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Svedala kommun ligger i den sydöstra delen av Skåne och gränsar till Malmö, 
Vellinge, Trelleborg, Skurup, Lund och Dalby kommuner. 

                Svedala kommun i Skåne
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Historia

Området kring Svedala har varit bebott länge. Här fi nns synliga bebyggel-
selämningar från medeltiden och det är vanligt med bybildningar från med-
eltiden med kyrkan i sockencentrum. De äldsta tros vara Aggarp och Stora 
Svedala från senare delen av 1400-talet. Inom kommunen fi nns idag åtta 
kyrkor. 

På 1600-talet ägde adeln en större del av marken i Svedalatrakten jämfört 
med de fl esta andra skånska områden vid samma tid, vilket starkt har präglat 
kommunen. Än idag är slotts- och herrgårdslandskapet utmärkande för 
Svedala kommun. Skiftesreformerna på 1800-talet splittrade byarna och 
bebyggelsen spreds ut i landskapet. 

Svedala kyrka               Svedala tätort
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Vid slutet av 1800-talet byggdes järnvägarna Malmö-Ystad, Lund-Trelleborg 
och sist Malmö-Genarp vilket ledde till att stationssamhällen Svedala och 
Klågerup växte fort och näringslivet frodades. Järnvägen mellan Trelleborg 
-Lund lades ner 1962 och Malmö-Genarp hade försvunnit tidigare, men 
bilismen möjliggjorde nya samhällsbildningar och på 60-talet växte Bara fram. 
Svedala och Klågerup växte ytterligare och då Sturups fl ygplats öppnade 1972 
med nya vägar som ökade tillväxten främst i Svedala tätort. På 1990-talet 
byggdes E65 om till motorväg fram till Svedala och Ystadsbanan elektrifi era-
des. När Öresundsbron öppnades skapades en direktförbindelse med Köpen-
hamn. Det fi nns planer på att förlänga järnvägen till Sturup och på detta sätt 
förbinda Sturup och Kastrup. Byggandet beräknar inledas under 2014.55

Bostadshus i Svedala tätort. 
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Svedala kommuns vision

Enligt Svedala kommuns Översiktsplan 2002 vill man idag erbjuda ett 
småstadsboende utanför storstaden, vilket ger invånarna på den lilla orten 
fördelar med låga kostnader utan trängsel och anonymitet samt närhet till 
arbetsplatser, service, närhet till information, forskning och utveckling och 
ett rikt utbud av kulturaktiviteter.56

Kommunhuset i Svedala
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Bebyggelseområden

Bostadsbyggandet har varit betydande i kommunen under de senaste 30 åren. 
Två av tre bostäder är byggda efter 1960 och en tredjedel byggdes under 
1970-talet. Den stora befolkningsökningen i kommunen under perioden 
1968-1994 innebar i första hand att unga familjer fl yttade in till kommunen 
för att bosätta sig i nybyggda småhus. Under de senaste åren har bostadsbyg-
gandet varit lägre, men nu har en betydande utbyggnad på Tegelbruksområdet 
i Svedala påbörjats. 

Vy över Tegelbruksområdet från Svedala kommuns broschyr om området
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Enligt Svedala kommuns Översiktsplan 2002 föreslås ny bebyggelse främst 
i de tre större tätorterna men även i byarna. I Svedala fi nns utbyggnadsom-
råden på drygt 200 ha utpekade. I anslutning till Bara i norr fi nns ca 125 ha 
mark utpekade som utbyggnadsområden. Klågerups samhälle föreslås byg-
gas ut med ca 25 ha. Dessutom fi nns utpekad mark i anslutning till Sturups 
fl ygplats som är reserverad för en utbyggnad av fl ygplatsen med tillhörande 
verksamheter. Utbyggnadsområdet omfattar totalt ca 460 ha.57 I Norrskog, 
väster om Fjällfotavägen, fi nns ett område på totalt ca 40 ha utpekade för 
utbyggnad av hästgårdar.58
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Bilden visar bostadsbebyggelse i Svedala
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Kartan visar de planerade utbyggnadsområdena enligt Svedala kommuns Översiktsplan 2002
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Riksintressen

De riksintressen som redovisas i Länsstyrelsens underlagsmaterial är sam-
manställda på en riksintressekarta. Hela Svedala kommun samt stora delar av 
kranskommunerna Staffanstorp, Burlöv, Malmö, Vellinge, Trelleborg, Lund
Skurup och Sjöbo beräknas ingå i det område som påverkas av fl ygplatsen 
Sturup.59 Som kartan visar har vissa delar av kommunen väldigt många olika 
riksintressen medan det på andra ställen inte fi nns några alls. 

SVEDALA KOMMUN

Naturreservatet vid Börringe i Svedala kommun
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Kartan visar riksintressena i Svedala kommun
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Inventering av Svedala kommun

Svedala kommun är en hästtät kommun och många av de befi ntliga hästgår-
darna ligger nära Svedala tätort. I kommunen fi nns en stark tradition med 
hästhållning och det fi nns ett fl ertal stuterier, till exempel Hippo Essentia i 
Klågerup. Här fi nns även ett fl ertal galopp- och travträningsbanor. 

Markägarstrukturen domineras av större privata markägare som tillsam-
mans äger ca 12 200 hektar motsvarande 55 % av kommunens yta. Störst är 
Skabersjö gods, Börringekloster och Malmö stad, genom innehav av Torups 
gods samt markområden kring Sturups fl ygplats. Godsen ligger i de centrala 
delarna av kommunen med skogsmarker kring sjöarna. I de nästan helt upp-
odlade ytterområdena i norr, väster och söder fi nns mindre privata markägare 
samt i det småskaliga landskapet i öster. De naturvärden som fi nns i Svedala 
kommun är till största delen en följd av hur markägarna och arrendatorerna 
har brukat skog och mark genom tiderna.60

Fjällfotasjön i närheten av Norrskog
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Kartan visar hästgårdarnas utspridning i Svedala kommun
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Åkermarken i Svedala kommun är liksom i stora delar av Skåne väldigt bör-
dig. De bördigaste jordarna, klass 8 och 9, fi nns i kommunens sydvästra och 
nord västra delar. Inom hela kommunen varierar jorden mellan klassifi cering 
5 och 9. I Västra Kärrstorp berörs jordbruksmark av klass 8 och i Norrskog 
klass 6 och 7, av en eventuell utbyggnad.61 
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Åkermarken kring Västra Kärrstorp i Svedala kommun
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Kartan visar åkermarksklassifi ceringen i Svedala kommun
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Lämpliga områden för hästhållning

Enligt Svedala kommuns ÖP 2002 utpekas Norrskog, öster om Svedala 
tätort, som ett lämpligt utbyggnadsområde för hästhållning. Västra Kärrstorp, 
i sydvästra delen av kommunen nära kommungränsen mot Vellinge, nämns 
liksom fl ertalet andra mindre orter, som samlad bebyggelse som anses 
lämplig för viss utbyggnad. Dessa utbyggnadsområden kategoriseras som;

”avgränsat område med samlad bebyggelse där komplettering 
med enstaka nya byggnader på lucktomter medges, dock inte 
inom fl ygbullerstört område eller så att fl era fastigheter bildas i 
djupled från väg räknat”.62

I Svedala kommuns Översiktsplan 2002 beskrivs kommunens avsikter för 
samlad bebyggelse som följer;

”Generellt gäller att vid prövning av bygglov skall bygg 
och miljönämnden beakta att kommande planläggning inte 
motverkas. Inom område avgränsat för tätortsutveckling mm 
skall detaljplan föregå byggandet. Bygg- och miljönämnden kan 
inom och i anslutning till samlad bebyggelse medge enstaka ny 
bostadsbyggelse på lucktomt eller annan lämplig mark, dock inte 
inom fl ygbullerstört område eller så att fl era fastigheter bildas 
i djupled från väg räknat. Nybyggnads-projekt som bedöms 
omfatta mer än enstaka bebyggelse skall föregås av detaljplan. 
Tomter med storlek understigande 1000 m2 bör endast i 
undantagsfall tillåtas. 
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På nya byggnader och vid om- och tillbyggnader kommer särskilda 
krav att ställas på anpassning till befi ntlig värdefull miljö (Plan- och 
bygglagen 2:3, 3:10,12). Huvudbyggnader skall placeras minst 4,5 
meter från gräns till grannfastighet. Ny bebyggelse skall utformas 
med hänsyn till omgivningens egenart. Husen utformas med enkla 
raka sadeltak med en hög takvinkel och liten takfot. Skorsten skall 
placeras över taknock. Ev takkupor bör vara max 1,2 m breda. 
Huvudbyggnads respektive uthusbyggnads gavel bör högst vara 8 m 
respektive 4 m breda. Fönster bör vara stående. 

Krav kommer att ställas på redovisning av hur teknisk försörjning 
(vatten, avlopp, dagvatten etc) skall ordnas inom områden där 
kommunalt vatten och avlopp saknas. 

Kan byggnadsföretag (lantbruksbyggnader etc), som ej omfattas av 
bygglovsplikt, inom 100 meter från respektive by väsentligen komma 
att påverka miljön skall, innan företaget påbörjas, samråd ske med 
bygg- och miljönämnden. 

Bygg- och miljönämnden skall särskilt beakta mark för 
närrekreation vid bygglovgivning.

Områdesbestämmelser bör upprättas för ett område 100 meter utanför 
byn för att säkerställa rekommendationerna, där så bedöms erforderligt.63

Kortfattat innebär det att intressenter tillåts bygga fristående hus, på minst 
1000 kvm stora tomter, inom området. Vissa riktlinjer för byggnadernas 
utformning redovisas men för övrigt fi nns inga större restriktioner.
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Zonindelning

Genom att dela in Svedala kommun i zoner kommer de områden som bäst 
lämpar sig för hästverksamhet att framträda. Vi har valt att dela upp kommu-
nen i tre zoner.

Zon 1 – tätbebyggt område. 

Här bör hästhållning inte tillåtas. Bostäder och utveckling av tätort priorite-
ras medan hästgårdar inte bör tillåtas på grund av framtida expansion.

Zon 2 – restriktionsområde 

I denna zon måste man göra individuella bedömningar utifrån kommunens 
egna riktlinjer och därför är ställningstagande inte aktuellt. I denna zon 
rekommenderas utbyggnad av befi ntliga byar och viss enskild bebyggelse. 
Befi ntlig hästhållning får fortgå men ingen ytterligare utveckling rekom-
menderas med tanke på framtida tätortsexpansion. De som bosätter sig inom 
denna zon, i närheten av en befi ntlig hästanläggning, får, enligt Miljödomsto-
len, således fi nna sig i vissa olägenheter som uppstår i form av allergen, lukt, 
fl ugor och fl äktbuller. 

Eventuellt kan skyddsavstånden i framtiden komma att ändras som följd av 
ny kunskap om bland annat allergier.

Zon 3 – glesbebyggt område

Område lämpligt för hästhållning. I denna zon tillåts hästgårdar, ytterligare 
utbyggnad av hästanläggningar samt enskild bebyggelse, medan samlad 
bebyggelse inte rekommenderas. Enligt Miljödomstolen får olägenheter i 
form av allergen, lukt, fl ugor och fl äktbuller som anses höra landbygden till 
accepteras.
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Kartan visar förslag till zonindelning av Svedala kommun
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