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Den fördjupade översiktsplanen omfattar ett område 
mellan väg 1022 och havet samt befintlig bebyggelse 
i öster och en utvidgning av bebyggelsen västerut. 
Planen skall tydliggöra och detaljera översiktsplanens 
intentioner vad gäller ny bebyggelse och den 
infrastruktur som den medför. I den fördjupade 
översiktsplanen ingår även förslag till nytt Naturum-
Kulturum med tillhörande parkering.

Landskapet kring Kåseberga är unikt på flera sätt. Inte 
bara den starka kulturhistoriska kopplingen utan också 
det kustnära läget med den särpräglade topografin och 
en mängd olika naturtyper varav en del är unika för 
landet. Området är dessutom ett omtyckt utflyktsmål 
med över 600 000 besökare varje år till i första hand 
Ales stenar men också till hamnen.

För att skydda dessa kvaliteter är området av riksintresse 
(lagligt skydd enligt miljöbalken) för naturvård, 
kulturmiljövård, friluftsliv, kustområde och fiske. 
Naturmiljön ingår dessutom i Natura 2000 som är 
ett EU-övergripande skydd där varje medlemsland 
åtar sig att skydda utsatta och unika naturmiljöer och 
arter. En kompletterande inventering av naturmiljön 
i det aktuella planområdet är utförd i samband med 
planarbetet.
 
Kulturmiljön består dels av fornlämningar där 
Ales stenar är de mest utmärkande dels av den 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen i de äldre 

Sammanfattning

delarna av Kåseberga som är ett fiskeläge med en 
bevarad 1800-talskaraktär. En inventering av den 
kulturhistoriska bebyggelsen har gjorts parallellt med 
planarbetet. 

Det stora antalet besökande kan sommartid skapa 
trafikproblem då ett stort antal bilar och turistbussar 
söker sig ned till hamnen för att hitta en parkering. 
Det begränsade antalet platser på hamnplanen gör att 
en stor del av biltrafiken får söka sig tillbaka till den 
större parkeringen som finns vid idrottsplatsen. 

Den fördjupade översiktsplanen består av tre större delar. 
Ny bebyggelse väster om den befintliga bebyggelsen, ett 
Naturum och Kulturum med tillhörande parkering som 
blir ett nytt besökscentrum och kopplat till bebyggelsen ett 
nytt trafiksystem. Trafiken till det nya besökscentrat skall 
ledas längs en ny tillfartsväg från väg 1022 som går i ett 
västligare läge. En avlastning kommer därvid att ske av Ales 
väg som är den nuvarande tillfartsvägen. En målsättning 
med det nya besökscentrat, Naturum-Kulturum, är att 
fånga upp en stor del av de besökande i Kåseberga och 
därmed avlasta hamnplanen som besöksparkering. 
Den nya bebyggelsen skall harmoniera med den historiska 
miljön vad gäller storlek på byggnader hur dessa förhåller 
sig till varandra. Den tillkommande bebyggelsen ryms 
inom samma avgränsade landskapsrum som den 
ursprungliga byn vilket ger den en förankring i landskapet. 
Detta ger också möjlighet för byn att växa på ett naturligt 
sätt med nya årsringar.

Placeringen av Naturum-Kulturumet är central när 
det gäller att skapa ett fungerande trafiksystem för 
Kåseberga. Det läge som har valts, centralt i den södra 
delen av Kåseberga, ger god tillgänglighet och närhet till 
Ales stenar och hamnen. Andra lägen har provats men 
har valts bort då de inte uppfyller önskemålen om god 
tillgänglighet och förbättrad trafikmiljö i Kåseberga.

Sammantaget bedöms inte planen medföra några negativa 
miljökonsekvenser för Kåseberga. Utbyggnadsförslaget 
tar stor hänsyn till kulturmiljövärdena och de utpekade 
och bevarandevärda naturtyperna påverkas inte. Förslaget 
är positivt för friluftslivet och ökar tillgängligheten till 
de attraktiva områdena. Den föreslagna trafikstrukturen 
leder till en minskning av trafiken på Ales väg. Denna 
minskning är knappt mätbar i miljötermer som buller 
och luftföroreningar men innebär en minskad trängsel 
och därmed ökad trafiksäkerhet under högsäsong.
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Översikt över aktuellt planområde för fördjupad översiktsplan i Kåseberga.

Bakgrund
Kåseberga har cirka 160 innevånare och är en av 
8 tätorter i Löderupsområdet som totalt har 2680 
invånare. En ny översiktsplan för Ystads kommun, ÖP 
2005, ställdes ut hösten 2004 och antogs 2005-11-17. 
Enligt översiktsplanen måste tätorterna växa något för 
att kompensera för den befolkningsminskning som 
fortfarande sker på landsbygden. En tidigare målsättning 
inom kommunen har varit att befolkningen skall fördela 
sig så att underlaget för service inte minskar inom något 
av kommunens delområden. En annan målsättning 
inom kommunen är att invånarantalet skall växa med 
1%/år. Fördelat på de olika kommundelarna innebär 
detta för Löderupsområdet, inom vilket Kåseberga 
ligger, en ökning med ca 45 bostäder fram till 2015. 
På markanvändningskartan i ÖP 2005 anges ett 
planerat område för bebyggelse i den nordvästra delen 
av Kåseberga. 

Den fördjupade översiktsplanen skall tydliggöra och 
detaljera översiktsplanens intentioner vad gäller ny 
bebyggelse och den infrastruktur som denna medför. 
I den fördjupade översiktsplanen ingår även förslag till 
nytt Naturum-Kulturum med tillhörande parkering.

Inledning

Omfattning
Den fördjupade översiktsplanen för Kåseberga omfattar 
området från väg 1022 ned till havet i nord-sydlig 
riktning och befintlig bebyggelse i öster samt utvidgning 
av bebyggelse i väster. Se kartskiss nedan.

KÅSEBERGA

ALES STENAR HAMN

VÄG 1022

Syfte
MKB:n syftar till att belysa de miljökonsekvenser 
som kan tänkas uppstå vid genomförande av planen 
fullt ut samt beskriva hur eventuella negativa 
miljökonsekvenser kan minimeras eller undvikas.
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Mål och riktlinjer

Miljömål
De 16 nationella miljömålen är omarbetade till 
Skånska förhållanden och omfattar då 15 miljömål. 
Dessa är:

Begränsad klimatpåverkan•	
Frisk luft•	
Bara naturlig försurning•	
Giftfri miljö•	
Skyddande ozonskikt•	
Säker strålmiljö•	
Ingen övergödning•	
Levande sjöar och vattendrag•	
Grundvatten av god kvalitet•	
Hav i balans samt levande kust och skärgård•	
Myllrande våtmarker•	
Levande skogar•	
Ett rikt odlingslandskap•	
God bebyggd miljö•	
Ett rikt växt- och djurliv•	

Folkhälsomål
Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen.

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva 
målområden som fokuserar på de faktorer i samhället 

som påverkar folkhälsan, det vill säga på livsvillkor, 
miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret för 
målen är fördelade mellan olika aktörer och nivåer i 
samhället.

Folkhälsomålen är:

1: Delaktighet och inflytande i samhället 
2: Ekonomisk och social trygghet 
3: Trygga och goda uppväxtvillkor 
4: Ökad hälsa i arbetslivet 
5: Sunda och säkra miljöer och produkter 
6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7: Gott skydd mot smittspridning 
8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv 
hälsa
9: Ökad fysisk aktivitet 
10: Goda matvanor och säkra livsmedel 
11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle 
fritt från narkotika och dopning samt minskade 
skadeverkningar av överdrivet spelande.

Allmänna hänsynsregler
Om någon vill göra något, eller tänker göra något, 
som kan få inverkan på miljön eller på människors 
hälsa, ska de allmänna hänsynsreglerna följas om inte 
åtgärden är av försumbar betydelse med hänsyn till 
miljöbalkens mål. Syftet med reglerna är framförallt 
att förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen 
i olika sammanhang ska öka.

1§    Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren har 
bevisbördan.
Denna MKB upprättad av verksamhetsutövaren 
beskriver eventuella miljökonsekvenser och hur dessa 
skall undvikas.

2§    Kunskapskravet - man ska veta vad man gör så 
att man inte stör
Planprocessen enligt PBL borgar för god kunskap om planens 
förutsättningar, effekter och eventuella konsekvenser.

3§    Försiktighetsprincipen - redan risken för negativ 
påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder 
och andra försiktighetsmått
Negativa konsekvenser och risk för sådana skall belysas 
i MKB:n. Åtgärdsförslag för att undvika eller minska 
negativa konsekvenser skall redovisas.

4§    Lokaliseringsprincipen - man ska välja den plats 
som är lämpligast för miljön
Alternativa lokaliseringar är studerade. 

5§    Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - man 
ska hushålla med råvaror och energi
Planen skall följa kommunens miljöhandlingsplan.

6§    Produktvalsprincipen - man ska välja sådana 
kemiska produkter och biotekniska organismer som 
är minst skadliga för miljön
Planen skall följa kommunens miljöhandlingsplan.
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7§    Ansvar för att avhjälpa skador - skador ska 
avhjälpas, även sådana som orsakats tidigare
Versamhetsutövaren är ansvarig för skador. Tidigare 
planering revideras i planen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna är ett rättsligt styrmedel för 
miljöpolitiken som sätter gränser för vad man anser 
att människa och miljö kan utsättas för utan att 
betydande olägenhet uppstår. Dessa ligger till grund 
för bedömningar av konsekvenser gällande buller och 
avgaser. 

Miljökvalitetsnormer finns för dels kvävedioxid 
(NO2), partiklar (PM10), svaveldioxid (SO2), bly 
(Pb) kolmonoxid (CO), bensen och ozon för skydd 
av människors hälsa samt dels för svaveldioxid (SO2) 
och kväveoxid (NO) för skydd av ekosystem enligt 
förordning (SFS 2001:527). Denna förordning gäller 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft enligt 5 kap. 
miljöbalken.

Biltrafiken är generellt sett den största utsläppskällan och 
för denna är det miljökvalitetsnormerna avseende NO2 
och PM10 som är mest aktuella. Miljökvalitetsnormen 
för NO2 och PM10 är 40 μg/m3 som årsmedelvärde.

Även normen för bensen är relevant men överskrids 
generellt sett inte i Skåne län. Övriga fastställda 
normer beräknas vara av mindre betydelse längs vägar 

och gaturum eftersom dessa utsläpp ligger under 
miljökvalitetsnormen.

Tidigare utredningar

Förstudie i form av parallellskisser av 3 arkitektkontor 
genomfördes 2005. Arkitektkontor som deltog var:

Wingårdh•	
Muller och Holgaard•	
Gunilla Svensson Arkitektkontor•	

Översiktlig geoteknisk undersökning Kåseberga, 
GeoSyd AB 2006-06-09.

Geoteknisk undersökning för planerat naturrum, 
GeoSyd AB 2006-06-28. 

Riksintressen och förordnanden

Det finns ett stort antal områden i Sverige som utpekats 
vara av riksintresse för olika verksamheter i samhället. 
Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som kan 
komma i konflikt med det samhällsintresse som legat 
till grund för riksintresseförklaringen. Syftet med 
riksintressena är att åstadkomma en god hushållning 
med landets värdefulla mark- och vattenresurser. 
Riksintressena är av olika karaktär. I miljöbalken 
hanteras de i tredje och fjärde kapitlet. 

Planområdet omfattas av ett flertal områden av 
riksintresse eller likställda intresseområden. Intressen som 
är relevanta och avgörande för planens genomförande 
behandlas utförligare förutsättningskapitket och 
miljökonsekvensbeskrivningskapitlet under respektive 
rubrik. Omfattning av riksintressen samt strandskydd 
framgår av kartor på sidan 8.

Riksintressen:
Naturvård och Natura 2000•	

       (se rubrik Naturmiljö)
Kulturmiljövård (se rubrik Kulturmiljö)•	
Kustzon•	
Friluftsliv (se rubrik Rekreation och friluftsliv)•	

Området ligger utanför riksintresse för försvaret men 
samrådspligt råder inom planområdet.

Dessutom omfattas området av:
Naturresevat (se rubrik Naturmiljö)•	
Strandskydd•	



8

 M:\_UPPDRAG\212341\Rapport\MKB\MKB_Kåseberga.indd          2006-11-10

UNDERLAG

41

14.  NATURVÅRD

Ystads kommun bjuder på ett varierat landskap. 
Längs den långa kuststräckan i söder fi nns fi na, vid-
sträckta sandstränder. Innanför strandzonen i öster 
höjer sig Kåsebergaåsen och i nordost längs kom-
mungränsen mot Tomelilla kommun breder den dra-
matiska, lövskogsklädda, vackra Fyledalen ut sig. 
Landskapet i kommunens nordvästra del utgörs av 
Romeleåsens utlöpare med skogs- och sjöområdet 
vid Krageholmssjön och Ellestadssjön.

Unikt för Ystads kommun är också gamla naturbe-
tesmarker och många småvatten med intressant fl ora 
och fauna, samt det mycket tilltalande backlandska-
pet och de stora godsen med sina vidsträckta åkerfält, 
vackra alléer och parklika lövdungar.

14.1 Riksintressen

Hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kapitlen i Mil-
jöbalken beskriver hur hänsyn ska visas till allmänna 
intressen när ett områdes användning ändras och 
vilka riksintressen som ska skyddas. I 3 kapitlet 6 § 
behandlas naturvård. Viktiga naturområden skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada naturmiljön. Är området av riksintresse skall 
det skyddas. Urvalet och klassningen av riksintres-
seområden görs av Naturvårdsverket/Länsstyrelsen. 
En översyn av gränserna gjordes 2001.

De områden som av regeringen pekats ut som sär-
skilda skydds- och bevarandeområden enligt miljö-
balken 7 kap 28 § (Natura 2000-områden) är objekt 
av riksintresse enligt 4 kap 1 och 8 §§ Miljöbalken 
(se 14.4).

I Ystads kommun är ett antal områden klassade som 
riksintressanta för naturvård (Länsstyrelsens beteck-
ning inom parentes):

ÖVERSIKTSPLAN 2005 FÖR YSTADS KOMMUN

68

3.2 KULTURMILJÖVÅRD 
 (MB 3 kap. 6 §)

De områden som är av riksintresse för kulturmiljö-
vården redovisas i avsnitt 15 i underlagsmaterialet.

Krageholm (M162)

Krageholmssjön föreslås som naturreservat, vilket 
medför en förstärkning av riksintresset. Planerad ut-
byggnad av Sövestad i öster berör riksintresset. Ut-
byggnadens omfattning är dock mycket begränsad 
och i direkt anslutning till tätorten. Bebyggelsens 
utformning och placering skall anpassas till miljön 
och det omgivande landskapet. Riksintresset bedöms 
därför inte påverkas negativt.

Byggandet av en förbifart av Rv13 väster om Sö-
vestad berör riksintresset. Det är därför viktigt att 
vägen anpassas till det omgivande landskapet. Det 
bedöms som möjligt att ge vägen en sådan sträck-
ning och en sådan utformning att riksintresset inte 
påverkas negativt. 

Sjörup - Charlottenlund - Snårestad (M158)

Den planerade utbyggnaden av Svarte mot väster 
berör riksintresset. Utbyggnaden är dock begränsad 
och placerad i direkt anslutning till tätorten. Skydds-
avstånd till fornminnena skall hållas och bebyggel-
sen skall i gestaltning och utformning anpassas till 
det omgivande landskapet och dess värden. Speciellt 
viktigt är området mot Charlottenlundsbäcken.  Med 
sådana hänsyn tagna bedöms rikintresset inte påver-
kas negativt.

ÖVERSIKTSPLAN 2005 FÖR YSTADS KOMMUN

70

3.3 FRILUFTSLIV
 (MB 3 kap. 6 §)

De områden som är av riksintresse för friluftslivet 
redovisas i avsnitt 13 i underlagsmaterialet. 

Sövde- Krageholmsområdet (F7)

Sjöängen vid Ellestadssjön, Ellestadssjön och Kra-
geholmssjön föreslås som naturreservat, vilket är en 
förstärkning av riksintresset.

Kuststräckan Abbekås - Sandhammaren (F8)

Hagestads mosse föreslås som naturreservat, vilket 
är en förstärkning av riksintresset.

Den föreslagna utbyggnaden av Kåseberga sker på 
mark som inte är allemansrättsligt tillgänglig idag. 
Således påverkas inte riksintresset.

I vilken omfattning ny bebyggelse kan komma till 
stånd inom området vid Ekesåkra prövas nu i en 
fördjupad översiktsplan. Bara en mycket begränsad 
utbyggnad kan komma ifråga och stora krav på an-
passning och utformning kommer att ställas. Riksin-
tresset berörs, men bedöms inte påverkat negativt.

Nybroån (FF3)

Planerad utbyggnad av golfbanan i Nybrostrand be-
rör riksintresset längs Nybroån men förväntas inte 
påverka riksintresset negativt. Golfbanan är tillgäng-
lig och en anläggning som befrämjar friluftslivet.

Ystad

Riksintresse Naturvård
(Natura 2000 i mörkgrönt)

Riksintresse Friluftsliv

Riksintresse Kulturmiljövård

ÖVERSIKTSPLAN 2005

40

13.3 Strandskydd

Syftet med strandskydd (Miljöbalken 7 kap 13 §) är 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens frilufts-
liv och att bevara goda livsvillkor på land och i vat-
ten för djur- och växtlivet.

Strandskydd fi nns utmed kommunens kuster (utom 
inom vissa planlagda områden), runt sjöarna El-
lestadssjön, Krageholmssjön, Bjäresjö och Furuhus-
mossen och utmed åarna/bäckarna Charlottenlunds-
bäcken, Svartån, Rosbäcken, Fyleån - Nybroån, 
Kulleån, ”Fårarpsbäcken”, Öja kanal, Kviedalsbäck-
en - Svalevadsån - Kabusaån, Fröslövsån - Norre å 
- Svalevadsån - Kabusaån, Tuvebäcken – Kabusaån 
- Kalsbäck - Hannasån, Rödkillebäcken - Hammars 
ränna och Mossabäcken - Tyge å - Skäggabäck.

Strandskydd

ÖVERSIKTSPLAN 2005 FÖR YSTADS KOMMUN

72

3.5 KUSTOMRÅDE 
 (MB 4 kap. 4 §)

Kustområdet inom Ystads kommun redovisas när-
mare under avsnitt 13 i underlagsmaterialet.
Inom kustområdet föreslås Hagestads mosse som na-
turreservat, vilket påverkar riksintresset positivt.

De planerade områdena med särskild bebyggelse vid 
Ekesåkra kan komma att innefatta fritidsbebyggelse. 
Det är dock inte frågan om sammanhållen bebyggelse 
utan endast mycket begränsad bebyggelse. Stora krav 
kommer att ställas på anpassning och utformning till 
områdets värden. Arbete med fördjupad översikts-
plan för området pågår för närvarande. Riksintresset 
bedöms inte påverkat negativt.

Övriga föreslagna utbyggnadsområden inom kust-
området omfattas inte av MB 4kap. 4§.

Ystad

Riksintresse Kustzon
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Landskapsbild

Landskapet vid Kåseberga är unikt på flera sätt. Inte 
bara den starka kulturhistoriska kopplingen sätter sin 
prägel på platsen utan också det kustnära läget med 
den särpräglade topografin. Flera tydligt åtskiljbara 
landskapsrum gör sig gällande på platsen. 

De stora tydliga landskapsrummen utgörs av:
Åshöjden (Kåsehuvud) i väster ut mot havet med •	
Ales stenar.
Åshöjden i öster.•	
Det backiga landskapet norr om Kåseberga•	
Bukten kring hamnen.•	

Förutsättningar

Bebyggelseområdet innanför åsryggen och •	
hamnen.
Det öppna beteslandskapet innanför åshöjden •	
med Ales stenar.

Åshöjderna längs kusten väster och öster om hamnen 
utgörs av öppen betesmark och avtecknar sig tydligt 
mot horisonten. Längs höjdryggarna är vegetationen i 
huvudsak koncentrerad till slänterna in mot land.

Hamnen är en naturlig bukt som delvis skyddas mot 
vindar av åsarna i väster och nordost. Mellan åsarna 

Landskapsbild.

finns en naturlig sänka ned till hamnen som förbinder 
denna med det skyddade området innanför åsarna där 
bebyggelsen är lokaliserad.

Dessa landskapselement är tydligt urskiljbara och är 
viktiga för den starka karaktär som Kåseberga uppvisar.

Dessa huvuddelar är i sin tur indelade i mindre områden 
som är tydligt urskiljbara och viktiga i den lilla skalan. 
Detta gäller speciellt bebyggelseområdet som dels kan ges 
en tydlig kulturhistorisk uppdelning bestående av äldre 
bebyggelse och bebyggelsemönster ned mot hamnen 
och nyare bebyggelse i kanten av samhället mot norr 
och nordost. Andra delar som urskiljer sig är det lilla 
våtmarksområdet i de västra delarna och den tydliga 
gropen i nordsluttningen mot Ales stenar. 

Raderna av popplar ger en indelning av det öppna 
beteslandskapet i väster och skapar tydliga och 
karaktäristiska ridåer i det öppna landskapet.

Kulturmiljö
Området kring Kåseberga är rikt på kulturhistoriska 
lämningar och uppvisar en lång kulturhistorisk 
kontinuitet. Kåseberga med omgivningar är i sin helhet 
av riksintresse för kulturmiljön (M:173) och omfattar 
hela planområdet.

Mest utmärkande av de kulturhistoriska lämningarna 
är givetvis Ales stenar som är beläget på höjdplatån 

De stora landskapsrummen i området samt vegetationsridåer.

ÅSHÖJD

ÅSHÖJD HAMN/HAV

ODLINGSLANDSKAP

BEBYGGELSE
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nordsluttning. Efterhand har samhället växt mot 
norr och nordost. Villa- och egnahemsbebyggelsen 
i dessa delar härstammar från senare delen av 1900-
talet. Bebyggelsen är väl samlad och förankrad i 
landskapet.

Nere i hamnen finns endast fiskebodar och rökerier 
samt restauranger och butiker som är av senare 
datum.

Parallellt med den fördjupade översiktsplanen görs 
en kulturhistorisk inventering av bebyggelsen. Det 

väster om bebyggelsen. Ales stenar är Sveriges största 
skeppssättning och består av 58 stenar på en yta av 
66x18 meter. Stensättningen är en av Sveriges största 
turistattraktioner och lockar årligen ca 600 000 
besökare. 

Hamnen har medeltida anor som fiskeläge. 
Bostadsbebyggelsen är lokaliserad på norrsidan av 
åsen som utgör ett skydd för väder och vind.  Den 
nuvarande bebyggelsen i byns äldre delar härstammar 
från 1800-talet och är koncentrerad till en nordsydlig 
bygata och ett par tvärgator till denna vid åsens 

Äldre sammanhållen bebyggelsemiljö.

Rekognoseringskartan från 1815 visar det lilla fiskeläget med bebyggelse i skydd bakom strandåsen. Även 
den i byn numera centralt belägna våtmarken syns tydligt.

kan konstateras att de kulturhistoriska värdena 
är samlade till den äldsta delen av samhället. På 
rekognoseringskartan från 1815 syns tydligt denna 
del av Kåseberga. Det kulturhistoriska värdet utgörs 
inte bara av gamla byggnader utan även av hur dessa 
förhåller sig till varandra och hur de grupperar sig 
runt gator och allmänningar. Byggnadens bidrag till 
helhetsmiljön och den samlade kulturhistoriska miljön 
är i många fall viktigare än den enskilda byggnaden.

I inventeringen har byggnaderna delats in i två graderade 
värden, ett kulturhistoriskt och ett miljömässigt.  
Dessa överensstämmer ofta men inte alltid. En 
översiktlig redovisning av detta görs grafiskt nedan, 
där de kulturhistoriskt och miljömässigt värdefullaste 
byggnaderna är markerade.
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Inventering av kulturhistoriskt intressant bebyggelse 
(inom blå streckad linje).

Riksintresseområde kulturmiljövård och fornlämningar.

Längs kusten vid Kåseberga sträcker sig  ett av 
länstyrelsen utpekat kulturmiljöstråk. Skånelinjen, eller 
Per Albin-linjen som den också kallas, började byggas 
år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje 
längs den skånska kusten.  Försvarslinjen är en unik 
företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. 
Samtliga värn är viktiga delar i den helhet som 
Skånelinjen utgör.

Fornminnen
Den historiska kontinuiteten i området indikerar en 
rik förekomst av fornlämningar i området. Området 
är förhållandevis sparsamt undersökt och uppvisar 

förutom Ales stenar inte så många fornlämningar.
Några boplatser eller indikationer på boplatser finns 
noterade i RAÄ:s register.

Motiv för bevarande
Ales stenar tillhör landets märkligaste fornlämningar. 
Den är ur såväl vetenskapliga som landskapsmässiga 
aspekter av största betydelse. Miljön i Kåseberga 
bevarar karaktären av 1800-talets fiskeläge. Området 
utgör tillsammans med områdena kring Ingelstorp, 
Löderup och Hagestad samt Sandhammaren en unik 
förhistorisk bygd genom de många fornlämningarnas 
variation och kontinuitet. 
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Naturmiljö
Området kring Kåseberga är av riksintresse för 
naturvården, Kåsebergaåsen (N72). Delar av området är 
också avsatt som naturreservat vars gräns överensstämmer 
med Natura 2000-området.

Dessutom omfattas Kåseberga av Naturvårdsprogrammet 
som är Länsstyrelsens samlade långsikt iga 
policydokument för naturvården i länet. Området 
benämns ”Kustlandskapet runt Kåsebergaåsen”. 
Bevarandevärdet är mycket högt där landskapsupplevelsen 
och mångformigheten anges som huvudmotiv. 

Kåseberga omfattas även av Nationell bevarandeplan 
för odlingslandskapet. Ett av målen med denna är att 
bevara de mest värdefulla ängs- och hagmarkerna. En 
viktig aspekt är helhetsperspektivet. Därför kan skyddet 
även gälla en hel gård, en by eller ett större område i 
landskapet.

Natura 2000
Natura 2000-områden delas in i SCI-områden (habitat) 
som behandlar skyddsvärda vegetationstyper och SPA-
områden (fågel) som behandlar skyddsvärda fåglar och 
deras livsmiljöer. Området vid Kåseberga berörs av SCI-
området Sandhammaren -Kåseberga (SE0430093) och 
SPA-området Sandhammaren (SE0430088).

För alla Natura 2000-områden upprättas en bevarandeplan 
som syftar till att beskriva naturvärdena och vad som 

krävs för att dessa värden långsiktigt skall finnas kvar. 
Bevarandeplanen fungerar som underlag för bedömning 
av om tillstånd behövs och om tillstånd kan ges.

SCI-området Sandhammaren-Kåseberga
Området breder ut sig längs kusten från Hammars 
backar i väster till Mälarhusen i öster. Kåsebergaåsen, 
som är en del av detta område, utgörs av öppna 
betesmarker på de mer kuperade delarna medan den 
flackare nordsidan utanför Natura 2000-området är 
uppodlad. På åsens sydsida förekommer områden med 
stäppartad torräng (sandstäpp, kalkgräsmarker och 

Natura 2000 (habitat och fågel). Naturresarvatets gränser övernsstämmer med gränserna för Natura 2000 vid Kåseberga.

artrika låglandsgräsmarker) som här troligtvis har en av 
de största sammanhängande utbredningarna i landet. 
Floran är kalkgynnad, mycket artrik och örtrikedomen 
ger upphov till en rik insektsfauna.

Bevarandesyfte
Det övergripande bevarandesyftet för Sandhammaren-
Kåseberga är att upprätthålla de naturtyper som 
finns i området i gynnsam bevarandestatus inom den 
biogeografiska regionen. En översikt av i området 
ingående naturtyper redovisas på karta sid 13.
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En förutsättning för en gynnsam bevarandestatus är 
fortsatt hävd av de hävdberoende habitaten vilket 
kräver ett nära samarbete mellan berörda myndigheter 
och den som äger eller brukar marken.

SPA-området Sandhammaren-Kåseberga
Området är viktigt för sträckande sjö- och landfåglar som 
passerar i tiotusental vissa dagar. Här förekommer också 
rastande fåglar i stora mängder. Främst trastar, sångare och 
flugsnappare samt rovfåglar bland landfåglar men också 
sjöfågel som gäss, änder och vadare. 

Stränderna och strandängarna hyser flera av arterna som 
omfattas av fågeldirektivet. Även de hävdade betesmarkerna 
inåt land hyser Natura 2000-arter som törnskata och är ett 
tillhåll för jagande och rastande jordugglor.

Området är också en viktig lokal för andra häckande 
våtmarks- och landfåglar. bland annat är det ett av 
kornsparvens sista häckningsområden i Sverige och 
artens bevarande är av stort intresse för den lokala 
naturvården.

Bevarandesyfte
Det övergripande bevarandesyftet för Sandhammaren-
Kåseberga är att upprätthålla de fågelarter som finns i 
området och som omfattas av Natura 2000-direktivet 
i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska 
regionen. 

För Sandhammaren gäller att:

Populationerna och individantalen av respektive •	
fågelart skall bibehållas eller öka i området.
Livsmiljön för respektive fågelart skall bibehålla •	
eller öka sin nuvarande areal.
Betesmarker skall fortsatt betas och igenväxning •	
skall förhindras.
Tallskogen skall åter göras rik på luckor och •	
gläntor.

En förutsättning för en gynnsam bevarandestatus är 
fortsatt hävd av de hävdberoende habitaten vilket 
kräver ett nära samarbete mellan berörda myndigheter 
och den som äger eller brukar marken.

Fördjupad inventering av natur och djurliv
En översiktlig kartering av befintlig vegetation; 
inventering av rödlistade, fridlysta eller sällsynt växt- 
och djurarter; en bedömning av hur fågellivet påverkas 
av planerad bebyggelse, i relation till besökande och 
boendes rörelsemönster; samt en översiktlig inventering 
av damm har utförts under juni månad 2008.

Naturtypsinventering från Länsstyrelsen över Natura 2000-område i Kåseberga.
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Ett antal arter av rödlistade fåglar och rovfåglar har 
observerats i varierande omfattning,och har bedömts 
häcka i eller kring Kåseberga. Många andra fågelarter 
sträcker förbi Kåseberga under vår och höst. Främst 
tättingar använder träd, buskar, dungar eller annan 
högvuxen vegetation som rastplats för att vila sig innan 
eller efter att de flyger över Östersjön.

Inga fåglar är speciellt knutna till den öppna ängsdelen 
av det planområdet. Flera av de häckande fåglarna 
trivs på öppen mark, men föredrar de omgivande 
betesmarkerna eller rasbranterna.

Det har inte hittats några rödlistade eller fridlysta 
arter av insekter som är specifikt knutna till de miljöer 
som finns inom det aktuella området. Runtomkring, 
som i rasbranterna ner mot havet, vid hamnen, på 
betesmarkerna, på Kabusa skjutfält, vid Ales stenar och 
vid Hammars backar finns rödlistade insekter. Dessa är 
knutna till växter på den öppna betesmarken eller till
jord- och sandblottor.

I norrslutningen vid reningsverket växer gullvivor och 
naverlönn. I övriga delar av planområdet har det inte 
påträffats några ovanliga växter.

Den stora dammen i Kåseberga har en relativt lång 
kontinuitet och är omgiven av pilar som en gång i 
tiden har hamlats. Vid inventeringen påträffades gott 
om grodyngel och bland annat knölsvan, rörhöna och 
sothöna. Några ovanliga växter påträffades vare sig i 
vattnet eller i strandzonen.

Marina värden
Några utpekade marina värden finns inte i vattnen 
utanför Kåseberga. Riksintresse för fiske finns inte 
inom planområdet utan ligger en bit utanför Kåseberga 
(Område 44, fångstområde för torsk).

Utdrag ur Ängs- och Hagmarksinventeringen (rött raster).



15

 M:\_UPPDRAG\212341\Rapport\MKB\MKB_Kåseberga.indd          2006-11-10

Rekreation och friluftsliv
Hela området kring Kåseberga utgörs av riksintresse för 
friluftslivet (F8) och ingår i ett område som utgörs av 
kuststräckan mellan Abbekås och Sandhammaren. 

Området besöks årligen av ca  600 000 besökare som i 
huvudsak besöker Ales stenar och hamnen i Kåseberga 
men som också rör sig längs de öppna områdena längs 
åsarna och havet där badmöjligheter finns på ett flertal 
ställen längs sträckan.

Strandbrinkarna ovanför hamnen i Kåseberga är ett 
populärt ställe för aktiviteter som skärmflygning. 
Sommardagar med bra vind är himmeln fylld av 
utövare och slänterna fulla med åskådare. 

under begränsad tid på dygnet. 

I  den västra delen av Kåseberga l igger ett 
avloppsreningsverk. Detta ligger för nära bebyggelsen 
i dagsläget och utredningar pågår om alternativa 
lösningar. 

Inom planområdet i Kåseberga har ett parti väster om 
hamnen varit utsatt för stranderosion och släntskyddet 
har förstärkts. Havsnivåerna förväntas höjas relativt 
land framöver. SMHI har beräknat att framtida (2070-
2100) medelvattenstånd kan vara ca 0,8 m högre än 
idag och att extrema högvattentillfällen kan nå en bit 
över 2 meter. Marknivån i hamnen ligger som lägst 
knappt 2 meter över medelvattenytan.

Markanvändning
Huvuddelen av planområdet utgörs av bebyggelse. 
Åsarna utgörs av betesmark med små inslag av 
odling. Betet är styrt av bevarandeplaner och 
kulturmiljöintressen.I den västra delen av Kåseberga 
angränsar bebyggelsen till odlingsmark och/eller 
betesmark för traditionellt jordbruk.

Teknisk försörjning
Några större kraftledningar eller stamledningar finns inte 
i området. Uppvärmning av hushållen sker individuellt 
med bl a el eller olja. Någon utbyggnad av fjärrvärmenät 
är inte planerad. Idag går en högspänningsledning i väg 
1022 som är ansluten till Kåseberga via Ales väg.

Hamnen nyttjas flitigt som gästhamn för fritidsbåtar 
sommartid. Då flera intressen (fritidsbåtar, fiske och 
näringsidkare) samsas om utrymmet på hamnplanen kan 
det stundtals bli trångt under högsäsong. Parkering tillåts 
över hela hamnplan vilket resulterar i begränsat utrymme 
för aktiviteter kopplat till fritidsbåtar och fiske.

En mindre idrottsplats finns i den norra delen av 
Kåseberga vid väg 1022.

Mark, vatten, luft
Åslandskapet kring Kåseberga utgörs av isälvsavlagringar 
där ett utsnitt ur jordartskartan visar att marken består 
av morän, grus och sand. En grop i åsens nordsida mot 
Kåseberga visar att man vid något tillfälle har tagit 
grus ur åsen. Förmodligen har dessa bara använts som 
fyllnadsmassor.

Centralt i byn finns en mindre våtmark som håller 
på att växa igen. Denna kan spåras långt tillbaka i 
kartmaterialet och verkar vara naturligt bildad.

Åkermarken tillhör klass 5 ( Klass 10+ är högsta 
klassificering av jordbruksmark).

Den största källan till luftföroreningar utgörs av trafiken 
från väg 1022 ned till hamnen. Denna kan sommartid 
vara intensiv med både personbilar och bussar. Utöver 
luftföroreningar orsakar biltrafiken bullerstörningar. 
Dessa är koncentrerade till några sommarmånader och 

Skärmflygare i backarna ovanför Kåseberga hamn.
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Ett befintligt avloppsreningsverk finns samhällets västra 
del. Ledningar till detta går idag i huvudsak längs 
Kasevägen och till en liten del över naturmark. Se ovan.

Dagvatten omhändertas lokalt i bland annat våtmarken 
i samhällets västra del.

Bebyggelse och trafik
Den befintliga bebyggelsen är koncentrerad till de 
äldsta delarna i söder och ett område öster om vägen.

Biltrafiken leds in i samhället och vidare ned till 
hamnen längs huvudgatan, Ales väg. Några alternativa 
vägar finns inte för den som vill besöka området. 
Trafikfrågorna är av helt olika karaktär sommar och 
vinter. Vintertid kan trafiksituationen bedömas som 
problemfri och trafik genom byn till hamnen är en 
naturlig del av byns liv. 
De största problemen sommartid är trafiken till 
hamnen, som passerar genom hela byn och de smala 
passagerna på Ales väg närmast hamnen. Det kan 
emellertid antas att en stor del av sommartrafiken 
är söktrafik på jakt efter parkering, vilket under 
högtrafikdagar genomgående resulterar i en onödig 
vända till hamnplanen för att konstatera att all 
parkering är upptagen.
 

Dagens trafiksituation i Kåseberga (utdrag ur trafikutredning).

Ales väg
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Två parkeringar finns för den som vill besöka hamnen 
och/eller Ales stenar, dels parkeringen på hamnplanen 
och dels parkeringen vid idrottsplatsen intill väg 1022. 
De flesta försöker parkera nere vid hamnen eftersom 
det är närmare till Ales stenar och man kanske ändå 
har ärende till fiskebodarna och rökerierna. Även 
turistbussar söker sig ned till parkeringen i hamnen.
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Gällande planer

Översiktsplan
Ystad översiktsplan 2005

Den gällande översiktsplanen för Ystads kommun 
är antagen av kommunfullmäktige 2005. Den anger 
Kåseberga som tätort med ett utbyggnadsområde 
i nordväst i en omgivning av jordbruksmark. 
Utbyggnadsområdet sträcker sig västerut till strax 
bortom den nuvarande fotbollsplanen och norrut till 
väg 1022. I översiktsplanen konstateras också att en 
stor del av byn är detaljplanelagd och idag omfattar 
ca 160 invånare. 

KÅSEBERGA FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN OKTOBER 2006

Två förutsättningar för planens förslag, som kräver 
särskilda kommentarer, är behovet av ny detaljplan 
samt hanteringen av det nuvarande avloppsreningsver-
ket i sänkan vid platsen för Naturum-Kulturum. 

Detaljplan
Större delen av byns bebyggelse öster om Ales väg 
och söder om Kåsevägen ryms inom gällande detaljp-
lan. Merparten av området har detaljplan som är 20-25 
år gammal men med i stort relevanta bestämmelser 
vad gäller användning och hänsyn till den kulturhis-
toriska miljön. Två av planerna (för de senaste ut-
byggnaderna i hamnområdet) är upprättade med stöd 
av PBL.
 Det omedelbara behovet av ny detaljplan gäller 
således hela utbyggnadsområdet samt befi ntlig be-
byggelse väster om Ales väg och norr om Kåsevägen. 
För platsen för Naturum – Kulturum gäller byggrätt 
för allmänt ändamål, som möjligen kunde rymma den 
nya anläggningen – dock inte parkering etc.
 Vad som kunde aktualisera ny detaljplan för de 
redan planlagda områdena i byn är, utöver en allmän 
aktualisering av bestämmelser, dels ett ev öppnare 
medgivande till verksamheter i bostadsmiljön, dels 
en mindre detaljerad redovisning av byggkropparnas 
exakta lägen i planen för det område med villor som 
byggdes ut under 1980-talet, d v s området kring 

18:23

vad förutsätter utvecklingsidéerna?

Hobjersvägen. Det sistnämnda kunde ge bättre möj-
ligheter till t ex tillbyggnad.
 Det bör således aktualiseras en ny detaljplan för 
hela bebyggelsen, dock med olika prioritet.

Reningsverket
Reningsverket i dess nuvarande skick förutsätter ett 
skyddsavstånd om 300 m till bostäder, vilket skulle 
omöjliggöra fortsatt utbyggnad. Överföringsledn-
ing till det större reningsverket i ??? har diskuterats 
men detta har inte resulterat i planering för en sådan 
anläggning. Den möjlighet som står till buds är 
inkapsling av reningsverket med avledning av venti-
lationsluften på ett sådant sätt att den inte riskerar att 
skapa obehag i nuvarande eller framtida bebyggelse. 
Detta ställer krav på att motsvarande skyddsavstånd 
till utluftningens mynning kan uppnås. Att en sådan 
anläggning kommer till stånd är ett villkor för genom-
förande av planens förslag.

Områden med gällande detaljplaner i Kåseberga 

KÅSEBERGA FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN OKTOBER 2006

formell bakgrund

Fördjupad översiktsplan är ett specialfall av plan- och 
bygglagstiftningens bestämmelser om översiktsplan. 
Översiktsplan omfattar hela kommunens yta och anger 
huvuddragen i användning av mark- och vattenom-
råden i kommunen. Den anger också viktiga infras-
trukturinslag såsom trafi kleder, järnvägar och stråk 
för huvudledningar. Översiktsplanen är också ett sätt 
för kommunen att beskriva hur förändringar i dessa 
avseenden bör ske.
 Översiktsplanen är inte rättsligt bindande men 
ska vara ett uttryck för gällande politiska beslut. På 
motsvarande sätt fungerar fördjupningar av över-
siktsplanen, som kan göras för ett speciellt område 
eller en speciell markanvändning inom en kommun. 
Vanligt är att översiktsplanen fördjupas för en tätort 
under förändring, där framtida markanvändning, 
trafi k, bebyggelsekaraktär etc beskrivs och illustreras. 
Inte heller den fördjupade översiktsplanen är rättsligt 
bindande men förväntas vara underlag för fortsatt 
planering i form av detaljplaner. Det förväntas också 
att den överensstämmer med gällande kommuntäck-
ande översiktsplan. I det fall den inte gör det ska det 
framgå varför man gör avvikelser.
 Även om den fortfarande är översiktlig och inte får 
tolkas för detaljerat kan en fördjupad översiktsplan 
vara mer konkret och tydlig än en kommuntäckande 
översiktsplan. Den kan också, utan att det illustreras 
på en karta, ta upp förslag till regler för t ex bebygg-

elseutformning, som dock inte blir formellt gällande 
förrän de bekräftas i form av t ex detaljplan. På detta 
sätt fungerar den fördjupade översiktsplanen både 
som en överenskommelse mellan kommunen och de 
berörda om huvuddragen i den framtida utvecklingen 
och ett handlingsprogram för kommunens fortsatta 
planering.
 Den gällande översiktsplanen för Ystads kommun 
är antagen av kommunfullmäktige 2005. Den anger 
Kåseberga som tätort med ett utbyggnadsområde i 
nordväst i en omgivning av jordbruksmark. Utby-
ggnadsområdet sträcker sig västerut till strax bortom 
den nuvarande fotbollsplanen och norrut till väg 1022. 
I översiktsplanen konstateras också att en stor del 
av byn är detaljplanelagd och idag omfattar ca 160 
invånare. Hela området beskrivs som av värde för 
kulturmiljövården och det konstateras att omgivande 
marker har skydd för landskapsbilden. En förutsät-
tning för utbyggnad är att avloppsfrågan löses och 
översiktsplanen refererar till tidigare beslut om över-
föringsledning till Ystad. Särskild omsorg måste ägnas 
gestaltningen av ny bebyggelse. Detaljplaneläggning 
av resterande delar bör enligt översiktsplanen ske för 
att säkerställa bevarandet. 
 En översiktsplan, d v s även en fördjupning, ska 
omfatta en redovisning av vilka planer och övriga 
restriktioner som gäller för det berörda området i form 
av t ex riksintressen och förordnanden av olika slag. 

Denna redovisning, tillsammans med en utförligare 
beskrivning av den kommuntäckande översiktsplanens 
förslag, en historik och övriga förutsättningar lämnas i 
en särskild bilaga.  

Utdrag ur markanvändningskartan ÖP Ystad kommun 
2005

4:23

Detaljplaner
Större delen av byns bebyggelse öster om Ales väg och 
söder om Kasevägen ryms inom gällande detaljplan. 
Merparten av området har detaljplan som är 20-25 år 
gammal men med i stort relevanta bestämmelser vad 
gäller användning och hänsyn till den kulturhistoriska 
miljön. Två av planerna (för de senaste utbyggnaderna 
i hamnområdet) är upprättade med stöd av PBL.

Utdrag ur ÖP 2005, Ystads kommun, över området kring 
Kåseberga.

Gällande detaljplaner
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Beskrivning av förslaget

Bebyggelse
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs såväl befintlig 
som tillkommande bebyggelse. 

En utbyggnad av byn är redovisad i ÖP 2005 på ett 
parti nordväst om den nuvarande bebyggelsen. Den 
tillkommande ytan för bebyggelse motsvarar ungefär 
en fördubbling av den nuvarande bebyggda ytan men 
innebär med sina avgränsningar att den utvecklade byn 
fortfarande ryms inom en tydlig kontur med stöd av 
landskapets stora element – trädridåerna, markformerna 
etc. Det bidrar till att förankra den större byn i 
landskapet på samma villkor som den ursprungliga 
byn och ger möjlighet till en etapputbyggnad som hela 
tiden uppvisar en samlad bebyggelse.

Den nya bebyggelsen är uppbyggd kring den 
trafikstruktur som är en följd av lokaliseringen av 
det nya Naturum-Kulturumet i samhällets sydvästra 
del. En annan viktig utgångspunkt vid utformningen 
av den nya bebyggelsen har varit strukturen i den 
befintliga bebyggelsen och anpassningen till befintliga 
grönstrukturer som dammen, trädridåerna och 
vegetationspartierna på Kåsebergaåsens nordslänt.

Den nya bebyggelsen skall harmoniera med den 
historiska miljön utan att försöka efterlikna den. 
Samstämmighet i skala, detaljering och husformer i 
stort bedöms som viktigare än att de nya husen ska 
se ut som de ursprungliga. Entrédörr mot gatan, 

gunilla svensson arkitektkontor karl XII gatan 8a  222 20 lund   tel: +46 46 15 07 40   fax: +46 46 12 76 15   www.gunillasvensson.se

kåseberga by: förslag ti l l utbyggnad 080826
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tomtavgränsning med häck, att garageuppfarter inte 
dominerar mot gatan etc är exempel på anpassning 
till platsen. Möjligheten att skapa en sammanhållen 
miljö av hög kvalitet och med rimlig anpassning till 
den historiska bebyggelsemiljön bedöms vara lättast att 
uppnå med strikta planbestämmelser i detaljplanen.

För den befintliga bebyggelsen i den kulturhistoriskt 
intressantaste delen gäller att detaljplan upprättas för 
de delar som saknar sådan och att dessa delar förklaras 
vara bebyggelseområde med kulturhistoriskt värde. För 
om- och tillbyggnader gäller att anpassning skall ske till 
befintlig bebyggelse vad gäller volym och placering på 
tomten. Hänsyn skall tas till den befintliga bebyggelsens 
material och karaktär. Ombyggnad får inte ske på ett 
sätt som gör att den yttre karaktären förvanskas. Där 
så är möjligt och lämpligt skall återställning ske om 
tidstypiska uttryck har gått förlorade.

För enskilda kulturhistoriskt intressanta byggnader 
gäller att dessa inte får rivas eller byggas om med 
material eller metoder som inte är tidstypiska eller som 
kan skada byggnadens fortbestånd.

En mer utförlig beskrivning av ny och befintlig 
bebyggelse finns i den fördjupade översiktsplanen.

Naturum-Kulturum
Tillsammans med Länsstyrelsen och Region 
Skåne och i samarbete med Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet planerar Ystad kommun för ett 
kombinerat Naturum och Kulturum i Kåseberga, d v s 
ett besökscentrum, som presenterar traktens natur- och 
kulturvärden. Den planerade anläggningen i Kåseberga 
har unika förutsättningar genom sin placering på 
en plats med stora värden från både natur- och 

Naturum-Kulturum, illustration Gunilla Svensson Arkitektkontor.

kulturvärdessynpunkt. Det naturliga fokuset på Ales 
stenar ger också anläggningen en speciell ställning. 

En arkitekttävling med inbjudna arkitekter har hållits där 
såväl placering som utformning har behandlats olika. 

Det läge som man valt ut och som utgör utgångspunkt 
för denna plan, har speciella egenskaper genom 
att ge förutsättningar för en lösning av de 
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tillgänglighetsproblem som är förknippade med Ales 
stenars läge på höjden. Den gamla grusgropen i byns 
sydvästra del med sin brant ger goda möjligheter att 
överbrygga nivåskillnaden och ge tillgång till höjden 
även med hiss. Byggnaden är utformad för att ge en 
god tillgänglighet för besökande till området. En ny 
parkering anordnas i anslutning till anläggningen 
kopplat till en ny infart i ett västligt läge.

Övriga förslag beskrivs kortfattat under rubriken 
alternativa lösningar.

  
Trafik
Biltrafik
Huvudtanken med den nya trafiklösningen är att en ny 
infartsväg skapas för besökande till Ales stenar. Denna 
infartsväg går i ett västligare läge genom den nya bebyggelsen 
och leder direkt ned till parkeringen vid Naturum-
Kulturumet. Nya lokalgator skapas som förbinder den nya 
infartsvägen med Kåsebergas nuvarande huvudgata. Via det 
lokala vägnätet kan man nå hamnen och parkeringen där. 
Detta blir en liten omväg och förhoppningsvis undviks det 
mesta av den söktrafik som finns idag ned till hamnen.
 
Den nuvarande tillfarten bibehålls och erfarenheterna efter 
någon tids drift med den nya tillfarten får utvisa om denna 
är tillräckligt tydlig för att styra över trafik dit eller om någon 
form av sommaravstängning eller behörighetsreglering av 
den nuvarande tillfarten är nödvändig.

Den nya trafikstrukturen i Kåseberga. Röd linje är den nya 
infartsvägen till nytt Naturum-Kulturum och vit streckad 
är ny lokalgata.

Parkering
Vid det nya Naturum-Kulturumet föreslås en ny 
parkering med ca 100 platser. Tanken är att denna 
skall användas av såväl besökande till Ale stenar 
som till hamnen. Längs den nya infartsvägen skapas 
möjligheter till parkering i vägens sidoområde som 
kan användas under tider med extrem tillströmning 
av besökare. 

Parkeringen vid idrottsplatsen föreslås finnas kvar 
som parkering för besökande till denna men också 
tillgänglig som reservparkering för allmänt bruk. 

Parkeringen i hamnen finns kvar med vissa förbehåll. 
En utgångspunkt bör vara att zonen närmast kajen 
förbehålls nyttohamnsverksamheten. Resten av 
hamnplanen kan utnyttjas för både parkering och 
evenemang/uteserveringar i en avvägning som 
verksamheterna själv bör göra gemensamt.

Cykeltrafik
I den fördjupade översiktsplanen föreslås den äldre 
historiska vägen västerut som numera är en markväg 
som en del i ett nytt cykelstråk längs kusten vid 
Kåseberga.  En naturlig fortsättning österut finns längs  
vägen söder om Målarens väg från Christen Niels sträde 
men kopplingarna längre österut är inte klarlagda och 
ingår inte i denna översiktsplan.
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Grönstruktur
Den nya bebyggelsen är grupperad kring den 
befintliga våtmarken i den nuvarande bebyggelsens 
västra delar. Denna kommer att få en central roll som 
en gröning vilken man kan nå från gatunätet och 
bebyggelsestrukturen. En varsam restaurering föreslås 
för att öka tillgängligheten och attraktionsvärdet som 
naturpark. Detta skall ske med hänsyn till de biologiska 
värden som våtmarken har idag.

Andra grönstrukturer som poängteras och tillvaratas i 
planförslaget är de kraftiga trädridåerna öster och väster 
om samhället samt vegetationen vid grusgropen och 
det nya Naturum-Kulturumet. Dessa är och förblir en 
gräns för samhällets utbredning.

Hamnen
För att säkra flexibiliteten i användningen av hamnplanen 
bör denna inte bebyggas ytterligare utan medge 
såväl vardagligare hamnverksamhet som parkering 
och tillfälliga evenemang. Sjöräddningssällskapet 
planerar för ett sjöräddningsmuseum i den befintliga 
sjöräddningsbyggnaden som kan kräva en del mindre 
angöringsytor. Området närmast kajen skall i övrigt 
förbehållas nyttohamnsverksamheter.
Nuvarande verksamheter norr om gatan bör inte tillåtas 
expandera söder om denna.

Eventuell utbyggnad av hamnen med nya pirar mm 
ingår inte i denna fördjupade översiktsplan.

Teknisk försörjning
Avloppsreningsverket
Olika förslag till lösning av avloppsfrågorna är 
under utredning. Tidigare har en lösning med en 
överföringsledning via Ingelstorp till reningsverket 
i Ystad diskuterats. En sådan lösning skulle kräva 
en pumpstation i Kåseberga och en pumpstation 
någonstans längs sträckan. Frågan har aktualiserats av 
en utbyggnad enligt den fördjupade översiktsplanen.

En utbyggnad av området väster om Ales väg 
förutsätter förmodligen ytterligare en koppling till 
högspänningsledningen i väg 1022 via den nya 
infartsvägen. En utbyggnad av 90 nya hushåll ställer 
krav på en ny transformatorstation, helst centralt beläget 
i utbyggnadsområdet. Ytterligare ledningsdragning 
som kan komma att bli aktuellt är bredband.

Omhändertagande av dagvatten från vägar och 
fastigheter förutsätts ske lokalt.
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Nollalternativ
Som jämförelsealternativ vid miljökonsekvens-
bedömningen har ett alternativ valts där ingen 
utbyggnad av samhället sker och inget Naturum-
Kulturum kommer till stånd. Trafiklösningen är den 
samma som idag men trafiksiffrorna är uppräknade till 
jämförelseårets nivå. 

Som jämförelseår används en antagen tidpunkt i 
framtiden där en utbyggnad i enlighet med den 
fördjupade översiktsplanen antas ha skett. Denna 
jämförelsetidpunkt är satt till 2025.

Studerade alternativ
De alternativ som har studerats är kopplade till placeringen 
av Naturum-Kulturumet. Detta styr i sin tur trafiken i 
Kåseberga som är avgörande för planeringen eftersom den 
i dagsläget utgör ett problem sommartid. Trafiklösningen 
och tillgänglighet till platsens natur- och kulturvärden 
vägde tungt i utvärderingen av förslagen. 

Tre olika lägen för Naturum-Kulturumet har studerats i 
form av en parallellskiss med tre olika arkitektföretag.

De alternativ som valts bort var dels ett läge nere vid 
hamnen dels ett vid nuvarande infart från väg 1022.

Läget vid hamnen löser inte Kåsebergas trafik- och 
parkeringsproblem, snarare befarades att dessa skulle 
förvärras. Tillgängligheten bedömdes också bli 
fortsatt dålig.

Det andra läget vid nuvarande infart vid väg 1022 
hade goda förutsättningar att fånga upp besökande 
längs väg 1022. Gångavstånden till Ales stenar och 
hamnen bedömdes som för långa och även i detta 
förslag förblev tillgängligheten dålig. Med de långa 
gångavstånden var risken stor att trafik ändå letade sig 
ned till hamnplanen.

Valt läge för nytt Natur-Kulturum

Alternativa placeringar av nytt Natur-Kulturum.
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Markanvändningsplan
skala 1:5000
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Allmänt
I denna miljökonsekvensbeskrivning behandlas de 
frågor där planens genomförande innebär en påverkan 
eller konsekvens (positiv eller negativ) jämfört med 
nollalternativet. 

Riksintresse för kustzon och fiske samt strandskydd 
bedöms inte påverkas av planförslaget. Den föreslagna 
utbyggnaden av Kåseberga sker avskilt från det faktiska 
och upplevelsemässiga strand- och kustområdet och 
i anslutning till befintlig bebyggelse. Utbyggnaden 
medför inte heller att tillgängligheten till strand- och 
kustområden påverkas eller att någon ytterligare 
uppstyckning eller påverkan på naturmiljöer med 
anknytning till strand- och kustmiljöer. 

Landskapsbild
Nollalternativet
Landskapsbilden påverkas inte i nollalternativet.

Utbyggnadsalternativet
Kåseberga har en mycket stark landskapskaraktär där 
åsarna utgör det dominerande inslaget. Förslaget med ny 
bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse påverkar 
endast landskapsbilden lokalt i Kåsebergas västra delar. 
Den nya bebyggelsen utgör en naturlig fortsättning 
på den befintliga bystrukturen. De övergripande 
och tydliga landskapsstrukturerna med åsarna och 
kustlinjen påverkas inte av den nya bebyggelsen. Även 
anpassning till de befintliga trädridåerna i väster bidrar 
till ett naturligt avslut i väster.  Konsekvenserna på 
landskapsbilden av den utökade bebyggelsen bedöms 
sammantaget som små.

Miljökonsekvenser

Vy från Kasevägen mot sydväst med det nya Natur-Kulturumet i slänten upp mot Kåsehuvud. Fotomontage av Gunilla Svensson Arkitektkontor.

Placeringen av Naturum-Kulturumet i anslutning till 
norrslänten på Kåsehuvud kommer att bli ett nytt tydligt 
och synligt element i landskapet. Den starka kopplingen 
till just Kåsehuvud med Ale stenar och den särpräglade 
naturen kring skeppssättningen motiverar detta och ger 
byggnaden en mening i landskapet. En anpassning till 
den befintliga vegetationen är viktig att studera och ta 
fasta på för att ge byggnaden en fast förankring i den 
befintliga miljön och för att minimera påverkan på 
horisontlinjen längs åsen.

Uppifrån åsryggen och Ales stenar kommer intrycket 
av byggnaden att bli obetydligt eftersom endast en liten 
del av denna är synlig över åsryggen. Den kommer här 
att vara underordnad den befintliga vegetationen vid 
grusgropen.
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Kulturmiljö
Nollalternativet
Kulturmiljön påverkas inte i nollalternativet. De 
förstärkningar av skydd för den kulturhistoriska 
miljön som föreslås kan genomföras oberoende av den 
fördjupade översiktsplanen.

Utbyggnadsalternativet
Ett tydligt ställningstagande görs i planen vad gäller den 
kulturhistoriska miljön. Befintliga miljöer lämnas orörda 
och grönområdet kring våtmarken mitt i samhället 
skapar en viss distans mellan de äldre ursprungliga 
delarna och den föreslagna utbyggnaden i väster. Den nya 
bebyggelsen styrs i planen så att struktur och byggnader 
knyter an till kulturhistoriska traditioner. Inom ramen 
för detta får en bebyggelse från 2000-talet växa fram. 
Den nya bebyggelsen utgör på detta vis en årsring i 
samhällets utveckling som knyter an till den historiska 
kärnan. Påverkan på de befintliga kulturmiljövärdena 
bedöms som liten med det föreslagna upplägget. 

Flera fornlämningar finns noterade i sänkan väster om 
den befintliga bebyggelsen och den långa historiska 
kontinuiteten ger en mycket hög sannolikhet för att 
det finns ytterligare lämningar inom området för den 
fördjupade översiktsplanen. En arkeologisk utredning av 
planområdet är därför viktig att göra inför den fortsatta 
planeringen. 

Naturmiljö
Nollalternativet
Ingen ytterligare påverkan sker på naturmiljön utöver 
den som redan finns till följd av den stora tillströmningen 
av besökande. 

Utbyggnadsalternativet
Hela området kring Kåseberga är av riksintresse för 
naturmiljön och omfattas av Naturreservat, Natura 
2000 (SPA och SCI), 

Ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område kräver tillstånd av 
länsstyrelsen enligt 7 kapitlet 27-29§ i miljöbalken. 
Detta gäller oavsett om ingreppet sker inom eller 
utanför Natura 2000-området. I Kåseberga är ligger 
det föreslagna utbyggnadsområdet utanför Natura 
2000-området men angränsar till detta.
Den nya bostadsbebyggelsen och det nya Naturum-
Kulturumet bedöms inte påverka de utpekade 
bevarandevärdena för Natura 2000-området. De 
arealmässigt mindre och känsligare naturtyperna 
ligger inte i gränsområdet mot den nya bebyggelsen. 
I detta gränsområde är den huvudsakliga naturtypen 
kulturbetesmark vilken upptar stora arealer inom 
Natura 2000-området. 

Det nya Naturum-Kulturumet förmodas öka 
besöksfrekvensen ti l l  området eftersom det, 
åtminstone initialt, utgör en ny attraktion på platsen. 

I trafikutredningen har ökningen uppskattats till 10 %. 
Denna ökning sker på en plats som redan idag är starkt 
påverkad av besökande och bedöms endast marginellt 
resultera i en ytterligare påverkan på naturmiljön.

Den nya bostadsbebyggelsen innebär nästan en 
fördubbling av invånarantalet i Kåseberga. I jämförelse 
med besökande utifrån är påverkan på naturmiljön 
orsakad av boende försumbar, även om denna skulle 
fördubblas.

Den största mängden fåglar i Kåseberga är flyttfåglar 
som rastar efter att ha flugit över Östersjön. Fåglarna 
söker skydd främst i täta buskar och snår när de vilar. 
Den öppna marken är inte så viktig för dessa fåglar. 
Buskvegetationen som nu finns bör inte bli alltför gles 
och välklippt. Flyttfåglarna kommer sannolikt inte att 
påverkas av bebyggelse på det aktuella området eller 
av att mängden besökare ökar. De arter som häckar i 
och i anslutning till dammen är inte speciellt känsliga 
för störningar från passerande människor, utan häckar 
ofta i människans närhet. Rovfåglarna som finns här, 
häckar i träddungar omkring Kåseberga. De letar föda 
i form av smågnagare och andra smådjur på den öppna 
marken. Bebyggelse på området kommer att leda till 
att de i större utsträckning kommer att leta föda på de 
omgivande öppna markerna. 

Markhäckande fåglar som sånglärkor, samt backsvalorna, 
är knutna till de omgivande betesmarkerna och 
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rasbranterna och kommer sannolikt inte att påverkas av 
bebyggelsen eller av besökare som rör sig på gångarna 
mot Ales stenar eller mot hamnen.

Några ytterligare åtgärder utöver de som görs idag för 
att leda besökande bedöms inte som nödvändiga till 
följd av planförslaget.

Den naturpark som föreslås i anslutning till den 
befintliga våtmarken kan medföra att viktiga 
biotoper försvinner eller blir störda. Denna bör 
därför utformas med stor hänsyn till de befintliga 
naturvärdena. Befintliga hamlade pilar bör hamlas 
även i fortsättningen. Den vildvuxna östra sidan av 
dammen bör lämnas orörd. Utsläpp av dagvatten från 
vägar är olämpligt i den befintliga våtmarken om inte 
detta föregås av slam- och oljeavskiljning.

Rekreation och friluftsliv
Nollalternativet
Tillgängligheten är vissa tider på sommarhalvåret 
begränsade pga svårigheterna med att reglera trafiken. 
Om inga åtgärder vidtas kommer denna situation att 
förvärras med en ökande trafikmängd. 

Tillgängligheten till Kåsehuvud kommer att vara fortsatt 
dålig för rörelsehindrade.

Utbyggnadsalternativet
Tillkomsten av ett nytt Naturum-Kulturum i anslutning 

till Kåsehuvud kommer att ge en ökad tillgänglighet till 
området. Parkeringssituationen kommer att förbättras 
för besökande till området. Utbyggnadsförslaget bedöms 
som positivt ur rekreations- och friluftslivssynpunkt.

Hälsa och säkerhet
Nollalternativet
Med Vägverkets uppräkningsprognoser för trafik 
kommer belastningen i Kåseberga att öka fram till 
2025. Dagens trafiksituation kommer därmed att 
förvärras med lokala och säsongsberoende störningar. 
Bullerstörningen är svår att beräkna eftersom den är 
ojämnt fördelad över både året och dygnets timmar. 
Oavsett bullernivåerna kan man emellertid konstatera 
att det kommer att finnas en störning från trafiken.

För luftföroreningar finns miljökvalitetsnormer som 
ej får överskridas. Vägverket har tagit fram underlag 
som skall vara till hjälp för att veta när man bör utföra 
mätningar eller beräkningar. De trafikmängder som 
finns på vägarna i och kring Kåseberga är så små att 
man inte ens kommer i närheten av de nivåer som 
gäller enligt miljökvalitetsnormerna. 

Nästan hälften av den befintliga bebyggelsen ligger 
inom 300 meters radie från avloppsreningsverket. 
Åtgärder bör vidtas oavsett planens genomförande (se 
illustration nedan).

Ökad framkomlighet i hamnen innebär en minskad 

risk för olyckor. Även räddningstjänsten gynnas av 
den ökade framkomligheten när det gäller insatser i 
hamnområdet. 

Utbyggnadsalternativet
Några mark- eller vattenföroreningar orsakas ej av 
planförslaget.

Samma förhållanden gäller för luftföroreningar som i 
nollalternativet. Inga nya problem bedöms uppstå. Viss 
förbättring kan uppnås på Ales väg som en följd av den 
nya trafikstrukturen.

Avloppsreningsverket i dess nuvarande skick förutsätter 
ett skyddsavstånd på 300 m till bostäder, vilket skulle 

300 metersradie från befintligt avloppsreningsverk.
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omöjliggöra fortsatt utbyggnad. Olika lösningar har 
diskuterats för att antingen pumpa bort spillvattnet eller att 
bygga om befintlig anläggning så att den uppfyller gällande 
krav. Den i dagsläget enda godtagbara lösningen är att 
pumpa bort spillvattnet via Ingelstorp till reningsverket i 
Ystad. En ur hälsosynpunkt godtagbar lösning på problemet 
är ett villkor för genomförande av planens förslag.

I närområdet (inom 500 meter) finns inga gårdar med 
djurbesättningar. På åsen söder om den nya bebyggelsen 
finns frigående betesdjur delar av året.

Inom ett avstånd på 45 meter från väg 1022 erfordras 
någon form av åtgärd för att reducera buller från 
vägtrafik vid planerade bostäder. 
Även längs infartsvägen till den nya besöksparkeringen 
krävs fortsatta studier av bebyggelsen för att klarlägga 
eventuellt behov av bullerskyddsåtgärder.

Den minskning av trafiken längs Ales väg som förväntas 
bli ett resultat av den nya trafikstrukturen innebär i första 
hand att trängseln minskar med en ökad trafiksäkerhet 
som följd. Eventuella bullerstörningar i dagsläget 
bedöms endast påverkas marginellt till det bättre. 

Uppfyllelse av folkhälsomål
Planförslaget bedöms inte strida mot något av 
folkhälsomålen. En ökad tillgänglighet och lokalt 
minskad biltrafik ligger i linje med folkhälsomålen.

Markanvändning och naturresurser
Nollalternativet
Markanvändning lämnas oförändrad och några 
naturresurser påverkas inte i nollalternativet.

Utbyggnadsalternativet
Den föreslagna utbyggnaden sker på mark som idag 
används för jordbruksändamål av skiftande karaktär (bete/
odling). I norrslänten har tidigare en grustäkt funnits men 
är sedan länge övergiven och saknar kommersiellt värde.

Konsekvenserna på markanvändning och naturresurser 
bedöms som små.

Erosion och klimat
Nollalternativet
För att på lång sikt skydda värden som t.ex infrastruktur och 
byggnader i hamnen från erosionsskador kan det i framtiden 
bli nödvändigt att ytterligare förstärka släntskyddet. Det 
kan också bli nödvändigt att vidta åtgärder mot ett 
förväntat förhöjt vattenstånd. Det handlar då om att i 
framtiden inte bara klara ett förhöjt medelvattenstånd 
utan också extrema högvattentillfällen.

Utbyggnadsalternativet
Problemen för de hamnnära områdena skiljer sig inte 
från nollalternativet. Ny bostadsbebyggelse planeras 
endast ovanför åskanten och förväntas inte ligga inom 
riskzonen.

4.9 Planförslagets sammanlagda miljö-
konsekvenser
Sammantaget bedöms inte planen medföra några 
negativa miljökonsekvenser för Kåseberga. Syftet med 
planen är att skapa en möjlighet för Kåseberga att 
växa och därmed bredda underlaget för service och 
kollektivtrafik. Utbyggnadsförslaget tar stor hänsyn 
till de natur- och kulturvärden som platsen uppvisar. 
Kulturvärdena understryks och förstärks med förslaget 
till fördjupad översiktsplan.

Den stora tillströmningen av besökande ställer krav på 
fungerande service och trafikstruktur som tillgodoses 
med det föreslagna Naturum-Kulturumet. 

Planförslaget har inte som enskilt objekt någon nämnvärd 
påverkan på miljön. I skenet av den mängd besökare 
som finns i området utgör inte planförslaget någon 
större förändring i den lokala miljön, med undantag 
för trafikfrågorna där syftet är att skapa en förbättring. 
Detta gäller för de gränser som ÖP 2005 anger och som 
den fördjupade översiktsplanen ansluter till.

Denna utbyggnad bör beaktas i ett större sammanhang 
där andra planförslag kan påverka de bevarandeområden 
som även berör Kåseberga. En samlad bedömning bör då 
göras av planernas totala miljöpåverkan. Denna samlade 
bedömning bör även göras i ett längre tidsperspektiv 
och hänsyn bör tas i kommande planer så att en 
ackumulerande effekt beaktas.
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Detta ligger emellertid utanför denna MKB som är kopplad 
till den fördjupade översiktsplanen för Kåseberga.

4.10 Uppfyllelse av miljömål
De miljömål som berörs är i första hand de som är 
kopplade till biltrafiken. Å ena sidan förbättras den 
lokala trafiksituationen medan å andra sidan kan en 
bebyggelse i ett läge som Kåseberga leda till bilberoende 
om inte kollektivtrafiken utvecklas.

Tankarna i planförslaget överenstämmer med 
målsättningen under miljömålet God bebyggd miljö. 
Befintliga bebyggelsekvalitéer och kulturhistoriska 
värden vårdas och skyddas och dagens besvärliga 
trafiksituation förbättras. Det är emellertid viktigt att 
i den fortsatta planeringen studera energifrågor och 
kollektivtrafikens kapacitet. Förhoppningen är att den 
nya bebyggelsen skall utgöra underlag för service och 
infrastruktur som ligger i linje med miljömålen.

Åtgärder som kan vidtas för att ligga i linje med övriga 
miljömål är i första hand en varsam behandling av 
våtmarken för att bibehålla den biologiska mångfalden 
på platsen.

Samråd under arbetet med fördjupad över-
siktsplan:
•	 Samrådsmöte	med	Länsstyrelsen,	2006-09-07

Synpunkter att beakta i det fortsatta arbetet:
 Påverkan på natur- och kulturvård
 Avloppsreningsverkets läge.
 Djurhållning i området.
 Gång- och cykeltrafikfrågor
 Behov av arkeologisk utredning

 
Under arbetet med förstudier och planläggning av •	
nytt Naturum-Kulturum har samråd med byalaget, 
Länsstyrelsen, Region Skåne, RAÄ, Naturvårdsverket 
och lokala näringsidkare hållits.

 

 

5. Samråd
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MKB i Skåne län, Länsstyrelsen i Skåne län, •	
2001.
Kulturminnesvårdsprogram för Skåne, Länsstyrelsen •	
i Malmöhus län, 1984.
Översiktsplan Ystads kommun, 2005.•	
Bevarandeplan för Natura 2000-område, •	
Sandhammaren-Kåseberga (SE0430093-SCI). 
Länsstyrelsen i Skåne län.
Bevarandeplan för Natura 2000-område, •	
Sandhammaren (SE0430087-SPA). Länsstyrelsen 
i Skåne län.
Kåseberga, Fördjupat underlag avseende natur och •	
djurliv. Eco-e Miljökonsult juni 2008.

7. Källförteckning

Digitalt material:
Länsstyrelsens intressen
Hemsida Länsstyrelsen i Skåne län

I en miljökonsekvensbeskrivning kan inte alla effekter 
beskrivas fullt ut i detalj. Påverkan kan vara svårbedömd 
och kräva ytterligare utredningar för att i ett senare skede 
kvantifieras. Miljökonsekvensbeskrivningen ska därför 
mer ses som en fortgående process, för att med åtgärder 
kunna minimera anläggningens påverkan på miljön, än 
som en färdig och avslutad handling.

Före genomförande av planen skall en arkeologisk 
utredning utföras för att fastställa eventuellt behov av 
fördjupade arkeologiska undersökningar.

I arbetet med detaljplaner för det nya området skall 
bullerfrågor längs väg 1022 och längs den nya infartsvägen 
beaktas.

Efterhand som utbyggnad sker bör de föreslagna 
lösningarna för trafiken studeras.

En inventering av våtmarken bör ske för att identifiera 
dess naturvärden så att dessa kan inarbetas i den 
kommande naturparken.

Uppföljning av föreslagna åtgärder för att minska 
negativa miljökonsekvenser av projektet bör ske i det 
fortsatta arbetet.

6. Uppföljning Tillstånd och dispenser
I det fortsatta arbetet kommer tillstånds-ansökningar 
och dispenser att erfordras för följande:

Tillståndansökan för intrång i eller intill Natura •	
2000-område SPA och SCI.
Dispens gällande intrång i Naturreservat utreds •	
i samråd med länsstyrelsen i samband med 
detaljplan för Naturum-Kulturum.
För området råder samrådsplikt med försvaret.•	
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