot behovet att tillgodose andra allmänna intressen. 
Att ta jordbruksmark i anspråk för bostäder medför negativa 
konsekvenser exempelvis för livsmedelsförsörjningen, då 
jordbruksmark inte går att återskapa, men positiva konsekvenser 
beträffande att tillgodose behovet av bostäder på kommunal 
men även regional nivå. Planförslagets ianspråktagande 
möjliggör för en god utbyggnad av bostäder, vilket bedöms 
utgöra ett väsentligt allmänt intresse, och kan således tillgodose 
underskottet på bostäder som finns i Åstorps kommun, men 
även i angränsande kommuner. Detta går i linje med det 
nationella bostadsmarknadspolitiska målet, med långsiktigt 
väl fungerande bostadsmarknader där efterfrågan och utbud 
av bostäder svarar mot behoven. Ambitionen för Åstorp är 
att planera för varierade boendetyper och strukturer, för att 
tillgodose behovet för flera målgrupper. Detta kan kopplas till det 
nationella målet för boende och byggande, där det övergripande 
målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av 
landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt 
god hushållning med naturresurser och energi främjas samt 
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där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas 
(Regeringen, 2020). Markanspråk innebär således en konflikt 
mellan olika intressen och en avvägning mellan olika allmänna 
intressen, som samtliga utgör viktiga beståndsdelar för ett 
hållbart samhälle.

De områden som pekas ut som utvecklingsområden för 
verksamheter och industri har identifierats utifrån deras 
förutsättningar till befintlig infrastruktur och den huvudsakliga 
utvecklingen av verksamheter föreslås ske i anslutning till 
Södra industriområdet alternativt Hyllinge verksamhetsområde. 
Verksamhetsområdena medför ekonomiska vinster i form av 
företagsetableringar och möjlighet för fler invånare att arbeta, 
vilket kan underlätta och stärka den ekonomiska utvecklingen, i 
enlighet med det nationella målet för boende och byggande. 

Lokalisering av samtliga utvecklingsområden har gjorts med 
strävan att ta hänsyn till jordbruksmarken. Detta då områdena 
har pekats ut i anslutning till befintliga tätorter och som 
sammanhängande ytor, vilket motverkar fragmentering av 
jordbruksmarken och säkerställer fortsatt effektiv brukning av 
marken. Områden belägna längre utanför tätorterna har valts 
bort som lämpliga utvecklingsalternativ, för att säkerställa 
ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur och befintliga 
system. Därmed påverkas inte jordbruksmarken negativt av 
omfattande dragningar av infrastruktur, som skulle ha varit fallet 
om utvecklingsområdena som pekats ut hade varit belägna 
längre ifrån tätorternas befintliga strukturer. Vidare finns inom 
kommunen stora långpunktsområden som har bedömts mindre 
lämpade för nya utvecklingsområden och därför har valts bort.

För att hushålla med jordbruksmarken ska ny exploatering 
göras på ett yteffektivt sätt som värnar jordbruksmarken 
och samtidigt tillgodoser de behov som finns i kommunen. 
Småbiotoper i jordbruksmark ska beaktas vid exploatering, så 
att de på ett naturligt och funktionellt sätt kan ingå i de utbyggda 

områdena. Det generella biotopskyddet omfattar alléer, källa 
med omgivande våtmark i jordbrukslandskapet, odlingsrösen 
i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i 
jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar.

Ianspråktagande föreslås ske enligt en prioriteringsordning där 
den existerande planberedskapen nyttjas om inte förtätning 
bedöms möjligt att genomföra. I första hand ska således 
förtätning inom utpekade förtätningsområden utredas, i andra 
hand ianspråktagande av områden där antagen detaljplan finns. 

VA-nätet i kommunen är i dagsläget något pressat. Det är högt 
tryck i de flesta ledningar och en mer omfattande inventering 
och åtgärder kommer på sikt krävas om de områden som är 
föreslagna i markanvändningskartan ska kunna byggas ut.

För föreslagna utbyggnadsområden invid statliga vägar och 
järnvägar ska byggnadsfria avstånd beaktas ur såväl säkerhets-, 
risk- som ur bullersynpunkt. Utmed väg E4 och väg 21 öster om 
väg E4 gäller ett utökat byggnadsfritt avstånd om 50 meter från 
vägområdesgräns, utmed väg 107 och väg 110 gäller ett utökat 
byggnadsfritt avstånd om 30 meter, och i övrigt gäller generellt 
12 meters byggnadsfritt avstånd utmed statliga allmänna vägar. 

Vid en utbyggnad enligt föreslagna utvecklingsområden kommer 
även utbudet för fritidsaktiviteter att behöva ses över. Tillgången 
till idrottsplatser och idrottshallar behöver utökas i takt med att 
kommunen växer.

4.1.1 Bostäder

De områden som har pekats ut för bostäder i 
markanvändningskartan skulle, enligt en schematisk 
uppskattning, sammantaget medföra en ökning med cirka 2 
030 bostäder till år 2040. Servicefunktioner som exempelvis 
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skolor, affärer och vårdcentraler har inte inkluderats i 
beräkningen. I realiteten antas siffran således bli lägre, 
eftersom servicerelaterade funktioner tar större ytor i anspråk 
än bostäder och denna yta inte har inkluderats i beräkningen. 
Även fördelningen mellan byggnadstyperna fristående villa, 
radhus/kedjehus samt flerbostadshus får en stor påverkan på 
antalet bostäder som genereras inom en yta. Beräkningen bör 
därför läsas med försiktighet och fortsatt planeringsarbete 
kommer utröna hur många bostäder som inryms inom 
respektive område. Det finns även viss osäkerhet kring 
ianspråktagande av privatägd mark. Om fastighetsägare inte är 
villiga att utveckla marken påverkas utvecklingen och ett mindre 
antal bostäder kan komma att genereras. 

Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram samt 
länsstyrelsens beräkning av bostadsbehovet i Skåne bedöms 
cirka 1 200-1 400 nya bostäder behövas i Åstorps kommun till 
år 2040. Planförslaget skulle medföra fler bostäder än vad som 
bedöms krävas för att tillgodose prognosen och uppskattningen 
för kommunen. Detta kan dock ses som en fördelaktig 
planeringsberedskap, eftersom det kan uppkomma faktorer som 
förhindrar ianspråktagande av vissa områden, som i dagsläget 
är okända. Till exempel skulle arkeologiska fynd eller geologiska 
förutsättningar som uppdagas vid djupare utredningar kunna 
förhindra ianspråktagande. 

Vidare har Åstorps kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 
tre fokusområden, varav ett av dem handlar om att möjliggöra 
för attraktivt och hållbart boende, där Åstorp drar nytta av sitt 
geografiska läge och tillgången till goda kommunikationer. Det 
är i dagsläget tomtkö för småhus i Åstorp. Enligt Länsstyrelsen 
Skånes bostadsmarknadsanalys från 2020 stod även cirka 1 
550 hushåll i tomtkö till Helsingborgs stad. Åstorps nära läge 
och goda förbindelser till Helsingborg, i kombination med 
låga bostadspriser (Länsstyrelsen Skåne, 2020) kan medföra 

gynnsamt läge för befolkningstillväxten i Åstorps kommun 
genom att erbjuda en alternativ bosättningsplats för hushåll som 
efterfrågar tomt för småhus i närheten av Helsingborg. Tomtkön 
som redan i dag finns för Åstorps kommun, liksom det nära läget 
till Helsingborg, innebär incitament för en mer expansiv planering 
och planförslaget rimmar därmed väl med fokusområdet som 
framhävs i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

För att motverka trångboddhet och tillgodose behovet som 
följer på en åldrande befolkning är det även av stor vikt att 
flerbostadshus i olika utföranden byggs, vilket även lyfts i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Eftersom efterfrågan 
och befolkningssituationen medför olika behov avseende 
bostadstyper och detta kan komma att förändras över tid är 
det viktigt att eftersträva blandad bostadsbebyggelse, för att 
tillgodose behov för flera målgrupper. Detta framgår även av 
bostadsförsörjningsprogrammet för Åstorps kommun, där vikten 
av ett varierat och flexibelt bostadsbestånd lyfts. Genom att 
främja flyttkedjor kan bostäder beredas för personer som inte 
har ekonomiska medel att flytta in i nybyggda bostäder. 

I planförslaget har ett antal områden pekats ut som 
utredningsområden. Områdena bedöms inte rimliga att ta i 
anspråk inom den närmaste framtiden och behöver utredas 
närmare inför ett eventuellt ianspråktagande på längre sikt, om 
behov skulle uppstå. De redovisas dock i planförslaget för att 
visa på områden som kan vara lämpliga att utveckla om framtida 
behov skulle kräva det.

Förtätningsstrategi för Åstorps kommun

För ett effektivt markutnyttjande, där vi undviker att ta 
jordbruksmark i anspråk för nyexploatering, ska förtätning inom 
redan ianspråktagna ytor eftersträvas. En förtätningsanalys 
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har tagits fram, som utreder andelen bostäder som kan 
genereras genom förtätning. Utredningen har gjorts genom 
en inventering som klargör vilka områden, luckor eller ytor på 
oexploaterad mark som kan vara lämpliga att bebygga inom de 
utpekade förtätningsområdena i kommunens orter. På så vis 
belyses möjligheterna att låta staden växa inom de befintliga 
ortstrukturerna och på redan hårdgjord mark. Resultatet visar att 
det finns goda förutsättningar för förtätning inom orterna. 

En prioriteringsordning har tagits fram utifrån 
förtätningsanalysen. När område för nya bostäder utreds ska 
följande beaktas: 

1. Om det finns något lämpligt område inom de utpekade 
förtätningsområdena som kan ianspråktas i första hand, 

2. Om jordbruksmark behöver tas i anspråk ska utredas om det 
finns något område med lägre klassning,

3. Om jordbruksmark med högre klassning nödgas tas i 
anspråk ska en högre exploateringsgrad eftersträvas. En 
högre exploateringsgrad kan uppnås genom flerbostadshus 
eller radhus/parhus med mindre tomter. Generösare 
villatomter bör anläggas restriktivt eller på jordbruksmark 
med lägre klassning.

En högre exploateringsgrad medför bättre hushållning med 
jordbruksmarken, vilken i miljöbalken pekas ut som synnerligen 
värdefull. Även ställningstaganden för förtätning har tagits fram, 
som ska beaktas vid fortsatt planering:

• Förtätning bör ske i symbios med befintlig karaktär,

• Förtätning bör ske med hänsyn till såväl befintlig som 
framtida grönstruktur, så områden inte exploateras på sätt 
som försämrar grönstrukturen,

• Vid ianspråktagande där gröna eller blå värden riskerar att 

påverkas negativt bör kompensationsåtgärder utredas och 
genomföras.

Björnås

Björnås är ett av kommunens mest populära bostadsområden 
och efterfrågan på tomter för bostäder, främst villor, är stor. 
Delar av Björnås omfattas av, eller angränsar till, det område 
av riksintresse för naturvård och friluftsliv som finns på 
Söderåsen. Närheten till naturen och det rörliga friluftslivet på 
Söderåsen är en av anledningarna till att området är attraktivt, 
men det ligger också nära tätortskärnan och tågstationen. Inom 
Björnåsområdet finns också flera fornlämningsområden. 

Till följd av områdets popularitet och läge har behovet av ett 
samlat grepp kring området ökat, genom en fördjupning av 
översiktsplanen (FÖP). En fördjupning av översiktsplanen kan 
göras för områden med komplexa förhållanden, exempelvis 
för delar av kommunen där det råder stor konkurrens mellan 
olika intressen. Björnås identifieras som ett sådant område. 
Med övergripande bestämmelser och en tydlig inriktning för 
utveckling och bevarande säkerställer kommunen att områdets 
kvaliteter värnas och att vidare utveckling sker med hänsyn till 
detta. Även ställningstaganden för säkerställande av riksintresset 
kommer tas fram som en del av detta arbete, för att ge fördjupad 
vägledning för områdets utveckling. Arbetet med FÖP Björnås 
förväntas påbörjas när översiktsplanen har antagits. 

4.1.2 Verksamheter och industri

Efterfrågan på verksamhetsmark i kommunen har ökat de 
senaste åren. Det är en generell brist på verksamhetsmark i hela 
regionen och förfrågningar från företag som i dag är verksamma 
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i andra kommuner och som är i behov av mer mark inkommer till 
Åstorps kommun. Även lokala företag som vill expandera inom 
kommunen är i behov av mer yta. 

Verksamhetsområdenas utveckling behöver utredas 
ytterligare, bland annat genom trafikutredningar och 
lämplighetsbedömningar, där de ekonomiska intressena 
vägs mot de ekologiska. Även dagvattenhantering och lokala 
kompensationsåtgärder behöver hanteras. Möjligheten att 
förtäta inom befintliga verksamhetsområden bör även utredas, 
för ett effektivt nyttjande av marken. Även möjligheten att 
införliva gröna miljöer i områdena är av vikt, för att främja såväl 
medarbetarnas hälsa som den ekologiska hållbarheten.

Verksamheter och industri förläggs främst till Södra 
industriområdet samt Hyllinge. Mindre ytor för verksamheter och 
industri föreslås också i anslutning till större vägar och järnväg 
på ett antal platser i kommunen. Ambitionen är att koncentrera 
verksamheter och industrier på färre ytor, för att underlätta 
etableringar i anslutning till redan existerande infrastruktur, 
men även för att undvika att orts- och landskapsbilden präglas 
av verksamheter och industrier i alltför stor utsträckning. För 
att främja goda kopplingar bör gång- och cykelvägar anläggas 
inom verksamhetsområdena. Detta med en utformning som 
säkerställer god trafiksäkerhet.

Följande utgångspunkter gäller för utbyggnadsområden för 
verksamheter och industri:

• Satsa på småföretagande, mindre verksamheter och 
hantverk centralt. Skapa förutsättningar för att handel/
verksamheter ska vilja etablera sig och växa inom 
kommunen.

• Undvik att ta nya områden för industri och verksamhet i 
anspråk. Denna typ av verksamhet ska istället lokaliseras till 

redan befintliga områden (som Södra industriområdet).

• På sikt bör större och störande verksamheter flyttas till Södra 
industriområdet alternativt förläggas i något av de yttre 
områdena för verksamheter och industri.

• Förtätning i befintliga verksamhetsområden ska prioriteras 
framför exploatering av ny jordbruksmark för ett effektivt och 
hållbart nyttjande av marken.

Södra industriområdet

Södra industriområdet ska även fortsättningsvis fungera 
som kommunens primära industri- och verksamhetsområde. 
Genom goda förbindelser utgör området en strategiskt viktig 
etableringsyta för företag och verksamheter, vilket främjar 
kommunens näringsliv. 

Verksamheter och industri ska således koncentreras till Södra 
industriområdet så långt som det är möjligt. Detta gäller i 
synnerhet ytkrävande eller störande verksamheter. Verksamheter 
av mindre störande karaktär kan förläggas i någon av de 
övriga föreslagna områdena för industri och verksamhet och 
icke störande verksamheter kan, där det bedöms lämpligt, 
förläggas inom områden för mångfunktionell bebyggelse eller 
sammanhängande bostadsbebyggelse. 

På grund av områdets väl tilltagna storlek ska grönområden 
införlivas, för att underlätta dagvattenhanteringen och främja den 
biologiska mångfalden.

4.1.3 Grön- och blåstruktur

Kommunens gröna och blå strukturer är både ekologiskt, 
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ekonomiskt och socialt värdefulla. Gröna stråk underlättar 
till exempel dagvattenhanteringen och kan påverka både 
människors psykiska och fysiska hälsa positivt. Tillgången på 
naturmiljöer bidrar till att öka ett områdes attraktivitet och en 
välutvecklad grönstruktur är viktig inte minst i områden som 
vanligtvis mest består av hårdgjorda ytor, som industriområden. 
Där grönstruktur saknas eller där den som finns bedöms ha för 
låg kvalitet ska den utvecklas och förstärkas. 

De grönområden som utvecklas ska kopplas samman 
med gröna stråk, för att främja den biologiska mångfalden 
samt spridningskorridorer. Gröna stråk underlättar även 
dagvattenhanteringen och kan påverka människors psykiska och 
fysiska hälsa positivt. Längs vattendrag kan promenadslingor 
eller -stigar anläggas, som tillgängliggör naturkvaliteterna och 
kopplar samman tätorterna eller byarna i kommunen med 
varandra. Strandskyddet ska bevaras för samtliga vattendrag 
i kommunen och föreslås på ett antal platser utvecklas som 
natur och friluftsliv eller grönområde och park. Detta medför 
att grönstråken fungerar som buffert mot vattendragen, 
vilket är synnerligen viktigt i anslutning till verksamheter och 
industriområdena, där stora arealer hårdgjorda ytor annars kan 
medföra risk för att föroreningar når vattendragen. 

Makadamen

Makadamen är beläget i nära anslutning till centrala Åstorp och 
har tidigare använts som stenbrott. Området föreslås omvandlas 
till område för natur och friluftsliv, där leder för vandring och 
cykling kan anläggas. Närheten till stationen i Åstorp medför 
goda möjligheter för besökare från andra delar av regionen att ta 
del av naturområdet, som även möjliggör för vidare vandring på 
Söderåsen.

Skönbäckskullen

Den nuvarande återvinningscentralen strax nordöst om Nyvång 
kan på sikt komma att läggas ner och området ska då utvecklas 
till område för natur och friluftsliv. Platsen kan kopplas mot 
Nyvångshögen genom promenadslingor och grönstråk och 
blir även ett tillgängligt rekreationsområde, som kan nyttjas av 
framtida bosatta i området. 

Kölebäcksstråket 

Kölebäcken rinner i södra kanten av den planerade utökningen 
av Södra industriområdet i Åstorp. Kölebäcksstråket är ett 
cirka två kilometer långt grönstråk som ska utvecklas som en 
grön buffert mellan det kommande verksamhetsområdet och 
Kölebäcken. Stråket sträcker sig från motorvägen i väster och 
ända fram till kommungränsen mot Bjuv i öster. En fortsättning 
på grönstråket i Bjuvs kommun skulle kunna möjliggöra en grön 
sammanhängande koppling hela vägen fram till Söderåsen. 

4.2 Tätorter
För samtliga av Åstorps kommuns tätorter - Hyllinge, Nyvång, 
Åstorp och Kvidinge - föreslås ett antal utbyggnadsområden. 
Det är av vikt att den fortsatta planeringen sker med hänsyn 
till orternas specifika karaktärer. Mindre byar och samhällen 
på landsbygden ska utvecklas med hänsyn till den befintliga 
karaktären och utifrån de egenskaper som karaktäriserar 
landskapet som omger dem. För att binda samman tätorterna 
och landsbygden är såväl den tekniska som den fysiska 
infrastrukturen viktig att utveckla, så möjligheterna för 
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kommunens invånare blir så jämlika som möjligt utifrån de 
förutsättningar som finns.

4.2.1 Åstorp

Ett genomförande av de områden som pekas ut i planförslaget 
skulle ge cirka 650 nya bostäder i Åstorps tätort. I beräkningarna 
har inga förtätningsområden eller utredningsområden räknats 
in, utan endast de utvecklingsområden som pekas ut i 
markanvändningskartan. Fördelningen mellan byggnadstyperna 
fristående villa, radhus/kedjehus samt flerbostadshus får en stor 
påverkan på antalet bostäder som genereras inom en yta och 
fortsatt planeringsarbete kommer utröna hur många bostäder 
som inryms inom respektive område. 

För Åstorps tätort har ett antal områden pekats ut inom 
förtätningsområde. Dessa ska således utredas i första hand. 
Vidare finns antagen detaljplan för område 2 - Björnekulla ås. 
För område 6 - Södra industriområdet pågår detaljplanearbete. 
Dessa områden ska således prioriteras före utredning av övriga 
områden. På så vis ska inga nya områden ianspråktas på 
jordbruksmark förrän nuvarande planberedskap har nyttjats och 
förtätningsalternativ har utretts.

Det finns planer på förlängt mötesspår vid Åstorps station, för 
att underlätta tågflöden kring stationen. Vidare ska en gångbro 
byggas över järnvägen vid stationen, som kopplar samman 
de båda sidorna av tätorten. Utredningar som Trafikverket 
har genomfört tillsammans med Åstorps kommun visar att 
gångbron skulle få stora effekter för både tillgängligheten inom 
tätorten och till stationen, vilket bidrar till tätortens utveckling 
och till ett ökat tågresande. Genomförande av gångbron sker 
i samverkan med Trafikverket och den planeras att byggas år 
2024. 

Bangatan (område 1)

Området utvecklas mot mångfunktionell bebyggelse. Befintliga 
miljöer och mindre verksamheter som är förenliga med bostäder 
kan bevaras och området ska utvecklas mot blandstad. På 
så vis kan invånare bo och arbeta i samma område och 
möjligheten för en levande miljö främjas. Kontorshotell, 
ateljéer och butiker är exempel på verksamheter som kan 
införlivas med bostadsbebyggelse inom området. Icke störande 
verksamheter kan lokaliseras längs järnvägen. Området ligger 
nära fabriken Jeld-Wen, som använder lösningsmedel som kan 
ge luktstörningar. Detta behöver utredas och beaktas vid ett 
eventuellt ianspråktagande.

Björnekulla ås (område 2)

Området utvecklas mot mångfunktionell bebyggelse med 
centrumfunktioner. Genom satsning på Björnekulla nyttjas det 
stationsnära läget på ett strategiskt sätt. Utveckling av Åstorp 
bör i stor mån ske inom gång- eller cykelavstånd till stationerna. 
Björnekulla ås, med sin direkta närhet till tågstationen i Åstorp, 
blir därmed en utveckling inom den befintliga ortsstrukturen med 
blandad bebyggelse i centrumnära läge.

Vallbo (område 3)

Området utvecklas mot mångfunktionell bebyggelse. Befintliga 
verksamheter flyttas på sikt, till förmån för bostäder. Mindre 
verksamheter som är förenliga med bostäder kan bevaras, 
exempelvis i bottenvåningar, för att skapa en levande 
boendemiljö. Bullerdämpande åtgärder krävs närmast järnvägen, 
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i form av exempelvis bullerplank. Alternativt kan verksamheter 
och handel placeras närmast järnvägen för en naturlig 
bullerreducering.

Makadamen (område 4)

Området utvecklas mot natur och friluftsliv. Makadamen är 
beläget i nära anslutning till centrala Åstorp och har tidigare 
använts som stenbrott. Inom området ska leder för vandring 
och cykling anläggas och viss bebyggelse för besöksändamål 
föreslås uppföras. 

Närheten till stationen i Åstorp medför goda möjligheter för 
besökare från andra delar av regionen att ta del av naturområdet, 
som även möjliggör för vidare vandring på Söderåsen. Leder för 
vandring och cykling som löper genom Makadamenområdet och 
vidare längs Söderåsen medför ökad tillgänglighet och ökade

Makadamen.

möjligheter för utvecklande av friluftslivet, vilket bedöms påverka 
riksintresset för friluftsliv som finns på Söderåsen på ett positivt 
sätt.

Klintdalen (område 5)

Området utvecklas mot sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Tillfällig vistelse eller liknande funktioner kan etableras i 
områdets norra del. Bebyggelsen kan med fördel utvecklas i 
symbios med den ryttarförening som har verksamhet strax 
söder om området, genom att exempelvis erbjuda bostäder där 
hästverksamhet och ridning kan kombineras med vardagslivet på 
ett smidigt sätt. Denna typ av livsstilsboende kan öka platsens 
attraktivitet och även närheten till stationen kan vara en faktor 
som höjer attraktiviteten. Området ligger nära fabriken Jeld-Wen, 
som använder lösningsmedel som kan ge luktstörningar. Detta 
behöver utredas och beaktas vid ett eventuellt ianspråktagande. 

Södra industriområdet (område 6)

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 Vege å), i norr till planlagd mark för industri och 
service och i öster till Bjuvs kommun. 

Området utvecklas mot verksamheter och industri. Genom goda 
förbindelser utgör området en strategiskt viktig etableringsyta för 
företag och verksamheter, vilket främjar kommunens näringsliv. 
För ett effektivt nyttjande av marken bör möjligheten att utveckla 
området med förtätningsprinciper utredas. Införlivande av gröna 
miljöer i området är av vikt, för att främja såväl medarbetarnas 
hälsa som den ekologiska hållbarheten. Även dagvattenhantering 
och lokala kompensationsåtgärder behöver hanteras. 
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Väg E4 ansluter till området med trafikplats Nyvång i höjd med 
Ji-te gatan, cirka en kilometer från området. Malmövägen, 
Svedbergsgatan och E4:an har redan i dag en uppsamlande 
karaktär och bedöms rymma en utökad trafikmängd med en stor 
andel tung trafik, vilket är en kvalitet och en god förutsättning för 
utvecklingsområdet. Det finns även ett stickspår för godståg i 
de centrala delarna av det befintliga södra verksamhetsområdet, 
vid Stenagatan. Förutsättningar finns att förlänga spåret så 
att det även skulle kunna försörja utvecklingsområdet med 
godstågtransporter. Mer omfattande trafikutredningar har gjorts 
som en del av det pågående detaljplanearbetet för området.

Angöring kan med fördel även utvecklas via Bjuvs kommun, 
för möjligheten att länka samman planerade industriområden 
på respektive kommunsida och erhålla effektivare flöden 
och synergieffekter. Detta förutsätter fortsatt dialog och 
mellankommunal samverkan med Bjuvs kommun. 

Område 6  - Södra industriområdet och område 8 – Norra 
Vallgatan är prioriterade områden för verksamheter. Innan 
utredningsområdena undersöks närmare ska dessa vara fullt 
utbyggda.

Kölebäckstråket (område 7) 

Området utvecklas mot grönområde och park. Kölebäcksstråket 
är ett cirka två kilometer långt grönstråk som ska utvecklas som 
en grön buffert mellan det kommande verksamhetsområdet och 
Kölebäcken, för att förhindra att föroreningar når vattendraget. 
Stråket sträcker sig från motorvägen i väster och ända fram 
till kommungränsen mot Bjuv i öster. Dagvattendammar kan 
förläggas inom området, för ökad uppsamling av dagvatten. 
Grönstråket utgörs av strandskyddsavståndet, vilket är 100 
meter från vattendraget.

En fortsättning på grönstråket i Bjuvs kommun skulle kunna 
möjliggöra en grön sammanhängande koppling hela vägen fram 
till Söderåsen.

Norra Vallgatan (område 8)

Området utvecklas mot verksamheter och industri. Marken 
är förorenad och lämpar sig således inte för bostäder. Inom 
området finns föroreningar klassade som både riskklass 1 
(industrideponi) och 3 (skrothantering). Exploaterings- och 
utvecklingsåtgärder för detta område ska genomföras i dialog 
med kommunens miljökontor. Områdets lokalisering nära 
såväl väg 21 som järnväg medför en ökad utsatthet för buller 
och kopplingar med befintlig kollektivtrafik är bristfälliga. Det 
finns i dagsläget ingen på- och avfart från väg 21 som knyter 
an till området, vilket kan innebära en utmaning för transporter. 
På grund av detta bedöms mindre verksamheter, som inte 
föranleder en stor mängd tung trafik, lämpa sig bäst för 
etablering i området. 

Angöring föreslås ske via Tranarpsvägen alternativt Olsbovägen. 

Norra Vallgatan.
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Viss verksamhet förekommer på platsen i dagsläget. Gång- och 
cykelkopplingar till området är i dagsläget bristfälliga och kan 
på sikt komma att behöva utvecklas, för att öka tillgängligheten 
för anställda. Detta bör ske via Tranarpsvägen för tillgänglighet 
från Grytevadsområdet, men även mot centrala Åstorp via 
Olsbovägen och den järnvägsunderfart som finns som 
kopplar samman Norra Spårgatan med hörnet Timmergatan-
Köpmansgatan.

Humlebäckstråket (område 9)

Efter genomförda saneringsåtgärder vid industrideponin på 
Norra Vallgatan utvecklas området mot natur och friluftsliv, 
som en lokal grön buffert mot Humlebäcken. Humlebäcken är 
viktig att skydda från föroreningar, i synnerhet som den utgör 
avrinningsområde för Vege å. Stråket som har pekats ut som 
grön buffert utgör strandskyddsområdet från bäcken och 
bildar således ett skydd som delvis hindrar föroreningar att nå 
vattendraget. 

Utredningsområden 
 
I Åstorp har två områden, område 11 - Industrikilen och 
område 12 - Malmövägens verksamhetsområde, pekats ut 
som utredningsområden. Detta innebär att områdena på sikt 
kan komma att utredas för ett eventuellt ianspråktagande, 
men de bedöms inte vara av samma prioritet som 
de utvecklingsområden som pekas ut i markanvändningskartan.

Industrikilen (område 11) 

Området är utpekat som utredningsområde för verksamheter 

och industri. Området kan bli en förlängning av Södra 
industriområdet i östlig riktning, på en plats som är centralt 
belägen, men ramas in av järnväg i östlig och västlig riktning. Vid 
en utbyggnad av området behöver tillfartsvägar och planskilda 
korsningar utredas och utvecklas. Området är på grund av detta 
avhängigt utvecklingen söder om området, i Bjuvs kommun, och 
en samverkan över kommungränserna kan komma att krävas för 
att utvecklingen ska vara lönsam.

Malmövägens verksamhetsområde (område 12) 

Området är utpekat som utredningsområde för verksamheter 
och industri. Inom området bör icke störande verksamheter 
förläggas, på grund av dess närhet till centrala Åstorp. Läget i 
direkt anslutning till väg E4 medför goda möjligheter för företag 
att synas. Busslinjen SkåneExpressen10, som går mellan 
Örkelljunga och Helsingborg, stannar i dag vid en hållplats på 
väg E4. Hållplatsen är belägen i höjd med föreslagen plats för 
Malmövägens verksamhetsområde. Vid ianspråktagande av 
verksamhetsområdet är det av vikt att gång- och cykelvägar 
utformas med kopplingar till hållplatsen.
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4.2.2 Nyvång

Ett genomförande av de områden som pekas ut i planförslaget 
skulle ge cirka 460 nya bostäder i Nyvång. I beräkningarna 
har inga förtätningsområden eller utredningsområden räknats 
in, utan endast de utvecklingsområden som pekas ut i 
markanvändningskartan. Fördelningen mellan byggnadstyperna 
fristående villa, radhus/kedjehus samt flerbostadshus får en stor 
påverkan på antalet bostäder som genereras inom en yta och 
fortsatt planeringsarbete kommer utröna hur många bostäder 
som inryms inom respektive område. 

I Nyvång finns antagna detaljplaner för samtliga föreslagna 
utvecklingsområden (område 13 - Skönbäck, område 16 - 
Lejdgatan och område 14 - Nyvångs verksamhetsområde). 

För att säkerställa tillgängligheten i Nyvång behöver en 
järnvägsundergång byggas. Detta blir synnerligen viktigt på 
längre sikt, när orten växer och persontåg trafikerar sträckan 
Kattarp-Åstorp. 

Skönbäck (område 13)

Området utvecklas mot sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Skönbäck ligger delvis innanför riksintresset för kulturmiljövård 
som finns i Nyvång. Området är detaljplanelagt och viss 
byggnation har påbörjats. Utveckling av området blir en 
naturlig utökning av Nyvång, med goda förbindelser till 
såväl naturområdet kring Nyvångshögen som centrala 
Åstorp.  Avståndet mellan området och Nyvång reningsverk 
behöver tas i beaktande vid fortsatt utbyggnad. Om byggnation 
placeras för nära inpå reningsverket kan stora insatser för 
luktreducerande åtgärder på reningsverket krävas.  
 
Väg E4 bildar en barriär mellan Skönbäck i Nyvång och Åstorps 
tätort. I takt med att området utvecklas är det av vikt att gång- 
och cykelvägar utformas med kopplingar till busshållplatsen som 
är belägen på väg E4, där busslinjen SkåneExpressen10 (som går 
mellan Örkelljunga och Helsingborg) stannar. Även kopplingar 
mot centrala Åstorp är viktiga att stärka och utveckla. 

Utredningsområden (område 11 och 12), Åstorp.
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Nyvångs verksamhetsområde (område 14)

Området utvecklas mot verksamheter och industri och ska 
innehålla icke störande verksamheter, som lättare industri 
eller annan typ av verksamhet. Området omfattas av två 
sedan tidigare antagna detaljplaner och avses fungera som 
en buffert mot väg E4. Funktionerna och utformningen ska 
synkas med angränsande områden. Vid ianspråktagande av 
verksamhetsområdet är det av vikt att gång- och cykelvägar 
utformas med kopplingar till busshållplatsen som är belägen 
på väg E4, där busslinjen SkåneExpressen10 (som går mellan 
Örkelljunga och Helsingborg) stannar.

Skönbäck, påbörjad utbyggnadsetapp. Till höger i bild skymtar foten av 
Nyvångshögen.

Skönbäck, framtida utbyggnadsområde. Nyvångshögen syns i bakgrunden.

Nyvångs verksamhetsområde.
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Lejdgatans föreslagna utvecklingsområde till vänster. Befintlig bebyggelse i 
Nyvång till höger.

Lejdgatan (område 16)

Området utvecklas mot sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Området är beläget inom riksintresse för kulturmiljövård 
och utformning av bostäder ska ske med hänsyn till detta. 
Nyvång präglas av ortens historia som gruvort, vilket kan 
ses i arkitekturstilen samt bebyggelsestrukturen, med tydligt 
definierade avgränsningar och vinklar för bostadsområdenas 
utbredning. Lejdgatan har pekats ut med utgångspunkt i 
den geometriska plan som präglar Nyvångs struktur som 
kolgruvesamhälle. Detta kan ses genom tydliga gränsdragningar 
mot den omgivande jordbruksmarken och linjer som bygger 
vidare på den befintliga ortsstrukturen. 

Skönbäckskullen (område 15)

Området utvecklas mot natur och friluftsliv. Den nuvarande 
återvinningscentralen strax nordöst om Nyvång kan på sikt 
komma att läggas ner och området ska då utvecklas till område 
för natur och friluftsliv. Platsen kan kopplas mot Nyvångshögen 
genom promenadslingor och grönstråk och blir även ett 
tillgängligt rekreationsområde, som kan nyttjas av framtida 
bosatta i området. 

Viss avfallsrelaterad verksamhet kommer förekomma även 
under en tid framöver, bland annat i form av återställning, 
miljökontroll och rening av vatten. En viss samlokalisering med 
det framtida området för natur och friluftsliv kommer att vara 
möjlig under avvecklingstiden, för ett successivt genomförande 
av omvandlingen.

Skönbäckskullen till höger i bild. Till vänster Nyvångshögen.
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Lejdgatans grönområde.

Lejdgatans grönområde (område 17)  

Områdets pågående användning som koloniområde ska 
bibehållas, genom kategoriseringen grönområde och park. 
Koloniträdgårdar och andra typer av grönytor ska således även 
fortsättningsvis karaktärisera platsen.

4.2.3 Hyllinge

Ett genomförande av de områden som pekas ut i planförslaget 
skulle ge cirka 550 nya bostäder i Hyllinge. I beräkningarna 
har inga förtätningsområden eller utredningsområden räknats 
in, utan endast de utvecklingsområden som pekas ut i 
markanvändningskartan. Fördelningen mellan byggnadstyperna 
fristående villa, radhus/kedjehus samt flerbostadshus får en stor 
påverkan på antalet bostäder som genereras inom en yta och 
fortsatt planeringsarbete kommer utröna hur många bostäder 
som inryms inom respektive område. 

För Hyllinge ska verksamhetsområden tas i anspråk först 
efter att möjligheten att förtäta eller utveckla inom befintliga 
verksamhetsområden har utretts. Områdena för bostäder 
(område 22 - Vege ängar och område 23 - Lydinge ängar) ska 
ianspråktas med hänsyn till översvämningsrisken. 

Hyllingeskogen utgör ett viktigt grönområde i Hyllinge och 
området ska bevaras och kopplas till ny bebyggelse genom 
anläggande eller bevarande av gröna stråk där det bedöms 
lämpligt. Den befintliga grönskan i tätorten behöver utvecklas. 
Området kring idrottsplatsen föreslås fungera som en grön lunga 
i tätorten och gröna stråk med promenadslingor kan med fördel 
anläggas för att koppla samman de grönområden som finns.

Familia handelsområde föreslås bevaras och kan utvecklas 
med sällanvaruhandel eller lättare industri och verksamhet. 
Köpcentret Väla i Helsingborg innebär en viktig målpunkt 
för boende och besökare i omgivningen och för att 
verksamhetsområdet i Hyllinge ska kunna fortskrida behöver 
verksamheten utformas med utbud som kompletterar utbudet i 
Helsingborg. 

Verksamhetsområdena som föreslås har förlagts i anslutning till 
Hyllingemotet, där väg E4 har på- och avfarter till väg 110. Detta 
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innebär en strategiskt viktig nod, där transportintensiva företag 
kan erbjuda god tillgänglighet för anställda och besökare.

Vid eventuell utbyggnad enligt planförslaget kommer VA-
systemet behöva byggas ut för samtliga områden förutom Södra 
Hyllinge verksamhetsområde (område 20).

Hyllingekilen (område 19)

Området utvecklas mot verksamheter och industri. Läget vid 
väg E4 medför goda angöringsmöjligheter och en strategiskt 
viktig placering som stärker Hyllingemotet. Angöring till området 
föreslås ske via Ådalsvägen.

Södra Hyllinge verksamhetsområde (område 20)

Området utvecklas mot verksamheter och industri, med fokus 
på icke störande verksamhet. Läget intill väg 110 innebär 
en strategiskt fördelaktig placering. Eftersom väg 110 är en 
funktionellt prioriterad väg för den regionala framkomligheten 
föreslås angöring till området ske via den befintliga 
cirkulationsplatsen som ansluter till väg 110. 

Vege våtmark (område 21)

Området utvecklas mot natur och friluftsliv. Området lämpar sig 
väl för våtmarksområde, som främjar den biologiska mångfalden 
och underlättar dagvattenhanteringen. Hyllinge har områden 
med lågpunkter, vilket medför ökad risk för översvämning. 
Genom anläggande av våtmarksområde kan ytan översvämmas 
vid kraftigare regnmängder och platsen kan även möjliggöra för 
anläggande av attraktiva promenadstråk längs Vege å. 

Vege ängar (område 22)

Området utvecklas mot sammanhängande bostadsbebyggelse. 
På grund av den redan existerande översvämningsrisken på 
platsen behöver dagvattenhanteringen stärkas. Detta kan 
göras genom gröna stråk och öppna dagvattendammar/-diken, 
som med fördel kan kopplas samman med det föreslagna 
våtmarksområdet Vege våtmark (område 21). Genomgående 
grönstråk som kopplas an till våtmarksområdet kan medföra 
attraktiva promenadslingor, som kan knytas vidare till 
Hyllingeskogen eller idrottsplatsen. Gång- och cykelkopplingar 
via Gladaborgsvägen mot Bjuvs kommun bör utvecklas. Det 
finns redan i dagsläget goda förutsättningar för försörjning av 
gång- och cykelinfrastrukturen över kommungränsen och vid ett 
utvecklande av området förväntas detta behov stärkas. Fortsatt 
mellankommunal samverkan och dialog bör därför ske kring 
gång- och cykelförsörjning.

Områdets lämplighet för utbyggnad behöver utredas vidare. 
Det finns viss osäkerhet kopplat till utveckling av området och 
en förutsättning för utbyggnaden är att kraftledningen som i 
dag löper genom området grävs ner. Skyddsavståndet från de 
nedgrävda ledningarna kan med fördel utformas som grönyta 
genom området.   
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Vege ängar.

Lydinge ängar (område 23)

Området utvecklas mot sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Även för detta område behöver dagvattenhanteringen stärkas, 
exempelvis genom gröna stråk och öppna dagvattendammar/-
diken, som med fördel kan kopplas samman med det föreslagna 
våtmarksområdet Vege våtmark (område 21). Genomgående 
grönstråk som kopplas an till våtmarksområdet kan medföra 
attraktiva promenadslingor, som kan knytas vidare till 
Hyllingeskogen eller idrottsplatsen. Gång- och cykelkopplingar 
via Brogårdavägen mot Bjuvs kommun bör utvecklas. Det 
finns redan i dagsläget goda förutsättningar för försörjning 
av gång- och cykelinfrastrukturen över kommungränsen mot 
Bjuvs centrum och tågstationen. Vid ett utvecklande av området 
förväntas detta behov stärkas. Fortsatt mellankommunal 
samverkan och dialog bör därför ske kring gång- och 
cykelförsörjning. 

En förutsättning för utbyggnaden är att kraftledningen som i 
dag löper genom området grävs ner. Skyddsavståndet från de 

nedgrävda ledningarna kan med fördel utformas som grönyta 
genom området.   

4.2.4 Kvidinge

Ett genomförande av de områden som pekas ut i planförslaget 
skulle ge cirka 370 nya bostäder i Kvidinge. I beräkningarna 
har inga förtätningsområden eller utredningsområden räknats 
in, utan endast de utvecklingsområden som pekas ut i 
markanvändningskartan. Fördelningen mellan byggnadstyperna 
fristående villa, radhus/kedjehus samt flerbostadshus får en stor 
påverkan på antalet bostäder som genereras inom en yta och 
fortsatt planeringsarbete kommer utröna hur många bostäder 
som inryms inom respektive område. 

För Kvidinge pågår detaljplanearbete för område 24 - 
Prästamarken. Detta område ska således prioriteras före 
utredning av övriga områden.

Kvidinge föreslås att utvecklas som boendeort framför 
verksamhetsort, vilket kan medföra en tydlig identitet för 
Kvidinge som tätort, där kulturhistorien ges en prominent 
betydelse. Befintliga verksamheter bibehålls, men mer 
skrymmande verksamheter bör på sikt lokaliseras till något 
av de områden som pekas ut som utvecklingsområde för 
verksamheter och industri i Åstorp eller Hyllinge. Inga nya 
verksamhetsområden föreslås i Kvidinge.

Vid utvecklande norr om järnvägen blir säkra passager viktiga 
att värna, för att undvika risk för obehörigt spårbeträdande eller 
olyckor. En planskild korsning krävs vid Kvidinge station i takt 
med att ortens norra del byggs ut. Detta ska föregås av utredning 
kring trafikflöden samt dialog och samverkan med Trafikverket. 
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Prästamarken (område 24)

Området utvecklas mot sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Området gränsar i nordost till Prästamarkens naturreservat, 
i öster till Kvidinge kyrka och Gyllenbielkska hospitalet samt i 
söder till järnvägen. 

Det stationsnära läget medför ökade möjligheter för hållbart 
resande och knyter tydligt an till Kvidinges befintliga ortsstruktur. 
Genom satsning på Prästamarken nyttjas därmed de 
stationsnära lägena på ett strategiskt sätt. Vidare utveckling av 
Kvidinge bör i stor mån ske inom gång- eller cykelavstånd till 
stationerna. 

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.

Det finns i dagsläget brist på VA för området, vilket vid en 
eventuell utbyggnad behöver åtgärdas med nya ledningar och 
pumpstation. 

Prästamarken. Till höger i bild syns del av Prästamarkens naturreservat och 
till vänster Kvidinge tågstation.

Fridhem (område 27)

Området utvecklas mot sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Det stationsnära läget medför ökade möjligheter för hållbart 
resande och knyter tydligt an till Kvidinges befintliga ortsstruktur. 
Området angränsar i väster till Goentorps mosse och bör 
utformas med koppling mellan mossen och Prästamarkens 
naturreservat. För att undvika den barriäreffekt som järnvägen 
kan medföra ska säkra cykel- och gångvägar anläggas, som 
kopplar området till södra Kvidinge, exempelvis genom planskild 
korsning eller tunnel. 

Det finns i dagsläget brist på VA för området, vilket vid en 
eventuell utbyggnad behöver åtgärdas med nya ledningar och 
pumpstation.
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Markanvändningskarta ÖP 2021
TECKENFÖRKLARING
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2 km
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Markanvändningskarta Åstorp
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Markanvändningskarta Nyvång

N

TECKENFÖRKLARING
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Markanvändningskarta Hyllinge
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Markanvändningskarta Kvidinge
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TECKENFÖRKLARING

600 m



5. Riksintressen och andra värden
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Innehållsförteckning

5.1 Riksintressen
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     5.1.3 Riksintresse för kulturmiljövård
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     5.2.3 Naturstråk och ekologiskt känsliga områden
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     5.2.6 Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter

     5.2.7 Klimatförändring och klimatanpassning
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     5.2.10 Buller

     5.2.11 Olycksrisker

     5.2.12 Erosion

     5.2.13 Förorenad mark

     5.2.14 Kraftledningar och hälsorisker

5.1 Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats av 
nationella myndigheter med stöd av 3 kapitlet miljöbalken eller 
angivits direkt i 4 kapitlet miljöbalken eftersom de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter.  Enligt plan- och 
bygglagen ska riksintressen som utpekats enligt 3 kapitlet 
miljöbalken samt som anges i 4 kapitlet miljöbalken särskilt 
redovisas i översiktsplanen och hur kommunen tillgodoser dem. 

Här redovisas områden inom Åstorps kommun med värden 
som kräver att särskild hänsyn tas till dess natur- eller 
kulturmiljövärden i enlighet med miljöbalkens 3 eller 4 kapitel.

5.1.1 Riksintresse för naturvård

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet pekas ut som 
riksintresse i 3 kap. 6 § miljöbalken. Dessa områden ska så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- och kulturmiljön. Behovet av grönområden i och i närheten 
av tätorter ska särskilt beaktas. 

Riksintresseområden för naturvård pekas ut av Naturvårdsverket 
och i Åstorps kommun finns delar av två riksintresse för 
naturvård: Söderåsen med vattendrag och Jällabjär (N48) samt 
Rönne ås dalgång, Ageröds mosse (N40). 

Söderåsen med vattendrag och Jällabjär (Beteckning N48)
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ekosystemet och särskilt flera hotade insektsarter som lever 
på gamla och multnande lövträd. Ytterligare två förutsättningar 
för bevarande är att behålla obrutna vegetationszoneringar 
i sluttningar med ädellövskog, bedriva naturvårdsanpassat 
”skogsbruk” i övriga ädellövskogsområden, fortsatt jordbruk med 
åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av 
landskapselement samt restaurering av igenvuxna ängar och 
naturbetesmarker.

Åstorps kommun samarbetar med kommunerna Bjuv, Klippan 
och Svalöv kring utveckling och bevarande av Söderåsens 
Nationalpark och kommunerna har även tillsammans antagit en 
fördjupad översiktsplan för området (Söderåsen). 

Riksintresseområdet kan påverkas negativt av åtgärder som 
till exempel syftar till att öka markavvattningen, exploatering av 
orörda områden, ensidigt skogsbruk och igenväxande. 

I översiktsplanen och FÖP Söderåsen finns ställningstagande 
för att bevara och utveckla gröna kopplingar till Söderåsens 
skogsområden. Vidare lyfts att kommunen ska verka för att 
bevara stora, sammanhängande skogsområden med särskilt 
fokus på ett ökat ädelskogsbestånd. Detta, samt att inga nya 
exploateringsområden på Söderåsen pekas ut, innebär att 
översiktsplanen inte bedöms medföra negativ påverkan på 
riksintresset.

Rönne ås dalgång, Ageröds mosse (Beteckning N40)

Rönne ås dalgång och Ageröds mosse är utpekat som 
betydelsefullt ur allmän synpunkt och av riksintresse 
för naturvård på grund av områdets naturvärden. 
Riksintresseområdet omfattar hela Rönne ås dalgång och 
inkluderar varierande naturvärden som odlingslandskap i slätt- 
och skogsbygd, buskrik utmark, sidvallsäng, naturbetesmarker 

Naturområdet Söderåsen med vattendrag och Jällabjär är 
utpekat som betydelsefullt från allmän synpunkt och av 
riksintresse för naturvård på grund av områdets naturvärden. 
Söderåsen är en horst som löper från Åstorps tätort i nordväst 
mot sydöstlig riktning och sträcker sig in Bjuvs, Klippans och 
Svalövs kommuner. Söderåsen, som består av urberg och 
ansluter i bildning och ålder till berggrunden i norra Skåne och 
södra Småland, genomskärs av flera stora sprickdalar som bland 
annat Klöva Hallar och Skäralid. Huvudbergarten är gnejs med 
ett inslag av amfibolit i mindre, sammanhängande linser. 

Den del av Söderåsen som ligger I Åstorps kommun består 
främst av skogsklädd mark där halva arealen utgörs av planterad 
barrskog (huvudsakligen gran) och resterande areal innehåller 
främst ädellövskog. I åsens nordvästra spets, strax intill 
centrala Åstorp, har man i över 100 år brutit sten i stenbrottet 
Makadamen. Flera mindre vattendrag har sina källområden 
i våtmarker och mossar uppe på åsen. Vattendragen i åsens 
raviner är förhållandevis opåverkade och bäckarna innehåller 
därför bland annat en intressant flora och fauna med exempelvis 
lokal öring, elritsa, bäcknejonöga och ål. Speciellt Klövabäcken 
(Rönne ås avrinningsområde) är särskilt skyddsvärd och ingår 
också delvis i Natura 2000-området Klöva Hallar. 

Söderåsen är också känd för sin vulkaniska historia. 
Basaltkuppen Jällabjär ligger visserligen utanför 
kommungränsen men utgörs av rester av vulkaniska kärnpartier 
– utbrottskanaler. De för Sverige unika basaltkupperna bildades 
troligen under två skilda vulkaniska aktivitetsperioder för 130-
170 respektive 80-100 miljoner år sedan. Basalten ger vid 
vittring upphov till en bördig vittringsjord, vilket medför särskilt 
gynnsamma betingelser för en rik flora.

Bevarandet utgörs av ett bibehållande av sammanhängande 
ädellövsskogsområden med så stor andel ädellövskog för 
fri utveckling som möjligt, vilket är av betydelse för hela 



71

med sötvattensstrandäng och blandlövshage. Inom området 
återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med 
hävdgynnade arter som backsippa och knägräs.

I Åstorps kommun präglas riksintresseområdet tydligt av Rönne 
ås dalgång där man från landsvägen mellan Kvidinge och 
Ängelholm har god utsikt över ådalen. Riksintresset omfattar 
också Tomarps kungsgård och Tomarps ene som är ett vackert 
kamelandskap – starkt kuperat med åsar, kullar och dödisgropar, 
en geologisk rest från inlandsisen. Tomarps ene domineras 
av ett flera hundra år gammalt ekbestånd, som är en rest från 
den ekskog som tidigare sträckte sig ner mot Kvidinge och 
naturreservatet Prästamarken. Inom riksintresseområdet finns 
också naturreservatet Dynget strax norr om Tranarp som bildats 
för att bevara en kärräng med artrik flora. Rönne ås limnologiska 
värden varierar och genom Åstorps kommun är vattendraget 
en mer långsamflytande slättå. Havsöring och lax vandrar 
upp i vattendraget och dess biflöden. Det förekommer även 
sandkrypare.

Det finns en mellankommunal och regional samverkan kring 
Rönne å. Rönneåkommittén (bestående av bland annat berörda 
kommuner och länsstyrelsen) samordnar sin verksamhet med 
Rönneåns Vattenråd (bestående av bland annat representanter 
från kommunerna, industriverksamhet samt markägare) och 
arbetar aktivt med kontroll av ytvatten för att upprätthålla åns 
vattenkvalitet.

Naturvärdena inom riksintresseområdet i Åstorps kommun 
kan påverkas negativt av minskad eller upphörd jordbruks- 
och betesdrift, igenväxning, kemisk bekämpning och 
övergödning till följd av gödsling. Översiktsplanen bedöms 
inte påverka riksintresset negativt eftersom hela den del av 
riksintresseområdet som ligger i Åstorps kommun pekas ut som 
ett bevarandevärt grönstråk där strandskyddets syften samt jord- 
och betesintresset ska främjas och exploateringsåtgärder ska 

begränsas. 

5.1.2 Riksintresse för friluftsliv

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet pekas ut som 
riksintresse i 3 kap. 6 § miljöbalken. Dessa områden ska så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- och kulturmiljön. Behovet av grönområden i och i närheten 
av tätorter ska särskilt beaktas. 

Riksintresseområden för friluftsliv pekas ut av Naturvårdsverket 
och Havs- och vattenmyndigheten. I Åstorps kommun finns delar 
av två riksintresse för naturvård: Söderåsen (beteckning FM 05) 
samt Rönne å (beteckning FM 02). 

Söderåsen (Beteckning FM 05)

Söderåsen är utpekat som ett område med särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljö. 
Inom området ska särskild hänsyn tas till friluftslivets intressen. 
Söderåsen höjer sig över en starkt exploaterad helåkersbygd 
och utgör ett topografiskt utmärkande landskap med storslagna 
terrängförhållanden. På Söderåsen finns Skånes högsta 
punkt, Höjehall, 212 meter över havet. Från den välbesökta 
utsiktspunkten Kopparhatten vid Skäralid är utsikten över en 
sprickdal och det ädellövskogsbevuxna landskapet vidsträckt. 
Söderåsens artrika, lövskogsdominerade landskap är strövvänligt 
och andelen allemansrättslig mark är stor. 

Söderåsen är lätt att nå med bil och flera allmänna vägar löper 
genom området. Lokaltåg stannar i tätorterna Åstorp och Bjuv, 
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vilka ligger i direkt anslutning till åsen. Busslinjer går mellan 
närliggande större tätorter och nationalparkens entréer. Det finns 
gott om olika boenden och serviceutbud både i samhällena kring 
åsen och på landsbygden i anslutning till riksintresseområdet.

Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets 
värden är att naturvärdena vårdas och består, nationalpark 
och naturreservat inom området förvaltas enligt skötselplan, 
befintliga strövområden samt Skåneleden bevaras och 
underhålls, området lämnas fritt från ytterligare exploatering 
samt att naturvårdshänsyn tas i skogsbruket. 

Åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan 
skada områdets värden är särskilt bebyggelseexploatering, 
anläggande av vindkraft, täktverksamhet samt bullerstörande 
verksamheter. Negativ visuell inverkan, framför allt på utblickarna 
från utsiktsplatserna Kopparhatten, Hjortsprånget och Lierna 
utmed Skäralidsdalen, kan påtagligt skada områdets värden. 

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

I översiktsplanen pekas Söderåsen ut som område för natur och 
friluftsliv och vikten av att stärka kopplingar till kringliggande 
grönområden och -stråk framhävs. Mindre byggnation relaterat 
till besöksnäringen kan etableras i Söderåsens norra del, där 
entrén till åsen ska stärkas. I övrigt pekas ingen byggnation 
ut inom området. Översiktsplanen bedöms därmed inte 
påverka riksintresset på ett negativt sätt utan snarare stärka 
förutsättningarna för berikande upplevelser i natur- och 
kulturmiljö. Ökad tillgänglighet och utvecklande av leder och 
stråk ökar möjligheten för fler att ta del av friluftslivet.

I översiktsplanen pekas även stenbrottet Makadamen ut för 
omvandling till område för natur och friluftsliv. Platsen är belägen 
i nära anslutning till Söderåsen och bedöms medföra ökade 
möjligheter för utvecklande av friluftslivet i anslutning till åsen. 
Leder för vandring och cykling som löper vidare längs Söderåsen 
medför ökad tillgänglighet och påverkar således riksintresset 
positivt. 

Framtagande av en fördjupad översiktsplan för Björnåsområdet 
säkerställer att siktlinjer och tillgängligheten bibehålls och stärks.

Genom att främja riksintresset för friluftsliv kan viss risk 
finnas att riksintresset för naturvård påverkas negativt. Om 
besöksnäringen ökar påverkas friluftslivet positivt, men 
belastningen på naturen påverkas. För att undvika att ökad 
tillgänglighet för friluftsliv påverkar naturen negativt är det 
därför av stor vikt att områdena utvecklas med hänsyn till såväl 
friluftslivet som naturvården, exempelvis genom tydliga stråk och 
en hänsynsfull exploatering för besöksrelaterade funktioner som 
parkering, skyltning och dylikt.

Rönne å (Beteckning FM 02)

Rönne å är utpekat som ett område med särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur och 
kulturmiljöer. Inom området ska särskild hänsyn tas till 
friluftslivets intressen. Rönne å är Skånes näst längsta 
vattendrag och rinner 85 kilometer från Västra Ringsjön genom 
fem kommuner innan den mynnar i Skälderviken. Ån har mycket 
stora natur- och kulturvärden och har stor betydelse för friluftsliv 
för hela regionen. De vackra och varierade omgivningarna och 
lugnet och tystanden gör att ån har stort värde för rekreation, 
både för närboende och mer långväga besökare. Utmed Rönne 
å förekommer ett rikt och varierande fågelliv med bland annat 
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vadare, änder och kungsfiskare. Ån har ett stort antal fiskarter 
och här finns ett ursprungligt bestånd av atlantlax. Det är även 
ett område med särskilt goda förutsättningar för vattenknutna 
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. Aktuella 
friluftsaktiviteter är vandring, kanotpaddling (Rönne å är en av 
Skånes populäraste kanotleder), natur- och kulturupplevelser, 
fritidsfiske, fågelskådning, ridning samt övernattning eller 
tältning.

Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets 
värden är att naturvärdena vårdas och utvecklas, naturreservat 
inom området förvaltas enligt skötselplan, strandskyddet 
respekteras och tillsyn utövas vid behov, naturvärden samt att 
det öppna landskapet vårdas och består. Åtgärder, verksamheter 
och andra intressen som påtagligt kan skada områdets värden är 
särskilt hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet. 
Försämring av vattenkvaliteten kan skada värdena. Potential 
finns att utöka tillgängligheten genom att enklare leder och 
anläggningar för friluftslivet utvecklas.

Översiktsplanen bedöms inte påverka riksintresset negativt 
eftersom hela den del av riksintresseområdet som ligger i 
Åstorps kommun pekas ut som ett bevarandevärt grönstråk där 
strandskyddets syften samt jord- och betesintresset ska främjas 
och exploateringsåtgärder ska begränsas. 

5.1.3 Riksintresse för kulturmiljövård

Miljöer eller landskap som genom sitt innehåll särskilt väl belyser 
viktiga delar av den svenska historien och speglar skeden, 
händelseförlopp eller verksamheter av vikt för landets och 
områdets kulturella, politiska, sociala, religiösa eller tekniska 
utveckling i ett regionalt eller lokalt sammanhang pekas ut 
som riksintresse i 3 kap. 6 § miljöbalken. Dessa områden ska 

så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- och kulturmiljön. Värdena som pekas ut är knutna 
till enskilda objekt och delområden men främst för att de ingår 
i ett rumsligt och funktionellt samband. Uttrycken i kulturmiljön 
ska ge särskilt goda möjligheter till upplevelser, kunskap och 
förståelse för den kulturhistoriska utvecklingen.

Riksintresseområden för kulturmiljövård pekas ut av 
Riksantikvarieämbetet. I Åstorps kommun finns ett område som 
är riksintresse för kulturmiljövård: Nyvång (beteckning L 31) 
(Västra Broby sn). 

Nyvång (Beteckning L 31) (Västra Broby sn)

Industrimiljön i Nyvång (Västra Broby sn) är utpekat som 
riksintresse för kulturmiljö och speglar den nordvästskånska 
stenkolsindustrins betydelse. Uttryck för riksintresset är ett 
kolgruvesamhälle från 1900-talets början, uppbyggd efter 
geometrisk plan samt bevarade byggnader från anläggningens 
första tid och en dominerande slagghög.

I översiktsplanen har två områden pekats ut som helt eller delvis 
ligger inom riksintresset för kulturmiljö - Lejdgatan (område 
13) och Skönbäck (område 11). Skönbäck ligger huvudsakligen 
utanför riksintresset och har börjat bebyggas utifrån en sedan 
tidigare antagen detaljplan för området. Väg E4 bildar en barriär 
mellan Skönbäck i Nyvång och Åstorps tätort. 

Lejdgatan ligger innanför riksintresset för kulturmiljövård och har 
pekats ut med utgångspunkt i den geometriska plan som präglar 
Nyvångs struktur som kolgruvesamhälle. Detta kan ses genom 
tydliga gränsdragningar mot den omgivande jordbruksmarken 
och linjer som bygger vidare på den befintliga ortsstrukturen. 
Nyvång nya trädgårdsstad har pekats ut som utredningsområde 
och ett eventuellt framtida ianspråktagande ska således 
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föregås av utredningar kring utformningen med hänsyn till 
riksintresset. En tydlig åtskillnad mellan Nyvång och Broby 
kyrkby förespråkas för att markera orten och byns avgränsning. 
Även den arkitektoniska utformningen ska utföras med omsorg, 
för att säkerställa att riksintresset för Nyvång tillvaratas på ett 
hänsynsfullt sätt som kan stärka värdena och framhäva ortens 
historiska betydelse. Siktlinjer mot slagghögen är viktiga att 
värna.

5.1.4 Riksintresse för kommunikation

Här redovisas de riksintressen och skyddsområden kopplade 
till kommunikation som ligger inom eller på andra sätt berör 
Åstorps kommun, och hur dessa vägs in i planeringen. Vid 
exploatering i närheten av transportanläggningar av riksintresse 
får åtgärder inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och 
framtida utveckling av dessa. Åstorps kommun berörs framför 
allt av riksintressen för väg och järnväg, vilka måste tas hänsyn 
till vid förtätning och nyexploatering. Varje område eller objekt 
samt kommunens förhållningssätt i framtida planering beskrivs 
här.

Vägar

Väg 21 utgör en förbindelse mellan regionala centra, vilket 
innebär att vägen är av särskild regional betydelse. Vägen utgör 
en del av förbindelsen mellan Kristianstad och Helsingborg/
Halmstad.

Väg 112 är en viktig förbindelse mellan E4 och E6 och ingår i det 
rekommenderade nätet för transport av farligt gods. Utmed väg 
112 gäller ett utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter från 
vägområdesgräns.

Väg E4 är en viktig väg för långväga transporter av såväl gods 
som personer. Vägen ingår i TEN-T, Trans European Transport 
Network, som är utpekat av EU som av särskild internationell 
betydelse för transporter både av gods och personer. Delsträckan 
är en del av det utpekade kollektivtrafiknätet och den är även 
utpekad som särskild betydelsefull för dagens godstransporter. 
E4 ingår i det rekommenderade nätet för transport av farligt 
gods. Den utgör även anslutning till Helsingborgs hamn och 
kombiterminal som är utpekade som riksintressen.

Utmed väg E4 och väg 21 öster om väg E4 gäller ett utökat 
byggnadsfritt avstånd om 50 meter från vägområdesgräns.

Nya anslutningar till vägar av riksintresse samt vägar som 
är funktionellt prioriterade ska anläggas restriktivt, för 
att inte framkomligheten ska påverkas negativt. För nya 
verksamhetsområden i kommunen som planeras invid dessa 
vägar ska trafikförsörjning så långt som möjligt ske via 
anslutning till kommunalt eller enskilt vägnät och via befintliga 
anslutningar till de statliga vägarna.

Järnväg och stationer

Godsstråket genom Skåne, som sträcker sig mellan Ängelholm 
och Trelleborg, ingår i det strategiska godsnätet och utgör en 
viktig länk i det internationella godstransportnätet.

För Godsstråket genom Skåne finns följande specifika 
funktionsbeskrivning för delen söder om Åstorp: ”Söderåsbanan. 
Planerad upprustning och på sikt även planer på 
persontågstrafik. Elektrifierat enkelspår.”

Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad förbinder 
Västkustbanan, Södra stambanan och Blekinge Kustbana, och är 
därför av interregional betydelse.
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Åstorp station är av riksintresse för resandeutbyte i regional och 
lokal trafik och ingår i det funktionsanpassade nätet. 

I översiktsplanen föreslås ett flertal av utvecklingsområdena 
etableras i nära anslutning till stationerna och viktiga vägar, för 
att nyttja möjligheterna till goda förbindelser med övriga Skåne 
och närliggande län. Det är av vikt att etablering i dessa lägen 
sker med hänsyn till riksintressena, så framkomligheten inte 
påverkas negativt. Befintliga anslutningar till statliga vägar ska 
nyttjas så långt som möjligt, vilket enligt generell bedömning 
av de föreslagna områdena bör vara genomförbart. På grund 
av Åstorps redan i dag goda förbindelser och anslutningar 
till viktiga vägar och järnvägar finns goda möjligheter att 
nyttja den befintliga infrastrukturen i stor utsträckning. Dialog 
med Trafikverket ska ske i det fortsatta planarbetet vid 
ianspråktagande av utvecklingsområdena.

Längs väg 21, vid Kvidinge, finns i dagsläget en viss problematik 
med anslutande trafik till väg 21. För att säkerställa ett säkert 
trafikförhållande vid på- och avfart till Kvidinge bör vidare dialog 
med Trafikverket kring eventuella åtgärder ske. 

 

5.1.5 Riksintresse för totalförsvarets militära del

Försvarsmakten ansvarar, i enlighet med förordningen om 
hushållning med mark- och vattenområden (1998:896), 
för riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § 
miljöbalken).

I Åstorps kommun finns ett område som omfattas av 
riksintresse för totalförsvarets militära del: Väderradar Bjäre 
(beteckning TM0093), belägen i Båstads kommun.

Väderradar Bjäre (Beteckning TM0093) 

Riksintresset omfattar påverkansområde för väderradar, 
Bjäre. Detta område riskerar framförallt allt att skadas av 
vindkraftsetableringar för nära väderradarn. En radie om fem 
kilometer från väderradaranläggningar utgör stoppområde 
för vindkraftverk och en radie om 20 kilometer utgör 
påverkansområde. Inom påverkansområde måste särskilda 
analyser genomföras för att säkerställa att ingen skada sker.

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som 
omfattas av sekretess och därför inte kan redovisas öppet på 
karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt högre än 
20 meter utanför tätort och högre än 45 meter inom tätort. Det 
innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på 
remiss till Försvarsmakten.

I översiktsplanen föreslås inga nya vindkraftverk att etableras 
och riksintresset bedöms således inte påverkas negativt. 
Bebyggelse som föreslås i översiktsplanen förväntas inte 
överstiga 20 meter utanför tätort eller 45 meter inom tätort. 
Senare planeringsarbete kan dock utvisa detta närmare och 
höga objekt kommer, där det är nödvändigt, att skickas på remiss 
till Försvarsmakten.

5.1.6 Natura 2000

Natura 2000 är en EU-omfattande skyddsklassning vars syfte är 
att bidra till målet med Art- och habitatdirektivet. Detta genom 
att främja den biologiska mångfalden, vilket i sin tur sker genom 
bevarande och förbättrande av naturmiljön. Alla EU-länder utser 
särskilda områden, Natura 2000-områden, som tillsammans 
ska bilda ett ekologiskt sammanhängande nätverk. Områdena 
innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda 
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ur ett europeiskt perspektiv (Naturvårdsverket, 2020). Natura 
2000-områden klassas som riksintresse enligt 4 kap. 1 § 
miljöbalken. Att ett område utpekats som Natura 2000 innebär 
inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller 
utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt 
fall vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan 
tillåtas men inga åtgärder som kan medföra påtaglig skada på 
riksintresset för vidtas. 

I Åstorps kommun finns ett område, Klöva hallar, som är klassat 
som Natura 2000-område.

Klöva hallar (områdeskod SE0420155)

Klöva hallar ligger i Åstorps kommuns sydöstra delar och 
fortsätter utanför kommungränsen. Området utgörs av en djup 
sprickdalgång med sluttande sidor bestående av nästan helt 
orörd ädellövskog. På botten av ravinen rinner en naturlig mindre 
bäck, Klövabäcken. Klövabäcken erbjuder en spektakulär utsikt 
där den rinner fram genom den snäva dalen. Klövahallar är en 
av de mest naturvårdsintressanta skogarna i Skåne. Områdets 
storlek, historik och stora variation inverkar gynnsamt på den 
biologiska mångfalden. Geologin har skapat praktfulla branter, 
dalar och sluttningar som förutom dess geologiska värden ökar 
antalet olika miljöer för flera organismgrupper. Branta raviner har 
gett skogen ett passivt skydd från aktivt skogsbruk och format 
en oas för många i dag rödlistade arter. Sumpskogarna längs 
bäcken och de många fuktiga områden som finns i området, 
samt den djupa sprickdalen och bäcken ger en miljö med hög 
luftfuktighet som annars är ovanlig i Skåne.

Klöva hallar ligger inom riksintresseområde för friluftsliv samt 
naturvård och bedöms inte påverkas negativt av den utveckling 
som föreslås i ÖP 2021. 
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5.2 Andra värden
Miljöbalken tar upp de värden som kommunen ska ta hänsyn till 
vid sin planläggning av mark- och vattenområden. Flera värden 
är också användningar, som till exempel jordbruk. Här redovisas 
vilka hänsyn kommunen har tagit till de värden som finns i 
kommunen. 

5.2.1 Strandskydd och vattenskyddsområden

Strandskydd

Strandskyddet regleras enligt 7 kap. 13–18 h § miljöbalken. 
Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 
100 meter från strandlinjen. Men i Skåne län har Länsstyrelsen 
tillsammans med kommunerna genomfört revideringar av de 
strandskyddade områdena och beslutat om strandskyddets 
geografiska omfattning. I vissa strandområden har 
strandskyddet utökats medan det i andra strandområden har 
reducerats, och vid många mindre sjöar och vattendrag är det 
generella strandskyddet helt borttaget. Strandskyddsområdet 
kan maximalt utvidgas till 300 meter. Av Skånes stränder 
omfattas endast en tredjedel av strandskydd. Det innebär att två 
tredjedelar av Skånes stränder inte omfattas av strandskydd.

Strandskyddet syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Inom strandskydd är det bland annat förbjudet att uppföra nya 
byggnader, göra tillbyggnader eller att anlägga bryggor. Ansökan 
om strandskyddsdispens görs vanligen till kommunen.

För att värna den allemansrättsliga tillgången till vatten samt 
skydda vattenkvaliteten har användningen längs de större 
vattendragen i Åstorps kommun pekats ut som grönområde 

alternativt natur och friluftsliv. Platserna blir därmed tillgängliga 
som rekreationsstråk för allmänheten, samtidigt som 
vattendragen skyddas från direkt påverkan från närliggande 
bebyggelse.

Vattenskyddsområden

I syfte att skydda vattenförekomster som är viktiga för 
dricksvattenförsörjningen kan länsstyrelse eller kommun besluta 
om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter, i 
enlighet med 7 kap. 21§ MB. 

I Åstorps kommun finns en cirka 40 kvadratkilometer stor 
grundvattenförekomst i en sand- och grusavlagring som 
omfattar stora delar av norra Kvidingefältet, och som försörjer 
kommunen med dricksvatten via två allmänna vattentäkter och 
flertalet enskilda dricksvattenbrunnar för enskilda fastigheter. 
Grundvattenförekomsten ska skyddas mot såväl tillfälliga 
som kontinuerliga föroreningar med ämnen som negativt kan 
påverka vattenförekomstens förutsättningar att användas för 
dricksvattenförsörjningen och som orsakas av människan. Den 
bör även skyddas mot markanvändning som på sikt kan ha 
negativa konsekvenser för vattenkvaliteten.

I kommunen finns två vattenskyddsområden: Åstorps samhälle - 
som beslutats av länsstyrelsen - och Kvidinge, som beslutats av 
Åstorps kommun. Inom dessa områden ska särskild varsamhet 
iakttas vid planläggning. 

Åstorps vattenskyddsområde

Åstorps vattenskyddsområde ligger i samhällets östra del och 
domineras av tätortsbebyggelse, infrastruktur och jordbruk. I en 
kommande översyn av kommunens vattenskyddsområden kan 
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Åstorps vattenskyddsområde komma att avvecklas till förmån 
för vidareutveckling av vattenskyddsområdet i Kvidinge.

I översiktsplanen pekas inga nya utvecklingsområden ut inom 
vattenskyddsområdet för Åstorps samhälle, däremot ligger delar 
av området innanför befintliga bostadsområden samt innanför 
det i översiktsplanen utpekade förtätningsområdet. Byggnation 
innanför vattenskyddsområdet ska utföras med hänsyn till 
vattenskyddsområdet och dialog med NSVA är av stor vikt för att 
säkerställa detta. 

Kvidinge vattenskyddsområde

Kvidinge vattenskyddsområde ligger i östra delen av kommunen 
och sträcker sig från Söderåsens nordostsluttningar fram till 
södra delen av Kvidinge tätort. I öster gränsar området till 
Klintarps vattenskyddsområde i Klippans kommun. Området 
präglas av lantbruk, landsbygdsbostäder och naturgrustäkter.

Områden för sammanhängande bostadsbebyggelse pekas i 
översiktsplanen ut inom den norra delen av vattenskyddsområdet 
för Kvidinge. Vid eventuellt ianspråktagande krävs utredningar 
kring hur hänsyn på bästa sätt tas till vattenskyddsområdet 
och dialog med NSVA är av stor vikt. Den grustäkt som finns 
inom vattenskyddsområdet föreslås på sikt omvandlas till 
område för natur och friluftsliv, vilket medför positiva följder för 
vattenskyddsområdet. 

5.2.2 Skyddad natur och artskydd

Naturreservat

Dynget

Dynget är ett litet naturreservat i kommunens norra del, nära 
Rönne å. Till största del består reservatet av öppna, betade 
fuktängar och kärr med inslag av vide- och aldungar. Området 
har en förhållandevis artrik örtflora. 

Kalvahagen

Det kommunala naturreservatet Kalvahagen har höga natur- och 
rekreationsvärden och är även en viktig länk mellan tätorten och 
Söderåsen. I området finns värdefull bokskog, med grova träd 
och håligheter med trädmjöl där bland annat vedskalbaggar trivs. 
Här finns även naturbetesmark med blommande buskar och träd 
och blomrik öppen mark med en mångfald av insekter och fåglar.

Prästamarken

Prästamarken är ett kommunalt naturreservat beläget strax norr 
om Kvidinge. Reservatet består till största del av ekdominerad 
ädellövsskog, med en betydande del gamla ekar (som är upp 
emot 200-300 år gamla). Här finns höga biologiska värden med 
artrik lavflora och insektsfauna som trivs i den äldre skogen. 
Även fågellivet gynnas av de gamla och grova träden och 
reservatet hyser drygt fyrtiotalet fågelarter. I fältskiktet finns 
vitsippa, svalört och liljekonvalj men även ovanligare växter. 

Klöva hallar

Klöva hallar är ett naturreservat som breder ut sig i kommunerna 
Åstorp, Klippan och Svalöv. Skåneleden sträcker sig genom stora 
delar av reservatet.

Naturreservatet bildades år 2012 och förvaltas av Länsstyrelsen 
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Skåne. Här finns en brant sprickdal täckt av lövskog, som omges 
av höga platåer. I dalens botten löper Klövabäcken och i vattnet 
förekommer en mångfald av småkryp, som nattslände- och 
bäcksländelarver. I bäcken leker både elritsa och öring och här 
finns även ett rikt fågelliv. Strömstaren förekommer exempelvis i 
naturreservatet och dyker efter mat i Klövabäcken. 

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd syftar till att värna stora områden från 
större påverkan eller förändring, och handlar framför allt om 
den visuella upplevelsen av ett landskap. Inom områden 
som omfattas av landskapsbildsskydd krävs tillstånd och 
dispens från länsstyrelsen för att utföra vissa åtgärder, såsom 
nybyggnation, anläggande av väg, trädfällning, schaktning och 
fyllning. Även åtgärder som inte kräver bygglov kan omfattas av 
tillståndsplikten.

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte finns i 
miljöbalken och successivt ersätts med andra skyddsformer.  

Åstorps kommun berörs av två områden som omfattas av 
landskapsbildsskydd och som båda ligger på Söderåsen. 

Artskyddsförordningen och rödlistade arter

Bestämmelser om artskydd är gemensamma inom EU och 
syftar till att säkra den biologiska mångfalden genom att 
bevara naturligt förekommande livsmiljöer och vilt levande 
flora och fauna. I Artskyddsförordningen (2007:845) finns 
bland annat bestämmelser kring fridlysning av djur och växter. 
Fridlysta arter får inte fångas, plockas, dödas eller på andra sätt 
skadas. I Sverige finns cirka 500 fridlysta arter och i Åstorps 

kommun omfattar det bland andra samtliga grod- och kräldjur, 
fladdermöss, vilda orkidéer och fåglar. I tidigare artinventeringar 
har det i kommunen bland annat hittats exemplar av grönvit 
nattviol. Kunskapen om fridlysta arter i kommunen kan 
med fördel stärkas genom kompletterande och fördjupade 
utredningar.

Naturvårdsverket fastställer den så kallade rödlistan där 
växter, djur och svampar som riskerar att dö ut i Sverige listas. 
Rödlistade arter som vid tidigare inventeringar hittats inom 
kommunen är bland andra olika svampar och lavar, skalbaggar 
och kärlväxter som ask och alm. Ullhårig pälsblomfluga är en 
annan rödlistad art som hittats vid artinventering i Kalvahagens 
naturreservat och som av Länsstyrelsen Skåne pekats ut som 
en av kommunens ansvarsarter tillsammans med åkersyska, 
mindre strandpipare och hämpling. Rödlistan är ett användbart 
verktyg i prioriteringen av naturvårdsåtgärder och bör beaktas i 
kommunens framtida planering för naturvårdsarbetet.

Biotopskydd

Biotopskyddet är en typ av områdesskydd som kan användas 
för att skydda mindre mark- och vattenmiljöer som är värdefulla 
livsmiljöer (biotoper) för växt- och djurliv. Bestämmelser om 
biotopskydd hittas i 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och i 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. Syftet med biotopskyddet är att stärka den biologiska 
mångfalden genom att långsiktigt skydda och bevara livsmiljöer 
som är särskilt viktiga för växter och djur. Det kan till exempel 
handla om biotoper som utgör viktiga spridningskorridorer eller 
reträttvägar i ett i övrigt fragmenterat landskap.

Biotopskyddet delas in i två former. Det generella biotopskyddet 
pekar ut biotoper som regeringen beslutat ska utgöra 
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biotopskyddsområden i hela landet och omfattar sju olika 
biotoper:

• Alléer

• Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskapet

• Odlingsrösen i jordbruksmark

• Pilevallar

• Småvatten och våtmarker i jordbruksmark

• Stenmurar i jordbruksmark

• Åkerholmar

Den andra formen är biotopskyddsområden som länsstyrelsen, 
kommunen eller Skogsstyrelsen kan inrätta. Vilka biotoper som 
kan beslutas vara biotopskyddsområden regleras i förordningen 
om områdesskydd. Det är förbjudet att vidta åtgärder som kan 
skada naturmiljön inom ett biotopskyddsområde. I vissa fall kan 
dispens från biotopskyddet sökas hos länsstyrelsen.

Nyckelbiotoper är ett område i skogsmark som med sina höga 
naturvärden har en stor betydelse för skogens växter och djur. 
Inom nyckelbiotoper kan det finnas hotade eller sällsynta arter 
som är beroende av just det området för sin överlevnad. I 
Åstorps kommun finns ett antal utpekade biotopskyddsområden 
och nyckelbiotoper på Söderåsen och Tomarps ene.

I kartan nedan pekas nyckelbiotoper och kommunens större 
biotopskyddsområden ut. Kartan omfattar således inte 
samtliga biotopskyddsområden som finns i kommunen, 
utan har avgränsats till de större ytorna som har pekats ut av 
länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

5.2.3 Naturstråk och ekologiskt känsliga områden

Naturstråk 

I Åstorps kommun finns det fyra gröna/blå stråk som bedöms 
vara särskilt viktiga länkar mellan Söderåsens skogsmarker och 
omgivande slättlandskap. Stråken korsas av varierande grad av 
barriärer som större och mindre vägar och järnväg vilket påverkar 
deras funktion som spridningskorridorer för både land- och 
vattenlevande flora och fauna. Samma barriärer begränsar också 
områdets tillgänglighet för det rörliga friluftslivet. Naturstråken 
skyddas i stor uträckning av strandskyddet men kan 
ytterligare stärkas genom att åtgärder som utvecklar stråkens 
sammanlänkning främjas, till exempel att delar av stråken 
återskapas och restaureras vid behov och viltpassager anläggs 
där det är lämpligt. Åtgärder som kan skada eller fragmentera de 
sammanhängande grönstråken bör inte tillåtas.

Körslättsmossen och Rönne å

Körslättsmossen är en våtmark på Söderåsen i kommunens 
sydöstra del med två öppna kärr-områden och mellanliggande 
fuktskog. Från mossen rinner Körslättsbäcken genom 
Körslättsravinen där den bildar Söderåsens högsta vattenfall. 
Bottenfaunan är är artrik och näringsbelastningen bedöms 
vara låg. Nedanför Hörsdalsravinen går bäcken ihop med 
Klövabäcken innan den sedan mynnar i Rönne å.

Betesmarkerna och översvämningsmaderna i Rönne ås dalgång 
är särskilt värdefulla och längs stråket finns också Tomarps ene 
som hyser höga natur- och kulturvärden.

Salshultsmosse och Humlebäcken
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Salshultsmossen ligger söder om Maglaby på Söderåsen och är 
en utdikad våtmark. Mossen är källområde för Humlebäcken och 
en restaurering av mossen som återställer den vattenhållande 
förmågan skulle kunna bidra till att öka grundvattenbildningen i 
området och reglera vattenflödet i Humlebäcken nedströms.

Tingvallaravinen och Kölebäcken

Kölebäcken kommer från flera olika mindre vattendrag och 
grävda diken uppe på Söderåsen vilka koncentreras till bäcken 
Tingvallaravinen strax utanför Åstorps tätort innan den rinner 
ner i odlingslandskapet. Nedanför Söderåsen är i stort sett 
hela bäcken både rätad och sänkt för att öka avvattningen av 
omgivande jordbruksmark. Söder om Åstorp planeras utbyggnad 
av ny verksamhetsmark och Kölebäcken kommer därmed 
att utgöra ett värdefullt grönt andningshål och reträttväg i ett 
större industriområde. Uppskattningsvis en kilometer av bäcken 
har kulverterats för att möjliggöra ett effektivare jordbruk. Det 
innebär att det saknas en naturlig koppling mellan bäcken och 
Söderåsen ovan mark.

Vege å

Vege å rinner från Söderåsen i Svalövs och Bjuvs kommuner 
och mot Skälderviken i Ängelholm. Ån ligger strax norr om 
Hyllinge som saknar större tätortsnära grön- och naturområden. 
Våtmarksområdet alldeles intill Vege å, nordost om 
Diamantvägen i Hyllinge, har därför stor potential att utvecklas 
till en viktig lokal för både biologisk mångfald och rekreation för 
boende i Hyllinge.

Stora opåverkade områden

Stora opåverkade områden definieras i miljöbalkens 3 kap. 
2 § som mark- och vattenområden som inte är eller endast 
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Dessa områden ska så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påverka områdets karaktär, men 
skyddet ska vägas mot samhällsekonomiska intressen, vilket 
innebär att det inte behöver betyda ett hinder för att utveckla 
befintlig bebyggelse.

Åtgärder som riskerar att påverka hittills opåverkade områden 
ska minimeras. Till exempel kan det handla om att bevara 
rekreationsvärdena i tätortsnära natur och fritidsområden, bevara 
landsbygdsområdenas karaktäristiska landskapsbild utanför 
tätorterna och kartlägga och bevara tysta områden som hyser 
ett stort rekreativt värde. Genom att översiktsplanen inte tillåter 
ny byggnation på Söderåsens skogsmark och strävar efter att 
både bevara och utveckla nya tätortsnära rekreationsområden 
bedöms inte översiktsplanen orsaka en negativ påverkan på 
några skyddade områden. Mer kunskap om tysta miljöer behövs 
dock för att säkerställa tillgången på dessa.

Ekologiskt känsliga områden

Enligt 3 kap. 3 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som 
är särskilt ekologiskt känsliga skyddas så långt som möjligt från 
åtgärder som riskerar att skada naturmiljön.

I Åstorps kommun finns nedan listade värden och dessa ska 
främjas och så långt som möjligt skyddas från åtgärder som 
riskerar att skada dem. 
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Småbiotoper i odlingslandskapet

Åstorps kommun präglas i stor utsträckning av det öppna 
jordbrukslandskapet. Biologisk mångfald är starkt knuten 
till att det finns en variation av olika livsmiljöer och därför är 
förekomsten av diken, blommande vägrenar och oplogade 
kantzoner på åkrar viktiga för att stärka biologisk mångfald i 
odlingslandskapet. 

Lövskog

Söderåsen domineras av barrskog och ädellövskog, vilket är en 
bristande biotop som är viktig för biologisk mångfald. 

Sandiga områden

Viktiga för grundvattenbildning och biologisk mångfald där 
framför allt sandiga sluttningar i söderläge kan hysa stor 
artrikedom. Sand- och grussluttningarna norr om Maglaby inom 
Kvidinge vattenskyddsområde är därför särskilt bevarandevärda.

Våtmarker och mossar

Våtmarker och mossar fungerar både som vattenreglerande 
tvättsvampar och naturliga reningsverk som renar vatten 
från näringsämnen och föroreningar. De är dessutom viktiga 
biotoper och gynnar biologisk mångfald. I Åstorp finns flera 
våtmarksliknande områden på framförallt Söderåsen men även 
i odlingslandskapet som Goentorpsmossen väster om Kvidinge 
samhälle.

Betesmarker

Välhävdade betesmarker är en brist i kommunen. Naturmiljön 
är viktig för biologisk mångfald men känsliga för igenväxning, 
exploatering och gödsling.

Lågpunkter i landskapet

Vid kraftiga regn och skyfall samlas vattnet naturligt i lågpunkter 
i landskapet och därför är dessa viktiga att bevara för att rusta 
kommunen inför kommande klimatförändringar.

5.2.4 Areella näringar

Här redovisas areella näringar inom Åstorps kommun, med 
värden som är särskilt betydelsefulla i enlighet med miljöbalkens 
3 kapitel.

Jordbruk

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jordbruk 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 allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. 

Länsstyrelsen har klassificerat Sveriges jordbruksmark utifrån 
produktionsförmåga i syfte att underlätta avvägningarna mellan 
exploateringsintressen och intresset att bevara möjligheten till 
jordbruksproduktion. Ju högre klassning, desto tyngre väger 
jordbruksmarken. Områdena har fördelats i klasserna 1-10 där 
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10 är den högst klassade och mest produktiva jordbruksmarken.  

Inom Åstorps kommun finns jordbruksmark i klasserna 3-9 och 
marken håller därmed en mycket hög klass på flera platser. 
Behov av bostäder och utveckling av näringsliv innebär dock 
att jordbruksmark föreslås tas i anspråk. Förtätning blir därmed 
viktigt att tillämpa, eftersom en högre täthet kan begränsa 
ianspråktagandet och utnyttja kommunens mark effektivt. 

Skogsmark

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är skogsbruk av nationell betydelse 
och skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
ett rationellt skogsbruk. 

Länsstyrelsen har klassificerat Sveriges skogsmark utifrån 
produktionsförmåga i en skala mellan 11-13 där 11 representerar 
den mest produktiva skogsmarken. I Åstorps kommun finns ett 
skogsområde, Söderåsen, som har klass 11. 

Söderåsen

Söderåsens värdekärnor med gammal bokskog finns främst 
längs åsens sluttningar och i djupa sprickdalar som Skäralid och 
Klöva hallar. Trakten hyser även värdefulla blandädellövskogar 
och lövsumpskogar längs åsens vattendrag.

5.2.5 Regionala och kommunala kulturmiljöintressen

Hyllinge

Hyllinge Stenkols- och Lerindustriaktiebolag bildades år 1896 
för att bryta stenkol och lera samt bedriva fabriks-, jordbruks- 
och hithörande verksamhet. Samma år byggdes bredspårig 
järnväg från Hyllinge till Bjuvs station. Brytningsverksamheten 
pågick år 1901-1928. Det är framför allt de stora tegelfabrikerna 
som har präglat samhället. Även de arbetarbostäder, till 
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största delen flerfamiljshus, som byggdes under den första 
tiden utgör en viktig del av samhällets karaktär. Brunrött tegel 
var det dominerande byggnadsmaterialet. Miljön är än i dag 
representativ för de nordvästskånska brukssamhällena under 
1900-talets första decennier. En del byggnader, småskaligheten 
liksom det linjära gatunätet är bevarat från den tiden.

Kvidinge kyrka, Tomarps kungsgård och Sånna by

Tomarps Kungsgård skyddas av: Värdefull fastighet, 16 § i 
Förordningen om statliga byggnadsminnen, SFS 1988:1229. 
Därtill är borgen ett statligt byggnadsminne. Detta innebär 
att dessa områden 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 även Klockaregården och löneboställets 
ekonomilängor från 1800-talet, bidrar till den unika miljön. 
De höga äldre lövträden, liksom järnvägen i söder som skiljer 
kyrkbyn från Kvidinge stationssamhälle, bidrar till områdets 
karaktär. Det öppna och mjukt kuperade odlingslandskapet 
norr om Kvidinge har ett väsentligt estetiskt värde. Landskapet 
har utformats genom jordbruk och boskapsskötsel och får sin 
karaktär av storgodsdriften vid Tomarps kungsgård. Borgen, 
vars äldsta delar är från medeltiden, är ett viktigt inslag i miljön. I 
huvudanläggningen ingår också arbetarbostäder från tidigt 1900-
tal. 

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, Tomarps ene, är ett åsgropslandskap av betydande 
estetiskt värde, med gräsmark och äldre ekbestånd. Sånna 
by, väster om Tomarp, är en ålderdomligt präglad miljö. Det 
bevarade äldre bymönstret från tiden före skiftesreformerna är 
framför allt av kulturhistoriskt intresse.

Bebyggelsen är väl samlad längs den gamla slingrande bygatan 
och består främst av längor från 1800-talet. De ljust målade 
boningslängorna och de rödmålade ekonomilängorna är 
karaktäristiska för området.

Västra Broby kyrkby

Kyrkbyn ligger tämligen väl sammanhållen med kyrkbyggnaden 
som naturligt centrum. Den del av byn som ligger norr om väg 
E4 i anslutning till riksintresset Nyvång är särskilt viktig och även 
söder om Europavägen finns bebyggelse av intresse.

Åstorps centrum

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 anknytning till stationssamhället och dels ett något yngre 
villaområde väster om centrum. 

Tranarps by

Tranarp är en mindre bybildning i den norra delen av kommunen. 
Den domineras av några större, väl bevarade gårdsanläggningar 
som ligger i sluttningen mot Rönne å och är av kommunalt 
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kulturmiljöintresse.

5.2.6 Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter

Här redovisas verksamheter och försörjningssystem inom 
Åstorps kommun som har betydelse för kommunens 
samhällsviktiga verksamheter och råvarutillgångar. 

Flygfart 
Ängelholms flygplats har ett influensområde för flyghinder 
som utgörs av markområden utanför riksintresseområdet. 
Inom dessa kan tillkomsten av höga anläggningar påverka 
flygverksamheten. 

Hela Åstorps kommun ligger inom MSA-yta för Ängelholms 
flygplats och del av kommunen ligger inom MSA-yta för 
Halmstads flygplats. MSA-ytan utgörs av en cirkel med radien 
55 kilometer räknat från flygplatsens landningshjälpmedel, inom 
vilken uppförande av höga byggnader eller andra föremål kan 
påverka flygtrafiken negativt.

Teknisk infrastruktur

Fibernät

Utbyggnad av fibernätet pågår i Åstorps kommun. År 2020 hade 
76 procent av kommunens hushåll bredband via fibernät, enligt 
en kartläggning utförd av Post- och telestyrelsen (Post- och 
telestyrelsen, 2021). Skillnaderna mellan tillgången till fiber skiljer 
sig dock stort inom kommunen. Inom tätort eller småort är 
tillgången 81 procent och utanför tätort och småort är tillgången 
till fiber 19 procent. Tillgång till 4G-nät är dock 100 procent såväl 

inom som utanför tätort och småort i Åstorps kommun (Post- 
och telestyrelsen, Bredbandskartan, 2021).

Vatten och avlopp

Åstorps kommun är huvudman för det kommunala VA-nätet men 
driften sköts av NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 
AB. Vatten- och avloppsnätet i kommunen är ansträngt och en 
utbyggnad av VA-nätet krävs i takt med framtida exploateringar, 
för att möta det ökade trycket. 

Dricksvatten i kommunen kommer från den 
grundvattenförekomst som finns inom kommunen. 
Vattenreningsverk finns i Åstorp och Kvidinge och kommunens 
miljökontor utför tillsyn på anläggningarna. Vattentillgången 
i grundvattenförekomsten bedöms vara god men 
vattenreningsverkens kapacitet begränsar vid hög efterfrågan 
på dricksvatten och det finns behov av att utreda placering 
av ett nytt vattenreningsverk. I samband med det föreslås 
också att en kommunövergripande vattenförsörjningsplan tas 
fram som beskriver både nuvarande allmänna och enskilda 
dricksvattentillgångar samt möjliga framtida förändringar. 

Inom Åstorps kommun finns två huvudavrinningsområden, 
Rönne å samt Vege å, vilka påverkas av utsläpp från enskilda 
avlopp. Kommunen har två kommunala avloppsreningsverk 
med gällande miljötillstånd, ett i Nyvång med Humlebäcken 
som recipient och ett i Kvidinge med ett biflöde till Rönne 
å som recipient för renat avloppsvatten. En stor del av de 
verksamhetsområden för kommunalt avlopp som pekas ut i 
kommunens strategi för vatten och avlopp på landsbygden 
har verkställts och byggts ut. Kvar är Västra Broby och 
möjligtvis Snuggarp, Rörspjäll och Sånna som kan bli aktuella 
för en kommunal anslutning i samband med kommande 
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exploateringar. 

Framtida projekt och utveckling i kommunen kommer kräva 
investeringar i avloppsreningsverken. Om Kvidingeverket ska 
fortsätta vara i drift behöver det moderniseras eller så behöver 
avloppsvattnet ledas till Nyvång. För att säkra kommande 
avloppsförsörjning har kommunen ansökt om tillstånd att bygga 
ut Nyvångsverket. I ett första skede blev ansökan inte beviljad av 
Miljöprövningsdelegationen med hänvisning till att utbyggnaden 
skulle innebära en försämring av Humlebäckens ekologiska 
status. NSVA har för kommunens räkning överklagat beslutet 
men oavsett utfall behöver kommunen ta höjd för att ett ökat 
utsläpp av avloppsvatten från kommunen innebär en påverkan 
på vattenmiljöerna som kräver att försiktighetsåtgärder vidtas. 

Avfall

Åstorps kommun ingår i NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB), som ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 

För Åstorps kommun finns en avfallsplan som har tagits fram 
gemensamt med ett antal närliggande kommuner. Planen 
inkluderar mål för hur avfallsmängden i kommunen ska minskas 
och kopplar an till de globala målen i Agenda 2030, EU-direktiv 
samt nationella och regionala miljömål och lagar. 

Vid utveckling och exploatering ska en hänsynsfull 
avfallshantering, som går i linje med kommunens avfallsplan, 
eftersträvas.

Grustäkter och grundvatten

Sand- och grusavlagringen på Kvidingefältet norr om Söderåsen 

i kommunens östra delar är både en källa till naturgrus som är 
en väsentlig råvara i exploateringsprojekt men också en viktig 
reservoar för grundvatten. Det innebär att omvärldens behov 
av täkter för att bryta jungfruligt naturgrus lätt hamnar i konflikt 
med behovet av att bevara grusavlagringarna för att skydda 
vattentäkten.

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Skåne har 
Länsstyrelsen pekat ut Åstorps kommuns grundvattenförekomst 
som en regionalt intressant vattenförekomst för 
dricksvattenförsörjningen i Skåne i dag och i framtiden. 
Grustäkten i Kvidinge har lång historia och täktverksamheten har 
satt en tydlig prägel på landskapet nedanför Söderåsen norr om 
Maglaby. All täktverksamhet utövar en påverkan på omgivningen, 
både på landskapsbilden men också genom trafikbelastningen 
med buller och hantering av miljöfarliga ämnen. De pågående 
täkterna ligger inom den primära skyddszonen för Kvidingefältets 
vattenskyddsområde och när gruset bryts och transporteras 
iväg minskas också skyddslagret för grundvattnet. När täkternas 
miljötillstånd löpt ut ser Åstorps kommun att området återställs, 
för att säkra det långsiktiga skyddet för grundvattnet och att 
områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och utvecklas.

Energiproduktion

Energiförsörjningen är en väsentlig del i ett fungerande samhälle 
och är en avgörande del för att uppnå miljömål, såväl regionala 
som nationella och globala. Vid nybyggnation är det av vikt att 
miljövänliga energialternativ används och målet är att skapa ett 
robust samhälle med god energiförsörjning för såväl dagens 
invånare som kommande generationer. Produktionen av hållbar 
energi är dock enbart en del av lösningen för att nå klimatmålen. 
Det är även av stor vikt att minska energiförbrukningen samt att 
använda återvunnen energi. 
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Ett av Generationsmålets sju så kallade strecksatser (som 
förtydligar målets innebörd och visar vad miljöpolitiken 
ska fokusera på) är: andelen förnybar energi ökar och 
energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.

Generationsmålet har antagits för att nå de globala 
målen i Agenda 2030. Generationsmålet visar på den 
samhällsomställning som krävs för att vi ska kunna lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till kommande 
generationer.

Användningen av förnybar energi i förhållande till slutlig 
energianvändning var 55 procent under 2018. Under de senaste 
tio åren har andelen förnybart ökat med 10 procentenheter. 
Sverige har som mål att andelen förnybar energi ska vara 
50 procent år 2020. Denna nivå passerades år 2012. (källa: 
Naturvårdsverket).

Vindkraft

Vindkraft är ett sätt att bidra till fossilfri energiproduktion. I 
Åstorps kommun finns Vindbruksplanen från 2013 som utgör 
utgångspunkt för planeringen. Planen bedöms fortfarande 
vara aktuell med nuvarande förutsättningar men vid eventuellt 
framtida behov av utökad försörjning med vindkraft behöver 
vindbruksplanen uppdateras med översyn av nya lämpliga 
platser för etablering.

Förutsättningarna för etablering av vindkraftverk är dock 
begränsade i Åstorps kommun på grund av influensområde för 
flyghinder till Ängelholms flygplats. Inom detta kan tillkomsten 
av höga anläggningar påverka flygverksamheten. Hela Åstorps 
kommun ligger även inom MSA-yta för Ängelholms flygplats och 
del av kommunen ligger inom MSA-yta för Halmstads flygplats. 
Inom MSA-yta kan uppförande av höga byggnader eller andra 
föremål påverka flygtrafiken negativt.

Det finns i dagsläget två vindkraftverk i Åstorps kommun och 
ett område strax öster om de befintliga vindkraftverken är under 
projektering (Länsstyrelsen och Energimyndigheten 2020).

Vid projektering av vindkraftverk krävs enligt Vindbruksplanen 
(Åstorps kommun, 2013) detaljerad analys av landskapet för att 
hitta lämplig placering, storlek och utformning på verken med 
hänsyn till landskapets struktur och skalighet. Vid misstanke om 
att en placering kan utgöra fara för fågelliv vid en specifik plats 
eller viktiga fågelvägar ska en inventering göras.

Kommunens energiplan behöver uppdateras och en strategi 
för hur energiproduktion generellt ska utvecklas i kommunen 
behövs. En framtida revidering av energiplanen kan då också 
inkludera förutsättningar och lämpliga platser för produktion av 
förnyelsebar energi i kommunen där även vindkraft inkluderas, 
för att ge en samlad bild av energiproduktion i kommunen.
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Naturgasledningar

Det svenska gasnätet består av ett stamnät med ett antal mät- 
och reglerstationer. Gasledningen behövs för att upprätthålla 
ett robust och fungerande samhälle. I Åstorps kommun finns 
olika sträckningar. Gasledningen har ett skyddsavstånd på 
25 - 100 meter på varje sida om ledningen. Detta ska beaktas i 
planeringen.

För naturgasledningar gäller Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om ledningssystem för naturgas, MSBFS 
2009:7.

I planförslaget har hänsyn tagits till sträckningen för 
naturgasledningen. 

Skyddsrum

Tillgång till befintliga skyddsrum är ett allmänt intresse 
enligt 2 kap PBL. I Åstorps kommun finns ett stort antal 
skyddsrum i Åstorps tätort samt Nyvång. Inga av de föreslagna 
utvecklingsområdena i översiktsplanen bedöms påverka 
skyddsrummen och vidare är utvecklingsområdena belägna 
med god närhet till de befintliga skyddsrummen. I Hyllinge och 
Kvidinge finns inga kända skyddsrum i dagsläget. Det är MSB 
som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum och 
inriktningen är att de ska bevaras så långt det går. Ytterst är det 
dock riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens 
framtid.

I MSB:s karttjänst "Skyddsrumskarta" finns samtliga registrerade 
skyddsrum i Sverige. 

Risk- och sårbarhetsanalys

I Åstorps kommuns Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 
från 2019 identifieras samhällsviktiga verksamheter inom 
kommunen. Detta är för Åstorps kommuns del exempelvis 
polis, räddningstjänst, socialtjänst, vårdcentral, skolor, 
dricksvattenförsörjning, avloppshantering, avfallshantering, 
energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, transporter samt 
informationskanaler som kommunens hemsida, sociala medier, 
radio och tv. Den fysiska planeringen kan bidra till ett robust och 
resilient samhälle som står emot utmaningar vid händelse av 
kris genom stärkt tillgänglighet för exempelvis transporter, god 
tillgång till samhällsviktiga funktioner samt en välutbyggd digital 
infrastruktur. Inte minst Covid 19-pandemin har påvisat vikten av 
en stark och säker digital infrastruktur. 

I översiktsplanen föreslås orterna utvecklas utifrån den befintliga 
strukturen, vilket medför god närhet till befintliga funktioner 
och transportvägar. Att verka för trygga offentliga miljöer lyfts 
också i planen, liksom stärkt tillgång till kommunal service och 
hälsofrämjande miljöer. 

5.2.7 Klimatförändring och klimatanpassning

Klimatförändring

Klimatförändringens effekter på naturliga och mänskliga 
system har observerats världen över. Mycket talar för att den 
uppvärmning som orsakats av antropogena utsläpp fram till i 
dag kommer kvarstå i en lång tid framöver och kommer fortsätta 
orsaka ytterligare långsiktiga förändringar i jordens klimat, 
enligt FN:s klimatpanel IPCC (2018). För att stabilisera klimatet 
krävs det att de globala utsläppen av växthusgaser upphör, 
och ju snabbare detta sker desto mindre blir de långsiktiga 
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klimatförändringarna. I samband med en klimatkonferens i Paris 
2015 enades världens länder, i det så kallade Parisavtalet, om 
att den globala temperaturökningen ska hållas till väl under två 
grader och att man ska sträva efter att begränsa den till en och 
en halv grad (Naturvårdsverket, 2021). 

Framtida klimatrelaterade risker beror på hur fort uppvärmningen 
går, dess högsta nivå och hur länge den varar. Redan vid en och 
en halv grads global uppvärmning är klimatrelaterade risker för 
naturliga och mänskliga system högre jämfört med i dag, men 
lägre än vid en två graders uppvärmning, enligt IPCC (2018). 
För de flesta regioner innebär en ökad global uppvärmning 
ökad medeltemperatur på land såväl som till havs, en ökning 
av varma extremer i bebodda områden, en ökning av kraftig 
nederbörd, större sannolikhet för torka i vissa regioner samt en 
stigande havsnivå globalt. En del effekter kan vara ihållande eller 
oåterkalleliga, exempelvis förlusten av vissa ekosystem. Även 
om världen lyckas begränsa den globala uppvärmningen till en 
och en halv grad under 2000-talet väntas havsnivån, enligt IPCC, 
fortsätta stiga även efter år 2100. 

Det går inte att förutse exakt vilken temperaturutveckling som 
kommer realiseras i framtiden, eftersom det hänger ihop med 
hur världen lyckas minska de globala utsläppen. För att kunna 
utforska vilka möjliga alternativ för framtiden som finns, hur 
de kan se ut och vilka konsekvenser det medför används 
olika scenarier. FN:s klimatpanel IPCC använder så kallade 
utsläppsscenarier (RCP:er) för att sammanfatta och skapa 
representativa alternativ som visar på fyra olika vägar som 
utsläppen och därmed klimatförändringen skulle kunna ta. RCP-
scenarierna baseras på antaganden om växthusgasutsläppens 
utveckling, markanvändning och utveckling för utsläpp 
av luftföroreningar, det vill säga faktorer som driver på 
klimatförändringarna. 

Klimatanpassning

I Skåne består klimatförändringarnas effekter av förändringar 
i temperatur, nederbörd, havsnivå, på infrastruktur och 
samhällsfunktioner, på skogs- och jordbruk liksom den 
biologiska mångfalden och människors hälsa (enligt en rapport 
framtagen vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds 
universitet, 2015). Oberoende av vilket klimatscenario framtiden 
för med sig är klimatanpassning en nödvändig del i Skånes 
klimatarbete och de beslut som tas framöver kan komma att 
påverka klimatrelaterade risker under en lång tid framöver. 
Klimatanpassning handlar om att vidta förebyggande åtgärder 
för att minska sårbarheten för klimateffekter på kort sikt 
såväl som på lång sikt och innebär konkret att man anpassar 
samhällets system och miljöer för att bättre kunna hantera 
klimatrelaterade risker och skador, eller för att på bästa sätt 
utnyttja de nya förhållandena. De klimateffekter som nämns i 
avsnittet har prioriterats som viktiga med utgångspunkt i dels 
framtida scenarier för regionen i kombination med de risker 
som kan utläsas med hänsyn till Åstorps kommuns lokala 
förutsättningar. 

Förändring i temperatur

Sverige tros få en kraftigare uppvärmning jämfört med 
den globala genomsnittliga uppvärmningen, vilket gör att 
en global uppvärmning på två grader kommer leda till en 
större temperaturhöjning hos oss. Enligt SMHI beräknas 
årsmedeltemperaturen i det framtida Sverige år 2071–2100 ha 
ökat från mellan två till sju grader jämfört med perioden 1971–
2000, beroende på region och utsläppsscenario. För Skånes del 
beräknas temperaturförändringen för samma tidsperiod till en 
ökning mellan två och fyra grader beroende på scenario (enligt 
en kartläggning gjort på uppdrag av SMHI utifrån de olika RCP-
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scenarierna). Temperaturökningar väntas för samtliga årstider 
i Skåne, varav de största ökningarna väntas under sommar 
respektive vinter. Sammantaget indikerar det att vinterperioden 
kommer bli kortare och sommaren längre jämfört med i dag. 
Klimatförändringen förväntas även innebära att extremväder 
som värmeböljor i framtiden kommer att inträffa oftare och pågå 
under längre tid jämfört med i dag (FN:s klimatpanel IPCC, 2014).

Risker och hälsoeffekter

Några av de hälsoeffekter som klimatförändringar förväntas 
medföra är ökad dödlighet och försämrad förmåga att arbeta vid 
hetta. Just värmerelaterade dödsfall bedöms vara ett påtagligt 
hälsohot för Sveriges del. Riskgrupper för exponering för värme 
är framför allt äldre personer, personer som tar vissa mediciner, 
kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn 
och gravida (Folkhälsomyndigheten, 2017). Effekter av högre 
temperaturer och värmeböljor antas förstärkas i stadsmiljö, 
på grund av uppkomsten av så kallade "urbana värmeöar" 
(IPCC, 2018). Detta fenomen uppstår genom att hårdgjorda 
ytor bestående av sten, asfalt, betong och tegel absorberar 
och lagrar värme i större utsträckning än vad exempelvis en 
vegetationsyta gör och avger värme under lång tid till luften 
omkring, vilket resulterar i att den lokala temperaturen kan vara 
4-5 ºC högre än den omgivande landsbygden (enligt en rapport 
från Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, 
2015). Vidare kan temperaturökningar i områden där det redan 
finns förhöjda halter av luftföroreningar leda till att mängden 
av vissa luftföroreningar ökar, till exempel ökar värmeböljor 
koncentrationen av marknära ozon och denna kombination ökar i 
sin tur dödligheten. 

Åtgärder för att hantera ökade temperaturer

Det finns studier som menar att den i särklass viktigaste 
åtgärden för att bibehålla en lägre temperatur i den urbana miljön 
är bevarandet av grönområden (se till exempel Thoni, 2017). 
Då översiktsplanen innefattar förslag på förtätning är det ur 
klimatanpassningssynpunkt av stor vikt att se till att förtätningen 
inte sker på bekostnad av grönområden. Effekten som urbana 
värmeöar medför har potential att lindras genom att exempelvis 
förändra struktur och form i den byggda miljön, kombinerat med 
en integrering av gröna och blå områden. 

Att anlägga gröna tak eller väggar är ett sätt öka mängden 
vegetation och ändra strukturen på den byggda miljön. 
Växtligheten bidrar med vattenavdunstning till luften och minskar 
byggnadens absorption av solstrålning, vilket i sin tur medverkar 
till att sänka lufttemperaturen lokalt. En annan relevant aspekt 
är att gröna tak och väggar har potential att sänka byggnadens 
energiförbrukning och därmed bidra till minskade utsläpp av 
växthusgaser. Växtligheten kan genom avdunstning och minskad 
absorption av solljus bidra till kylande effekt och gröna tak kan 
främst genom substratet bidra till en isoleringseffekt. 

Skogar, parker och gatuvegetation kyler luften genom 
avdunstning/transpiration och erbjuder skugga och kan på så 
vis reducera luft- och marktemperatur. Därigenom minskar 
vegetation effektivt värmepåfrestningen i urbana eller hårdgjorda 
miljöer och utöver det bidrar den även till upptag av koldioxid. 
Genom att planera för grönstruktur kan förutsättningar skapas 
för att dämpa effekterna av högre temperaturer.

I Åstorps kommun bedöms störst risk för värmeöar finnas inom 
verksamhetsområdena, där stora mängder hårdgjord yta samt 
brist på vegetation och växtlighet råder. I dessa områden blir det 
därmed viktigt att skapa öppna vattenytor och grönstrukturer 
som kan erbjuda svalka. Det är även viktigt att förtätning av 
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tätorterna sker med hänsyn till grönstrukturen, för att undvika 
risken för värmeöar i tätorterna. Att anlägga värmedämpande 
ytor som grönytor med träd, möjlighet till skugga, vattendrag eller 
dammar blir extra viktigt i närheten av äldreboenden, sjukhem, 
förskolor och skolor.

Dricksvattenförsörjning och klimatförändring

Dricksvatten i Åstorps kommun kommer från 
den grundvattenförekomst som finns inom 
kommunen. Grundvattnen utgör en viktig del i det hydrologiska 
kretsloppet och förändringar i temperatur och nederbörd 
påverkar den mängd grundvatten som finns tillgänglig för olika 
typer av användning. I dagsläget har grundvattennivåerna sin 
lägsta nivå under tidig höst, som sedan stiger fram till tidig vår 
då nivåerna är som högst. Ett förändrat klimat påverkar detta 
mönster. Högre temperaturer sommartid medför en längre 
växtsäsong och ökad avdunstning, vilket i sin tur minskar den 
mängd vatten som bidrar till grundvattenbildningen (SMHI, 
2019). Ökade nederbördsmängder under vintern leder till 
stigande flöden i vattendrag och ytavrinning. Med mer intensiva 
skyfall ökar risken för ras, skred och slamströmmar (SMHI, i 
samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning, 
2019). Kombinerat med stigande havsnivåer kan det resultera 
i fler och mer allvarliga flöden, med översvämningar som 
mobiliserar föroreningar och smittoämnen, som i sin tur kan 
påverka produktionsanläggningar och ledningsnät.

Även dricksvattnets kvalitet, med hänsyn till förekomsten av 
oönskade ämnen och mikroorganismer, påverkas. Normalt sett 
har grundvatten en jämnare och lägre temperatur än ytvatten, 
men till följd av klimatförändringen förväntas även grundvattnets 
temperatur stiga. Grundvattnets kvalitet är sammankopplad med 
markens geologiska förutsättningar och bestäms av i hög grad 

av de processer som sker i samband med vattnets infiltration 
i marken och vid bildningen av grundvatten och det är svårt 
att förutsäga hur klimatförändringen kan komma att påverka 
dessa processer. Andra faktorer som kan medföra konsekvenser 
för grundvattenkvaliteten är förändrad markanvändning samt 
stigande havsvattennivå, som kan innebära hot mot kustnära 
grundvattentäkter genom att saltvatten tränger in i täkten.

Hälsoeffekter

Kraftiga regn, översvämningar och ökade vattenflöden kan 
orsaka att sjukdomskallande bakterier och mikroorganismer, 
som lever naturligt i marken, kontaminerar vattentäkter, brunnar 
och vattendrag och på så vis leder till utbrott av vattenrelaterade 
sjukdomar. Med ökade temperaturer och försämrad 
vattenkvalitet finns även risken att mikroorganismer växer till 
sig i ledningsnätet. Vidare är bekämpningsmedel redan i dag ett 
relativt utbrett problem för yt-och grundvatten i Skåne. Ökade 
flöden till följd av kraftig nederbörd kan resultera i att denna 
problematik ökar och att föroreningar som pesticider och andra 
kemikalier förorenar grundvatten och brunnar.

Åtgärder

Det är svårt att förutse till vilken grad förändringar i temperatur 
och nederbörd kommer påverka markprocesser och 
dricksvattenförsörjning i regionen. Sannolikt kommer risken för 
oönskade händelser eller akuta kriser i dricksvattenförsörjningen 
öka i framtiden och samhället behöver aktivt planera 
för att kunna möta utmaningarna med den framtida 
dricksvattenförsörjningen. Det är därför av stor vikt att 
dricksvattenförsörjning beaktas i ett tidigt skede i planprocessen, 
och den behöver även vara en del av alla planeringssteg (SMHI, 
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i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning, 
2019). Inrättande av vattenskyddsområden med lämpliga 
vattenskyddsföreskrifter medför att dricksvattenförsörjningen 
till en högre grad kan säkras. En långsiktigt hållbar vattentillgång 
är beroende av fungerande ekosystem, varför planeringen även 
behöver ta hänsyn till och utgå från avrinningsområden och 
ekosystem. Vidare är hanteringen av dagvatten i tätorter en 
viktig del av vattenförvaltningen, då förorenat dagvatten från 
den urbana miljön påverkar mottagande vattendrag och bäckar. 
Genom en klimatanpassad dagvattenhantering kan risker som 
extrem nederbörd, mer intensiva skyfall och översvämningar 
motverkas (SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för 
klimatanpassning, 2019).

För den framtida dricksvattenberedningen är det 
viktigt att elnät och reservkraftförsörjning är säker och 
tillräckligt utbyggd, då elkraft är nödvändigt för såväl 
grundvattenpumpar som ytvattenintag. Skyddet av nuvarande 
och utvalda möjliga dricksvattenresurser bör planeras med 
utgångspunkt i ett regionalt och långsiktigt perspektiv. SGU 
lyfter vikten av att kommunala myndigheter upprättar 
vattenförsörjningsplaner som kontinuerligt uppdateras. På 
många sätt är vattenförsörjningen en regional planeringsfråga 
som är beroende av samarbete, helhetssyn, långsiktighet 
och anpassningsförmåga för att kunna möta effekter som 
klimatförändringar för med sig.

5.2.8 Översvämning

Lågpunktskartering och svämplan

Kartan visar lågpunktsområden, det vill säga områden som 
vid nederbörd kan bli vattenfyllda. Lågpunktskarteringen ger 
en indikation på möjliga lågpunkter eller instängda områden 

i landskapet. Den baseras inte på någon specifik regnmängd 
och ger ingen information om avrinningen från en lågpunkt till 
en annan, utan redogör för de topografiska förhållandena för 
lågpunktsområden. Risken för områdena att översvämmas kan 
påverkas av olika typer av åtgärder, exempelvis dikningsföretag, 
som redovisas i kartan. 

Svämplan, eller åplan, är den låglänta ytan som ligger vid sidan 
av vattendragsfåran i flacka landskap och som återkommande 
översvämmas vid högflöden. För att öka vattendragsfårans 
kapacitet och minska frekvensen av översvämningar har fåran 
på många platser rensats och fördjupats av människan, men 
är flödena tillräckligt stora kan svämplanen ändå komma att 
översvämmas. Buffringshöjden är i kartlagret satt till 1,5 meter 
från beräknad mittfåra och har angetts av länsstyrelsens 
Fiske och vattenvårdsenhet, för att täcka in ytor som utmed 
de flesta vattendragen utgjort naturliga svämplan. Nivån är 
generaliserad och vattenytan kan utmed vissa vattendrag nå 
högre vid ett medelhögvattenflöde, och utmed vissa kraftigt 
fördjupade vattendrag nås nivån först vid högvattenflöden 
med långa återkomsttider. Redovisningen av vad som 
naturligt har varit svämplan ger emellertid en kartläggning av 
översvämningsrisken.

Översvämning

I kartan visas även högsta beräknade flöde i Rönne å. Vid stora 
nederbördsmängder riskerar i första hand lågpunktsområdena 
samt områden i nära anslutning till vattendragen att 
översvämmas. För att avlasta vattendragen är det av stor vikt 
att fördröjande åtgärder anläggs i strategiska lägen, som kan 
hantera dagvatten. Vid ianspråktagande av mark är det viktigt 
att hänsyn tas till områdets förmåga att hantera dagvatten 
och höjda nivåer i vattendragen. Insatser för att hantera 
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eventuell problematik gällande detta behöver planeras tidigt i 
processen, för att undvika att hälsa eller egendom tar skada av 
översvämning.

Översvämningskarteringarna visar vattnets utbredning vid tre 
olika flöden - det beräknade högsta flödet samt klimatanpassat 
100-årsflöde och 200-årsflöde för slutet av seklet. Med en 
händelses återkomsttid menas att den inträffar eller överträffas 
i genomsnitt en gång under denna tid. Det innebär att 
sannolikheten för exempelvis ett 100-årsflöde är 1 på 100 för 
varje enskilt år. Sannolikheten för att flödet ska inträffa en gång 
under 100-årsperioden är 63 procent och sannolikheten att det 
ska inträffa två gånger under samma period är 40 procent.

I delar av kommunen finns det en risk att befintlig bebyggelse 
drabbas av översvämningar i samband med kraftiga regn och 
skyfall. I Hyllinge, Nyvång och östra Åstorp är lera, med dålig 
förmåga att infiltrera ytligt vatten, den dominerande jordmånen. 
De översvämmade gruvgångarna i Nyvång och Hyllinge samt 
naturligt högt grundvattenstånd i Hyllinge som också ligger i 
en lågpunkt innebär en ytterligare förhöjd risk för till exempel 
källaröversvämningar. För att minska risken för befintlig 
bebyggelse i översvämningsutsatta områden är det viktigt att 
tillräckligt stora ytor avsätts för skyfallshantering. Kommunen 
behöver också fortsätta arbetet med att utveckla hanteringen 
av dagvattnet enligt dagvattenplanen med fokus på naturliga 
och ekologiska lösningar, samt avsätta allmän platsmark för 
omhändertagande av dagvatten.

Förändring i nederbörd 

I Sverige väntas klimatförändringar medföra en ökning 
i årsmedelnederbörd, med ökade mängder i norr under 
vintern och minskade mängder söderut på sommaren, enligt 

SMHI:s klimatscenarier för landet. Även i Skåne väntas större 
regnmängder i ett framtida klimat, framför allt vintertid, och 
årsmedelnederbörden uppskattas till 15–25 procent till seklets 
slut. För länet väntas vidare en ökning av årstillrinning i slutet av 
seklet, där den största ökningen sker vintertid. Tillrinning med 
en återkomsttid med 10 respektive 100 år ser ut att öka i länet, 
enligt SMHI. 

Klimatförändringarna förväntas leda till ökad förekomst, längd 
och intensitet på nederbörden, vilket innebär en påfrestning i 
det befintliga dagvattensystemet. Tätorters hårdgjorda yta leder 
till att nederbörden har svårt att tas upp av marken och riskerar 
i stället att ansamlas och orsaka översvämningar. Om stora 
mängder dagvatten snabbt förs ut till VA-nätet finns risken att 
orenat och miljöfarligt spillvatten leds ut till källare eller på gator. 
Extra sårbara är stadsområden med kombinerade system för 
spillvatten och dagvatten. Av Åstorps kommuns dagvattenplan 
framgår det att kapaciteten i ledningsnätet i Åstorp snart är 
nådd och det finns därför liten möjlighet att ta emot ökande 
volymer vatten. Inriktningen att förtäta inom befintliga tätorter 
i kommunen kan innebära en ökad andel hårdgjord yta, vilket 
kan intensifiera belastningen på den grå infrastrukturen vilket 
i sin tur späder på risken för översvämningar. Av kommunens 
dagvattenpolicy framgår det att dagvatten ska hanteras som 
en resurs som gynnar den urbana miljön, att föroreningar ska 
begränsas innan de når recipient samt att dagvattnet ska 
reduceras. I dagsläget fördröjs enbart hälften av vattnet från 
Åstorps tätort via en dagvattendamm. Resterande, liksom allt 
dagvatten från Nyvång och Kvidinge, leds direkt till recipient utan 
rening eller fördröjning.

Olika typer av grönstrukturer i form av exempelvis gröna 
tak och väggar, träd och infiltrationsbäddar innehar flera 
klimatreglerande funktioner och har potential att fördröja vatten, 
ta upp koldioxid, erbjuda svalka, förbättra luftkvalitet, främja 
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biologisk mångfald samtidigt som den skapar attraktivitet och 
rekreationsvärde för nya utvecklingsområden. Det är således ur 
klimatanpassningssynpunkt av stor vikt att se till att förtätningen 
inte sker på bekostnad av grönområden, för att motverka ökad 
översvämningsrisk till följd av större hårdgjorda ytor. 

Åtgärder för att hantera ökad mängd nederbörd och 
översvämning

Åtgärder för att minska risken för översvämning kan handla 
om att planera för att minska andelen hårdgjord yta samt 
avsätta mark för att samla upp, fördröja och avleda dagvatten. 
Genom att efterlikna naturliga system som infiltrerar, fördröjer 
eller samlar upp vatten lokalt kan belastningen på VA-nätet 
och risken för översvämning minskas. Landskapsbaserad 
eller naturbaserad dagvattenhantering har potential att 
medföra flera positiva effekter såsom förmåga att hantera 
översvämningsproblematik, rena dagvatten, gynna biologisk 
mångfald samt bidra till attraktivitet och rekreation i 
staden. Dagvatten kan hanteras genom att anlägga öppna 
dagvattenlösningar som inkluderar bland annat infiltration 
genom gröna tak och vegetation, dagvattenkanaler, dammar, 
översvämningsområden, diken och regnträdgårdar. Vid 
omfattande skyfall hinner inte allt vatten infiltreras, varför det 
kan behövas strategiskt placerade översvämningsområden som 
exempelvis parkeringsplatser, lekplatser eller mer storskaliga 
lösningar som fördröjningsdammar och våtmarker.

Villaträdgårdar utgör en betydande del av en tätorts totala 
grönyta, där fastighetsägaren exempelvis skulle kunna anlägga 
regnträdgårdar. Gröna tak har potential i att reducera det 
sammanlagda regnflödet men har inte lika god effekt för att 
minska toppflödet under ett längre skyfall. Framför allt är det 
substratet i taket som binder vatten, varför ett djupare tak binder 

mer än ett tunnare. Dagvattendammar är konstruerade i syfte att 
fördröja flödet av vatten och sediment genom dels sin design, 
exempelvis sitt djup, och dels genom växter. Förutom förmågan 
att ta hand om och fördröja regnvatten kan dammar bidra till 
att ge områden en estetiskt tilltalande karaktär och bidra till 
biologisk mångfald. Dammens vegetation renar även vattnet 
från föroreningar och i framtiden kan rening av vatten med 
hjälp av dammar och våtmarker bli viktigt om vattenbrist råder. 
Dagvattendammar minskar även avrinningen av förorenat vatten 
till naturliga vattensystem i närmiljön, vilket minskar belastning 
och risken för erosion längs vattendragen.

Att planera för gröna och blå strukturer som har en 
vattenbuffrande effekt är en viktig förebyggande åtgärd för 
att minska risken för kostsamma översvämningar. Naturliga 
vattensystem som våtmarker, åar och floder utgör ett skydd 
mot översvämningar orsakade av extrema nederbördsmängder 
eller stigande havsnivå. Ett stort antal stadsnära vattensystem 
har historiskt sett dränerats och ändrats på bekostnad av 
bebyggelse, infrastruktur eller jordbruksmark. Att bevara och 
restaurera våtmarker och vattendrag kan därmed utgöra 
effektiva åtgärder för hantering av dagvatten.

En annan möjlighet är att vid anläggning av struktur som 
parkeringsplatser, gång-och cykelstråk arbeta med permeabel 
asfalt och betong, för att reducera toppflöden och förlänga 
flödestiden.

5.2.9 Luft- och vattenkvalitet

Här redovisas angivna föreskrifter (miljökvalitetsnormer) 
som gäller för luft och vatten. Syftet är att varaktigt skydda 
människors hälsa eller miljön samt att avhjälpa skador 
på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
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Miljökvalitetsnormer ska exempelvis ange föroreningsnivåer 
eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan 
fara för olägenheter av betydelse. De ska också ange nivåer 
som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för 
påtagliga olägenheter, eller högsta eller lägsta förekomst i yt- 
och grundvatten av organismer som kan tjäna till ledning för 
bedömning av tillståndet i miljön.

Luftkvalitet

Luften vi andas har stor påverkan på vår hälsa och 
luftföroreningar kan i värsta fall förkorta vår livslängd. 
Hälsofarliga ämnen i luften är bland annat marknära ozon, 
inandningsbara partiklar, vissa kolväten och kväveoxider. 
Föroreningar från bland annat vägtrafik, industri- och 
energiproduktion samt skogs- och jordbruksmaskiner 
kan leda till exempelvis försurning, övergödning och 
klimatförändringar. Vissa ämnen kan också orsaka skador på 
ytor av metall, plast och kalksten på exempelvis byggnader 
och kulturhistoriskt värdefulla föremål eller försämra 
grödors utveckling på åkermark. Luftföroreningar kan alltså 
innebära en ökad ekonomisk samhällsbelastning i form av 
större behov av sjukvård, försämrad matproduktion och 
ökade reparationskostnader. En bra luftkvalitet med låga 
föroreningsvärden bidrar både till en förbättrad miljö och till 
människors hälsa i stort.

För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen 
med stöd av miljöbalkens femte kapitel tagit fram 
miljökvalitetsnormer för luft. I luftkvalitetsförordning (2010:477) 
beskrivs miljökvalitetsnormer för luft, vilka enligt plan- och 
bygglagen ska följas vid planläggning. Normer för utomhusluft 
och luftkvalitet finns i miljöbalkens femte kapitel och där anges 
vilka värden för olika hälsofarliga ämnen som är godtagbara 

för människors hälsa.  Miljökvalitetsnormerna är således 
kvalitetskrav på luftkvaliteten och anger gränsvärden för olika 
hälsofarliga ämnen som kvävedioxider, kväveoxider, svaveldioxid, 
partiklar (PM 10 och PM 2,5), kolmonoxid, bensen, bly, ozon 
med flera. Genom att vid planläggning följa de krav som 
ställs i regeringens framtagna miljökvalitetsnormer kan både 
kommunens miljö och människors hälsa skyddas. 

Med stöd av 26 och 33 § luftkvalitetsförordningen (2010:477) har 
Naturvårdsverket tagit fram föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 
(NFS 2016:9) vilka gäller mätning, modellbeskrivning, objektiv 
skattning, redovisning och rapportering av resultat för den 
kontroll av miljökvalitetsnormer i utomhusluft som kommunerna 
ansvarar att genomföra enligt 26 § luftkvalitetsförordningen 
(2010:477). Föreskrifterna gäller även formerna för redovisning 
av ett åtgärdsprogram enligt 33 § luftkvalitetsförordningen.

Det har gjorts preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft 
som bland annat innebär betydligt lägre koncentrationer än 
motsvarande gällande miljökvalitetsnorm. 

Kommunen är ansvarig för att miljökvalitetsnormerna för luft 
följs och Åstorps kommun ingår i en regionalt samordnad 
kontroll av luftkvaliteten via Skånes luftvårdsförbund som sköts 
via miljöförvaltningen i Malmö. 

Det beräknade årsmedelvärdet för partiklar (PM10) ligger 
generellt mellan 13 och 15 µg/m3 inom Åstorps kommun, enligt 
en mätning från 2017 som gjordes i samarbete med Åstorps 
kommun, Malmö stad och Skånes Luftvårdsförbund. Dessa 
halter ligger under miljökvalitetsnormen (MKN) på 40 µg/m3 
och även under den nedre utvärderingströsklen (NUT) på 20 µg/
m3. Bedömningen då var att partikelhalterna i kommunen är 
så låga att inga uppföljande mätningar var nödvändiga inom 
den närmaste framtiden. Enligt Luftvårdsförbundets rapport 
Årsrapport för Åstorps kommun – 2019 ligger halterna av 
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luftföroreningar i Åstorps kommun under miljökvalitetsnormerna 
och under gränsvärdena i det nationella miljömålet Frisk luft. I 
rapporten noteras dock att halten av inandningsbara partiklar 
(PM 10) har stigit något längs med motorvägen E4:an. 

Källor till luftföroreningar är främst lokala där utsläpp från 
vägtrafik, industri, energiproduktion, jord- och skogsbruk samt 
småskalig förbränning och vedeldning utgör de huvudsakliga 
källorna i Åstorps kommun. Några ämnen, som marknära ozon 
och svaveldioxid, kan transporteras långa sträckor och har ofta 
sitt ursprung utanför både kommunens och Sveriges geografiska 
gräns. För att bevara den goda luften behöver kommunen arbeta 
för att begränsa utsläppen vid källan, särskilt i närheten av 
områden som är utsatta för stora trafikflöden som motorvägen 
och riksväg 21 samt i centrala delarna av kommunens tätorter, 
där byggnationen kan bidra till att hålla kvar och stänga in 
luftföroreningarna. I framtida utveckling av kommunen bör 
förändrade trafikflödens möjliga påverkan på luftkvaliteten 
utredas och åtgärder vidtas för att förhindra att luftkvaliteten 
försämras. I utvecklingen av kommunens bebyggelsestruktur 
både inom och utanför tätorterna bör kommunen underlätta för 
alternativa transportsätt som minskar behovet av vägtrafik inom 
kommunen och i ett större, regionalt perspektiv. 

En annan viktig åtgärd som kan minska negativ hälsopåverkan 
till följd av luftföroreningar i kombination med hög temperatur är 
att minska biltrafiken i innerstäder eller tätorter, där temperaturen 
stiger sommartid och där risken för urbana värmeöar är som 
störst. Utöver att reducera hälsoeffekter från luftföroreningar 
kan åtgärder för att minska biltrafiken i tätorter också bidra till 
att minska buller, minska förbrukning av fossila bränslen samt 
bidra till mer aktivitet till cykel eller till fots. Att översiktsplanens 
utvecklingsområden har pekats ut i anslutning till de befintliga 
tätorterna främjar möjligheten att nyttja den befintliga 
infrastrukturen genom miljövänliga transporter, vilket kan 

medföra minskad användning av fossilbränsledrivna transporter.

Vattenkvalitet

Vatten är en gemensam resurs som vi alla har ett ansvar att 
förvalta väl och vattenförvaltningsarbetet regleras gemensamt 
inom EU av Vattendirektivet. Miljökvalitetsnormer för vatten 
syftar till att skydda vatten eller vattenförekomster, vilket innebär 
att sjöar, vattendrag och liknande ska nå god ekologisk och 
kemisk ytvattenstatus och grundvatten ska ha god kemisk 
grundvattenstatus samt god kvantitativ status. En god ekologisk 
status innebär en liten påverkan av människan vid jämförelse 
med en helt opåverkad miljö och den statusen får inte heller 
försämras i något avseende. I vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) berörs förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön och 
här regleras även statusklassningen och hur miljökvalitetsnormer 
ska fastställas. Normerna påverkar bland annat VA-
verksamheter. Utgångspunkten är att alla vattenförekomster 
ska uppnå miljökvalitetsnormen god status och att ingen status 
ska försämras. När kommunen utvecklas är det därför viktigt att 
vattenperspektivet vägs in så att det inte blir på bekostnad av 
försämrade vattenmiljöer.

Ytvatten

Ytvattnet i Åstorps kommun utgörs av vattendrag, dammar, 
småvatten och vattenförande diken i jordbrukslandskapet. 
Kommunen saknar större sjöar och som inlandskommun 
saknas också en egen kustlinje. Sjöar och vattendrag är viktiga 
för den biologiska mångfalden och möjligheten till rekreativa 
naturupplevelser, fiske och turism.

Kommunens två största vattendrag är Vege å, som rinner 
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genom kommunens sydvästra del norr om Hyllinge, och 
Rönne å, som utgör kommunens gräns i norr mot Klippans 
och Ängelholms kommuner. Det tredje största vattendraget 
är Humlebäcken som korsar kommunen på längden innan 
vattendraget mynnar i Vege å utanför kommunens västra 
gräns. Vattendragens avrinningsområden domineras främst av 
jordbruksmark men även skogsbruk och tätbebyggda miljöer 
ingår. Ingen av kommunens vattenförekomster bedöms uppnå 
miljökvalitetsnormen God ekologisk status enligt Vattendirektivet 
på grund av olika miljöproblem kopplade till övergödning från 
jordbruket, avloppsreningsverk och enskilda avlopp, fysisk 
påverkan genom fördjupning, dikning och uträtning samt 
utsläpp av förorenat dagvatten från tätbebyggelse och vägar där 
föregående fördröjning och rening ofta saknas. En förstudie för 
Humlebäcken har tagits fram under år 2020, i syfte att kartlägga 
och ge förslag på åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten 
i vattendraget. Åtgärdsförslagen inkluderar både kommunal 
dagvattenhantering, återställande av bäckfåran och vidare 
dialog med markägare och åtgärdsförslagen går att genomföra 
vid andra vattendrag än bara Humlebäcken. Åstorps kommun 
deltar i mellankommunal vattenförvaltning genom vattenråden 
för Vege å och Rönne å och ser positivt på att det regionala 
vattenvårdsarbetet utvecklas vidare.

I kommunen finns även några mindre vattendrag, bland annat 
Kölebäcken, Körslättsbäcken och Klövabäcken som alla tre har 
sina källområden på Söderåsen. Klövabäcken rinner genom 
Klövaravinen i kommunens östra kant innan den mynnar i 
Rönne å. Bäcken är relativt opåverkad av mänsklig aktivitet och 
är inte heller särskilt belastad av övergödande näringsämnen. 
I nedre delen av bäcken kan både öring och lax hittas. Delar 
av Klövabäcken ingår i Natura 2000-området Klöva Hallar. 
Körslättsbäcken kommer från Körslättsmossen och bildar i 
Körslättsravinen Söderåsens högsta vattenfall. Från åsen rinner 
sedan bäcken ut i jordbrukslandskapet innan den går ihop med 

Klövabäcken. Kölebäcken är, liksom Humlebäcken, ett typiskt 
jordbruksvatten som är dikat, uträtat och delvis kulverterat. 
Bäcken passerar söder om Åstorp och är en viktig recipient för 
dagvatten från södra industriområdet. Provtagningar i bäcken 
har visat att vattendraget förutom övergödning också är påverkat 
av miljöfarliga ämnen som olika metaller. I Hyllingeskogen ligger 
Hyllingedammen som är den enda kvarvarande dammen sedan 
tegelbrukets tid. I dammen går det både att bada och fiska, bland 
annat gädda.

Enligt kommunens dagvattenplan bedöms föroreningshalten i 
dagvattnet från befintliga industriområden och handelsplatsen i 
Hyllinge kunna utgöra en risk för vattenkvaliteten i vattendragen. 
Fler hårdgjorda ytor med förtätning och utbyggnad av tätorterna 
bedöms kunna leda till försämrad vattenkvalitet i främst 
Humlebäcken, Kölebäcken och Vege å om inte förebyggande 
åtgärder vidtas. Därför ska dagvattenhanteringen i både befintlig 
och tillkommande bebyggelse följa kommunens dagvattenpolicy 
och dagvattenplan så att riktvärdena för föroreningshalter 
i kommunens dagvattenplan inte överskrids. Dagvatten 
ska företrädesvis hanteras med lokala, gröna lösningar. 
Där fördröjande och renande dagvattenåtgärder i befintlig 
bebyggelse är otillräckliga eller helt saknas ska det kompletteras 
eller skapas i samband med ombyggnationer eller upprustningar. 
I tillkommande bebyggelse ska tillräckliga ytor med grön 
infrastruktur för rening och fördröjning av dagvatten skapas.  

Avloppsvatten från kommunens reningsverk i Nyvång 
och Kvidinge och från enskilda avlopp bidrar till utsläpp 
av övergödande näringsämnen. Renat avloppsvatten från 
reningsverket i Nyvång släpps till Humlebäcken som har 
dålig status avseende näringsämnen. Åstorps kommun har 
ansökt om miljötillstånd för att bygga ut reningsverket och 
kommunen måste vidta åtgärder för att förhindra att en ökad 
belastning från reningsverket påverkar Humlebäcken negativt. 
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Verksamhetsområden för kommunalt spillvattennät finns inom 
tätorterna och i Kärreberga stugby, Maglaby och Högalid. Enligt 
kommunens strategi för vatten och avlopp på landsbygden 
planeras det kommunala spillvattennätet också att byggas ut 
till Västra Broby.  Andra områden som kan bli aktuella för en 
kommunal anslutning i samband med kommande exploateringar 
är Snuggarp, Rörspjäll och Sånna. De fastigheter som ligger 
utanför befintliga eller planerade verksamhetsområde för 
kommunalt spillvatten har enskilda avloppsanläggningar. Då 
är fastighetsägaren ansvarig för att det avloppsvatten som 
släpps ut är tillräckligt rent och uppfyller lagstiftningens krav. 
Huvuddelen av kommunens enskilda avlopp ligger inom 
Humlebäckens avrinningsområde och påverkar vattendragets 
ekologiska status. Kommunens målsättning genom tillsyn av 
enskilda avlopp är att alla avlopp ska uppfylla lagstiftningens 
krav.

Ett framgångsrikt vattenförvaltningsarbete kräver långsiktighet 
och den fortsatta utvecklingen av kommunen skulle 
hjälpas av en fördjupad vägledning för hur alla kommunens 
vattenförekomster ska uppnå och bibehålla en god ekologisk 
status. En sådan vägledning skulle med fördel kunna kombineras 
med en revidering av kommunens grönplan och resultera i en 
gemensam grön- och blåstrukturplan. 

Grundvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten syftar bland annat till att skydda 
grundvatten. När de efterföljs kan god grundvattenstatus 
uppnås eller upprätthållas. Normer ska även fastställas för 
de förekomster där det under riskbedömningen visat sig att 
mänskliga verksamheter påverkar grundvattnet så att det kan 
orsaka skador på människa eller miljö. Genom normerna ska 
grundvattnet skyddas från förorening, överuttag av vatten, 

minskad grundvattenbildning eller verksamheter som ger alltför 
höga grundvattennivåer. För varje grundvattenförekomst eller 
grupp av grundvattenförekomster som vid riskbedömning 
bedömts vara utsatt för risk att inte uppnå eller bibehålla god 
kemisk grundvattenstatus ska miljökvalitetsnormer i form 
av riktvärden för grundvatten fastställas. Detsamma gäller 
förekomster som enligt föreskrifterna inte bedöms uppnå eller 
bibehålla god kvantitativ status. Riskbedömningen görs enligt 
föreskrifter om kartläggning och analys från Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU-FS 2013:1).

Grundvattenförekomsten inom vilken kommunens två 
vattenskyddsområden ligger bedöms av Vattenmyndigheten 
ha god kemisk och kvantitativ status. Målet med förvaltningen 
är därför att långsiktigt bevara statusen. Markanvändningen 
i området domineras av jordbruk och urban markanvändning 
med inslag av bostäder på landsbygden samt industri- och 
täktverksamheter. Jordbrukets gödselhantering och användning 
av kemiska bekämpningsmedel, bristfälliga enskilda avlopp inom 
tillrinningsområdet, naturgrustäkter och industrier kan påverka 
grundvattnet negativt och därför ska kommunen aktivt arbeta för 
att minska dessa hot. 

Under 2020 har en utbyggnad av kommunalt spillvattennät skett 
till ett stort antal fastigheter inom Kvidinge vattenskyddsområde 
och belastningen på grundvattnet från undermåliga enskilda 
avlopp bedöms därmed minska. För fastigheter inom 
kommunens vattenskyddsområden där en kommunal 
anslutning inte är möjlig kommer enskilda avloppsanläggningar 
även fortsättningsvis att prövas med utgångspunkten att 
skyddsbehovet av grundvattnet är stort och att enskilda avlopps 
reningsförmåga därför måste vara hög. Nya etableringar av 
verksamheter som riskerar att påverka grundvattnet negativt ska 
undvikas inom vattenskyddsområdena. 

Naturgrusförekomsten i Kvidinge är betydelsefull för både 
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nuvarande och kommande dricksvattenförsörjning och 
när naturgrustäkternas miljötillstånd upphör föreslås 
områdets naturliga topografi att återskapas och värdefulla 
natur- och kulturmiljöer skyddas. Djupare utredningar kring 
platsernas förutsättningar, lämplighet och genomförande 
av återställningsåtgärder krävs men översiktsplanens 
inriktning bedöms inte försvåra möjligheten att bevara 
grundvattenförekomstens goda status. 

På Svenskt Vatten finns mer information kring 
tillämpningen av miljökvalitetsnormer i dessa 
sammanhang.

5.2.10 Buller

Här redovisas områden där särskild hänsyn 
bör tas till att området är eller kan vara 
påverkat av buller. Kartläggningen ger en 
övergripande bild av bullersituationen i 
kommunen, men detta är starkt beroende 
av utformning av bebyggelse. Även åtgärder 
längs vägar och järnvägar förändrar 
bullernivåerna, vilket inte redovisas i detta 
tidiga skede. Enligt bullerförordningen gäller 
bullernivå vid fasad. För att kunna utreda 
bullersituationen närmare krävs alltså en tydlig 
utformning av huskroppar och eventuella 
bullerplank och -vallar, eftersom det ger stora 
effekter på bullernivåerna. Kartläggningen 
bör alltså tolkas med försiktighet i detta 
skede. Dock ges en bild av var i kommunen 
de främsta bullerkällorna finns. Det är främst i 
närheten av större trafikleder, flygplatser eller 
industri som frågor om olägenheter från buller 

kan bli aktuella. Regler för buller finns i plan- och bygglagen, 
miljöbalken och förordningar. Det finns också olika riktvärden för 
bullernivåer vid bostadsbyggnader beroende på bullerkälla. 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller klassificeras som 
en så kallad ”övrig norm”, utifrån miljöbalkens 5 kapitel, 2 §, 4 
punkt. Enligt förordning om omgivningsbuller (2004:675) ska 
det genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande 
och fastställande av åtgärdsprogram eftersträvas att 



105

N

Teckenförklaring 
status vattendrag och 
grundvatten



106

omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors 
hälsa (miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 
miljöbalken). I förordningen avses omgivningsbuller vara buller 
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. 

Åstorps kommuns fyra tätorter är lokaliserade vid järnväg 
och/eller större väg, vilket medför lokala bullerstörningar från 
bil- och järnvägstrafiken. Flera av de utvecklingsområden som 
pekas ut i översiktsplanen ligger nära genomfartsväg och/eller 
busshållplats och järnvägsspår. Andra bullerkällor är exempelvis 
skjutbanan i Nyvång. Vid planering av nya bostadsområden ska 
gällande förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader följas. 
Tysta områden som håller en ljudnivå under 35dB(A) ligger 
främst i större glesbefolkade områden, som delar av Söderåsen 
och området kring Tomarps ene.

Vidare utredningar beträffande buller behövs i det fortsatta 
planeringsarbetet, i synnerhet vid ny bebyggelse i närheten av 
järnvägar och större vägar. Med moderna byggnadstekniska 
lösningar kan dock bullernivåer minskas. Detta kan exempelvis 
åstadkommas genom bullerplank eller bullervallar, genomtänka 
planlösningar där exempelvis sovrum placeras mot tystare 
fasader, god ljudisolering i fönster och fasader samt balkonger 
och uteplatser som vätter mot innergård eller dylikt.

Beträffande buller i rekreationsytor och friluftsområden kan 
vidare utredningar komma att krävas för specifika områden, 
exempelvis i närheten av skjutbanan i Nyvång. De områden 
som i dag betecknas som tysta ska värnas och verksamheter 
som genererar förhöjda bullernivåer ska undvikas inom eller i 
närheten av dessa områden.

5.2.11 Olycksrisker 

Farligt gods

I begreppet farligt gods ryms ämnen och produkter som kan 
skada människor, djur, miljö, egendom och annat gods om de 
inte hanteras rätt under transporter eller skyddas mot yttre hot 
som stöld eller skadegörelse. Det kan exempelvis röra sig om 
gasol, olja och bensin. 

Riskerna med farligt gods kan bli förhöjda om det finns 
bebyggelse i nära anslutning till transportleden, eller beroende 
på utformningen av infrastrukturen. Vägens och järnvägens 
standard, som mötesfria vägar och utformning av korsningar 
och växlar, medför att sannolikheten för att en olycka ska ske 
ökar eller minskar. 

J
J

l

J Järnvägstationer
Järnväg
Vägar
Inskränkning transport med farligt gods
Farligt gods Järnväg
Rekommenderad primär väg för farligt gods

Farligt gods (Skyddsavstånd)
Bebyggelsefritt (30m)
Industri, Lager, Bilservice (70m)
Bostäder, centrum, kontor (150m)
Tätorter
Kommungräns

Farligt gods - primärväg och järnväg
(skyddsavstånd)
2020-06-04
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För farligt gods på järnväg utgår Trafikverkets strategi från 
att det ska vara möjligt att transportera farligt gods på i 
princip alla banor. För transport med farligt gods på väg delas 
de rekommenderade lederna upp i två kategorier: primära 
transportvägar – vägar som i första hand bör användas 
för genomfartstrafik med farligt gods, samt sekundära 
transportvägar – vägar som bör användas för lokala transporter 
mellan det primära vägnätet och mottagaren och leverantören.

Åstorps kommun berörs av de rekommenderade primära 
transportvägarna E4, väg 21, väg 110 och en kort sträcka av väg 
112. På Grytevadsvägen, Västergatan, Västra vägen och Östra 
vägen får farligt gods inte föras (inskränkning för transport av 
farligt gods).

Enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken ska den fysiska 
planeringen beakta risker för människors hälsa och säkerhet. 
De vanligaste huvudprinciperna för god planering med hänsyn 
till riskerna med farligt gods är: skyddsavstånd, åtgärder samt 
lämplig lokalisering och utformning av bebyggelse.

Vid ett eventuellt ianspråktagande av föreslagna 
utbyggnadsområden belägna i nära anslutning till vägar eller 
järnväg där farligt gods fraktas behöver fördjupade utredningar 
göras, för att bedöma lämpligheten närmare samt säkerställa att 
bebyggelsen utformas på ett säkert sätt.

Ras och sättningar

I kommunen finns två numera inaktiva gruvor - gruvan i Nyvång 
samt gruvan i Hyllinge - vars gruvgångar står i förbindelse med 
varandra. Mot bakgrund av de geologiska och bergtekniska 
förhållandena inom området föreligger viss risk för ras i 
gruvgångar på vissa platser, vilket eventuellt kan medföra en 
sättning i marken. År 2008 upprättade WSP en riskkarta för 

sättningar till följd av ras i gruvgångar inom kommunen (WSP, 
2008). Det finns endast ett dokumenterat ras med påverkan 
på markytan inom kommunen sedan avslutet av gruvdriften 
1966. Den upprättade riskkartan (visas på nästa sida) har 
markerat ut områden med tre olika riskklasser: Utbredd mycket 
låg risk (klass 1), Lokalt medelhög risk (klass 3) samt Låg 
risk (klass 2). Majoriteten av den riskklassade ytan anges ha 
en låg eller mycket låg risk för marksättningar eller ras. De 
områden där det finns en medelhög risk utgörs av områden med 
förkastning med stora höjdskillnader i kombination med ett högt 
grundvattentryck. Dessa mindre områden är främst belägna 
kring Södra industriområdet i Åstorp. 

Eventuella framtida ras i gruvgångar uppges inte orsaka total 
genomstansning ned till gruvgångar utan endast eventuella 
sättningar i marken. Därför anges sannolikheten för omfattande 
personskador till följd av ras i gruvgångar som låg i WSP:s 
rapport (WSP, 2008). En eventuell sättning eller ett ras vid väg 
E4 eller befintliga järnvägar är dock något som skulle kunna ge 
stora konsekvenser. Vid planläggande bör det tas hänsyn till 
vilka områden som har större eller mindre risk för eventuella 
sättningar. Vid planering av verksamheter inom områden med en 
större risk för sättningar bör riskanalyser utföras. Sannolikheten 
för att befintliga byggnader kan skadas som följd av sättningar 
från ett gruvras bedöms dock vara mycket låg (WSP, 2008). 

Miljöfarliga verksamheter 
 
Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, 
byggnader eller anläggningar som kan orsaka utsläpp till mark 
eller vatten eller medföra andra störningar för miljön eller 
människors hälsa, som buller eller lukt. Miljöbalken reglerar 
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miljöfarliga verksamheter. Vissa verksamheter behöver anmälas 
till kommunen innan de startas och andra behöver söka 
miljötillstånd.

I Åstorps kommun finns både anmälnings- och tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter inom olika branscher som 
industri, avfallshantering, avloppsreningsverk, jordbruk, 
drivmedelsförsäljning och täkter. Kommunens framtida 
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Kartan visar klassificering utifrån risken för ras. Blått är klass 1 (Utbredd mycket låg risk), 
grönt är klass 2 (Låg risk) och lila är klass 3 (Lokalt medelhög risk).

utveckling bör inte försvåra för befintliga 
verksamheter att bedriva och utveckla sin 
verksamhet. Nyetablering av miljöfarliga 
verksamheter ska företrädesvis 
förläggas till befintliga eller tillkommande 
verksamhetsområden och verksamhetens 
eventuella påverkan på omgivningen kan 
behöva utredas närmare.  

Verksamheter som lagrar och hanterar 
farliga kemikalier kan omfattas av EU:s 
Seveso III-direktiv  genom lagen om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (1999:381). Syftet 
är att förhindra och begränsa storskaliga 
kemikalieolyckor och det är mängden farliga 
ämnen som finns eller kan förekomma vid 
en anläggning som avgör om den omfattas 
av lagen eller inte. I Åstorps kommun finns 
en Sevesoklassad verksamhet på Södra 
industriområdet i Åstorp.

Jordbruk och livsmedelsproduktion är 
en viktig del av kommunens näringsliv 
och jordbruksmarken är en nationell 
resurs med ett starkt skydd i miljöbalken. 
På landsbygden utanför tätorterna ska 

jordbrukets långsiktiga intressen främjas och åtgärder och 
exploateringar ska inte försvåra för jordbrukets verksamheter.

5.2.12 Erosion

Erosion längs vattendrag kommer att bli vanligare i ett förändrat 
klimat med kraftigare regn och större flöden. Markanvändningen 
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i avrinningsområdet har stor betydelse för exempelvis erosion, 
och om en stor del av avrinningsområdet består av åkermark 
finns en större risk för att vattendraget tillförs mer sediment 
än vad som är naturligt. Humlebäcken, vars område till stor 
del består av produktiv jordbruksmark, är ett exempel på ett 
vattendrag där flera delar av bäckfårans slänter är drabbade 
av erosionsskador, enligt förstudien för Humlebäcken (Åstorps 
kommun, 2018). Omfattande utdikning i regionens tidigare 
historia innebar att våtmarker torrlades och vattendrag 
förändrades för att kunna leda bort oönskat vatten. För 
Humlebäcken medförde det att vattendragets naturliga krökar 
rätades ut och bäckfåran blev djupare. Samtidigt tar vattendraget 
emot stora mängder förorenat vatten från hårdgjorda ytor i 
kommunens tätorter, vilket resulterar i att vattnets snabba 
rörelseenergi skadar bäckfårans kanter och för med sig stora 
mängder jord- och sedimentpartiklar.

Erosionsrisken i kommunen är således främst kopplad till 
områden nära vattendragen. Befintlig bebyggelse längs 
Humlebäckens passage genom Åstorp (kring området Grytevad 
och industriområdet väster om Gjestvangsgatan) skulle kunna 
påverkas, men risken bedöms låg bland annat på grund av de 
gröna buffertar som finns mot vattendragen. I övrigt är den 
befintliga bebyggelsen i kommunen belägen utanför områden 
som bedöms ha risk för erosion.

I översiktsplanen har hänsyn tagits till risken för erosion längs 
vattendragen genom att ingen bebyggelse föreslås i nära 
anslutning till åarna och bäckarna. De har däremot pekats ut 
som områden för natur och friluftsliv eller grönområde och 
park, vilket säkerställer att gröna buffertar skyddar vattendragen 
och egendomar från att skadas av erosion. I vattendrag kan en 
åtgärd mot erosion vara att anlägga olika typer av vegetation 
genom att växternas rötter dels binder sediment och som även 
har dämpande effekt på eventuella vågor. 

Kartan nedan visar en förenklad bild av jordarters eroderbarhet, 
vilket ger ett översiktligt underlag vid planeringen av byggd miljö 
och infrastruktur. Kartan skiljer ut områden som normalt kan 
betraktas som fastmark från annan mark.

Mark med berg, morän, isälvssediment, grus, sten, blockjord 
definieras i kartan som Fastmark.

Mark med lera, silt, organisk jord, torv, gyttja, postglacial sand 
och andra avlagringar som i många fall underlagras av silt eller 
lera samt fyllning definieras i kartan som Ej fastmark.

Kartan är endast avsedd för en bedömning i tidiga skeden och 
ersätter inte platsspecifika undersökningar. Vid ianspråktagande 
av utvecklingsområden är det således viktigt att undersöka 
platsens förutsättningar närmare. I kartan har hänsyn inte tagits 
till marklutning och eventuell förekomst av finkorniga jordlager 
under isälvssediment. Objekt som vägbankar, mindre fyllnader 
och dylikt ingår normalt inte i jordartskartan utan får samma 
klass som omgivande jordart.

Kartan visar förhållandena vid karteringstillfället och bör tolkas 
med stor försiktighet inom tätorter då olika typer av byggnation 
eller markarbeten kan ha förändrat underlaget.

Kartan kan ses som underlag för en tidig och översiktlig 
bedömning av vilka markområden som har förutsättningar att 
påverkas av erosion.

Kartan nedan redogör för jordarterna i kommunen. Jordarternas 
densitet har betydelse för bedömning av markens lämplighet 
vid byggnation, samt kan underlätta planering av insatser vid 
byggnation. Kartan är dock avsedd för en bedömning i tidiga 
skeden och ersätter inte platsspecifika undersökningar. Vid 
ianspråktagande är det således viktigt att undersöka platsens 
förutsättningar närmare. 
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En stor del av Åstorps kommun består av lera. 
Söderåsen täcks av morän och en stor del av 
marken inom kommunen består av älvsediment eller 
isälvssediment. Längs vattendragen är jordarten 
svämsediment.

4km3210
Fastmark (SGU) Skala 1 : 100000

Källa Geodatasamverkan
Koordinatsystem SWEREF 99 TM

2020-08-27

Karta över fastmark. Källa: Sveriges geologiska undersökning (SGU).
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2020-08-27
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5.2.13 Förorenad mark

Förorenade områden är mark- eller vattenområden där tidigare 
eller pågående verksamheter orsakat en förorening, till exempel 
industrier eller gamla soptippar. Förorenade områden kan utgöra 
en risk för både människors hälsa och miljön och åtgärdsarbetet 
mot förorenade områden är en del av arbetet med Sveriges 
miljökvalitetsmål Giftfri miljö. I samhällsplaneringen är 
hänsyn till eventuella föroreningar särskilt viktigt för att 
undvika onödig exponering för skadliga ämnen och därför är 
efterbehandlingsåtgärder i samband med exploateringsprojekt 
viktiga att prioritera. 

Åtgärder som berör förorenade områden regleras i miljöbalkens 
10:e kapitel. Utgångspunkten är att det är den som orsakat 
föroreningen som ska betala för saneringsarbetet, men beroende 
på omständigheter kan det också bli entreprenören eller 
fastighetsägaren som blir skyldig att genomföra och bekosta 
efterbehandlingsåtgärder. 

Åstorps kommun arbetar med att inventera och riskklassificera 
förorenade områden i kommunen enligt Naturvårdsverkets 
metod MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) 
där både historisk och nuvarande markanvändning kartläggs. 
Det inventerade området tilldelas en riskklass från 1-4 där 
riskklass 1 innebär högst risk för förorening. I kommunen finns 
i nuläget 10 kända objekt i riskklass 1 och 2 samt ytterligare 
några flera i riskklass 3 och 4. Många av dem ligger inom eller 
strax intill kommunens tätorter och risk för markföroreningar 
finns därför innanför de förtätningslinjer som planen pekar 
ut, framför allt i Åstorp och Kvidinge. Planen föreslår också 
att verksamhetsområdet vid Norra Vallgatan ska utvecklas 
med ny verksamhetsmark vilket kan påverka ett objekt i 
riskklass 1 och ett i riskklass 3. Kommunens inställning är att 
förorenade områden ska hanteras och åtgärdas i samband med 

exploatering och att fördjupade utredningar och undersökningar 
genomförs i dialog med kommunens miljökontor.  

Riskklassificeringen sammanställs på kartunderlaget EBH-kartan 
och klassificeringarna för Åstorp kan ses i kartan på nästa sida. 
Utöver de riskklassade objekten enligt EBH-stödet finns också ett 
antal objekt som har identifierats men som inte är riskklassade. 
Dessa redovisas inte i kartan.
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5.2.14 Kraftledningar och hälsorisker

Kraftledningar och elnät

Åstorps kommun genomkorsas av ett stort antal 
högspänningsledningar (se karta nedan). Ianspråktagande av 
utvecklingsområdena som pekas ut i översiktsplanen bör ske 
med hänsyn till kraftledningarna. Närmare utredningar kring hur 
anslutning lämpligast sker görs för de specifika områdena i det 
fortsatta planeringsarbetet.

Kraftledningar och transformatorstationer. Källa: Åstorps kommuns vindbruksplan.

Elförsörjningen är en grundläggande förutsättning 
för utvecklingen av kommunens näringsverksamhet 
och bostadsbyggande. Inte minst är utbyggnad 
och ombyggnad av elnätet viktig för att garantera 
fullgod leveranssäkerhet och en bidragande faktor i 
omställningen till det förnybara samhället. 

Åstorps kommuns elnät ägs och förvaltas av olika 
bolag: Kraftringen Nät AB, Öresundskraft AB och E.ON 
Energidistribution AB. 

Hyllinge och Kvidinge ligger i anslutning till Svenska 
kraftnäts ledningar. Utbyggnadsområden i närheten 
av ledningar kan medföra svårigheter vid eventuella 
framtida förändringar i stamnätet. Vid planering av 
bostadsbebyggelse, förskolor och skolor i närheten av 
kraftanläggningar ska beslutade rekommendationer 
och avstånd följas.

Det konstateras i energiplanen att elandelen för 
tillförd energi ökar. Det innebär att även mark för 
anslutande elnät också ökar och det är därför viktigt 
att beakta elnätsstrukturen i samhällsplaneringen. 
Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV-
växelströmsledningar i det svenska stamnätet 
tillämpar Svenska kraftnät en magnetfältspolicy 
som innebär att 0,4 mikrotesla ska vara högsta 
magnetfältsnivå vid bostäder, skolor och förskolor. 
De senaste 40 årens forskning har inte kunnat 
säkerställa några hälsorisker relaterat till magnetfält.

Förändringar av elnätsstrukturen i regionen kan 
vara anmälningspliktigt enligt elberedskapslagen. 
Svenska kraftnäts elberedskapsföreskrift (SvKFS 
2013:2) anger såväl vilka anläggningar som 
vilka typer av förändringar som omfattas av 
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Nätområden i Åstorp. Källa: natomraden.se

anmälningsskyldigheten. Den planerade förändringen ska i ett 
så tidigt skede som möjligt anmälas till Svenska kraftnät för 
att Svenska kraftnät i egenskap av elberedskapsmyndighet ska 
kunna vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en robust 
elförsörjning i Sverige.

All utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större 
produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, 
region- som transmissionsnät. All produktionsutbyggnad medför 
därmed utbyggnad av infrastrukturen för el. Detta bör beaktas 
vid planering av utbyggnad av elproduktion.

Vid ett eventuellt ianspråktagande enligt översiktsplanen behöver 
transformatorstationen vid Nyvång byggas ut. En

sådan stationsutbyggnad inryms inte på nuvarande fastighet, så 
ytterligare mark behöver förvärvas. I övrigt kan elnätet byggas 
ut efter de behov som uppstår. Fortsatt dialog med Svenska 
kraftnät och kommunens eldistributörer är därför av stor vikt vid 
det fortsatta planarbetet.

PFAS

Inom Åstorps kommun finns inga kända områden med PFAS-
halter som kan utgöra en hälsorisk. Höga värden påträffas 
vanligen vid större städer eller vid speciella platser, till exempel 
flygplatser eller vid träningsplatser för olika brandövningar. 

Radon

Människan utsätts ständigt för joniserande strålning, och 
huvuddelen av strålningen kommer från naturliga strålkällor – 
såsom radon i inomhusluft och strålning från marken. Radon kan 
utgöra en olägenhet för människors hälsa. 

För att begränsa hälsoriskerna med radon är det viktigt att 
känna till markförhållandena och markens innehåll av radongas 
liksom egenskaperna hos det täktmaterial som används till 
byggnader eller som fyllnadsmassor. År 2008 genomförde 
Sveriges Geologiska Undersökning en översiktlig undersökning 
av markradonförhållanden i Åstorps kommun och upprättade en 
radonprognoskarta. Bedömningen baseras på mätresultat och 
befintligt geologiskt och geofysiskt underlagsmaterial. 

Vid den översiktliga bedömningen av radonrisker klassades 
marken i kommunen enligt följande:

Lågriskområde – områden med låg radiumhalt i berggrund och 
jordarter samt områden med lera och moränlera. Radonhalten 
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i jordarterna bedöms vara lägre än 10 kBq/m3. Lera, silt och 
moränlera måste vara mer än två meter mäktiga och dessutom 
inte vara uttorkade med torksprickor. 

Normalriskområde – områden som inte utgör låg- eller 
högriskområde med normala halter av radioaktiva ämnen i 
berggrund och jordarter. 

Eventuellt högriskområde – området omfattar Söderåsens norra 
sluttning samt de sandiga och grusiga isälvssedimenten i Åstorp 
och i anslutning till högriskområdet sydost om Kvidinge. Område 
med lokala förekomster av högradonmark. 

Högriskområde – området sydost om Kvidinge utgörs av 
genomsläppliga jordarter som sand och grus och med 
radonhalter som normalt överstiger 50 kBq/m3 samt berggrund 
med förhöjda radiumhalter. 

Ej bedömda områden – områden med torvmarker, kärr och 
svämsediment. Vid nybyggnation avlägsnas normalt dessa 
jordlager. Även områden med fyllning ingår i ”ej bedömda 
områden”. 

Gränsvärden för radonhalter i byggnader är fastställda utifrån en 
samlad bedömning av risker med radon samt de ekonomiska 
och de sociala konsekvenserna. Referensnivån och gränsvärden 
har bestämts av berörda myndigheter som Boverket, 
Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, i samråd med bland 
annat Strålsäkerhetsmyndigheten. Gränsvärdet för radonhalten 
i befintliga bostäder, nya byggnader och lokaler dit allmänheten 
har tillträde är 200 Bq/m3.

De utvecklingsområden som pekas ut i översiktsplanen ligger 
utanför högriskområde för radon, dock omfattas Åstorp tätort 
av klassningen "eventuellt högriskområde". Byggnadstekniska 
lösningar säkerställer dock att radonhalter inte utgör en 
hälsorisk. Kartan bör även tolkas med försiktighet, eftersom 

vissa områden (till exempel Maglaby) genom lokal jordart 
uppvisar förutsättningar för högre radonrisk genom spridning 
och ackumulation av gasen, men uppmätta radonhalter är 
fortfarande inte att betrakta som höga. Dock kan mängden 
gas vara större. En jämförelse med SGU:s mätvärden visar 
även att uppmätta halter varierar stort inom kommunen 
(vilket är naturligt). Vid ianspråktagande av föreslagna 
utbyggnadsområden bör vidare utredningar kring radonhalter 
och övriga risker, samt eventuella åtgärder för att minska dessa, 
genomföras.
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6. Konsekvenser
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1987.

De ekologiska konsekvenser som planförslaget bedöms medföra 
redovisas i sin helhet i en miljökonsekvensbeskrivning som du 
kan ta del av genom att klicka på länken till MKB:en i den digitala 
översiktsplanen. 

Arbetet med konsekvensbeskrivningen har medfört 
att fördjupade utredningar med fokus på föreslagna 
utvecklingsområden och dess värde gentemot jordbruksmarken 
har genomförts sedan samrådsskedet. En förtätningsanalys har 
gjorts för att närmare utreda vilka alternativ som finns möjliga 
för bostäder. Även fördjupade analyser kring klimatpåverkan, 
klimatanpassning samt miljökvalitetsnormer har tillkommit 
i översiktsplanen sedan samrådsskedet. Detta utifrån 
bedömningen som framkommit i samrådshandling av MKB.

Innehållsförteckning

6.1 Ekologiska konsekvenser

     6.1.1 Grönstruktur för rekreation

     6.1.2 Grönstruktur för ekosystemtjänster

     6.1.3 Hushållning med jordbruksmark

     6.1.4 Klimatanpassning

     6.1.5 Vattenmiljö

6.2 Sociala konsekvenser

     6.2.1 Grönstruktur för rekreation

     6.2.2 Identitet och kulturmiljö

     6.2.3 Möten och trygghet

     6.2.4 Hälsa och säkerhet

6.3 Ekonomiska konsekvenser

     6.3.1 Lokal ekonomi

     6.3.2 Sociala tillgångar

     6.3.3 Långsiktig resursförvaltning

     6.3.4 Investeringsvilja och projektekonomi

Här redovisas de konsekvenser som planförslaget bedöms 
medföra med utgångspunkt i de tre hållbarhetsaspekterna 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Definitionen 
på hållbarhet utifrån dessa tre aspekter härrör från 
Brundtlandkommissionens rapport skriven på uppdrag av FN år 

De tre 
hållbarhetsdimensionerna 
ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet.

Vidare åtgärdsförslag 
bedöms relevanta att 
genomföra vid det fortsatta 
planeringsarbetet, i 
samband med framtagande 
av fördjupningar eller 
tematiska tillägg till ÖP 
2021 samt åtgärdsplaner 
och -program.
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6.1 Ekologiska konsekvenser
I följande kapitel redovisas planförslagets konsekvenser i relation 
till ekologisk hållbarhet. Risk för negativa konsekvenser såväl 
som möjligheter till utvecklad ekologisk hållbarhet belyses. 

Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem samt ett 
långsiktigt vårdande av naturresurser. Detta för att nuvarande 
och kommande generationer ska kunna tillhandahålla 
förnödenheter som produktion av mat och energi, rent vatten, 
klimatreglering och rekreation. 

De delfaktorer av ekologisk hållbarhet som bedöms i kapitlet är:

• Grönstruktur för rekreation

• Grönstruktur för ekosystemtjänster

• Hushållning med jordbruksmark

• Klimat

• Vattenmiljö

6.1.1 Grönstruktur för rekreation

Beskrivning av nuläge

Naturvårdsverket definierar friluftsliv som ”vistelse utomhus i 
natur- och kulturlandskap utan krav på tävling”. Med rekreation 
menas avkopplande aktiviteter, ofta utförda utomhus, det kan 
vara allt ifrån stilla återhämtning i en park till idrottsutövande 
eller vandring. När rekreation utövas inom direkt närområde 
till bostad, skola eller arbetsplats benämns det oftast som 
närrekreation.

Utevistelse i gröna miljöer har positiva effekter på folkhälsan, 

Sammantaget bedöms nollalternativet (Översiktsplan 2012) 
och planförslaget medföra snarlika konsekvenser vad gäller 
rekreation och friluftsliv. Nollalternativ och planförslag 
innehåller ambitioner och ställningstaganden vad gäller 
friluftsliv och rekreation. Inga nya utvecklingsområden 
föreslås på mark som kan anses vara av allmänt intresse 
för rekreation och friluftsliv. 

Planförslaget bedöms medföra förutsättningar för mer 
positiva konsekvenser för rekreation och friluftsliv i 
förhållande till nollalternativet, eftersom planförslaget 
medför att yta och tillgång till områden för rekreation 
ökar jämfört med nollalternativet. Vidare grundar sig 
bedömningen på att planförslaget har tydligare strategier 
och ställningstaganden för utveckling av rekreation och 
friluftsliv samt tydligare hänsynstagande till grönstruktur 
vid förtätning. Planförslaget skulle dra fördel av att även 
förtydliga hur grönstrukturen inom befintlig bebyggelse ska 
stärkas och tillgängliggöras för de boende.
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då det erbjuder möjlighet till avkoppling och återhämtning 
samt fysisk aktivitet (WHO, 2016). Enligt Skånes regionala 
utvecklingsstrategi (Region Skåne, 2020) ska Skåne erbjuda 
goda förutsättningar för rekreation, återhämtning och fysisk 
aktivitet i natur- och kulturlandskapet. En målsättning är att alla 
invånare ska ha nära till grönområden samt att det ska vara 
enkelt att nå naturen genom hållbart resande.

Närmare en femtedel av Åstorps kommuns yta består av 
Söderåsen, som är skyddad av miljöbalken genom riksintresse 
för naturvård [N 48] och riksintresse för friluftslivet [FM 05]. Även 
Rönne å [FM 04] är av riksintresse för friluftsliv. Vidare skyddas 
naturområden för rekreation och friluftslivet i kommunen genom 
de fyra naturreservaten; Prästamarken, Kalvahagen, Dynget och 
Klöva hallar samt genom strandskyddet. Prästamarken och 
Kalvahagen är kommunala naturreservat och delar av Klöva 
hallar är även utpekat som Natura 2000-område. Vidare finns 
flertalet områden i kommunen med rika kulturmiljövärden, 
vilket även utgör värden för rekreativa upplevelser. Nyvång med 
omnejd är exempelvis riksintresse för kulturmiljövård [L 31]. 
Utöver Nyvång har Länsstyrelsen i Skåne pekat ut ytterligare 
tre områden som särskilt värdefulla kulturmiljöer: Hyllinge som 
typiskt nordvästskånskt brukssamhälle, området runt Kvidinge-
Tommarp-Bjärsgård för dess landskapsutveckling sedan 
förhistorisk tid, samt kulturmiljöstråket längs Rönne å (Åstorps 
kommun, 2020).

Norra delen av kommunen präglas av en fullåkersbygd medan 
södra delen av kommunen istället präglas av Söderåsens 
skogsbygd. Enligt Åstorps Naturvårdsprogram 2008 återfinns 
den mest värdefulla naturen på Söderåsen och längs Rönne 
ås dalgång (Åstorps kommun, 2008). Söderåsen har värde 
för naturpedagogik (Åstorps kommun, 2008) samt är som 
riksintresse även ett regionalt och nationellt värdefullt 
rekreations- och friluftsområde. 

Anlagda spår och leder har en viktig funktion för att 
tillgängliggöra friluftsområden. Vandringsleden Skåneleden går 
genom Söderåsen från Tingvalla till Klöva hallar. Vidare finns 
flera grusvägar som förbinder Söderåsens olika naturområden, 
på vilka det går att vandra, cykla och rida. Ridning lyfts som en 
viktig friluftsaktivitet i kommunens naturvårdsprogram (Åstorps 
kommun, 2008).   

Det finns anlagda motionsspår i närliggande naturområden till 
samhällena Åstorp, Kvidinge och Hyllinge. Cykelleden Kolleden 
går mellan Hyllinge, Nyvång och Bjuv. Naturen kan även upplevas 
via en kanotled längs Rönne å som har anlagda rastplatser och 
vindskydd (Åstorps kommun, 2008). 

Tillgången till allemansrättsligt tillgänglig mark är generellt 
låg i kommunen under större delen av året då en stor del av 
kommunens yta består av jordbruksmark. Endast 10–20% av 
den totala markarealen utgörs av allemansrättsligt tillgänglig 
mark (Åstorps kommun, 2011). Detta är framförallt en följd av att 

Foto från naturreservatet Kalvahagen.
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stora delar av kommunen utgörs av högvärdig jordbruksmark. 
Den generellt låga tillgången till allemansrättsligt tillgänglig 
mark medför även att trycket på grönstrukturer i kommunens 
samhällen blir stor. Kommunen har därför tagit fram en 
särskild grönstrukturplan för långsiktigt arbete och utveckling 
av grönstrukturen i och i närhet av kommunens samhällen, 
Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, 
Nyvång, Hyllinge och Kvidinge (Åstorps kommun, 2011), se även 
karta nedan. 

Bebyggelse- och grönstrukturen i kommunens samhällen är 
relativt likartad, med en övervägande del småhus med tillgång till 
trädgård. Samhället Åstorps mer centrala delar särskiljer sig dock 
genom en högre bebyggelsetäthet. De privata trädgårdsrummen 
är en dominerande del av samhällenas grönstruktur (Åstorps 
kommun, 2011). 

Utöver privat trädgårdsmark utgörs grönstrukturen i samhällena 
i stort sett av lika delar parkmark, naturmark, rekreationsmark 
(ej allmäntillgänglig, till exempel koloniträdgårdar och golfbanor) 
samt impedimentsytor. Grönstrukturplanen lyfter att de sociala 
värdena och mötesplatser behöver utvecklas i samhällenas 
grönstrukturer och parkmiljöer.

Enligt kommunens egna analyser (Åstorps kommun, 2011) är 
den allmänt tillgängliga grönstrukturen i kommunens samhällen 
relativt väl sammankopplad genom nätverk av gång- och 
cykelvägar, småvägar och grönstråk. Kommunen ser dock 
utvecklingspotential och att behovet av gröna rekreativa länkar är 
större i tätorternas mer centrala delar, där bebyggelsetätheten är 
högre. Tillgängligheten till parker är generellt god i kommunens 
samhällen, där en övervägande del av bostadsbebyggelsen har 
300 meter eller mindre till en park. Vad det gäller tillgänglighet 
till allemansrättsligt tillgänglig naturmark når större delen av 
bostadsbebyggelsen i samhällena Kvidinge och Hyllinge natur 
inom 1000 meter. Gällande samhällena Åstorp och Nyvång når 

bara lite drygt hälften av bostadsbebyggelsen natur inom 1000 
meter (Åstorps kommun, 2011). 

Konsekvenser nollalternativet

I Översiktsplan 2012 finns ett antal ambitioner som ger 
förutsättningar för att stärka utveckling av rekreation och 
friluftsliv inom kommunen. Ett område föreslås inrättas till 
kommunalt naturreservat och ytterligare fem naturområden 
pekas ut där hänsyn ska tas till rekreation och friluftsliv 
vid förändring av pågående markanvändning och där 
rekreationsvärden kan utvecklas. Dessa ambitioner innebär 

Karta grönstruktur för rekreation.
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förutsättningar för utveckling av rekreation och friluftsliv och 
bedöms medföra positiva konsekvenser.

Föreslagna utbyggnadsområden i Översiktsplan 2012 är främst 
lokaliserade på jordbruksmark, vilken generellt inte innehar 
allmänt intresse för rekreation och friluftsliv. Dock finns det 
ett föreslaget utredningsområde för bostäder, som ligger 
inom riksintresseområde för naturmiljövård samt gränsar till 
Söderåsen och riksintresse för friluftslivet. Vid vidare utredning 
av detta område behöver utformning och exploateringsgrad 
analyseras för att inte medföra negativ påverkan på rekreativa 
upplevelsevärden av Söderåsen.

Föreslagna nya bostadsområden i Översiktsplan 2012 är 
generellt lokaliserade i anslutning till frilufts- och naturområden. 
Detta bidrar till positiva effekter avseende människors 
möjlighet att ta del av friluftsliv och rekreation, förutsatt att 
nya bostadsområden förses med rekreativa stråk till frilufts- 
och naturområdena. Då föreslagna utvecklingsområden för 
bostäder i huvudsak ligger i befintliga tätorters ytterområden 
finns en risk att de nya bostadsområdena bidrar med negativ 
upplevd barriäreffekt. Detta då avstånd till naturområden ökar 
för befintliga bostadsområden. Översiktsplan 2012 beskriver 
dock att det är angeläget att bygga ut gång- och cykelvägnätet 
från tätorterna till natur- och strövområden. Vidare beskrivs i 
Översiktsplan 2012 en ambition om att stärka invånarnas tillgång 
till naturområden genom att skapa naturstråk och leder som 
förbinder tätorterna med det omgivande landskapet. Utveckling 
av naturstråk bidrar till positiva effekter för invånares och 
besökares möjlighet att ta del av kommunens naturområden. 
Även jordbrukslandskapet tillgängliggörs i större utsträckning 
för rekreation genom nya naturstråk som i möjligaste mån följer 
vattendragen genom jordbrukslandskapet. Planförslaget bedöms 
ge positiva konsekvenser avseende förbättrad tillgänglighet till 
naturområden för rekreation.

Översiktsplan 2012 redovisar fem områden för förtätning i 
centrala Åstorp. I arbetet med framtagande av områden för 
förtätning har grönstrukturplanen använts som underlag.

Förtätning av bostadsområden i centrala Åstorp kan medföra 
risk för negativa effekter för människors tillgång till ytor för 
närrekreation, då vissa utpekade områden för förtätning sker 
på bekostnad av grönytor. Förtätningen bedöms innebära 
små negativa konsekvenser gällande tillgång på områden 
för närrekreation. Genom kommunens grönstrukturplan 
(Åstorps kommun, 2011) finns dock tydliga analyser gällande 
grönstrukturen i varje samhälle. Genom att utveckla parker och 
närrekreation, enligt grönstrukturplanen, finns möjlighet att 
minska eventuella negativa effekter av förtätningsförslagen.

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära förutsättningar 
för små positiva konsekvenser för rekreation och friluftsliv 
i förhållande till nuläget. Denna bedömning förutsätter att 
förtätning av samhällen sker med hänsyn till invånares 
tillgång till kvalitativ närrekreationsmark och att föreslagna 
ambitioner för utveckling av gång- och cykelvägsnätet samt 
naturstråk förverkligas för ökad tillgång samt tillgänglighet till 
naturområden.

För bedömning av riksintresse för friluftslivet se avsnitt 5.3 i 
MKB.

Konsekvenser planförslaget

Planförslaget innehåller flera ställningstaganden än 
nollalternativet vad gäller friluftsliv och rekreation. 
Ställningstaganden för planering hanterar grön- och blåstruktur 
både inom samt mellan kommunens tätorter. Planens ambition 
är att sammanhängande grönstruktur inom och mellan 
kommunens tätorter ska bevaras och utvecklas och dess värde 
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för rekreation ska beaktas i planeringen. Vidare ska blåstrukturer 
som våtmarker, vattendrag och dammar utvecklas för att bland 
annat främja rekreation. Dessa ställningstaganden för planering 
bidrar till förutsättningar för positiva konsekvenser avseende 
utveckling av rekreation och friluftsliv. Kommunens grönområden 
ska vara tillgängliga och nåbara med målet att alla boende ska 
ha max 300 meter till ett grönområde som park- eller naturmark. 
Detta är ett skarpare ställningstagande än vad som förespråkas 
i nollalternativet och ger förutsättning till positiva effekter för 
tillgänglighet samt tillgång till natur och rekreation. Dock är det 
inte helt tydligt hur ställningstagandet ska nås inom befintlig 
bebyggelse.

Planförslaget innebär liksom nollalternativet att utbyggnad 
framförallt sker genom förtätning och utvidgning av tätorterna 
Hyllinge, Åstorp, Nyvång och Kvidinge. Föreslagna områden för 
utvidgning av tätorterna i planförslaget sker inte på bekostnad av 
yta för rekreation och friluftsliv. Genom planförslaget tillkommer 
istället ytterligare sex utpekade utvecklingsområden för 
grönstruktur, park och natur vilket bedöms ge positiva effekter då 
det ökar tillgången av grönområden för rekreation för invånarna.

I anslutning till centrala Åstorp föreslås det tidigare stenbrottet 
Makadamen omvandlas till område för natur och friluftsliv, 
där leder för vandring och cykling kan anläggas. Det centrala 
läget med goda kommunikationer ger också förutsättningar för 
besökare från andra delar av regionen att ta del av naturområdet. 
Området har även möjlighet att förstärka kopplingen mellan 
Åstorp och Kalvahagens naturreservat. Makadamen ligger även 
i anslutning till Söderåsen och kan få funktion av ny entré till 
Söderåsen. En målsättning i Skånes regionala utvecklingsstrategi 
(Region Skåne, 2020) är att alla invånare ska ha nära till 
grönområden samt att det ska vara enkelt att nå naturen genom 
hållbart resande.

Utveckling av Makadamen bedöms medföra positiva 

konsekvenser för utveckling av rekreation och friluftsliv både ur 
ett lokalt och regionalt perspektiv.

Invånare i Nyvång har generellt liten allmäntillgänglig yta för 
rekreation och friluftsliv. Med planförslaget förbättras tillgången 
till grönyta i jämförelse med nollalternativet. Planförslaget pekar 
ut den nuvarande återvinningscentralen som utvecklingsområde 
för natur och friluftsliv, samt ser möjlighet att koppla samman 
grönområdet med Nyvångshögen. Detta medför positiva effekter 
på tillgång till rekreation för befintliga och nya invånare vid 
föreslagen utveckling av bostäder i närheten.

I tätorten Hyllinge föreslås Vege våtmark som 
utvecklingsområde för natur och friluftsliv där en eventuell 
våtmark kan anläggas som då även får en rekreativ funktion som 
strövområde för Hyllingebor. I Kvidinge bibehålls Prästamarkens 
naturreservat. Utveckling av dessa områden ses som positiv för 
att inte öka belastning på befintliga grönytor vid utbyggnad av 
föreslagna områden för bostäder.

Stenbrottet Makadamen.
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Planförslagets förtätningsstrategi betonar att förtätning 
ska ske med hänsyn till grönstruktur. Vidare beskriver 
planförslaget att kompensationsåtgärder kan behöva nyttjas vid 
i anspråkstagande av grönyta. Genom denna strategi bedöms 
det finnas förutsättningar för att förtätning ska kunna ske med 
inga till ringa konsekvenser för närrekreation. Planförslaget 
tydliggör även att utbud av fritidsaktiviteter samt att tillgång till 
idrottsplatser och idrottshallar behöver ses över och utökas i 
takt med att kommunen växer enligt utvecklingsförslag. Denna 
ambition medför förutsättningar för ökade möjligheter för att 
kommuninvånare ska kunna ha en aktiv fritid även då kommunen 
växer.

Planförslaget uttrycker en viljeriktning om att koppla samman 
de grönområden som utvecklas med gröna stråk, för att främja 
biologisk mångfald, spridningskorridorer, samt ha en rekreativ 
funktion. Genom denna viljeriktning bedöms risker att nya 
barriärer för rekreation och friluftsliv ska uppstå som ringa. 
Bedömningen förutsätter att föreslagna utbyggnadsområden 
förses med rekreativa stråk och kopplingar. Exempelvis kan 
det finnas risk att utvecklingen av södra industriområdet 
riskerar utgöra en förstärkt barriäreffekt mellan Åstorp och 
utvecklingsområde för park och grönområde som ligger söder 
om industriområdet, om inte utformning sker med hänsyn till 
rekreativa kopplingar. Det nya park och grönområdet kan dock 
ses som ett värdefullt tillskott av närrekreation för de människor 
som kommer arbeta i Södra industriområdet.

Planförslaget uttrycker likt nollalternativet en möjlighet att 
anlägga promenadstigar längs vattendrag för att tillgängliggöra 
naturkvaliteterna och koppla samman

tätorter och byar med varandra. På ett antal ställen, som 
vid Kölebäckstråket och Humlebäckstråket, föreslås den 
strandskyddade zonen utvecklas för natur och friluftsliv eller 
som grönområde och park. Detta bedöms kunna medföra 

positiva konsekvenser för allmänhetens tillgång till vattennära 
rekreation. Utvecklingen bör dock ske med stor hänsyn till 
växt- och djurliv. Uttryckta ambitioner och ställningstaganden 
i planförslaget gällande gröna stråk medför förutsättning till 
ökad sammankoppling och positiva effekter på tillgänglighet 
till grönytor och rekreation. Dock skulle det vara fördelaktigt 
med en ökad tydlighet i planförslaget om vilka de prioriterade 
grönstråken är inom kommun och tätort.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra förutsättningar 
för små till måttligt positiva konsekvenser för rekreation och 
friluftsliv i förhållande till nollalternativet. Detta då planförslaget 
medför att yta och tillgång till områden för rekreation ökar 
jämfört med nollalternativet samt att planen pekar ut grönstråk 
och leder. Vidare grundar sig bedömningen på att planförslaget 
har tydligare strategier och ställningstaganden för utveckling av 
rekreation och friluftsliv samt tydligare utpekade områden för 
utveckling av grönstruktur på markanvändningskartan. 

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att ytterligare stärka förutsättningar för friluftsliv och 
rekreation inom kommunen föreslås följande åtgärder: 

• Förtydliga i en uppdatering av grönstrukturplanen hur 
grönstrukturen inom befintlig bebyggelse ska stärkas och 
tillgängliggöras för de boende, 

• I mer tätbebyggda delar av tätorter där kommuninvånare 
inte förutsätts ha lika stor tillgång till privat trädgård bör det 
övervägas att ha som målsättning att grönyta ska nås inom 
50 meter istället för 300 meter, se exempelvis Boverket, 2007.
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6.1.2 Grönstruktur för ekosystemtjänster

Beskrivning av nuläge

Grönstruktur är ett samlande begrepp för att beskriva ett nätverk 
av små eller stora gröna områden och stråk med olika funktion 
och karaktär. Tjänster som naturen producerar och som utnyttjas 
av människor kallas ekosystemtjänster. Detta omfattar både 
sådant som ger direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande, men också tjänster som annars kan hanteras 
med tekniska lösningar. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra 
kategorier: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. 
Oftast mäts naturens värde i relation till hur människan kan 
ha nytta av den. Men naturen har också ett värde i sig, ett 

egenvärde. Det innebär att arter och miljöer har ett värde och 
rätt att existera oavsett om människan kan dra nytta av dem 
eller inte. Biologisk mångfald är också en grundförutsättning 
för att upprätthålla ekologiska processer och funktioner och 
därmed även en förutsättning för långsiktigt upprätthållande av 
ekosystemtjänster.

Åstorps kommuns grönstruktur karaktäriseras av olika typer av 
gröna områden, men främst av det öppna jordbrukslandskapet. 
Norra delarna av kommunen domineras av jordbruket, 
varav endast en liten del är betesmark. I det öppna 
jordbrukslandskapet är den biologiska mångfalden främst 
kopplad till småbiotoper som märgelgravar, skogsdungar och 
diken. Sådana biotoper är också skyddade enligt miljöbalken. 
Utmed ådalarna är betade fuktängar viktiga biotoper för fåglar. 
Den södra delen av kommunen domineras av Söderåsens 
skogsbygd. I Söderåsen finns barr- och ädellövskog, myrmarker, 
sumpskog och små, öppna odlingsmarker (Åstorps kommun, 
2008). Huvuddelen av åsen består av skogsklädd mark. Halva 
arealen, främst i nordväst och på åsens platå, utgörs av 
planterad barrskog, och resterande delar främst av ädellövskog 
(Bjuvs, Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner, 2001).

Söderåsen är utpekat som riksintresse för naturvård enligt 3 
kap. 6 § miljöbalken: Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 
[N 48]. Bevarandet syftar till att bibehålla sammanhängande 
ädellövskog. Även Rönne ås dalgång, i kommunens östligaste 
delar, är utpekat som riksintresse för naturvården Rönne ås 
dalgång - Ageröds mosse [N40]

och består av ett representativt odlingslandskap i slätt- och 
skogsbygd. I kommunen finns fyra naturreservat: Prästamarken, 
Kalvahagen, Dynget och Klöva hallar, varav de två förstnämnda 
är kommunala naturreservat. Delar av Klöva hallar är även 
utpekat som Natura 2000-område (SE0420155). En del av 
området ligger i Åstorps kommun.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för nollalternativet 
och planförslaget som likvärdiga. Båda alternativen 
innebär att jordbruksmark tas i anspråk, vilket ger negativa 
effekter för jordbrukets producerande ekosystemtjänster. 
Ianspråktagande av jordbruksmark innebär också negativ 
påverkan på reglerande ekosystemtjänster.

Planförslaget innebär dock en tydligare inriktning mot att 
värna om grön- och blåstruktur och att utveckla områden 
för att stärka grönstrukturens ekosystemtjänster och 
den biologiska mångfalden. Planförslaget innebär att 
tätorternas grönstruktur och kopplingar till vattendragen 
förstärks jämfört med nollalternativet. Sammantaget 
bedöms åtgärderna innebära positiva konsekvenser för den 
biologiska mångfalden och förstärka spridningskorridorer 
och vissa ekosystemtjänster, främst sådana kopplade till 
stödjande och kulturella tjänster.
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Natura 2000-området utgörs av en sprickdalgång med 
ädellövskog.

E4 löper genom kommunens nordvästra delar och skapar en 
barriär i det öppna jordbrukslandskapet som kan ha negativ 
effekt på spridningskorridorer i landskapet.

Kommunens höga andel jordbruksmark bidrar främst med 
försörjande ekosystemtjänster i form av livsmedel, men även 
andra tjänster så som vattenflödesreglering samt estetiska 
och kulturella värden. Jordbruket bidrar även med andra 
ekosystemtjänster, men det konventionella jordbruket har ofta 
negativa effekter på ekosystemtjänsterna jordmånsbildning 
(god markbördighet), markens kretslopp av växtnäring samt 
erosionsreglering på grund av till exempel jordbearbetning, 
markpackning och odling i monokultur av ettåriga grödor. 
Jordbruket bidrar med kollagring, men endast en tillfällig 
bindning av koldioxid eftersom det mesta av kolet återgår till 
atmosfären när biomassan bryts ner. Genom bete bidrar djur 
till viktiga ekosystemtjänster som till exempel bibehållande av 
habitat för pollinatörer och kulturupplevelser i form av rekreation 
och turism. Kommunens betesmark är dock väldigt liten i 
förhållande till åkermarken. (Cederberg et al., 2016)

Betydande producerande tjänster som skogen bidrar med är 
träråvara och bioenergi. På Söderåsen bedrivs både granskogs- 
och ädellövskogsbruk. Skogen har en förmåga att lagra kol 
genom att koldioxid binds när skogen växer och har såldes en 
klimatreglerande effekt. Sveriges skogar har under lång tid haft 
en högre skogstillväxt än avverkning och nedbrytning, vilket 
gett Sverige stora nettoupptag av kol i skogen. Skogen har även 
betydelse för en rad andra ekosystemtjänster, både stödjande 
och kulturella (Skogsstyrelsen, 2018).

I städer kan ekosystemtjänster bland annat reglera lokalklimatet. 
Träd och gröna områden sänker temperaturen i städer samt 

påverkar nederbörd och vattentillgångar lokalt och regionalt. 
Träd kan även, om de placeras strategiskt, ge skugga på gator 
och torg och reglera vindar. Grönstrukturen skapar också 
kulturella ekosystemtjänster i städer. Gröna områden i städer 
kan dessutom stärka den biologiska mångfalden. I kommunens 
tätorter beskrivs tillgången till grönstruktur generellt som relativt 
god (Åstorps kommun, 2011).

Konsekvenser nollalternativet

I nollalternativet skapas naturstråk som förbinder tätorterna 
med det omgivande landskapet. Våtmarksområden föreslås vid 
flera av kommunens vattendrag. Båda dessa förslag stärker den 
befintliga grönstrukturen genom att skapa nya spridningsvägar 

Åstorps kommuns övergripande 
grönstruktur och skyddade 
områden.
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och en mer varierad miljö. Detta bedöms ge små positiva 
konsekvenser för grönstrukturen. Nollalternativet beskriver 
att befintliga grönområden bör utvecklas och tillskapas högre 
värden, vilket bedöms innebära positiva konsekvenser för den 
biologiska mångfalden. Det beskrivs dock inte hur detta ska 
genomföras.

Nollalternativet bedöms ha måttligt till stora negativa 
konsekvenser på jordbrukets försörjande ekosystemtjänster, 
då en inte obetydlig andel jordbruksmark tas i anspråk. 
Planens konsekvenser på jordbruksmarkens klimatreglerande 
tjänster bedöms som obetydliga, då det konventionella 
jordbrukets kolbindande förmåga endast är tillfällig. Dock 
framhåller Länsstyrelsen i Skånes län jordbruksmarken, 
beroende på hur den brukas, som en potentiell kolsänka i sin 
klimat- och energistrategi och utifrån det leder utbyggnaden 
på jordbruksmark till negativa effekter (Länsstyrelsen Skåne, 
2018). Jordbruksmarkens biologiska mångfald är kopplad 
till småbiotoper och om dessa försvinner vid en exploatering 
kan det ha små negativa konsekvenser för den biologiska 
mångfalden, på viktiga spridningskorridorer och grönstrukturen. 
Jordbruksmarkens förmåga att utjämna höga flöden vid skyfall 
minskar då ytan jordbruksmark blir mindre, vilket bedöms som 
negativt.

Nollalternativet medger ett större utredningsområde för bostäder 
som angränsar och överlappar med Söderåsen. Viss utbyggnad 
i området har skett i form av utökning av villatomter. Söderåsen 
är ett område av regional betydelse, men utbyggnadsområdet 
bedöms inte innebära någon betydande påverkan på områdets 
värden. Nollalternativet bedöms inte heller påverka skogens 
producerande ekosystemtjänster.

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära negativa 
konsekvenser på ekosystemtjänster för grönstrukturen då en 
stor andel av den mark som pekas ut som utbyggnadsområden 

är jordbruksmark. Konsekvenserna kan dock mildras då nya 
grönområden skapas och befintliga områden stärks, då detta 
skapar andra värden i form av nya bättre spridningsmöjligheter 
och biologisk mångfald. Dock kan inte de värden som går 
förlorade med exploaterad jordbruksmark ersättas.

För bedömning av konsekvenser för riksintresse för naturvård 
och Natura 2000-område se avsnitt 5.1 i MKB.

Konsekvenser planförslaget

Planförslagets ambition är att bevara och utveckla kommunens 
grön- och blåstruktur, men också att utveckla dess värden. 
Förtätning ska i första hand prioriteras före exploatering av 
jordbruksmark och grönområden. Det är av stor vikt att ta 
hänsyn till kopplingarna mellan tätorten och de tätortsnära 
grönområdena, så att de inte går förlorade. Detta är ett av 
planförslagets ställningstagande kring grön- och blåstruktur, 
vilket är positivt. Konsekvenserna av planförslaget är likvärdiga 
med nollalternativets med avseende på andel grönstruktur, 
men området väster om Kalvahagen planeras att bevaras 
i planförslaget, vilket är positivt för kopplingen till andra 
grönområden, samt att området innehåller rödlistade arter.

Planförslaget bedöms innebära negativa konsekvenser för 
jordbrukets producerande ekosystemtjänster då de större 
utbyggnadsområdena för bostäder och verksamheter som 
pekas ut, precis som i nollalternativet, främst är på tätortsnära 
jordbruksmark. Planens konsekvenser på jordbruksmarkens 
reglerande tjänster, med avseende på utjämning av höga flöden, 
bedöms som negativa och likvärdiga med nollalternativet. 
Jordbruksmarkens biologiska mångfald är kopplad till 
småbiotoper och dessa ska enligt planförslaget beaktas vid 
exploatering, så att de på ett naturligt och funktionellt sätt kan 
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ingå i de utbyggda områdena, vilket är positivt.

Planförslaget bedöms i likhet med nollalternativet inte 
innebära några konsekvenser för skogens producerande 
ekosystemtjänster.

För tätorterna kommer den omkringliggande grönstrukturen 
att förstärkas i planförslaget jämfört med nollalternativet. 
Planförslagets inriktning är tydligare och pekar ut områden 
som ska bevaras eller utvecklas. Särskilt god bedöms 
kopplingen till omkringliggande vattendrag bli och kopplingen 
mellan Åstorps tätort och Söderåsen. Dessa förslag förstärker 
spridningsmöjligheter, den biologiska mångfalden, olika 
typer av ekosystemtjänster och även strandskyddets syften. 
Planförslaget gör ställningstagandet att sammanhängande 
grönstruktur inom tätorterna ska bevaras och utvecklas, vilket är 
positivt för den biologiska mångfalden och för klimatreglerande 
ekosystemtjänster i tätorterna. Dock finns en risk att viktiga 
kopplingar försvinner i samband med att förtätning ska ske i 
första hand. Sammantaget bedöms åtgärderna för att förstärka 
grönstrukturen som positiva för den biologiska mångfalden 
och för flera ekosystemtjänster, bland annat klimatreglerande. 
Åtgärder stämmer också överens med grönstrukturplanens mål.

Planförslagets inriktning bedöms inte innebära en konflikt med 
kommunens naturreservat.

För bedömning av konsekvenser för riksintresse för naturvård 
och Natura 2000-område se avsnitt 5.1 i MKB.

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att ytterligare stärka förutsättningar för ekosystemtjänster 
kopplad till grönstrukturen i kommunen föreslås följande 
åtgärder:

• En uppdatering av grönstrukturplanen kan beskriva hur 

befintliga grönområden ska utvecklas så att de har högre 
ekologiska värden och vara multifunktionella ytor som skapar 
bättre förutsättningar för ekosystemtjänster,

• Kartlägga och värdera kommunens ekosystemtjänster i 
exempelvis en ekosystemtjänstanalys,

• En uppdatering av grönstrukturplanen kan beskriva hur 
hänsyn tas till spridningskorridorer vid utbyggnad av 
områden,

• En uppdatering av grönstrukturplanen kan beskriva tydligare 
vilka åtgärder kommunen ska vidta för att stärka den 
biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.
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6.1.3 Hushållning med jordbruksmark

Beskrivning av nuläge

Åstorps kommun består till stor del av landsbygd med 
jordbruksmark, byar och gårdar. Utifrån kommunens senaste 
statistik för markanvändningen i kommunen utgör knappt 57 % 
åkermark och cirka 2 % betesmark.

Länsstyrelsen har klassificerat Sveriges jordbruksmark utifrån 
produktionsförmåga. Ju högre klassning desto högre värde har 
jordbruksmarken. Jordbruksmarken har

fördelats i klasserna 1–10 där 10 är den högst klassade och 
därmed den mest produktiva jordbruksmarken. Inom Åstorps 
kommun finns jordbruksmark i klasserna 3–9 och den håller 
generellt sett hög kvalitet och mycket hög kvalitet på flera platser. 
Den bördigaste jordbruksmarken finns i de västra och centrala 
delarna av kommunen. Kartläggningen av jordbruksmark, som 
framgår av kartan nedan, omfattar inte all jordbruksmark i 
kommunen enligt Länsstyrelsen i Skånes planeringsunderlag, se 
karta från blockdatabasen nedan. Det är framförallt runt Kvidinge 
och söder om Åstorps tätort som underlagen skiljer sig åt. 
Åstorps kommun är viktig för regionens livsmedelsproduktion.

 

Sammantaget bedöms nollalternativet och planförslaget 
medföra likartade negativa konsekvenser eftersom de 
innebär likartade markanspråk. Utbyggnad av de flesta 
orterna innebär att jordbruksmark kommer att tas i anspråk 
(cirka 300 hektar av jordbruksmarken i kommunen). 
I planförslaget motiveras det varför jordbruksmark i 
anslutning till tätorterna behöver tas i anspråk i och med 
att förtätning och tätortsutveckling prioriteras. För att 
ianspråktagandet av jordbruksmarken ska kunna innebära 
en god hushållning med mark behöver planförslaget 
tydligare motivera att ianspråktagandet utgör väsentliga 
samhällsintressen, det är dock positivt att förtätning ska 
prioriteras och att den minst värdefulla jordbruksmarken 
ska tas i anspråk först. Ur hushållningssynpunkt innebär 
ianspråktagandet av jordbruksmarken alltid negativa 
konsekvenser då jordbruksmark inte går att återskapa. 
Då ianspråktagandet bedöms som betydande och att 
jordbruksmark är av nationell betydelse bedöms det 
medföra måttliga till stora negativa konsekvenser. 

Värdering av jordbruksmarken inom Åstorps kommun. Klass 10 är den högst 
klassade och mest produktiva jordbruksmarken.
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Konsekvenser nollalternativet

Enligt miljöbalkens 3 kap. 4 § får brukningsvärd jordbruksmark 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Översiktsplan 2012 anger att knappt 60 % av bostäderna 
byggs på jordbruksmark. Enligt Översiktsplan 2012 tas hänsyn 
till jordbruksmarken i så stor utsträckning som möjligt och 
där alternativa platser har funnits har dessa valts och där 
jordbruksmark tas i anspråk är detta i kollektivtrafik- och skolnära 

Jordbruksmark inom 
kommunen, enligt 
jordbruksverkets 
blockdatabas. Gula områden 
utgör jordbruksmark. 
Källa: Länsstyrelsens 
planeringsunderlag.

lägen. För industriändamål tas värdefull jordbruksmark (klass 8) 
i anspråk för Södra industriområdet eftersom det ligger med god 
anslutning till industrispår och vägnätet.

Generellt kan bostadsbehovet utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse. I översiktsplanen motiveras dock inte 
att ianspråktagandena utgör väsentliga samhällsintressen. 
Industri- och verksamheter utgör dock inte det som i 
tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser anses utgöra 
väsentliga samhällsintressen, men det är något som behöver 
bedömas från fall till fall och behöver därför också motiveras i 
översiktsplanen. Utöver att beskriva att alternativa lägen har valts 
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där det varit möjligt, redovisas inte vilka alternativen har varit 
och varför de valts bort. Med tanke på hur markanvändningen 
ser ut i kommunen så är det svårt att hitta ytor som inte utgör 
jordbruksmark eller riksintressen. Därför kan det vara rimligt 
att anse att de platser som pekats ut för bostadsbebyggelse 
uppfyller kravet att ingen alternativ plats finns. Vad gäller 
verksamhetsområden bedöms det som mer tveksamt 
att ianspråktagandet av jordbruksmark är i enlighet med 
bestämmelserna i miljöbalken.

Ianspråktagandet av jordbruksmark är litet i förhållande 
till den totala arealen jordbruksmark i kommunen. Den yta 
som redovisas stämmer dock inte helt med underlaget från 
Länsstyrelsens planeringsunderlag, se 8, utan utgör de ytor som 
har klassificerats utifrån bördighet. Eftersom utbyggnad planeras 
i anslutning till Kvidinge tas en större areal jordbruksmark i 
anspråk än vad som anges i Översiktsplan 2012.

Genomförandet av översiktsplanen innebär att värdefull 
åkermark exploateras och att andelen odlingsbar mark i 
kommunen minskar. Då jordbruksmark i praktiken inte går att 
återskapa bedöms det som negativt ur en hushållningssynpunkt. 
Översiktsplanen indikerar att alternativa platser har studerats 
och att utbyggnad framförallt ska ske genom förtätning 
och utbyggnad av tätorterna, vilket visar att kommunen har 
ambitioner att begränsa ianspråktagandet, viket bedöms som 
positivt. I en kommun med de förutsättningar som råder i 
Åstorp bedöms det vara svårt att undvika ianspråktagande av 
jordbruksmark om kommunens orter ska kunna växa. Att ta 
jordbruksmark i anspråk innebär alltid negativa effekter ur ett 
hushållningsperspektiv. Konsekvenserna bedöms som måttliga 
till stora negativa konsekvenser vad gäller hushållning med 
naturresurser.

Konsekvenser planförslaget

Planförslaget innehåller flera ställningstaganden vad gäller 
jordbruksmark. Landsbygden beskrivs som en viktig resurs 
för livsmedelsförsörjningen och exploatering ska medföra 
minimal påverkan på livsmedelsförsörjningen. För att minimera 
ianspråktagandet av jordbruksmark ska förtätning inom redan 
ianspråktagna ytor prioriteras. Jordbruksmark ska endast tas i 
anspråk om andra alternativ inte är möjliga. När jordbruksmark 
behöver tas i anspråk ska en högre exploateringsgrad 
eftersträvas för att begränsa ytan som behöver tas i anspråk. 
Även vad gäller industri- och verksamhetsområden ska 
förtätning eftersträvas före exploatering av jordbruksmark. I 
Jämförelse med nollalternativet innehåller planförslaget mer 
preciserade ställningstaganden vad gäller ianspråktagandet av 
jordbruksmark, vilket bedöms som positivt.

Trots att förtätning av befintlig bebyggelse eftersträvas innebär 
planförslaget, så som nollalternativet, att de föreslagna 
utbyggnaderna huvudsakligen sker på jordbruksmark. Cirka 
300 hektar jordbruksmark tas i anspråk. Då denna beräkning 
inte omfattar en del ytor runt Kvidinge och Åstorp, se Figur 8, 
är det totala ianspråktagandet större. Dock är det osäkert om 
samtliga områden kommer vara tillgängliga för exploatering, 
däribland område 10, Centrum nordost, där nuvarande ägare 
inte är villig att sälja marken. Den totala arealen ianspråktagen 
jordbruksmark bedöms ungefär vara motsvarande som i 
nollalternativet. I planförslaget föreslås bebyggelse till stor del 
på jordbruksmark av klass 6 och 8. Utbyggnaderna av orterna 
sker huvudsakligen i anslutning till befintlig bebyggelse och 
vägnät. Det är sammanhängande ytor som tas i anspråk och 
fragmentering av jordbruksmarken bedöms inte uppstå.

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark 
endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose ett 
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väsentligt samhällsintresse och att detta behov inte kan 
tillgodoses genom att ta annan mark i anspråk. Planförslaget 
motiverar emellertid inte varför ianspråktagandena av 
jordbruksmarken utgör väsentliga samhällsintressen. Generellt 
kan bostadsförsörjning ses som ett väsentligt samhällsintresse. 
Det skulle därför behöva förtydligas i översiktsplanen att behovet 
av bostäder motiverar ett så omfattande ianspråktagande 
av bördig jordbruksmark. Därtill tas omfattande arealer 
jordbruksmark i anspråk för verksamhetsområden utan 
motivering att utveckling av verksamhetsområden inom 
kommunen utgör väsentliga samhällsintressen.

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får jordbruksmark endast 
tas i anspråk om behovet inte kan tillgodoses genom att 
ta annan mark i anspråk. Markanspråket i planförslaget 
fokuserar framförallt på utveckling i tätorterna, med syftet 
att möjliggöra ett effektivt resursutnyttjande. På så sätt har 
bebyggelseutveckling i mer perifera lägen avfärdats. Därtill finns 
ställningstaganden om att förtätning ska prioriteras och att 
ianspråktagande inte ska ske om andra alternativ är möjliga. 
Kommunen har också gjort en översyn av de utvecklings- och 
utredningsområden som pekades ut i samrådet, och tagit 
bort de som bedömts vara överflödiga. Därför bedöms det 
som osannolikt att det skulle gå att tillgodose behovet av 
bostäder och verksamhetsmark på andra platser i kommunen 
än de som pekas ut i planförslaget. Det är också positivt 
ur hushållningssynpunkt att kommunen redogör för en 
prioriteringsordning där förtätning ska prioriteras och att den 
minst värdefulla jordbruksmarken ska tas i anspråk först samt 
att en hög exploateringsgrad ska eftersträvas.

Sammantaget bedöms det som positivt att planförslaget 
har tydliga ställningstaganden kring förtätning och att 
jordbruksmark inte ska tas i anspråk mer än nödvändigt 
samt att det finns en prioriteringsordning som ska följas 

vid exploatering, där förtätning ska prioriteras och bara om 
det inte är möjligt kan jordbruksmark tas i anspråk och då 
först den minst värdefulla. Dock tycks inte detta få särskilt 
stort genomslag i markanvändningskartan i och med att de 
flesta utbyggnadsområden ligger på jordbruksmark, även 
om det inte är sannolikt att alla dessa kommer exploateras, 
bland annat på grund av markägoförhållanden och att vissa 
ytor är utredningsområden. Bedömningen baseras dock på 
att alla ytor som pekas ut i markanvändningskartan också 
exploateras. Ur hushållningssynpunkt bedöms ianspråktagandet 
av jordbruksmarken som negativ då jordbruksmark inte 
går att återskapa på någon annan plats. Planförslaget och 
nollalternativet bedöms medföra ungefär samma markanspråk 
och därmed också likartade negativa konsekvenser, det vill säga 
måttliga till stora negativa konsekvenser.

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att minska behovet av att ta värdefull jordbruksmark i 
anspråk föreslås följande åtgärder: 

• För att underlätta detaljplanearbetet bör planförslaget 
utvecklas med motivering varför ianspråktagandena utgör 
väsentliga samhällsintressen, samt varför det inte finns 
alternativa lokaliseringar. Saknas detta i översiktsplanen 
behöver det redovisas i detaljplanen då det ofta är för 
sent. En bristande redovisning av alternativ samt om 
ianspråktagandet utgör ett väsentligt samhällsintresse utgör 
en grund för att upphäva detaljplanen.
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6.1.4 Klimat

Beskrivning av nuläge

I det här avsnittet beskrivs klimat dels utifrån klimatpåverkan 
genom utsläpp av växthusgaser, dels utifrån anpassning av 
samhället till ett förändrat klimat.

Utsläpp av växthusgaser

FN:s klimatpanel (IPCC) har konstaterat att klimatet på jorden 
nu förändras i en takt som inte följer den naturliga variationen. 
Upphovet är människans utsläpp av växthusgaser, vilka ökar 
växthuseffekten. Utsläppen innebär en global uppvärmning som 
för med sig intensiva och mer extrema väderfenomen än vad 
våra generationer är vana vid. Konsekvenserna av ett förändrat 
klimat är och kommer att bli omfattande. I december 2015 
enades världens länder om ett nytt klimatavtal – Parisavtalet. 
Parisavtalet binder världens länder till att den globala 
temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska 
jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Enligt IPCC behövs 
det snabba, långtgående förändringar av aldrig tidigare skådat 
slag i alla delar av samhället för att lyckas.

Åstorps kommun har en relativt sammanhållen 
bebyggelsestruktur, vilket ger goda förutsättningar för 
energieffektiv infrastruktur. En energieffektiv infrastruktur innebär 
att människor har nära till arbetsplatser, samhällsservice, 
fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och 
åka kollektivt hellre än att ta bilen.

Klimatanpassning

Ett förändrat klimat innebär bland annat utmaningar relaterat 
till förändringar i temperatur, nederbörd och höjda havsnivåer. 
Vi kan förvänta oss fler och längre värmeböljor, ökade 
nederbördsmängder men även längre perioder utan nederbörd 
vilket kan leda till torka.

Förtätning av bebyggda miljöer i kombination med pågående 
klimatförändringar innebär utmaningar för den bebyggda miljön 
och för människors hälsa. Ökad mängd hårdgjord yta innebär 
bland annat en ökad avrinning av dagvatten som behöver 
hanteras för att undvika översvämning, att luftkvaliteten kan 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva 
konsekvenser jämfört med nollalternativet gällande 
begränsad klimatpåverkan. Klimatpåverkan ska bland 
annat begränsas genom ökat fokus på förtätning, att i 
första hand exploatera redan ianspråktagen mark, bygga 
energisnålt, bygga i kollektivtrafiknära lägen och främja 
fossilfria resor.

Planförslaget och nollalternativet innebär likartade 
konsekvenser vad gäller översvämningar på grund av 
skyfall och höga vattenstånd i vattendragen. Eftersom 
planförslaget har ett större fokus på förtätning bedöms 
det innebära en ökad problematik med ökade flöden och 
översvämningar som behöver hanteras.

Ökade temperaturer i kombination med förtätning och 
mer hårdgjorda ytor kan skapa utmaningar med så kallade 
värmeöar som kan påverka hälsa och välmående hos 
befolkningen. Planförslaget belyser dock problematiken, 
vilket bedöms som positivt.
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bli sämre och höjda temperaturer med så kallade värmeöar, 
vilket både skapar hälsokonsekvenser och ökade kostnader 
för kylning av byggnader. Det som naturen i vanliga fall reglerar 
behöver hanteras när ett område bebyggs, något som blir ännu 
mer aktuellt i och med ett förändrat klimat med ökad och mer 
kraftig nederbörd, men också längre perioder med torka och 
högre temperaturer. Generellt sett kan strategiskt placerad och 
utformad grönstruktur bidra till att hantera dessa utmaningar 
samtidigt som den bidrar med andra funktioner.

Tätorterna i Åstorps kommun är relativt små och avståndet 
till den omkringliggande naturen är kort. Det gör att 
förutsättningarna för exempelvis temperaturreglering och 
luftväxling i nuläget bör vara goda. Inom tätorterna finns 
det också större och mindre grönområden som skapar 
förutsättningar för att hantera nederbörd och jämna ut 
temperaturen varma dagar.

Inom Åstorps kommun finns det flera vattendrag och lågpunkter 
som kan översvämmas vid kraftig nederbörd. Det är framförallt 
i anslutning till Åstorp tätort och Hyllinge som det finns större 
sammanhängande områden som riskerar att översvämmas både 
på grund av kraftiga regn och på grund av höga vattenstånd i 
vattendragen. Då vattendragen har utlopp i Skälderviken innebär 
också höjda havsnivåer att utrinningen minskar och därmed 
ökar risken för översvämning. Vad gäller befintlig bebyggelse är 
det framförallt i Hyllinge som det finns områden som riskerar att 
översvämmas.

Dagvattenplanen beskriver att kapaciteten i ledningsnätet i 
Åstorp tätort snart är nådd och därför har liten möjlighet att 
ta emot ökade volymer dagvatten. Runt Åstorps tätort och 
Hyllinge består marken av lera vilket innebär att markens 
infiltrationsförmåga är begränsad.

Konsekvenser nollalternativet

Utsläpp av växthusgaser

Nollalternativet nämner inte klimatpåverkan och saknar 
målsättningar och ställningstaganden om att minska energi- 
och resursanvändning eller begränsa klimatpåverkan. En 
uttalad strategi kring energieffektiv infrastruktur saknas och 
riskerar därmed leda till negativa effekter genom att invånarna i 
kommunen även fortsättningsvis blir mer beroende av bilen för 
transporter om utvecklingsområden lokaliseras på ett sätt som 
medför en mer utdragen ortstruktur.

Effekterna bedöms sammantaget bli måttliga till stora negativa 
då nollalternativet inte redogör för eller tar ställning för minskad 
klimatpåverkan. Nollalternativet bedöms innebära måttliga till 
stora negativa konsekvenser för utsläpp av växthusgaser.

Klimatanpassning

Nollalternativet innebär utbyggnad framförallt i tätorterna.

Föreslagna utbyggnadsområden i Åstorps tätort och Hyllinge 
bedöms som särskilt känsliga för översvämning. De negativa 
konsekvenserna är kopplade till att det finns lågpunkter dit vatten 
avleds vid skyfall samt att vattendragen har stora områden som 
återkommande översvämmas vid höga vattenstånd (så kallade 
svämplan/åplan). Att marken utgörs av lera gör också att vattnet 
inte infiltreras i någon större omfattning utan ligger kvar på ytan.

Nollalternativet beskriver att det inom tätorterna ska eftersträvas 
öppen dagvattenhantering i magasin och översilningsområden 
och lokalt omhändertagande av dagvatten för att hantera ökad 
avrinning och ökade nederbördsmängder. Därtill konstateras 
det att vissa utbyggnadsområden riskerar att översvämmas och 
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därför behöver höjdsättas för att undvika negativ påverkan. Detta 
bedöms som positivt.

Nollalternativet innebär förtätning och utbyggnad av stora ytor 
med verksamhetsområden. Hårdbelagda ytor som asfalt och 
byggnader absorberar och lagrar värme från solen. Förtätning 
innebär också risk för att gröna ytor och grönområden försvinner, 
vilka annars bidrar till att sänka temperaturen genom skuggning 
och att absorbera värme från luften genom avdunstning. 
Vegetation bidrar även med svalkande effekter genom att 
reflektera solljus och skugga underliggande ytor, som annars 
skulle absorberat värmen. Risken för att förtätning ska ge en 
stor påverkan på klimatet i tätorterna bedöms som begränsad 
eftersom orterna är relativt små och ligger med närhet till större 
sammanhängande grönområden som har svalkande effekt även 
på längre avstånd. Genomförandet av nollalternativet bedöms 
dock innebära risk för att det kan uppstå så kallade värmeöar 
lokalt inne i tätorterna samt inom verksamhetsområdena.

Om grönytor exploateras vid förtätning innebär det också att det 
försvinner platser som erbjuder svalka under varma dagar. Det 
bedöms bidra till negativa hälsoeffekter, framförallt för känsliga 
grupper som sjuka, äldre och barn. Höga temperaturer innebär 
också ett ökat behov av att kyla byggnader vilket både innebär 
ökade kostnader och en ytterligare klimatbelastning. Med tanke 
på att det rör sig om en relativt begränsad förtätning och att 
förhållandevis få människor uppehåller sig i industriområdena 
bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser.

Konsekvenser planförslaget

Utsläpp av växthusgaser

Planförslaget anger ställningstagandet att kommunen ska sträva 
efter att uppnå 1,5-gradersmålet i enlighet med Parisavtalet. 

Klimatpåverkan ska begränsas bland annat genom att i första 
hand exploatera redan ianspråktagen mark, bygga energisnålt, 
bygga i kollektivtrafiknära lägen och främja fossilfria resor. 
Detta bedöms som positivt, då en sådan bebyggelseutveckling 
skapar förutsättningar för att resa med kollektivtrafik 
samt effektivt nyttja befintliga tekniska system. Ett större 
resandeunderlag skapar också förutsättningar för en utbyggnad 
av kollektivtrafiken.

Planförslaget omfattar även ställningstaganden att fler 
människor ska kunna färdas fossilfritt genom att fossilfria 
färdmedel ska främjas i planeringen, samt att underlätta för 
förnyelsebar energiproduktion.

Region Skånes klimat- och energistrategi Ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne (Länsstyrelsen Skåne, 2018) anger som 
mål att utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 
% lägre än år 1990. Planförslaget har en utförlig beskrivning 
av problematiken kring klimatpåverkan men saknar delvis 
koppling till lokala mål eller utmaningar gällande att begränsa 
klimatpåverkan. Planförslaget innebär en ambition om att 
bygga nytt, både i form av bostäder och verksamheter. Generellt 
är klimatbelastning från byggprocessen betydande och det 
skulle behöva förtydligas ytterligare hur minskade utsläpp av 
växthusgaser ska uppnås i relation till planerad nybyggnation 
samt i takt med förväntad ökad befolkningstillväxt.

Det är positivt att planförslaget har en bred syn på 
klimatpåverkan som exempelvis inkluderar masshantering 
i relation till klimatpåverkan, där minskade transporter 
och minskade behov av jungfruliga råvaror även minskar 
klimatbelastningen. Det är även positivt sett till klimatpåverkan 
att planförslaget har ambitionen att bevara och utveckla 
kommunens grön- och blåstruktur och att förtätning i första 
hand ska prioriteras före exploatering av jordbruksmark och 
grönområden.
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Utbyggnaden i planförslaget är i stora drag lik den i 
nollalternativet men har ett ökat fokus på förtätning och att 
värna grönstruktur. Sammantaget bedöms planförslaget 
innebära små till måttliga positiva konsekvenser i jämförelse 
med nollalternativet då planförslaget också utgör ett i flera 
avseenden bättre underlag för att arbeta strategiskt med 
minskad klimatpåverkan i efterföljande planering. Jämfört 
med nollalternativet beskriver planförslaget ett tydligare 
ställningstagande att hantera klimatpåverkan. Dock skulle fler 
ställningstaganden eller kvantifierbara mål kunna tas fram i 
efterföljande arbete för hur utsläppen av växthusgaser faktiskt 
ska kunna minska.

Klimatanpassning

Utbyggnaden i planförslaget är i stora drag lik den i 
nollalternativet och bedöms därmed innebära likartade 
utmaningar och konsekvenser. Planförslaget bedöms omfatta 
likartade åtgärdsförslag för att hantera dagvatten i och med 
att Dagvattenpolicy Åstorp (Åstorps kommun, 2013) och 
dagvattenplanen (Åstorps kommun, 2016) gäller för båda 
alternativen. Dock innehåller planförslaget, till skillnad mot 
nollalternativet, inte förslag på utveckling av bostadsbebyggelse 
i den stora lågpunkten nordost om Åstorp, vilket bedöms som 
positivt ur översvämningssynpunkt. Planförslaget beskriver 
också i högre grad hur gröna stråk ska anläggas mellan 
bebyggelse och vattendrag, vilket bedöms som positivt för 
avrinningen av dagvatten.

Planförslaget innebär dock ett större fokus på förtätning av 
tätorterna än vad nollalternativet gör. Detta både ökar risken för 
ökade flöden och översvämningar och ökad problematik med 
lokala värmeöar och minskar tillgång till svalkande grönska, vilket 
kan medföra större risk för negativa konsekvenser vad gäller 

människors hälsa och behovet av energi för kyla. Emellertid 
belyser planförslaget utmaningarna med värmeöar, särskilt i 
relation till verksamhetsområdena. Det visar att kommunen är 
medveten om problematiken vilket bedöms som positivt.

Planförslaget beskriver risker kring översvämning vid befintlig 
bebyggelse samt påverkan på befintliga dagvattensystemet, och 
där så kallade gröna och grön/blå lösningar ges stor fokus, vilket 
bedöms som positivt då dessa lösningar ofta har fler positiva 
effekter.

Till skillnad från nollalternativet beskrivs det tydligare i 
planförslaget vad kommunens målsättning är för att hantera 
utmaningar med klimatförändringar. Med genomtänkta 
lokaliseringar och att låta grönskan ta plats skapas enligt 
planförslaget ett motståndskraftigt samhälle. Det bedöms 
innebära att planförslaget tar tydligare ställning till vad 
kommunens viljeinriktning är och därmed medför bättre 
förutsättningar för att hantera utmaningarna med ett förändrat 
klimat.

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att ytterligare stärka förutsättningar för att hantera 
utmaningarna med ett förändrat klimat föreslås följande 
åtgärder: 

• Ta fram en Klimat- och energistrategi för kommunen, med 
mål och strategier för minskad klimatpåverkan,

• Bered plats för laddinfrastruktur,

• Se över åtgärder för att främja resurseffektivitet och lokala 
kretslopp,

• Säkerställ att dagvattenplanen uppdateras,
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• Fortsatt arbete i efterföljande planering för att dämpa risken 
för värmeöar, exempelvis krav på en grönytefaktor vid 
förtätning och exploatering, inkluderat verksamhetsområden. 

6.1.5 Vattenmiljö

genom Åstorps kommun, vilket påverkar statusen. De bedömda 
miljöproblemen för Humlebäcken är övergödning och syrefattiga 
förhållanden, miljögifter samt förändrade habitat genom 
fysisk påverkan. Vid den senaste bedömningen var statusen 
Otillfredsställande ekologisk status och Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus. Det finns risk för att varken god ekologisk status 
eller god kemisk ytvattenstatus uppnås till år 2027 (VISS, 2020).

Utöver Humlebäcken korsar vattenförekomsten Vege å 
kommunen öster om Hyllinge. Vid den senaste bedömningen 
var statusen Måttlig ekologisk status och Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus. Det finns risk för att varken god ekologisk status 
eller god kemisk ytvattenstatus uppnås till år 2027 (VISS, 2020).

Kommunen korsas också i mycket begränsad omfattning av 
vattenförekomsterna Rönne å och Klövabäcken i öster och 
Hasslarpsån i väster. Med undantag för Klövabäcken, som 
bedöms ha God ekologisk status, uppvisar samtliga vattendrag 
likartade problem med övergödning, fysisk påverkan och 
miljögifter. Enligt Kommunens dagvattenplan (Åstorps kommun, 
2016) så är mängden föroreningar i dagvattnet lågt med vissa 
undantag för industriområden i Åstorp och Hyllinge. Vad gäller 
Humlebäcken visar Förstudie Humlebäcken (Åstorps kommun, 
2020) att de huvudsakliga orsakerna till övergödningen är 
läckage från jordbruksmark, punktutsläpp från reningsverk och 
enskilda avlopp. Miljögifter bedöms härröra från dagvatten från 
vägar och bebyggd miljö, inte minst industriområden.

Åstorp berörs av flera grundvattenförekomster och det finns två 
grundvattentäkter: Kvidinge och Åstorp samhälle. Inom skyddade 
grundvattentäkter finns områdesspecifika bestämmelser över 
vilka aktiviteter som är tillåtna. Vid grundvattentäkterna är det 
inte lämpligt att låta dagvatten infiltrera ner till grundvattentäkter 
eftersom grundvattnet då kan förorenas. Inom kommunen skiljer 
sig markförhållanden åt mellan den östra delen, där marken i 
större utsträckning består av genomsläppligt grus och sand, 

Sammantaget bedöms nollalternativet och planförslaget 
medföra snarlika konsekvenser vad gäller påverkan på 
vattenkvaliteten och miljökvalitetsnormerna i kommunens 
vattendrag. Anledningen till att konsekvenserna är 
snarlika är att de åtgärder som beskrivs framförallt 
finns i planeringsdokument som dagvattenplanen, vilka 
antas gälla för båda scenarierna. Det föreslås åtgärder 
för fördröjning av dagvatten samt specifika åtgärder 
för industriområdena. Problemen för vattenkvaliteten 
identifieras också och ytterligare åtgärdsförslag 
presenteras såsom att öka kapaciteten i reningsverket, 
hantering av vägdagvatten och läckage från jordbruksmark. 
Det visar att kommunen är medveten om problemen och 
vet vad som kan göras. Genomförs åtgärderna bedöms 
planförslaget inte motverka möjligheten att nå uppsatta 
miljökvalitetsnormer och det finns också möjlighet 
att förbättra möjligheten att nå dem. Dock bedöms 
kommunens ställningstaganden vad gäller dagvatten 
och vattenkvalitet i kommunens vattendrag tjäna på att 
förtydligas i planförslaget.

Beskrivning av nuläge

Humlebäckens källa finns på Söderåsen och större delen av 
bäcken går genom Åstorps kommun. Vid källan uppskattas 
bäcken som opåverkad men den påverkas under sin färd 
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Ytvattenförekomster (blå streck), grundvattenförekomster (lila ytor) och vattenskyddsområden 
(ljusblå skrafferade ytor). Källa: VISS, 2020.

jämfört med den västra delen där marken består av de 
tätare jordarterna lera och silt.

 

Konsekvenser nollalternativet

En förutsättning för exploatering av de olika 
utbyggnadsområdena i översiktsplanen är utbyggnad 
av det allmänna vatten- och avloppsledningssystemet. 
I flera fall 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 avlopps-
ledningsnätet och större risk för översvämningar. I 
Översiktsplan 2012 redovisas därför öppen dagvatten-
hantering i dagvattenmagasin och översilningsområden 
och lokalt omhändertagande av dagvatten. I det fall 
dagvattnet inte kan omhändertas lokalt ska utjämnings-
magasin anordnas. På så sätt minskas belastningen på 
ledningsnätet.

Flertalet av utbyggnadsorterna bedöms kunna beröra 
vattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer. 
I samtliga orter där utbyggnad föreslås finns antingen 
tillgång till kommunalt VA (vatten och avlopp) eller 
så kommer detta att byggas ut i samband med 
exploateringen. Därtill har kommunen antagit en strategi 
för utbyggnad av kommunalt VA-nät på landsbygden. 
Belastningen av den ökade mängden spillvatten från 
utbyggnadsområden på recipienter hanteras inom 
ramen för tillstånd för reningsverk. Utbyggnader kan 
generellt innebära växande problem med dagvatten. 
I tätorter med stora hårdgjorda ytor rinner vattnet 
snabbt av på ytan, vilket kan leda till översvämningar i 

ledningsnät och dikessystem samt flödestoppar i recipienten. Dagvatten 
från exploaterade ytor innehåller ofta en viss mängd oönskade ämnen 
som till exempel tungmetaller. För att minska belastningen på VA-nätet 
är riktlinjen i Översiktsplan 2012 att dagvatten ska hanteras genom 
dagvattenmagasin, översilningsområden och lokalt omhändertagande. Där 
lokalt omhändertagande inte kan ordnas ska utjämningsmagasin ordnas. 
Grunden för var kommunalt avlopp ska byggas ut är områdenas känslighet 
för utsläpp från enskilda avlopp och eventuella exploateringsintressen. 
Syftet med att bygga ut avlopps-nätet är att minska utsläppen av kväve och 
fosfor till vattendragen. Utöver åtgärder vad gäller avloppsledningsnätet 
innebär Översiktsplan 2012 också att det föreslås flera våtmarksområden 
samt skyddsområden längs med vattendrag.

De föreslagna utbyggnadsområdena för bostäder ligger huvudsakligen 
på jordbruksmark. Nollalternativet bedöms i det sammanhanget 
kunna innebära viss positiv effekt för miljökvalitetsnormer genom 
att ianspråktagande av jordbruksmark medför att näringsläckaget 
till vattendrag kan förväntas minska något. Tillsammans med övriga 
åtgärder bedöms Översiktsplan 2012 ha potential att medföra en minskad 
belastning av näringsämnen och miljögifter på vattenförekomsterna och 
därmed positiva konsekvenser. Dock beskriver inte Översiktsplan 2012 hur 
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kommunen planerar att hantera miljögifter från vägdagvatten 
eller hur problemen med fysisk påverkan ska åtgärdas. 
Sammantaget bedöms Översiktsplan 2012 kunna medföra små 
positiva konsekvenser vad gäller övergödning och miljögifter. 
Vad gäller miljögifter från vägtrafik samt fysisk påverkan bedöms 
Översiktsplan 2012 kunna medföra små negativa konsekvenser 
eftersom den nuvarande påverkan troligtvis kommer fortgå.

Konsekvenser planförslaget

Planförslaget innebär en likartad utbyggnad som nollalternativet, 
att utbyggnad framförallt sker genom förtätning och utvidgning 
av tätorterna Hyllinge, Åstorp och Kvidinge. Därför bedöms 
påverkan på vattenförekomsterna av att marken tas i anspråk 
vara ungefär lika. Å andra sidan innebär planförslaget gröna 
buffertzoner mellan nya bebyggelseområden och berörda 
vattendrag vilket kan bidra med viss fördröjning och rening, vilket 
innebär bättre förutsättningar för minskad påverkan.

Liksom nollalternativet innebär genomförandet av planförslaget 
ytterligare hårdgjorda ytor i utbyggnadsorterna. Hur hanteringen 
av dagvattnet med avseende rening och fördröjning kan ske 
i respektive utbyggnadsområde behöver studeras vidare i 
samband med detaljplanearbete. Det är inte minst viktigt där 
vattenförekomster i sand och grusavlagringar (ytvatten- och 
grundvattenförekomster) bedöms kunna beröras. Det gäller 
främst de centrala och östra delarna av kommunen. Generellt 
bedöms inte grundvattenförekomster, där det finns lera och 
silt, vara särskilt känsliga för påverkan av bebyggelseutveckling 
då vatten infiltrerar dåligt genom dessa jordarter. Av den 
anledningen behöver utbyggnaderna framförallt i Kvidinge ta 
särskild hänsyn till grundvattenförekomsterna. I anslutning 
till Åstorp och Kvidinge finns vattenskyddsområden. 
Vattenskyddsområdet i Åstorp berörs inte av något utpekat 

utvecklingsområde. Särskild hänsyn behöver tas till 
skyddsföreskrifterna i den fortsatta planeringen. Planförslaget 
medger att Åstorps vattenskyddsområde kan avvecklas och att 
det i Kvidinge kan utvecklas, bland annat genom omvandling av 
den grustäkt som finns inom området till område för natur och 
friluftsliv, vilket bedöms som positivt.

Översiktsplanen hänvisar till att både befintlig och tillkommande 
bebyggelse ska följa kommunens dagvattenpolicy och 
dagvattenplan. I övrigt beskrivs förutsättningarna i kommunen 
kopplat till exempelvis markförutsättningar, vilket ger en god 
utgångspunkt för dagvattenhanteringen i detaljplanearbetet. 
Detta bedöms som positivt.

Om åtgärder avseende dagvattenhantering (fördröjning och 
rening) vidtas bedöms planförslaget inte förhindra uppfyllande av 
miljökvalitetsnormer för vatten.

Planförslaget beskriver åtgärder för hur påverkan från 
reningsverket kan hanteras då kommunen ansökt om tillstånd att 
bygga ut reningsverket. Påverkan från enskilda avlopp ska enligt 
planförslaget hanteras genom tillsyn så att avloppen uppfyller 
lagstiftningens krav. Varken planförslaget eller dagvattenplanen 
beskriver åtgärder för att hantera läckage från jordbruksmark. 
Detta beskrivs emellertid i den förstudie som gjorts för 
Humlebäcken (Åstorps kommun, 2020).

Vad gäller den kemiska statusen medför utsläpp av dagvatten 
från kommunens industriområden stor påverkan och 
dagvattenplanen föreslår åtgärder för detta vilket, om de 
genomförs, bedöms medföra möjlighet att förbättra den kemiska 
ytvattenstatusen och därmed medföra positiva konsekvenser. 
Dagvatten från vägar är också en betydande källa till miljögifter, 
vilket beskrivs i förstudien för Humlebäcken. I planförslaget 
beskrivs behovet av en fördjupad vägledning för hur alla 
kommunens vattenförekomster ska nå god ekologisk och 
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kemisk status. Det visar på att kommunen är medveten om 
problemen och hur man skulle kunna arbeta för att förbättra 
möjligheten att nå miljökvalitetsnormer, vilket bedöms som 
positivt.

Sammantaget bedöms planförslaget innehålla mer utvecklade 
ställningstaganden, framförallt vad gäller vattenskyddsområdena 
och påverkan på grund av utsläpp från reningsverk och enskilda 
avlopp, jämfört med nollalternativet. En annan positiv skillnad 
mot nollalternativet är förslaget om en fördjupad vägledning 
för hur god ekologisk och kemisk status ska kunna nås. 
Konsekvenserna, om åtgärderna genomförs, bedöms bli positiva 
och troligtvis mer omfattande jämfört med nollalternativet. Risk 
för fortsatt negativ påverkan bedöms framförallt kunna ske på 
grund av vägdagvatten och näringsläckage från jordbruksmark, 
då planförslaget saknar konkreta ställningstaganden som 
omfattar detta.

Förslag på åtgärder i vidare arbete

Inga åtgärder föreslås för det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen.
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• Identitet och kulturmiljö

• Möten och trygghet

• Hälsa och säkerhet

6.2.1 Grönstruktur, fritid och rekreation

Beskrivning av nuläge

Med rekreation avses avkopplande aktiviteter, ofta utförda 
utomhus. Det kan vara allt från stilla återhämtning i en park till 
idrottsutövande eller vandring.

6.2 Sociala konsekvenser
I följande kapitel redovisas planförslagets konsekvenser i relation 
till social hållbarhet. Risk för negativa konsekvenser såväl som 
möjligheter till utvecklad social hållbarhet belyses.

För social hållbarhet utgör jämlikhet ett övergripande begrepp. 
Vad gäller den fysiska planeringen innebär det att alla grupper 
i samhället har en grundläggande förutsättningar att ta del av 
exempelvis boende, service, rekreation, hälsofrämjande miljö, 
sociala kontakter etcetera. Jämlikhet omfattar alla människor, 
vilka dock inte utgör en homogen grupp. För att göra begreppet 
jämlikhet mer begripligt och hanterbart kan det brytas ner i 
många olika grupper, exempelvis jämställdhet (exempelvis män/
kvinnor), ålder, härkomst och socioekonomi. I verkligheten ingår 
ingen människa i endast en grupp, exempelvis har högutbildad 
person med utländsk bakgrund troligtvis andra förutsättningar 
och behov än en lågutbildad person, även om de råkar vara av 
samma kön. 

Den fysiska planeringen har stor betydelse för social hållbarhet 
eftersom den kan skapa strukturer som stödjer jämlikhet, 
men planeringen kan inte styra utfallet då även andra faktorer 
spelar in. I en översiktsplan kan det exempelvis handla om 
bostadsförsörjning, tillgång till service, skola och förskola, 
möjligheter till fysisk aktivitet, möjlighet att se och uppleva 
skillnader mellan människor och hantering av hälsofarliga 
miljöer. Rättvisa är ett centralt begrepp för social hållbarhet, 
vilket handlar om att det positiva och det negativa som 
översiktsplanen innebär inte ska gynna eller missgynna någon 
grupp särskilt.

Den här analysen har fokuserat på följande områden kopplat till 
social hållbarhet:

• Grönstruktur, fritid och rekreation

Sammantaget bedöms nollalternativet (Översiktsplan 
2012) och planförslaget medföra snarlika konsekvenser 
beträffande grönstruktur, fritid och rekreation. 

Både nollalternativ och planförslag innehåller ambitioner 
och ställningstaganden avseende grönstruktur för 
rekreation. Ambitionerna uttrycks dock skarpare och 
tydligare i planförslaget, varför bedömningen är att 
planförslaget medför förutsättningar för positiva 
konsekvenser för rekreation i förhållande till nollalternativet. 
Vidare medför planförslaget att yta och tillgång till 
områden för rekreation ökar jämfört med nollalternativet. 
Bedömningen grundar sig även på att planförslaget 
har tydligare strategier och ställningstaganden för 
utveckling av grönstruktur för rekreation samt tydligare 
utpekade områden för utveckling av grönstruktur på 
markanvändningskartan. 
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Grönstruktur, i form av exempelvis parker och naturområden, är 
av vikt ur såväl ett ekologiskt som socialt perspektiv. Forskning 
har kunnat påvisa att vistelse i gröna miljöer kan ha stor 
betydelse för såväl det fysiska som det psykiska måendet och 
kan ge positiva effekter på stressrelaterade sjukdomar som hjärt- 
och kärlsjukdomar. Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi 
(Region Skåne, 2019) ska Skåne erbjuda goda förutsättningar 
för rekreation, återhämtning och fysisk aktivitet i natur- och 
kulturlandskapet. En målsättning är att alla invånare ska ha nära 
till grönområden samt att det ska vara enkelt att nå naturen 
genom hållbart resande.

Närmare en femtedel av Åstorps kommuns yta består 
av Söderåsen och inom kommunen finns ytterligare fyra 
naturreservat i olika storlekar; Prästamarken, Kalvahagen, Dynget 
och Klöva hallar. En del av vandringsleden Skåneleden löper 
genom kommunen via Söderåsen, från Tingvalla till Klöva hallar. 
Vidare finns flera grusvägar som förbinder Söderåsens olika 
naturområden, på vilka det går att vandra, cykla eller rida. 

Tillgången till större naturområden är således god inom 
kommunen och på grund av de förhållandevis korta avstånden 
mellan orterna och naturområdena har en stor andel av 
kommuninvånarna tillgång till större naturområden. 

Det finns även anlagda motionsspår i närliggande naturområden 
till orterna Åstorp, Kvidinge och Hyllinge. Cykelleden Kolleden 
löper mellan Hyllinge, Nyvång och vidare till Bjuvs kommun. 
Naturen kan även upplevas via en kanotled längs Rönne å. 

De privata trädgårdsrummen är en dominerande del av 
grönstrukturen i kommunens orter. Tillgången till den egna 
trädgården kan i viss mån uppväga några av de funktioner som 
en allmän grönyta kan bidra med, men kan dock sällan fungera 
som mötesplats för det sociala samspelet och interaktion mellan 
människor med olika bakgrund.

Tillgängligheten till parker är generellt sett god i kommunens 
orter, där en övervägande del av bostadsbebyggelsen har 
300 meter eller mindre till en park eller ett grönområde, enligt 
grönstrukturplanen från 2011. Enligt grönstrukturplanen behöver 
dock de sociala värdena och mötesplatser utvecklas i orternas 
grönstrukturer och parkmiljöer.

Konsekvenser nollalternativet

I Översiktsplan 2012 finns ett antal ambitioner som medför 
förutsättningar för att stärka utveckling av rekreation och 
friluftsliv inom kommunen. I anslutning till ett av de föreslagna 
utvecklingsområdena föreslås ett naturområde i Nyvång att 
omvandlas till allemansrättslig naturmark, vilket skulle medföra 
positiva effekter för invånarna i Nyvång beträffande tillgång till 
naturområden, då Nyvång i hög grad saknar allemansrättslig 
mark. 

Föreslagna nya bostadsområden i ÖP 2012 är generellt sett 
lokaliserade i anslutning till frilufts- och naturområden. Detta 
bidrar till positiva effekter avseende människors möjlighet att ta 
del av friluftsliv och rekreation, förutsatt att nya bostadsområden 
förses med rekreativa stråk och inte bidrar till ökat avstånd 
för befintliga bostadsområdens närhet till natur och friluftsliv. 
Då föreslagna utvecklingsområden för bostäder i huvudsak 
ligger i befintliga tätorters ytterområden finns en risk att de 
nya bostadsområdena medför en upplevd barriäreffekt, vilket 
motverkar tillgängligheten till naturområdena för fler än de som 
är bosatta i områdenas ytterkant. Dock beskrivs i ÖP 2012 en 
ambition att stärka invånarnas tillgång till naturområden genom 
att skapa naturstråk och leder som förbinder tätorterna med 
det omgivande landskapet. Utveckling av naturstråk bidrar till 
positiva effekter för invånares och besökares möjlighet att ta del 
av kommunens naturområden. 
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Sammantaget bedöms nollalternativet innebära förutsättningar 
för små positiva konsekvenser för rekreation och friluftsliv 
i förhållande till nuläget. Denna bedömning förutsätter 
att förtätning av orterna sker med hänsyn till invånares 
tillgång till kvalitativ närrekreationsmark och att föreslagna 
ambitioner för utveckling av gång- och cykelvägnätet samt 
naturstråk förverkligas för ökad tillgång samt tillgänglighet till 
naturområden.  

Konsekvenser planförslaget

Planförslaget innehåller flera ställningstaganden gällande 
friluftsliv och rekreation. Ambitionen är att sammanhängande 
grönstruktur inom och mellan kommunens tätorter ska bevaras 
och utvecklas och dess värde för rekreation ska beaktas i 
samhällsplaneringen. Dessa ställningstaganden för planering 
bidrar till förutsättningar för positiva konsekvenser avseende 
utveckling av rekreation och friluftsliv i kommunen. Vidare 
uttrycks att kommunens grönområden ska vara tillgängliga 
och nåbara, med målet att alla boende ska ha maximalt 300 
meter till ett grönområde som park- eller naturmark. Därtill ska 
fritidsaktiviteter lokaliseras i anslutning till sammanhängande 
stråk. Detta är en skarpare riktlinje än vad som förespråkas i 
nollalternativet och kan medföra en mer jämlik tillgång till natur 
och rekreation. Det bedöms ge förutsättningar för positiva 
effekter för tillgänglighet till natur och rekreation, inte minst 
för barn, unga och kvinnor. Detta bedöms i sin tur medföra 
förutsättningar för positiva konsekvenser beträffande jämlik och 
jämställd folkhälsa.

Föreslagna områden för utvidgning av tätorterna sker inte 
på bekostnad av yta för rekreation och friluftsliv. Genom 
planförslaget tillkommer istället ytterligare sex utpekade 
utvecklingsområden för grönstruktur, park och natur.

I anslutning till centrala Åstorp föreslås det tidigare stenbrottet 
Makadamen (område 4) omvandlas till område för natur och 
friluftsliv, där leder för vandring och cykling kan anläggas. 
Det centrala läget, med goda kommunikationer, ger också 
förutsättningar för besökare från andra delar av regionen att ta 
del av naturområdet. 

En målsättning i Skånes regionala utvecklingsstrategi (Region 
Skåne 2020) är att alla invånare ska ha nära till grönområden 
samt att det ska vara enkelt att nå naturen genom hållbart 
resande. Utveckling av Makadamen är i linje med den regionala 
utvecklingsstrategins ambition och målsättning, då området 
kan fungera som en grön koppling mellan centrala Åstorp 
(med goda regionala kommunikationer med järnväg) och 
Söderåsen riksintresse för friluftsliv. Utveckling av detta område 
bedöms därmed medföra positiva konsekvenser för utveckling 
av rekreation och friluftsliv både ur ett lokalt och regionalt 
perspektiv.

Planförslagets förtätningsstrategi betonar att förtätning 
ska ske med hänsyn till grönstrukturen. Vidare lyfts i 
planförslaget att kompensationsåtgärder kan behöva nyttjas 
vid ianspråktagande av grönyta. Genom denna strategi bedöms 
det finnas förutsättningar för att förtätning ska kunna ske med 
inga till ringa konsekvenser för närrekreation. Planförslaget 
tydliggör även att utbud av fritidsaktiviteter samt tillgång till 
idrottsplatser och idrottshallar behöver ses över och utökas 
i takt med att kommunen växer. Denna ambition medför 
förutsättningar för ökade möjligheter för att kommuninvånare, 
och då framförallt barn och unga, ska kunna ha en aktiv fritid 
även då kommunen växer. Det är dock eftersträvansvärt att ett 
jämställdhetsperspektiv appliceras på den fortsatta utvecklingen 
beträffande utbud av fritidsaktiviteter, så aktiviteter som gynnar 
såväl pojkar som flickor etableras och utvecklas. 

I planförslaget föreslås den strandskyddade zonen utvecklas 
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för natur och friluftsliv eller som grönområde och park. Detta 
bedöms kunna medföra positiva konsekvenser för allmänhetens 
tillgång till vattennära rekreation.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra förutsättningar 
för små till måttligt positiva konsekvenser för grönstruktur för 
rekreation i förhållande till nollalternativet. Detta då planförslaget 
medför att yta och tillgång till områden för rekreation ökar 
jämfört med nollalternativet. Vidare grundar sig bedömningen på 
att planförslaget har tydligare strategier och ställningstaganden 
för utveckling av grönstruktur för rekreation samt tydligare 
utpekade områden för utveckling av grönstruktur på 
markanvändningskartan. Planförslaget bedöms också innebära 
att flera gruppers förutsättningar och behov vad gäller fysisk 
aktivitet beaktas, utan att någon annan grupps förutsättningar 
begränsas, vilket främjar jämlikhet vad gäller fysisk aktivitet och 
folkhälsa.

  

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att ytterligare stärka förutsättningar för friluftsliv, aktiviteter 
och rekreation inom kommunen föreslås följande åtgärder: 

• Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi (Region 
Skåne 2019) uppnås störst effekt för mer jämlik hälsa 
vid förbättringar av kvalitet på närmiljön för rekreation i 
områden med en stor andel barn, äldre och människor med 
funktionsvariation samt i områden med en större andel 
socioekonomiskt utsatta hushåll. I mer tätbebyggda delar 
av tätorter där kommuninvånare inte förutsätts ha lika stor 
tillgång till privat trädgård bör det övervägas att ha som 
målsättning att grönyta ska nås inom 50 meter istället för 
300 meter, se exempelvis Boverket (2007). Detta skulle 
medföra positiva effekter ur ett jämlikhetsperspektiv och 

Sammantaget bedöms nollalternativet (Översiktsplan 
2012) och planförslaget medföra snarlika konsekvenser 
beträffande identitet och kulturmiljö. 

Både nollalternativ och planförslag innehåller ambitioner 
och ställningstaganden avseende identitet och kulturmiljö. 
Ambitionerna uttrycks dock skarpare och tydligare i 
planförslaget, varför bedömningen är att planförslaget 
medför förutsättningar för positiva konsekvenser för 
identitet och kulturmiljö i förhållande till nollalternativet. 
Bedömningen grundar sig även på att planförslaget 
har tydligare åtgärdsförslag och ställningstaganden för 
utveckling av identitet och kulturmiljö. 

jämna ut skillnaden i tillgång till grönyta. Vid uppdatering av 
grönstrukturplanen bör denna fråga utredas närmare. 

6.2.2 Identitet och kulturmiljö

Beskrivning av nuläge

En tydlig identitet och kulturhistoriskt intressanta miljöer är 
viktiga beståndsdelar för en plats attraktivitet. När historiska 
inslag är närvarande och ny bebyggelse samspelar med 
karaktärsskapande arkitektoniska element ges ökade 
förutsättningar för goda livsmiljöer. Ett samhälle där historien är 
närvarande och platsens identitet är tydlig har förutsättningar att 
vara resilient och socialt hållbart. 

I Åstorps kommun finns ett flertal miljöer av nationellt, regionalt 
och kommunalt intresse. Kommunens orter kännetecknas av 
deras historia som bruksorter och sina vackra naturmiljöer. 
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Utöver de fyra tätorterna finns ett antal byar och gårdar i lantliga 
miljöer och i kommunen finns även historiska besöksmål, som 
monumentet i Kvidinge, Nyvångs gruvmuseum och Tomarps 
Kungsgård.

Industrimiljön i Nyvång (Västra Broby sn) är utpekat som 
riksintresse för kulturmiljö och speglar den nordvästskånska 
stenkolsindustrins betydelse. Uttryck för riksintresset är ett 
kolgruvesamhälle från 1900-talets början, uppbyggd efter 
geometrisk plan samt bevarade byggnader från anläggningens 
första tid och en dominerande slagghög. 

Hyllinges stenkols- och lerbrytningsverksamhet har präglat 
Hyllinge, med stora tegelfabriker och tillhörande arbetarbostäder. 
Miljön är än i dag representativ för de nordvästskånska 
brukssamhällena under 1900-talets första decennier. En del 
byggnader, småskaligheten liksom det linjära gatunätet är 
bevarat från denna tid.

Tomarps Kungsgård är av kulturhistoriskt intresse, liksom 
Kvidinges äldre bykärna och kyrkan i Kvidinge som 
sammantaget bildar en enhetlig och väl sammanhållen miljö 
av stort kulturhistoriskt intresse. De äldre byggnaderna, främst 
Gyllenbielkska hospitalet och prästgården från 1700-talet, bidrar 
till den unika miljön. De höga äldre lövträden, liksom järnvägen 
i söder som skiljer kyrkbyn från Kvidinge stationssamhälle, 
bidrar till områdets karaktär. Även det öppna och mjukt 
kuperade odlingslandskapet norr om Kvidinge har ett väsentligt 
estetiskt värde. Landskapet har utformats genom jordbruk och 
boskapsskötsel och har fått sin karaktär av storgodsdriften 
vid Tomarps kungsgård. Borgen, vars äldsta delar är från 
medeltiden, är ett viktigt inslag i miljön. I huvudanläggningen 
ingår också arbetarbostäder från tidigt 1900-tal. 

Ett parti vid Rönne å, Tomarps ene, är ett åsgropslandskap av 
betydande estetiskt värde, med gräsmark och äldre ekbestånd. 

Sånna by, väster om Tomarp, är en ålderdomligt präglad miljö. 
Det bevarade äldre bymönstret från tiden före skiftesreformerna 
är framför allt av kulturhistoriskt intresse. Bebyggelsen är väl 
samlad längs den gamla slingrande bygatan och består främst 
av längor från 1800-talet. De ljust målade boningslängorna och 
de rödmålade ekonomilängorna är karaktäristiska för området.

Åstorps centrum tillkom i samband med järnvägens etablering 
i området och har ett antal byggnader samt miljöer med 
anknytning till stationssamhället. I Åstorp finns även ett antal 
byggnader i funktionalistisk stil som bidrar med en tidstypisk 
karaktär. 

Konsekvenser nollalternativet

I Översiktsplan 2012 finns ett antal ambitioner som medför 
förutsättningar för att värna identiteten och kulturmiljön inom 
kommunen. Ett antal områden är utpekade i regleringskartan 
som antingen riksintresse för kulturmiljövård alternativt 
kommunala kulturintressen. Detta medför goda förutsättningar 
för ett bevarande av utpekade platser. 

I anslutning till Nyvångs sydvästra del, inom riksintresse för 
kulturmiljövård, föreslås ett område för bostäder. Området 
har utformats med hänsyn till de räta linjer som förekommer i 
Nyvångs befintliga ortstruktur. Vidare beskrivs att kulturmiljön 
kring Broby kyrka ska värnas och att den bebyggelse som 
föreslås i utvecklingsområdet ska vara i högst 1,5 plan och 
anpassad till byggnadstraditionen i Nyvång, för att undvika att 
siktlinjer mot Nyvångshögen bryts. Bestämmelserna skulle 
medföra att negativ påverkan på kulturmiljöintressena undviks 
och ortens karaktär skulle kunna stärkas genom medveten 
utformning av bebyggelsen, vilket bedöms som positivt. 

I Översiktsplan 2012 föreslås ett utvecklingsområde på Björnås, i 
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direkt anslutning till Söderåsen. Området kan riskera att medföra 
en viss negativ påverkan på vyn över Söderåsen och därmed 
få betydelse på kommunens identitet. Området är beläget i 
anslutning till Kalvahagen och de naturvärden som finns där. 

Den kulturvärdefulla miljön kring Kvidinge kyrka, Gyllenbielska 
hospitalet samt prästgården från 1700-talet framhävs som 
viktiga att värna vid utveckling av det område som föreslås i nära 
anslutning till kyrkan. 

Föreslagna nya bostadsområden i Översiktsplan 2012 är 
generellt sett lokaliserade i anslutning till kulturvärdefulla miljöer. 
Detta kan, förutsatt att bebyggelse utformas med hänsyn till 
de kringliggande arkitektoniska dragen, stärka platsbildningar 
och framhäva de kulturvärdefulla miljöerna. Det finns dock en 
risk att utvecklingsområdena bebyggs utan hänsyn till siktlinjer, 
arkitektoniska kvaliteter eller befintlig ortsstruktur, vilket skulle 
påverka karaktären och identiteten negativt. 

Ett tydligare övergripande ställningstagande kring hur ny 
bebyggelse ska ta hänsyn till kulturvärdefulla miljöer hade 
stärkt den ambition om positiv påverkan på ortsidentiteten som 
Översiktsplan 2012 uttrycker.

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära förutsättningar 
för små positiva konsekvenser för identitet och kulturmiljö 
i förhållande till nuläget. Denna bedömning förutsätter att 
förtätning av orterna sker med hänsyn till befintliga miljöer och 
bebyggelse samt att omtanke om de kulturvärden som finns runt 
om i kommunen tillvaratas och framhävs genom den fysiska 
planeringen.  

Konsekvenser planförslaget

Planförslaget innehåller ställningstagande gällande identitet 

och kulturmiljö. Ambitionen är att ny bebyggelse som 
planeras inom eller i anslutning till utpekad kulturmiljö - som 
kommunala kulturreservat, riksintressen eller bevarandevärda 
byggnader - ska utföras med hänsyn till den skyddade miljöns 
karaktärsdrag och arkitektoniska element. Vidare lyfts att 
bevarandevärda byggnader inom kommunen ska identifieras 
och inventeras för att kunna säkerställa att Åstorps kommuns 
arkitektoniska historia bevaras för framtida generationer. 
Dessa ställningstaganden för planering utgör förutsättningar 
för positiva konsekvenser avseende utveckling av identitet 
och kulturmiljö i kommunen. Ställningstagandena innebär 
en skarpare riktlinje än vad som förespråkas i nollalternativet 
och ger förutsättningar för positiva effekter, där goda 
livsmiljöer med tydlig historisk anknytning kan skapas. När 
historiska inslag är närvarande och ny bebyggelse samspelar 
med karaktärsskapande arkitektoniska element ges ökade 
förutsättningar för att uppnå målet god bebyggd miljö.

Föreslagna områden för utvidgning av tätorterna sker inte på 
bekostnad av kulturmiljövärden. Genom planförslaget tillkommer 
ett antal områden som, med hänsynsfull utformning, kan stärka 
de kulturvärdefulla miljöer som finns i kommunen.

Nyvång nya trädgårdsstad (område 18), i anslutning till Nyvångs 
sydvästra del, är beläget inom riksintresse för kulturmiljövård 
och pekas ut som utredningsområde. Området föreslås 
utvecklas med sammanhängande bostadsbebyggelse och 
har utformats med hänsyn till de räta linjer som förekommer i 
Nyvångs befintliga ortstruktur. Vidare utredningar behövs för att 
säkerställa platsens lämplighet och att området vid eventuellt 
ianspråktagande utförs med hänsyn till kulturmiljön. Siktlinjer 
från Broby kyrka ska värnas och den bebyggelse som kan 
komma att föreslås i utredningsområdet ska vara anpassad 
till kulturvärdena i Nyvång, för att undvika att siktlinjer mot 
Nyvångshögen bryts. Bestämmelserna skulle medföra att 
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miljöer där de arkitektoniska årsringarna är närvarande och 
historisk bebyggelse samexisterar med modern arkitektur på 
ett harmoniskt sätt. Skulle de föreslagna områdena byggas 
ut utan hänsyn till viktiga siktlinjer och miljöer skulle motsatt 
effekt kunna uppstå och en negativ påverkan på kulturmiljö 
och identitet skulle erhållas. Dock framhålls i planförslaget att 
kulturvärdefulla miljöer ska vara närvarande i framtida utveckling 
av kommunen, vilket således ger bedömningen att möjlighet till 
positiva konsekvenser erhålls.   

Vidare grundar sig bedömningen på att planförslaget har tydliga 
strategier och ställningstaganden för utveckling av kulturmiljö 
och identitet, i jämförelse med nollalternativet.

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att ytterligare stärka förutsättningar för kulturmiljö och 
identitet inom kommunen föreslås följande åtgärder: 

• Bevarandevärda byggnader inom kommunen bör identifieras 
och inventeras, för att kunna säkerställa att Åstorps 
kommuns arkitektoniska historia bevaras för framtida 
generationer.

• Ett gestaltningsprogram bör tas fram, för att ge vägledning 
vid byggnation inom eller nära kulturhistoriskt intressanta 
miljöer. Detta för att säkerställa att ny bebyggelse utformas 
i samspel med befintliga kulturvärdefulla miljöer och 
byggnader.

• Skapa promenadslinga/-or i kommunen med stopp på lokalt 
viktiga platser med skylt som kort berättar historien på 
platsen. På så vis kan kunskapen om den lilla, lokala platsens 
historia (både gammal som mer modern) förvaltas och föras 
vidare och på så sätt skapa stolthet för den som bor där.

negativ påverkan på kulturmiljöintressena undviks och ortens 
karaktär skulle kunna stärkas genom medveten utformning av 
bebyggelsen, vilket bedöms som positivt.

Gång- och cykelstråken föreslås utvecklas i kommunen och 
kopplingen mellan viktiga målpunkter ska stärkas. Detta skulle 
bidra till att tillgängliggöra kulturhistoriskt intressanta miljöer 
även för tillresta, vilket bedöms kunna stärka Åstorps kommuns 
identitet och bedöms således medföra positiva konsekvenser 
för utveckling av kulturmiljö och identitet både ur ett lokalt och 
regionalt perspektiv.

I planförslaget koncentreras områden för verksamheter och 
industri kring befintliga verksamhetsområden och orterna 
utvecklas med fokus på bostäder och mångfunktionell 
bebyggelse. Detta möjliggör för tydligare ortsidentiteter, där 
funktioner och bebyggelse kan stärka den karaktär som finns. 
Planförslaget tydliggör också att utvecklingen av kommunen 
ska ske med omtanke om områdets karaktär och den lokala 
identiteten, vilket bedöms som positivt. Det bedöms också som 
positivt att planförslaget även beskriver betydelsen att värna 
den historiska anknytningen vid utveckling av landsbygden. 
Det innebär att översiktsplanen beskriver identitet som något 
betydelsefullt, oavsett om det berör boende i tätort eller på 
landsbygden. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra förutsättningar 
för positiva konsekvenser för kulturmiljö och identitet i 
förhållande till nollalternativet. Detta då planförslaget innebär 
att orterna utvecklas med en mer sammanhållen struktur, vilket 
ger möjligheter för tydligare platsbildningar och kopplingar 
till kulturvärdefulla miljöer, där ny bebyggelse utformas på 
ett tidstypiskt sätt men samtidigt knyter an till den befintliga 
bebyggelsen. Detta förutsätter således att hänsyn tas till de 
kulturvärdefulla miljöerna vid utveckling och att ny bebyggelse 
samtidigt representerar den epok som råder. På så vis erhålls 
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6.2.3 Möten och trygghet

Beskrivning av nuläge

Möjlighet att mötas i det offentliga rummet och att känna 
trygghet i sin ort eller kommun är viktiga beståndsdelar för att 
uppnå social hållbarhet. Ett samhälle där människor kan mötas 
och utbyta erfarenheter och där mångfald främjas har goda 
förutsättningar att vara resilient och blomstrande.

Enligt BRÅ:s Nationella trygghetsundersökningen (NTU) för 
Polisregion Syd, dit Åstorp ingår, anges att 41 procent av de 
responderande kvinnorna för år 2020 upplever otrygghet vid 
utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet. Detta 
kan jämföras med siffran för män, som ligger på 25 procent. 
(BRÅ, 2021). Oro för brottslighet i samhället ligger dock på en 
jämn fördelning, 50 procent av kvinnorna respektive männen 
uppger att de i stor utsträckning upplever oro för brottslighet i 

Sammantaget bedöms nollalternativet (Översiktsplan 
2012) och planförslaget medföra snarlika konsekvenser 
beträffande möten och trygghet. 

Både nollalternativ och planförslag innehåller ambitioner 
och ställningstaganden avseende möte och trygghet. 
Dock uttrycks ambitionerna skarpare och tydligare i 
planförslaget, varför bedömningen är att planförslaget 
medför förutsättningar för positiva konsekvenser för 
möten och trygghet i förhållande till nollalternativet. 
Bedömningen grundar sig även på att planförslaget har 
tydligare viljeriktning för att uppnå positiva konsekvenser 
beträffande möten och trygghet såväl inom tätorterna som 
på landsbygden. 

samhället, enligt BRÅ:s NTU för år 2020. 19 procent av kvinnorna 
och 12 procent av männen har mycket/ganska ofta har avstått 
från någon aktivitet (exempelvis gå på promenad, restaurang 
eller träffa någon) på grund av oro för att utsättas för brott, 
enligt statistik för Polisregion Syd (NTU för Polisregion Syd 
har besvarats av 7 450 män och 8 217 kvinnor. Totalt 15 667 
svaranden för år 2020). En medveten stadsplanering kan inte till 
fullo råda bot på upplevelsen av otrygghet, men det är av stor vikt 
att sträva efter att planera för trygga offentliga miljöer. 

I Åstorps tätort finns ett stort utbud av platser och grönområden 
där människor kan mötas. I kommunens övriga orter är 
mötesplatserna färre och den centrumbildning som finns i 
Åstorps tätort saknas till viss del i övriga orter. Dock finns ett 
flertal naturområden i kommunen där människor kan mötas.

Promenadslingorna mot Söderåsen, som utgår från Tingvalla, 
är uppskattade platser för möten. Även Kalvahagens 
naturreservat och torget i centrala Åstorp är välbesökta platser. 
Naturområdena i kommunen är dock belägna i utkanten av 
tätorterna och trots att avstånden är korta kan områdena 
upplevas som svårtillgängliga för icke bilburna.

Tågstationerna kan kvällstid upplevas som otrygga, på grund av 
deras placeringar som kan upplevas som baksidor till orterna. 

I den medborgardialog som genomfördes våren 2020, som en 
del av kommunens arbete med ny vision, framgår att trygghet 
är en viktig fråga som medborgarna önskar skulle stärkas i 
kommunen. 

Ytterligare en medborgardialog fördes under våren 2020, där 
skolelever i årskurserna sju och åtta tillfrågades om Åstorps 
tätort. Där framkom att cykelvägar är viktiga för unga, då 
cykeln är ett smidigt transportmedel som används frekvent 
för transport till skola, fritidsaktiviteter och vänner. Satsning 
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Det finns sammantaget ett behov av större lägenheter, för att 
råda bot på trångboddheten i kommunen. Det finns även en stor 
efterfrågan på småhus. I takt med att gruppen äldre växer de 
kommande åren kommer även lägenheter för ensamhushåll eller 
par behövas. 

Konsekvenser nollalternativet

I Översiktsplan 2012 finns ställningstagande kring stationen i 
Kvidinge, där ett centrum föreslås utvecklas som mötesplats 
för invånarna. Detta bedöms medföra förutsättningar för ökade 
möjligheter till möten på offentliga platser.

Vidare är föreslagna utbyggnadsområden för bostäder belägna 
nära befintliga skolor och förskolor, för ökad trygghet för barn 
att transportera sig. Utvecklande av gång- och cykelbanor 
lyfts i Översiktsplan 2012, vilket ytterligare stärker möjligheten 
för människor att transportera sig tryggt och mötas på 
offentliga platser. Åtgärderna skulle således medföra positiva 
konsekvenser.

Ett antal områden för bostäder är utpekade i befintliga tätorters 
utkanter. Detta skulle innebära en mer utdragen ortsstruktur, 
vilket kan medföra en ogynnsam utveckling då stora avstånd och 
mellanrum i tätorter tenderar att skapa otrygghet, samtidigt som 
ett ineffektivt markutnyttjande riskerar att medföra spridning av 
bebyggelse på jordbruksmark.

Nollalternativet skulle medföra möjlighet att utöka kommunen 
med såväl villor som radhus och lägenheter. Dock medger 
nollalternativet ett större fokus på småhus och den situation 
med trångboddhet som har uppkommit sedan 2012 belyses 
inte. Detta innebär att nollalternativet skulle innebära en god 
tillgång på bostäder för vissa målgrupper. Däremot skulle 
nollalternativet medföra sämre tillgång för den växande gruppen 

på cykelvägar inom tätorterna, men även mellan kommunens 
tätorter, har således framhävts som viktigt för att stärka 
tryggheten och möjliggöra för möten.

Längs kommunens gång- och cykelstråk saknas på vissa 
platser säkra och trygga passager, i form av exempelvis tydliga 
övergångsställen och säkrare överfarter.

Handel på offentliga platser bidrar till liv i ortskärnan. Torghandel 
bedrivs på torget vid korsningen Storgatan-Torggatan i Åstorp 
och har kommit att bli en mötesplats för invånare i olika åldrar 
på grund av såväl torghandeln men även lekplatsen, vattenspelet 
samt bänkarna under de japanska körsbärsträden, som lockar 
olika målgrupper till platsen.

I bostadsmarknadsenkäten (som är en lägesbild över 
kommunens bedömning av läget på bostadsmarknaden) 
från januari 2020 angavs för Åstorps kommun att det råder 
underskott på bostäder i kommunen. Detta innebär att 
behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen 
underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta 
till eller inom kommunen (Länsstyrelsen Skåne, Regional 
bostadsmarknadsanalys, 2020). Rapporten "Nyanländas 
boende i Åstorp - En kartläggning av nyanlända självbosattas 
boendesituation och väg in i kommunen" (Åstorps kommun 
2018) visar att det under perioden 2013- 2017 byggdes i 
snitt 6,4 lägenheter per 1000 invånare i Åstorps kommun. 
Riksgenomsnittet är 18,1 lägenheter per 1000 invånare. 
(Hyresgästföreningen 2018).

I Åstorps kommun finns få lägenheter med fler än tre rum 
och kök. Över hälften av lägenheterna i kommunen är en- eller 
tvårumslägenheter (SCB 2017, i Åstorps kommun 2018). Den 
vanligaste bostadsarean för lägenheter i flerbostadshus ligger på 
mellan 50-80 kvadratmeter (SCB, 2019).
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äldre, liksom för yngre som ska in på bostadsmarknaden. Även 
ur trångboddhetssynpunkt skulle detta alternativ medföra en 
utmaning, vilket är negativt ur ett jämlikhetsperspektiv.

I Översiktsplan 2012 lyfts vikten av tillgänglighet för alla 
människor oavsett funktionsvariation, vilket medför positiva 
förutsättningar för ett jämlikt samhälle där fler kan mötas 
på lika villkor. Dock beskrivs inte närmare hur den fysiska 
planeringen ska tillgodose tillgängligheten eller på vilket sätt som 
planförslaget möjliggör för detta. Istället hänvisas till vikten av 
tillgång till kommunal service och information, samt en antagen 
"handikapplan". Ett tydligare övergripande ställningstagande kring 
hur ökad tillgänglighet ska uppnås hade stärkt den ambition 
om positiv påverkan för tillgänglighet som Översiktsplan 2012 
uttrycker.

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära förutsättningar 
för ringa eller små positiva konsekvenser för mötesplatser och 
trygghet i förhållande till nuläget. 

Konsekvenser planförslaget

Planförslaget innehåller ett flertal ställningstaganden för 
mötesplatser och trygghet. Exempelvis lyfts att kommunens 
tätorter ska vara levande platser där boendemiljöer, arbetsplatser 
och offentliga rum där människor möts integreras med 
varandra och skapar goda boende- och livsmiljöer. Vidare lyfts 
att utbyggnad av bostäder i största mån ska ske på gång- och 
cykelavstånd till kollektivtrafik samt lokala målpunkter som 
service, offentliga mötesplatser och grönområden. Detta för att 
främja ett hållbart resande samt en god och jämlik tillgänglighet. 

Lokalisering av skola och förskola samt vård- och 
omsorgsverksamhet ska ske i strategiska lägen som möjliggör 
resor med trygga och hållbara färdsätt. Närhet till service och 

mötesplatser ska eftersträvas, liksom närhet mellan skola, 
boende och service. Barn och ungas möjlighet att färdas 
självständigt och säkert till och från skolan ska beaktas i 
lokalisering och utformning av skolområden. Tillgången till 
fysiska mötesplatser ska stärkas såväl i tätorterna som på 
landsbygden och mötesplatser, tätortsnära natur och ytor för 
kulturell och fysisk aktivitet ska finnas i kommunens alla tätorter. 

Ställningstagandena innebär en skarpare viljeinriktning än vad 
som anges i nollalternativet och medför goda möjligheter att 
stärka kommunens mötesplatser och trygghet. 

De områden för utbyggnad som pekas ut i planförslaget är 
lokaliserade i anslutning till befintliga ortsstrukturer, vilket medför 
kortare avstånd och därmed goda möjligheter att transportera 
sig med hållbara transporter. Planförslaget pekar på vikten 
av god utformning (underhåll, enhetlighet och säkerhet samt 
tillgänglighet) av stråk och allmänna platser. Det, tillsammans 
med ambitionen att stärka gång- och cykelvägar med säkra 
passager, utgör förutsättningar för tryggare resor och platser 
inom kommunen, vilket inte minst är av betydelse ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Vidare lyfts vikten av blandade boendeformer och blandade 
funktioner i anslutning till bostadsområden, vilket möjliggör orter 
som är levande och befolkade även kvällstid. Gaturum som 
befolkas under längre tider på dygnet medför en ökad känsla av 
trygghet, eftersom platserna sällan blir öde och mörka. Genom 
en blandning av boendeformer kan fler målgrupper ha bostäder 
med goda förbindelser till målpunkter och service och ökade 
förutsättningar för integration erhålls.

Att sträva efter att planera för trygga offentliga miljöer kan antas 
bli synnerligen viktigt i efterdyningarna av Covid 19-pandemin, 
då allt fler har vistats i hemmet eller närmiljön. Genom att 
möjliggöra för säkra och trygga mötesplatser kan social 
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isolering och utsatthet motverkas och kontakten med grannar 
och medmänniskor kan stärkas. Detta kan i sin tur bidra till 
ökad jämställdhet i de offentliga rummen och det är således av 
stor vikt att offentliga mötesplatser utvecklas och stärks, vilket 
framhålls i planförslagets ställningstaganden.

I planförslaget pekas områden för sammanhängande 
bostadsbebyggelse ut i utkanterna av tätorterna och vikten av 
goda förbindelser för gång- och cykeltransporter lyfts. Detta 
bedöms innebära möjligheter att tillmötesgå efterfrågan på 
småhus och även bidra positivt till ett jämställt och hållbart sätt 
att transportera sig mellan målpunkter oavsett ålder eller tillgång 
till bil. Vikten av förtätning pekas ut som förstahandsprioritering 
där det bedöms möjligt. På detta sätt kan centrala bostäder 
möjliggöras, vilket kan antas gå i linje med behovet av 
bostäder för gruppen äldre. Möjligheten att ha service nära 
är synnerligen viktigt för denna ålderskategori och bedöms 
bidra positivt till gruppens sociala situation. Att planförslaget 
lyfter att bostadsutvecklingen ska ske i kombination med 
service som förskola och skola men också andra värden 
som service och grönområden bedöms som positivt då det 
skapar förutsättningar för ett smidigt vardagsliv, vilket inte 
minst är betydelsefullt för barnfamiljer men också barn och 
ungas möjligheter att självständigt transportera sig och vara 
en del av sitt närområde. Genom förtätning samt omvandling 
av centrala verksamhetsområden möjliggörs även att bygga 
större lägenheter, som motverkar trångboddheten som råder i 
kommunen i dag. Detta kan även skapa flyttkedjor, om fler större 
lägenheter byggs så kan ensam- eller parhushåll flytta in i mindre 
lägenheter när det till exempel är dags att sälja villan, vilket i sin 
tur skapar möjlighet för villaintressenter av välja att bo kvar eller 
flytta till Åstorps kommun. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra goda möjligheter 
till att trygga och levande tätorter utvecklas med gott om platser 

där människor kan mötas. Genom att prioritera tillgänglighet 
för fotgängare och cyklister möjliggör planen för mer jämlik 
tillgänglighet och ökade möjligheter för möten mellan människor.    

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att ytterligare stärka förutsättningar för mötesplatser och 
trygghet inom kommunen föreslås följande åtgärder: 

• Åtgärdsplaner för att verkställa ökad fysisk tillgänglighet i 
kommunens tätorter bör tas fram. Detta bör föregås av en 
inventering av tätorternas nuläge beträffande tillgänglighet. 

• Vidare arbete med konstnärlig utsmyckning i offentliga rum 
kan stärka orternas identitet och bidra till ökad attraktivitet 
i kommunens offentliga miljöer och gaturum. Detta bör 
föregås av inventering beträffande nuläget, för att klargöra 
var insatser bör riktas.

• Fortsatt arbete för att säkerställa trygga offentliga miljöer 
i kommunens samtliga tätorter, i samarbete med andra 
berörda aktörer. Inventering och åtgärder för att stärka 
tryggheten skulle stärka inte minst jämställdheten.



153

Sammantaget bedöms nollalternativet (Översiktsplan 
2012) och planförslaget medföra snarlika konsekvenser 
beträffande hälsa och säkerhet. 

Både nollalternativ och planförslag innehåller ambitioner 
och ställningstaganden avseende hälsa och säkerhet. 
Dock uttrycks ambitionerna tydligare i planförslaget, varför 
bedömningen är att planförslaget medför förutsättningar 
för positiva konsekvenser för hälsa och säkerhet i 
förhållande till nollalternativet. Bedömningen grundar 
sig även på att planförslaget har tydligare viljeriktning 
för att uppnå positiva konsekvenser beträffande hälsa 
och säkerhet, genom den tydligt uttryckta ambitionen att 
utveckla de stationsnära lägena. 

Beskrivning av nuläge

För att ett samhälle ska vara robust och resilient är 
förutsättningarna för hälsa och säkerhet av vikt att värna. 
Människor som bor och lever i en kommun där folkhälsan är 
god och de offentliga miljöerna är trygga och säkra har bättre 
förutsättningar att bidra till samhället. 

Genom Åstorps kommun löper två större vägar - väg E4 
samt riksväg 21. Bullret från dessa genomfartsleder medför 
en utmaning, då ljudnivåerna på vissa platser kan riskera att 
uppmätas till nivåer som är störande. Även järnvägen medför 
visst buller och bullerreducerande åtgärder har anlagts längs 
vissa av sträckorna. Det är av vikt att bullerutsatta områden 

utreds och att åtgärder sätts in vid eventuell byggnation i nära 
anslutning till dessa områden. 

Luftkvaliteten i Åstorps kommun är generellt sett god. Det 
beräknade årsmedelvärdet för partiklar ligger generellt under 
miljökvalitetsnormen, enligt en mätning från 2017 som gjordes 
i samarbete med Åstorps kommun, Malmö stad och Skånes 
Luftvårdsförbund. 

De vägar som berörs av olycksrisker för farligt gods är de 
rekommenderade primära transportvägarna E4, väg 21 och väg 
110. På Grytevadsvägen, Västergatan, Västra vägen och Östra 
vägen får farligt gods inte föras (inskränkning för transport av 
farligt gods).

I Åstorps kommun finns i nuläget 10 kända förorenade områden 
i de högre riskklasserna enligt Naturvårdsverkets metod 
MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) samt 
ytterligare några i de lägre riskklasserna. Många ligger inom eller 
strax intill kommunens tätorter och risk för markföroreningar 
finns framför allt i Åstorp och Kvidinge. 

I kommunen finns ett antal områden där ökad risk för 
översvämning förekommer. Dessa områden är belägna i 
lågpunkter och medför således en ökad risk för vattenansamling. 
Även vattendragen i kommunen riskerar att översvämmas vid 
rikliga skyfall. 

I Åstorps kommun finns fritidsaktiviteter och rekreation i 
nära anslutning till bostadsområden. Det finns även goda 
möjligheter till motion och friluftsliv året om, genom någon av 
de motionsslingor eller kanotleden som finns i kommunen. 
Idrottsutövning som bollspel bedrivs i någon av kommunens 
idrottshallar och det finns även en ishall och friluftsbad. Vidare 
finns möjligheter till spontanidrott på tennisbanor och grönytor, 
som det finns gott om i kommunen. Sammantaget ger detta 

6.2.4 Hälsa och säkerhet
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mycket goda förutsättningar för en aktiv fritid.

I alla kommuner i Skåne är ohälsotalet högre bland kvinnor 
än bland män. I Åstorp låg år 2018 antal utbetalade 
dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning, samt sjukersättning/aktivitetsersättning 
på 43 för kvinnor och 27 för män (enligt Länsstyrelsen Skånes 
jämställdhetsstatistik från 2019). Vidare har antalet kvinnor 
och män med långtidsjukskrivningar ökat i Skåne sedan 
2016, medan motsvarande andelar har minskat i riket. Av de 
långtidssjukskrivna är 67 procent kvinnor (enligt Länsstyrelsen 
Skånes jämställdhetsstatistik från 2019). Skillnaderna kan antas 
bero på en mängd faktorer, men det är viktigt att planera för 
miljöer som gynnar hälsa och som är tillgängliga för så stor 
del av befolkningen som möjligt. För långtidssjukskrivna är det 
särskilt viktigt att service och grönområden finns inom nära 
avstånd från hemmet, för att underlätta såväl vardagslogistiken 
som möjlighet till avkoppling och aktivitet. 

Resandet med bil har minskat sedan 2007. Bland kvinnor i Åstorp 
utgör bilen huvudfärdmedlet, med 59 procent, baserat på 414 
resor (enligt Region Skånes resvaneundersökning från 2018). 
Motsvarande siffra är bland män i Åstorp 69 procent, baserat 
på 335 resor. För Skåne skiljer sig färdmedelsfördelningen åt 
mellan män och kvinnor, där kvinnor i högre utsträckning än män 
väljer annat än bilen. Det är i synnerhet buss, cykel och transport 
till fots som är vanligare bland kvinnor. Jämfört med den förra 
resvaneundersökningen har andelen bilresor sjunkit avsevärt för 
män. Från 63 procent av alla resor till 56 procent. Motsvarande 
siffra för kvinnor är 51 procent till 49 procent (Region Skånes 
resvaneundersökning, 2018). Det finns även vissa skillnader 
mellan könen vad gäller ärendeslag. Kvinnor gör färre arbetsresor 
än män (16 respektive 20 procent), men högre andel hämtning 
och lämning av barn och inköp (7 respektive 5 procent) (Region 
Skånes revaneundersökning, 2018). Resandet i Skåne skiljer sig 

även åt mellan inkomstgrupperna, där de med högre inkomster 
generellt sett reser oftare än de med lägre inkomst (Region 
Skånes resvaneundersökning, 2018).

I Åstorp är det förhållandevis många som förflyttar sig till fots, 
i jämförelse med övriga av Skånes kommuner. Enligt Region 
Skånes resvaneundersökning från 2018 görs 10 procent 
av resorna i kommunen till fots. Det är endast Helsingborg, 
Landskrona, Lund och Malmö som ligger över denna siffran 
(Region Skåne, 2018). De korta avstånden inom kommunen kan 
vara förklaringen till detta, men även avsaknad av tillgång till 
andra färdmedel kan ligga bakom den höga siffran. 

Konsekvenser nollalternativet

I Översiktsplan 2012 föreslås ett område beläget nordöst om 
Åstorps centrum som utbyggnadsområde för bostäder. Området 
är beläget i lågpunktsområde och risk för översvämning finns 
således för hela det föreslagna utbyggnadsområdet. Detta skulle 
kunna innebära stora negativa konsekvenser vid stora skyfall 
och åtgärder för att motverka skador på egendom skulle behöva 
tillkomma. 

Nollalternativet innebär utveckling av områden i nära anslutning 
till väg E4 samt väg 21, vilket skulle kunna medföra negativa 
konsekvenser beträffande buller. Detta kan dock begränsas med 
bullerreducerande åtgärder.

I Översiktsplan 2012 pekas även område för verksamheter och 
industri ut i utkanten av Kvidinge. Detta bedöms kunna medföra 
negativa konsekvenser beroende på vilken typ av verksamhet 
som skulle etableras. Dock beskrivs att områden som är 
lämpliga för verksamhetsområde är i anslutning till riksväg 21, 
vilket således koncentrerar transporter och eventuellt buller intill 
en redan vältrafikerad väg.   
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Södra industriområdet är det enda utbyggnadsalternativ 
för verksamheter och industri som föreslås i Åstorp. Det får 
nära anknytning till väg E4 och belastar inte kommunens 
interna trafiknät utanför befintligt och blivande industri- och 
verksamhetsområde, vilket bedöms delvis motverka de negativa 
konsekvenser som uppstår vid anläggande av ett industri- och 
verksamhetsområde.

Närmare begränsningar kring vilken typ av verksamhet som 
lämpligen förläggs var anges inte, vilket hade kunnat förtydliga 
ambitionen att motverka buller- och föroreningsrisker.

I Översiktsplan 2012 är föreslagna utbyggnadsområden för 
bostäder belägna nära befintliga skolor och förskolor och 
utvecklande av gång- och cykelbanor lyfts, vilket stärker 
möjligheten för människor att transportera sig hållbart och med 
mer jämlika förutsättningar. Åtgärderna skulle således medföra 
positiva konsekvenser.

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära förutsättningar 
för ringa eller små positiva konsekvenser för hälsa och 
säkerhet i förhållande till nuläget. Nollalternativet medför 
positiva konsekvenser beträffande folkhälsa, genom föreslagen 
utveckling av gång- och cykelbanor och tillgängliggörande av 
naturområden i kommunen.

Konsekvenser planförslaget

Planförslaget beaktar översvämningsrisken genom att 
föreslagna områden för sammanhängande bostadsbebyggelse 
förläggs utanför lågpunktsområden. I Hyllinge, där risk för 
översvämning förekommer, föreslås uppsamlingsdammar 
och grönstråk anläggas. Vidare lyfts vikten av åtgärder som 
hanterar dagvatten, i form av exempelvis gröna stråk och öppna 
dagvattendammar. Södra industriområdet har getts en tydligt 

anvisad grön buffert mot Kölebäcken, vilket bedöms motverka 
risken för negativ påverkan på vattendraget.

De förorenade områden som ligger inom eller strax intill 
kommunens tätorter medför risk för markföroreningar framför 
allt i Åstorp och Kvidinge. Planförslaget föreslår också att 
verksamhetsområdet vid Norra Vallgatan ska utvecklas med ny 
verksamhetsmark vilket kan påverka ett objekt i riskklass 1 och 
ett i riskklass 3. I planen framhävs dock att förorenade områden 
ska hanteras och åtgärdas i samband med exploatering och att 
fördjupade utredningar och undersökningar genomförs i dialog 
med kommunens miljökontor.  

I planförslaget anges även att strandskyddet på 100 meter ska 
bibehållas och gröna stråk ska anläggas eller bevaras inom 
denna sträcka, för att skydda vattendragen från föroreningar. 

En ambition i planförslaget är att ta tillvara de stationsnära 
lägena, vilket innebär ökade möjligheter för hållbara transporter. 
Samtidigt kan exploatering i sådana lägen medföra negativa 
konsekvenser för människors hälsa på grund av höga 
bullernivåer. Det är av vikt att bullernivåerna kartläggs och 
bullerreducerande åtgärder genomförs där det bedöms vara 
nödvändigt, vilket även lyfts i planförslaget. Det råder alltså en 
intressekonflikt mellan att skapa förutsättningar för förtätning 
och hållbara resor och att skydda människors hälsa beträffande 
bullerrisk. I de stationsnära lägena bedöms fördelarna med 
att kunna förtäta och öka andelen hållbara resor överväga 
nackdelarna det kan medföra för människors hälsa beträffande 
bullerrrisk. Påverkan från buller ska dock begränsas i den 
omfattning som är möjlig och rimlig. 

Vikten av att planera för miljöer som gynnar hälsa och som är 
tillgängliga för så stor del av befolkningen som möjligt framhävs 
i planförslagets ställningstaganden. De områden för aktivitet 
och rekreation som föreslås är lokaliserade i närhet till befintliga 
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tätorter, vilket möjliggör för fler att nyttja dem, vilket kan bidra 
positivt till att vända den ojämställda folkhälsosituationen. 
I planförslaget lyfts vikten av att stärka möjligheten att resa 
hållbart, genom närhet till kollektivtrafikförbindelser samt väl 
utformade och underhållna gång- och cykelkopplingar och 
-stråk inom och mellan tätorterna. Detta bedöms bidra positivt 
till jämlika förutsättningar för transporter och stärker även 
folkhälsan. Även att servicefunktioner planeras i tidigt skede och i 
strategiska lägen med goda kopplingar lyfts i planförslaget, vilket 
bedöms underlätta vardagen för fler och bidra positivt till mer 
jämlika förutsättningar att transportera sig och uträtta ärenden i 
vardagen.

Att tillgängliggöra Söderåsen som besöksmål och 
rekreationsområde lyfts i planförslaget, vilket bedöms 
kunna medföra ökade möjligheter för en aktiv fritid för såväl 
kommuninvånare som tillresta. Även anläggande av Makadamen 
som rekreationsområde kan ge förutsättningar för ökad 
tätortsnära rekreation.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra måttliga positiva 
konsekvenser för hälsa och säkerhet i kommunen, i jämförelse 
med nollalternativet. Gröna buffertar mot vattendragen, ökade 
möjligheter för rekreation och motion samt färre platser för 
etablering av verksamheter och industri innebär skarpare 
viljeriktning avseende hälsa och säkerhet, i jämförelse med 
nollalternativet. Även att förtätning ska ske med hänsyn till 
närrekreation samt att närhet till grönområde för samtliga 
invånare ska värnas medför förutsättningar för positiva 
konsekvenser beträffande hälsa och säkerhet. 

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att ytterligare stärka förutsättningar för hälsa och säkerhet 

inom kommunen föreslås följande åtgärder: 

• Fördjupade utredningar beträffande buller bör genomföras 
vid ianspråktagande av föreslagna utbyggnadsområden som 
är belägna nära större vägar eller järnväg. Utredningarna kan 
påvisa om behov av högre krav för godtagbara bullernivåer 
finns på vissa platser. Lämpliga åtgärder som bedöms 
nödvändiga för att dämpa eventuell bullerproblematik bör 
genomföras. 

• Fortsatt arbete kring identifiering av områden som riskerar 
att drabbas av översvämning och därtill lämpliga åtgärder för 
att minimera identifierad risk bör genomföras. Fördjupade 
utredningar kring dagvattenproblematik och lämpliga platser 
för fördröjningsdammar bör genomföras.
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6.3 Ekonomiska konsekvenser
I följande kapitel redovisas planförslagets konsekvenser i relation 
till ekonomisk hållbarhet. Risk för negativa konsekvenser såväl 
som möjligheter till utvecklad ekonomisk hållbarhet belyses.

Ekonomisk hållbarhet innebär att använda, vårda och underhålla 
resurser, såväl mänskliga som materiella. Platsens ekonomiska 
hållbarhet påverkas bland annat av mångfalden av lokaler, 
människor, näringsfrämjande miljöer och anpassningen av ny 
bebyggelse till befintliga system och strukturer. Ekonomisk 
hållbarhet bär upp kommunens förmåga att generera ett 
mångformigt näringsliv med verksamheter och service.

De delfaktorer av ekonomisk hållbarhet som bedöms i kapitlet är:

• Lokal ekonomi

• Sociala tillgångar

• Långsiktig resursförvaltning

• Investeringsvilja och projektekonomi

6.3.1 Lokal ekonomi

Beskrivning av nuläge

Lokal handel och service kan bidra med arbetstillfällen och 
skatteintäkter och har därmed en viktig roll i samhällsekonomin. 
Dessutom möjliggörs för sociala nätverk att utvecklas, som kan 
utgöra en grogrund för nya lokala initiativ och entreprenörskap.

När stadsstrukturen är väl integrerad med lokaler i strategiska 
och attraktiva lägen ges goda förutsättningar för etablering 
av verksamheter.  Variation i utbud av lokaler och platser för 
möten, liksom kundunderlag och genomströmning, är avgörande 
hållbarhetsfaktorer gällande den lokala ekonomin. 

I Åstorps kommun finns det i dag cirka 1 300 aktiva företag. 
Kommunens goda kommunikation och infrastruktur med E4, 

Sammantaget bedöms nollalternativet (Översiktsplan 
2012) och planförslaget medföra snarlika konsekvenser 
beträffande lokal ekonomi. 

Både nollalternativ och planförslag innehåller ambitioner 
och ställningstaganden för att stärka den lokala ekonomin. 
Dock uttrycks ambitionerna skarpare och tydligare i 
planförslaget, varför bedömningen är att planförslaget 
medför förutsättningar för positiva konsekvenser för lokal 
ekonomi i förhållande till nollalternativet. Bedömningen 
grundar sig även på att planförslaget har tydligare 
viljeriktning beträffande etablering av utvecklingsområden 
för bostäder i anslutning till befintliga orter, vilket ger 
förutsättningar för ökat kundunderlag, vilket främjar lokal 
handel och därmed den lokala ekonomin. 
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väg 21 samt järnvägarna Skånebanan och Söderåsbanan 
bidrar till goda in- och utpendlingsmöjligheter. Detta medför en 
god infrastruktur för företagen, gällande både transporter och 
arbetskraft. 

Branschbredden inom kommunen är förhållandevis snäv, 
med fokus på industri och verksamhet. De branscher som 
sysselsätter flest personer i Åstorp är tillverkning och utvinning 
och handel.

Det nära läget till Helsingborg och köpcentret Väla medför att 
kommuninvånarna antingen inhandlar sällanköpsvaror utanför 
kommungränsen, alternativt i Hyllinge handelsområde där 
ett antal större butiker för sällanköpsvaror finns. Dagligvaror 
inhandlas vanligtvis i nära anslutning till sin bostad. ICA Kvantum 
Oj i Åstorp samt Maxi ICA Stormarknad i Hyllinge är välbesökta 
målpunkter för dagligvaruhandel.

I Åstorps centrum finns Torggatan, där butiker för detaljhandel 
huvudsakligen är lokaliserade. Det förhållandevis generösa 
utbudet av caféer, restauranger och detaljhandelsbutiker som 
finns i centrala Åstorp utgör förutsättningar för en fortsatt 
levande tätort, som kan komplettera utbudet i Hyllinge eller Väla 
köpcentrum.

Konsekvenser nollalternativet

I Översiktsplan 2012 föreslås ett utvecklande av bostäder i 
anslutning till Hyllinge handelscentrum, vilket kan innebära 
möjligheter för stärkt lokal ekonomi. Om ett fullgott utbud finns i 
närheten av bostadsområdena ökar kundunderlaget och därmed 
möjligheten till lokala intäkter. Dock saknas ställningstagande 
kring hur handelsområdet ska utvecklas, vilket hade förtydligat 
viljeriktningen.

Vidare saknas i nollalternativet ställningstagande kring hur 
näringslivet och företagandet ska utvecklas i kommunen. 
Vid utbyggnad enligt föreslagna områden för bostäder skulle 
ett ökat utbud av närbutiker kunna vara fördelaktigt, för att 
erbjuda tillgänglig service för invånarna. Ett genomförande 
av Översiktsplan 2012 skulle därmed kunna innebära en 
osammanhängande tillväxt för näringslivet vilket skulle kunna 
medföra utmaningar för näringslivet och den lokala ekonomin. 
En ökning i invånarantal bedöms dock medföra positiva 
konsekvenser för den lokala ekonomin, i form av exempelvis 
ökade skatteintäkter samt ökat kundunderlag.  

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära förutsättningar 
för måttliga positiva konsekvenser för den lokala ekonomin i 
förhållande till nuläget. 

Konsekvenser planförslaget

Planförslaget innehåller ett flertal ställningstaganden som kan 
innebära möjligheter till positiva konsekvenser beträffande den 
lokala ekonomin. Exempelvis anges att kommunen ska stödja 
utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper i samhället för en 
inkluderande, långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt. Vidare 
lyfts att offentlig service och småskalig handel främst ska 
lokaliseras nära befintliga och planerade bostadsområden för 
att minska transportbehovet och skapa en blandad bebyggelse. 
Detta bedöms även medföra möjligheter för ökat kundunderlag, 
då tillgängligheten underlättas.

I planförslaget framhävs även att störande, yt- och 
transportkrävande verksamheter ska lokaliseras till redan 
befintliga industriområden utanför centralorten, med närhet till 
viktig transportinfrastruktur. Detta kan medföra möjligheter för 
transportberoende företag att etablera sig i strategiska lägen, 
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vilket kan medföra positiva konsekvenser för kommunens 
ekonomi. 

Planförslaget bedöms även ge goda förutsättningar för 
tillskapande av levande ortskärnor med god kommersiell service 
och därmed god lokal ekonomi. Ställningstagandena som 
anges för att utveckla kommunens attraktivitet och identitet 
kan ge positiva konsekvenser i form av nya näringsidkare, som 
kan attraheras att etablera sig inom kommunen. Till följd av att 
nya bostadsområden etableras bedöms även invånarantalet 
och därmed kundunderlaget att öka, vilket i kombination med 
de satsningar på utvecklad tillgänglighet för fotgängare och 
cyklister som föreslås kan komma att öka invånarnas tillgång till 
lokal service och kommersiella verksamheter.

Genom bättre sammankopplande stråk inom och mellan 
tätorterna samt välutvecklade mötesplatser kan möjligheter att 
bredda nätverk, främja entreprenörskap och bättre nyttja det 
sociala kapital som finns hos olika grupper skapas. Vikten av 
att koppla samman orterna och skapa mötesplatser framhävs 
i planförslaget och bedöms således kunna medföra positiva 
konsekvenser för den lokala ekonomin. 

De risker som har identifierats kopplat till planförslaget är främst 
kopplade till jordbruksnäringen, då jordbruksmark föreslås tas i 
anspråk för utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden. 
Den mark som bebyggs med verksamhetsområde bedöms dock 
generera ekonomisk tillväxt genom en annan typ av företagande.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva 
konsekvenser i förhållande till nollalternativet. 

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att ytterligare stärka förutsättningar för lokal ekonomi inom 

kommunen föreslås följande åtgärder: 

• Fortsatt arbete med att tillgängliggöra Söderåsen och andra 
målpunkter som besöksmål. Exempelvis kan gårdsbutiker 
och vandrarhem utvecklas, som ett sätt att utveckla 
landsbygden. 

• Fortsatt arbete för att främja lokala nätverk inom näringslivet 
och gynna småföretagande inne i tätorterna, för levande 
ortsmiljöer.

6.3.2 Sociala tillgångar

Beskrivning av nuläge

Sociala tillgångar handlar om de livserfarenheter, den kunskap 
och utbildning som människor bär med sig. I ett samhälle där 

Sammantaget bedöms nollalternativet (Översiktsplan 
2012) och planförslaget medföra snarlika konsekvenser 
beträffande sociala tillgångar. 

Både nollalternativ och planförslag innehåller ambitioner 
och ställningstaganden som kan stärka sociala tillgångar. 
Dock uttrycks ambitionerna skarpare och tydligare i 
planförslaget, varför bedömningen är att planförslaget 
medför förutsättningar för positiva konsekvenser 
för sociala tillgångar i förhållande till nollalternativet. 
Bedömningen grundar sig även på att planförslaget har 
tydligare viljeriktning för att uppnå positiva konsekvenser 
beträffande sociala tillgångar för en bredare del av 
befolkningen samt nyttja det strategiska läget i regionen på 
ett tydligare sätt. 
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människor kan utbyta erfarenheter och delta i varandras sociala 
och affärsmässiga nätverk kan de sociala tillgångarna komma 
till sin rätt. Då fungerar samhällsinstitutionerna effektivare och 
initiativen i den lokala ekonomin blir fler. Om människor tvärtom 
har dålig tillgång till livschanser ökar risken för utanförskap, vilket 
i sin tur medför kostnader för samhället. 

Sammankopplade orter, där det är lätt att röra sig mellan 
målpunkter oberoende av transportmedel, ger en jämställd 
tillgång till viktiga samhällsfunktioner, vilket gynnar folkhälsan 
och därmed den ekonomiska hållbarheten för samhället i stort.

I Åstorps kommun är avstånden korta och det kollektiva 
transportnätet relativt väl utbyggt. Brister finns dock mellan 
landsbygd och tätorter, vilket kan medföra ojämlik tillgång 
till samhällsfunktioner. Dock finns överlag god tillgång till 
samhällsviktiga verksamheter inom rimligt avstånd för 
kommunens invånare. 

Utbildningsnivån i Åstorps kommun ligger under 
riksgenomsnittet och arbetslösheten är strax över 
riksgenomsnittet. Bostadsformer som efterfrågas inom 
kommunen är såväl hyresrätter som villor och radhus. I 
takt med att antalet äldre ökar i riket i stort kan en ökning 
av trygghetsboenden behövas även i Åstorps kommun. Det 
är således en bred efterfrågan beträffande boendeformer 
i kommunen, vilket innebär förutsättningar för att locka en 
blandad befolkning med olika sociala tillgångar.

Konsekvenser nollalternativet

I Översiktsplan 2012 anges antalen villor, radhus och lägenheter 
som föreslås inrymmas i utvecklingsområdena som presenteras. 
Fördelningen - som i större grad förespråkar villor - i kombination 
med placeringen av utvecklingsområdena riskerar att locka 

målgrupper med liknande sociala tillgångar. En viss risk finns 
exempelvis för att bostadsområdet som föreslås på Björnås 
utvecklas till isolerat område med höga bostadspriser, tillgängligt 
enbart för ekonomiskt resursstarka samhällsgrupper. Vidare 
saknas tydliga ställningstaganden kring hur en varierad 
befolkning ska erhållas, där mångfalden kommer samhället till 
gagn. 

Dock förespråkas en viss blandning av boendeformer - såväl 
villor som radhus och lägenheter. Vikten av att tillgängliggöra 
grönområden och underlätta för kollektiva transporter lyfts, vilket 
kan medföra förutsättningar för ökade sociala tillgångar. 

Nollalternativet bedöms ge goda förutsättningar för aktiva 
invånare. Utveckling och etablering av nya gång- och cykelstråk 
samt förstärkt tillgång till kollektivtrafik ger kommunens invånare 
bättre tillgång till omgivande service, arbetsplatser, kultur och 
möten. 

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära förutsättningar 
för ringa eller små positiva konsekvenser för sociala tillgångar i 
förhållande till nuläget. 

Konsekvenser planförslaget

Planförslaget innehåller ett flertal ställningstaganden som 
sammantaget bedöms ge goda förutsättningar för en kommun 
med aktiva, inkluderade och trygga invånare. Utveckling och 
etablering av nya gång- och cykelstråk inom och mellan 
tätorterna  samt satsning på utveckling i stationsnära lägen 
ger kommunens invånare bättre tillgång till omgivande service, 
arbetsplatser, kultur och möten. 

Ställningstaganden för att utveckla mötesplatser i de offentliga 
rummen kan locka människor från olika samhällsgrupper, vilket 
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ökar möjligeterna att nyttja de sociala tillgångar som finns hos 
kommunens befolkning.

Vidare lyfts vikten av att prioritera fotgängare och cyklister i 
planeringen, vilket underlättar rörelse i vardagen och därmed 
medför positiva konsekvenser för folkhälsan. 

Genom stärkta pendlingsmöjligheter ges invånarna tillgång till ett 
bredare utbud av utbildning och arbetstillfällen, vilket främjar de 
sociala tillgångarna och stärker invånarnas möjlighet att ta del av 
ett bredare arbetsmarknadsutbud. Goda kopplingar medför även 
möjligheter att bygga breda nätverk och främjar entreprenörskap.

Blandade boendeformer främjar olika målgrupper, vilket 
ytterligare stärker förutsättningarna för en befolkning med rik 
social mångfald och stort socialt kapital.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva 
konsekvenser beträffande sociala tillgångar i förhållande till 
nollalternativet. 

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att ytterligare stärka förutsättningar för sociala tillgångar 
inom kommunen föreslås följande åtgärder: 

• Fortsatt arbete med att stärka kopplingar mellan orterna 
inom kommunen samt mellankommunalt, för ett breddat 
arbetsmarknads- och utbildningsutbud för invånarna. 
Fortsatta satsningar på offentliga rum främjar även 
möjligheterna att mötas och utbyta erfarenheter.

• Fortsatt arbete för att främja lokala nätverk inom näringslivet 
och gynna entreprenörskap och utbildning för kommunens 
invånare.

6.3.3 Långsiktig resursförvaltning

Beskrivning av nuläge

Hushållning av mark innebär att på ett hållbart sätt möta behov 
av bostäder, kollektivtrafik, service och övriga samhällsviktiga 
funktioner. Genom en sammanhållen bebyggelse är det 
lättare att anordna en kostnadseffektiv infrastruktur för vatten 
och avlopp samt gång- och cykelvägnät. Det är således mer 
samhällsekonomiskt fördelaktigt med en sammanhållen 
bebyggelse, med ett sammanhållet nät av gator, framför en 
splittrad och utspridd struktur.

Med en mer sammanhållen struktur underlättas även en effektiv 
markanvändning och effektiva ekosystemtjänster kan integreras 
med bebyggelsen. Kostnader för exempelvis dagvattenrening 
och luftrening kan även sparas in med väl fungerande 
ekosystemtjänster.

Sammantaget bedöms nollalternativet (Översiktsplan 
2012) och planförslaget medföra snarlika konsekvenser 
beträffande långsiktig resursförvaltning. 

Både nollalternativ och planförslag innehåller 
ambitioner och ställningstaganden avseende långsiktig 
resursförvaltning. Dock uttrycks ambitionerna tydligare 
i planförslaget, varför bedömningen är att planförslaget 
medför förutsättningar för positiva konsekvenser för 
långsiktig resursförvaltning i förhållande till nollalternativet. 
Bedömningen grundar sig även på att planförslaget 
tydligare förespråkar förtätning samt tar jordbruksmark 
i anspråk på ett sätt som bibehåller en förhållandevis 
sammanhållen produktionsmark. 
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En sammanhållen bebyggelse underlättar även för en effektiv 
kollektivtrafik, vilket i sin tur minskar samhällets kostnader 
för biltrafik och uppsökande av service och vård. Vidare kan 
en sammanhållen bebyggelsestruktur möjliggöra för en mer 
kostnadseffektiv och tillgänglig service för medborgarna.

Åstorps kommun präglas av en väl sammanhållen bebyggelse 
med tydligt definierade tätorter. Även jordbrukslandskapet är 
förhållandevis sammanhållet. 

En förhållandevis stor del av kommunens tätortsutrymme 
består dock av parkeringsytor och de grönytor som finns inom 
tätorterna kunde i vissa fall ha tillgängliggjorts på ett tydligare 
sätt. 

Landsbygden är närvarande i kommunen på grund av de korta 
avstånden och småskaliga strukturer.

Infrastrukturen för vatten och avlopp är i dagsläget ansträngd 
på flera håll i kommunen och insatser krävs för att säkra VA-
försörjningen på sikt. 

Transportstrukturen bedöms vara effektiv inom kommunen, 
på grund av det välutvecklade gatunätet som löper inom samt 
mellan tätorterna. Även transportstrukturen via järnväg är 
effektiv, med väl utbyggda järnvägar. 

Konsekvenser nollalternativet

Översiktsplan 2012 anger utvecklingsområden på jordbruksmark. 
På grund av kommunens tillgång till jordbruksmark och 
avsaknad av icke produktionsvärdig mark saknas alternativ för 
utbyggnad av bostadsområden. Det allmänna intresset som 
bostadsområden innebär kan dock likställas med det allmänna 
intresset av jordbruksmark. Ianspråktagande av jordbruksmark 
bör dock ske i nära anslutning till befintliga tätorter, något som 

inte alltid är fallet i nollalternativet. De områden som är belägna 
längre ifrån befintliga tätorter medför en utbyggnad beträffande 
infrastruktur i form av vägar samt vatten- och avloppsystem 
och medför således negativ påverkan för den långsiktiga 
resursförvaltningen.

I Översiktsplan 2012 förespråkas förtätning, vilket bedöms 
medföra positiva konsekvenser för långsiktig resursförvaltning. 

Sammantaget bedöms nollalternativet medföra viss negativ 
påverkan på den långsiktiga resursförvaltningen. 

Konsekvenser planförslaget

Planförslagets genomförande innebär möjlighet till stora 
positiva konsekvenser då ny bebyggelse sker i anslutning 
till befintliga tätorter, tekniska system och stationsnära 
lägen. Utbyggnad i stationsnära lägen medför en effektivare 
användning av befintlig infrastruktur, och möjligheter till 
förbättrad tågtrafik i orterna genom ökat resandeunderlag. En 
ökad tillgänglighet med tågtrafik bidrar till att ett större omland 
kan nås för arbetspendling med förbättrad matchning på 
arbetsmarknaden, och till regional utveckling. Det främjar ett 
hållbart transportsystem genom att minska bilberoendet, då det 
förbättrar förutsättningarna för resande med kollektivtrafik, gång- 
och cykel, i enlighet med det transportpolitiska funktionsmålet. 

Planförslaget medför även möjlighet till positiva konsekvenser 
för grönstrukturen, genom bibehållna gröna stråk längs 
vattendragen och mellan orterna. Detta ger möjligheter till 
utrymme för biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster.

Planens genomförande innebär dock risk för negativa 
konsekvenser om riktlinjer avseende förtätning och hushållning 
med markresurser inte uppnås. 
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Vidare finns risk för negativa konsekvenser kopplade till 
jordbruksmark då odlingsbar mark pekas ut för bebyggelse. 
Ianspråktagandet av jordbruksmark motiveras dock genom 
områdenas läge till kollektivtrafik och service. I näst intill 
samtliga fall föreslås områdena som pekas ut på jordbruksmark 
nyttjas för sammanhängande bostadsbebyggelse och en tät 
exploateringsgrad förespråkas. De negativa konsekvenser på 
jordbruksmarken som södra industriområdet medför kan dock 
inte vägas upp av det allmänna intresset, som områden för 
bostadsbebyggelse. Dock medför verksamhetsområdet ökade 
arbetstillfällen.  

Vid utpekande av områden på jordbruksmark har hänsyn tagits 
beträffande att undvika att dela upp marken i mindre, obrukbara 
enheter.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra måttliga positiva 
konsekvenser beträffande långsiktig resursförvaltning i 
förhållande till nollalternativet. 

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att ytterligare stärka förutsättningar för långsiktig 
resursförvaltning inom kommunen föreslås följande åtgärder: 

• Förtydliga överväganden kring jordbruksmarkens 
brukningsvärde, om och på vilket sätt det är ett väsentligt 
samhällsintresse som ska ta marken i anspråk och huruvida 
det är möjligt att uppföra detta väsentliga samhällsintresse 
på någon annan plats. Förtydliga hur avvägningen mellan 
olika intressen har gjorts.

• Exploateringsgrad för kommunens olika områden bör tas 
fram, för att tydligare förvalta markresurserna på ett effektivt 
sätt. 

6.3.4 Investeringsvilja och projektekonomi

Beskrivning av nuläge

En identitet som kan locka bostadsköpare är avgörande för viljan 
att investera i och bygga bostäder. Även tillgång till infrastruktur 
och kommunikationer samt tillgång till park eller natur har 
betydelse för fastighetens värde och därmed investeringsviljan.

Projektekonomin i bebyggelseprojekt är beroende av 
exploateringskostnader och faktorer som risk för översvämning 
eller skred fördyrar exploateringskostnaderna. Även kostnader 
för infrastruktur medför konsekvenser för projektekonomin. I en 
sammanhållen bebyggelsestruktur, med ett finmaskigt gatunät, 
finns vidare en ökad flexibilitet avseende etappindelning än i 

Sammantaget bedöms nollalternativet (Översiktsplan 
2012) och planförslaget medföra snarlika konsekvenser 
beträffande investeringsvilja och projektekonomi. 

Både nollalternativ och planförslag innehåller ambitioner 
och ställningstaganden avseende investeringsvilja och 
projektekonomi. Dock uttrycks ambitionerna tydligare i 
planförslaget, varför bedömningen är att planförslaget 
medför förutsättningar för positiva konsekvenser för 
investeringsvilja och projektekonomi i förhållande till 
nollalternativet. Bedömningen grundar sig även på att 
planförslaget har tydligare viljeriktning för att uppnå 
positiva konsekvenser beträffande invsteringsvilja 
och projektekonomi genom en tydligare identitet och 
sammanhållen marknadsföring av kommunen.  
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avgränsade enklaver av bebyggelse.

I nuläget uppfyller Åstorps kommun ett flertal av de viktiga 
kvaliteterna som har betydelse för fastighetsvärde och 
investeringsvilja. Exempelvis närhet till natur- och kulturmiljöer, 
korta avstånd med tillgång till gång- och cykeltransporter, goda 
förbindelser till kringliggande kommuner och övriga regionen 
samt närhet till den regionala tillväxtmotorn Helsingborg. 

En faktor som begränsar investeringsviljan i Åstorps kommun är 
en avsaknad av en tydlig identitet. Kommunen har aspekter som 
sammantaget utgör identiteten för kommunen - exempelvis det 
naturnära läget, de goda förbindelserna samt förhållandevis låga 
bostadspriser - men dessa behöver lyftas och marknadsföras på 
ett enhetligt och tydligt sätt för att stärka Åstorps identitet och 
därmed investeringsviljan i kommunen.

Konsekvenser nollalternativet

I Översiktsplan 2012 föreslås områden för bostäder i nära 
anslutning till kommunens naturområden, vilket skulle stärka 
bilden av Åstorps kommun som naturnära boendeort. Vidare 
lyfts vikten av att förtäta i befintliga tätorter, vilket bedöms 
stärka stadsmässigheten. Kopplingar för kollektivtrafik och 
gång- och cykelvägar ska stärkas och på så sätt skulle de goda 
förbindelserna och de korta avstånden förstärkas och gynna 
invånarna och därmed investeringsviljan. 

Området som föreslås nordöst om centrala Åstorps tätort 
är beläget i lågpunktsområde, vilket medför ökade risker 
för översvämning. Området kan därmed medföra högre 
exploateringskostnader. 

Blandade tätortsmiljöer förespråkas i nollalternativet, vilket 
skulle medge fler och bättre möjligheter att både utveckla 

lokala nätverk samt att ge utrymme för spontana möten mellan 
näringsidkare.

Översiktsplan 2012 pekar vidare ut en tydlig strategi för att 
utveckla kommunens identitet och attraktivitet, genom att bevara 
landskapets karaktärer och historia, samtidigt som kulturmiljöer 
utvecklas och görs mer tillgängliga. 

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära förutsättningar 
för positiva konsekvenser för investeringsvilja och 
projektekonomi i förhållande till nuläget. 

Konsekvenser planförslaget

Planförslaget bedöms leda till en förstärkt identitet av 
kommunen, genom att tillvarata och utveckla naturkvaliteter 
som Söderåsen och landbygdsverksamhet. Genom kommunala 
och regionala stråk för vandring och cykling kan naturområdena 
i kommunen tillgängliggöras på ett tydligare sätt, vilket stärker 
kommunens identitet och därmed förutsättningarna för ökad 
investeringsvilja. 

Förtätning förespråkas i de befintliga tätorterna, vilket skulle 
stärka stadsmässigheten. 

I planförslaget lyfts ett antal ställningstaganden för trafik och 
transporter såväl som natur och grönstruktur. För att stärka 
kommunens identitet och attraktivitet ska Söderåsen utvecklas 
som friluftslivs- och besöksmål för både invånare och tillresta. 
Kommunens olika kulturmiljöer ska bevaras och tillgängliggöras 
i rekreations-, kulturmiljö- och bildningssyfte för såväl invånare 
som besökare. 

Vidare lyfts att personal- och besöksintensiva verksamheter 
primärt ska lokaliseras i närhet till kollektiva transportmöjligheter 
för en minskad miljöpåverkan och ökade pendlingsmöjligheter.
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Offentlig service och småskalig handel ska lokaliseras nära 
befintliga och planerade bostadsområden för att minska 
transportbehovet och skapa en blandad bebyggelse. Blandade 
tätortsmiljöer skulle även medge fler och bättre möjligheter att 
både utveckla lokala nätverk och att ge utrymme för spontana 
möten mellan näringsidkare.

Ställningstagandena medför en skarpare inriktning avseende 
kommunens identitet än vad som anges i nollalternativet. Detta 
innebär goda förutsättningar att stärka kommunens identitet och 
därmed investeringsviljan och projektekonomin.  

Planförslaget anger även ställningstaganden för att utveckla 
kommunens identitet och attraktivitet genom att bevara 
landskapets karaktärer och historia, samtidigt som kulturmiljöer 
utvecklas och görs mer tillgängliga. 

Infrastrukturåtgärder som utgör direkta förutsättningar 
för exploatering och medför stora lokala nyttor förutsätter 
kommunal medfinansiering av den statliga infrastrukturen. 
Om inte den kommunala medfinansieringen säkras upp kan 
föreslagna exploateringar utmed den statliga infrastrukturen 
medföra negativ påverkan genom en försämrad funktion ur 
framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget kunna 
utveckla kommunens identitet och varumärke, vilket medför 
goda förutsättningar för positiva konsekvenser beträffande 
investeringsvilja och projektekonomi i kommunen. 

Förslag på åtgärder i vidare arbete

För att ytterligare stärka förutsättningar för investeringsvilja och 
projektekonomi inom kommunen föreslås följande åtgärder: 

• En tydligare etappindelning av den utpekade utvecklingen 

skulle medföra en tydlighet gentemot såvål kommuninvånare 
som exploatörer.

• Fortsatt arbete för att stärka identiteten och 
marknadsföringen av kommunen, genom exempelvis 
tydlig profilering och ställningstaganden kring vilken typ av 
kommun Åstorp ska vara på lång sikt.



7. Dialog
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Innehållsförteckning

7.1 Process

7.2 Dialog

7.1 Process 
 
Under arbetet med översiktsplanen har allmänheten, 
myndigheter, grannkommuner och företag kunnat lämna 
synpunkter på planen. Detta har skett under samrådsskedet 
samt granskningsskedet. Synpunkter som har kommit in har 
sammanställts i en samråds- respektive granskningsredogörelse 
och översiktsplanen har reviderats utifrån inkomna synpunkter. 

Granskningen pågick under juni-september 2021 och planen 
har därefter reviderats utifrån de synpunkter som inkom. 
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2022-02-28 § 25 
och vann laga kraft 2022-03-25.

7.2 Dialog

Avgränsningssamråd

Avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen Skåne den 14 maj 
2020. Samråd med grannkommuner har skett löpande under 
samrådsskedet. 

Frågor som har diskuterats har främst rört förtydligande av 
ställningstaganden och motivering kring utvecklingsområdena 
samt intressekonflikten som ianspråktagande av jordbruksmark 
innebär. På grund av kommunens läge och goda tillgång 
till brukbar mark återstår begränsade alternativ till att ta 
jordbruksmark i anspråk för utveckling. Majoriteten av marken i 
kommunen utgörs av endera jordbruksmark alternativt skyddad 
natur och detta ställs mot bostadsförsörjningsbehovet, som 
måste tillgodoses. Avvägningar mellan dessa intressekonflikter 
har varit i fokus för dialogen.

Medborgardialog

Under det tidiga skedet av samrådet hölls en medborgardialog 
med skolelever i årskurs 7 och 8. Detta genom en enkät, där 
ungdomarna fick svara på frågor rörande rörelsemönster och 
vad de anser är bra och mindre bra med Åstorps kommun. 
Resultatet visade att transporter med cykel är vanligt till och 
från skola och fritidsaktivitet och flertalet angav att närheten var 
bland det bästa med kommunen.

Dialog har även hållits med kommunens ungdomsråd kring 
vilka grönytor som de använder mest i kommunen. Resultatet 
visade att idrottsplatser, Söderåsen och skogsområdet kring 
Nyvångshögen var populära platser att besöka.

Under samrådsutställningen fanns möjlighet att ta del av 

Processen för ÖP 2021. 
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planförslaget och lämna synpunkter direkt i den digitala 
kartan. Eftersom det var frivilligt att ange ålder, kön och namn 
är det svårt att dra en slutsats kring deltagandet. Endast två 
synpunkter inkom där kön och ålder hade angetts, båda var 
från "kvinna, 60-69 år". Synpunkterna gällde cykelvägar och ett 
utvecklingsområde i markanvändningskartan. 

Totalt inkom 38 synpunkter under samrådsutställningen, vilket 
för en kommun av Åstorps storlek är att betrakta som ett 
skapligt deltagande. I synnerhet som pandemins andra våg 
under hösten 2020 kom att försvåra möjligheten för dialog. 13 
av synpunkterna lämnades av privatpersoner och fördelningen 
tros vara förhållandevis jämn mellan könen. Eftersom de flesta 
synpunktslämnarna inte har angett annat än namn, är ålder 
och övrig grupptillhörighet svår att uttala sig om. Dock kan 
konstateras att underlaget inte kan antas vara representativt för 
hela Åstorps kommuns befolkning. 

Genom riktad dialog i samrådets tidiga skede har dock en grupp 
som vanligtvis inte kommer till tals i denna typ av sammanhang 
fångats upp, nämligen ungdomar. 

Sammantaget handlade de synpunkter som kom in från 
privatpersoner under samrådet mestadels om tillgång till gång- 
och cykelvägar samt underhåll och utveckling av gång- och 
cykelstråk. Även utveckling av grönytor framfördes. Revideringen 
av översiktsplanen inför granskningen hade därför stort fokus på 
dessa frågor och såväl grönstruktur som gång- och cykelvägar 
pekades ut och analyserats.

Under granskningsutställningen inkom 19 yttranden. Majoriteten 
av dem kom från myndigheter och grannkommuner, endast 3 
yttranden lämnades av privatpersoner. Under granskningen hölls 
en digital livesänd träff, där allmänheten kunde delta hemifrån 
och skicka in frågor om översiktsplanen. Presentationen från 
tillfället spelades in och har i efterhand setts cirka 400 gånger. 

Även tillfällen att träffas fysiskt gavs under granskningen, vid fem 
dagar, fördelat på tio tillfällen, och träffarna alternerade mellan 
kommunens tre största tätorter - Åstorp, Hyllinge och Kvidinge. 
Träffarna ägde rum under perioden 22 juni-2 september 2021 
och sammantaget besöktes centrala Åstorp vid fyra tillfällen, 
Kvidinge vid tre tillfällen och Hyllinge vid tre tillfällen. 

Majoriteten av de yttranden som lämnades under granskningen 
hade inget att erinra alternativt ställde sig positiva till de 
ändringar som gjorts sedan samrådet. Yttrandena med erinran 
berörde främst frågor kopplade till miljö, klimat och trafik.

Mellankommunal samverkan

Mellankommunal samverkan pågår inom en mängd områden 
och Åstorps kommun strävar efter ett fortsatt gott samarbete 
med grannkommunerna, för utveckling av gemensamma 
intressen. 

Ett antal frågor har identifierats som behöver samordnas med 
andra kommuner i det fortsatta planeringsarbetet. Dessa är:

• Fortsatt utveckling av tillgängligheten till och förvaltande av 
Söderåsen

• Vattendragen, fortsatt arbete för att förbättra vattenkvaliteten

• Fortsatt arbete för att säkra god tillgång till och utveckling av 
kollektivtrafik 

• Fortsatt arbete för att koppla samman tätorter över 
kommungränserna via cykelstråk

• Fortsatt dialog och samverkan kring utvecklande av 
verksamhetsområde, främst gällande Södra industriområdet 
och ett utvecklande mellan Åstorps och Bjuvs kommun
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