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Hittills har besvär över detta beslut inte 
kommit in till Förvaltningsrätten. 
I tjänstpre~ i  

Samm nträdesprotoko 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Kommunfullmäktige 14(30) 

Kf § 25 

Beslut om antagande av ny översiktsplan för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2017/379 

Sammanfattning 
Den 26 juni 2017 beslutade Åstorps kommunfullmäktige (KF § 79) att 
gällande översiktsplan från 2012 är inaktuell och gav 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dialog och samarbete med politiska 
partier representerade i kommunfullmäktige samt andra förvaltningar i 
kommunen arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget var på 
granskning under perioden 21 juni-21 september 2021 och har därefter 
sammanställts och justerats utifrån inkomna synpunkter. En 
antagandehandling av ÖP 2021 har nu upprättats. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 20 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-12 § 8 

Tjänsteskrivelse Emma Karlsson, daterad 2022-01-25. 

Översiktsplan för Åstorps kommun, antagandehandling, daterad 2022-01-

 

25. 
Granskningsredogörelse ÖP 2021, daterad 2021-11-01. 

MKB Åstorps ÖP, antagandehandling, daterad 2021-11-01. 

Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
antagandehandlingarna och anta förslag till ny översiktsplan för Åstorps 

kommun med följande ändringar: 

1. Område 10 i Åstorps tätort tas bort från översiktsplan 2021. 

2. Utredningsområde 25 i Kvidinge tas bort från översiktsplan 2021. 

3. Utredningsområde 26 i Kvidinge tas bort från översiktsplan 2021. 

4. Utredningsområde 18 i Nyvå'ng tas bort från översiktsplan 2021. 

5. En redaktionell ändring görs på (sidan 13). Buss 520 går till Klippan 

står det nu och befolkningsprognos som är från 31 december 2019 

(sidan 9). Det får även göras mer redaktionella ändringar om det finns 

fler uppgifter som är uppdaterade. 

6. I översiktsplanen säkerställa att det fastställda utbyggnadsområdet i 

Kvidinge från 2012 Prästamarken fortskrider med hög prioritet och 

erforderliga medel tilldelas för att 8 till stånd bostäder och förskola. 

7. Kommunen skyndsamt tillsammans med Trafikverket tar fram en 

utredning angående planskild korsning vid Kvidinge station för att 

säkerställa en ökad säkerhet och minska antalet olyckor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   



Kommunfullmäktige 15(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Kf § 25, forts. 

8. Det läggs till under stycket 2.2.4 Lokala styrdokument kompletteras 
med följande text "Trafikplan — antagen under 2021". 

9. En kommunövergripande vattenförsörjningsplan som idag saknas tas 
fram. I likhet med det yttrande som Länsstyrelsen har avgivit angående 
framtida exploatering inom vattenskyddsområden för att så sätt 
säkerställa dricksvattenförsörjningen. 

10.Vindbruksplan från 2013 revideras. 
11.Energiplan från 2004 revideras. 

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
Åsa HolmU. (L) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M), Peter Lindberg (SD) och Åsa Holm&I (L) under 

proposition och finner att detta bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att Godkänna antagandehandlingama och anta förslag till ny översiktsplan 

för Åstorps kommun, med följande ändringar: 

1. Område 10 i Åstorps tätort tas bort från översiktsplan 2021. 
2. Utredningsområde 25 i Kvidinge tas bort från översiktsplan 2021. 
3. Utredningsområde 26 i Kvidinge tas bort från översiktsplan 2021. 

4. Utredningsområde 18 i Nyvång tas bort från översiktsplan 2021. 
5. En redaktionell ändring görs på (sidan 13). Buss 520 går till Klippan 

står det nu och befolkningsprognos som är från 31 december 2019 

(sidan 9). Det får även göras mer redaktionella ändringar om det 

finns fler uppgifter som är uppdaterade. 

6. I översiktsplanen säkerställa att det fastställda utbyggnadsområdet i 
Kvidinge från 2012 Prästamarken fortskrider med hög prioritet och 

erforderliga medel tilldelas för att få till stånd bostäder och förskola. 

7. Kommunen skyndsamt tillsammans med Trafikverket tar fram en 

utredning angående planskild korsning vid Kvidinge station för att 
säkerställa en ökad säkerhet och minska antalet olyckor. 

8. Det läggs till under stycket 2.2.4 Lokala styrdokument kompletteras 

med följande text "Trafikplan — antagen under 2021". 

9. En kommunövergripande vattenförsörjningsplan som idag saknas tas 

fram. I likhet med det yttrande som Länsstyrelsen har avgivit 

angående framtida exploatering inom vattenskyddsområden för att så 

sätt säkerställa dricksvattenförsörjningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  



Kommunfullmäktige 16(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Kf § 25, forts. 

10.Vindbruksplan från 2013 revideras. 
11.Energiplan från 2004 revideras. 

Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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