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Vi har valt att tillämpa det vi lärt oss i två individuella planförslag för 
tätortsnära hästhållning. Förslagen berör byarna Västra Kärrstorp och 
Norrskog i Svedala kommun. 

När det gäller vilken form av upplåtelse anläggningarna skulle ha valde vi att 
konsultera en lantmätare. Juridiskt sett är det olämpligt att koppla samman en 
bostad med en stallplats. Kopplingen bör vara frivillig. I praktiken förändras 
nämligen levnadsvillkoren för boende och det som från början fungerar 
bra och har en naturlig koppling, kan senare visa sig bidra till problem. 
Möjligheten eller viljan att hålla häst kan gå förlorad på grund av ålder eller 
andra orsaker och då bör inte den boende tvingas att ha kvar stallplatsen. 
En i realiteten genomförbar lösning vore att bostäderna köps som enskilda 
objekt eller sköts genom en bostadsrättsförening, medan stallet sköts som 
en ekonomisk förening. För att möjliggöra att bostäderna och stallplatserna 
”kopplas samman” kan de boende i det berörda området ha förtur till de 
befi ntliga stallplatserna.64 Vi har därför valt att använda denna form av 
uplåtelse i våra respektive förslag.
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Förslaget innebär i korthet:

• 44 st nya bostäder.
• Nya vägar i och omkring Västra Kärrstorp.
• Ridvägar till och från Arrie grustag på totalt ca 15 km. 
• Ridanläggning med stallplatser för 48 hästar. 

• 2 st ridbanor (ca 60 x 25 m), inhägnade och försedda med 
belysning. Ca 3 000 kvm

• Rasthagar Ca 8 000 kvm
• Betesmark Ca 55 ha
• Kommunikationsytor med körbar grusbeläggning varifrån 

alla byggnader kan nås med lastbil/traktor. Ca 16 000 kvm
• Bilparkering i grus med ca 40 platser försedd med belysning. 
• Ca 1 000 kvm
• Cykelparkering i grus med ca 60 platser försedd med 

belysning.
• Ca 150 kvm
• Belyst plats för uppställning av ca 10 hästtransporter. 
      (4,5 x 2,5 m) Ca 400 kvm
• Utrymme för gödselhantering Ca 50 kvm

VÄSTRA KÄRRSTORP - 
HELENE PERSSON
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Planförslag för Västra Kärrstorp

VÄSTRA KÄRRSTORP
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Avgränsning 

Utvecklingen av ett område så nära kommungränsen är en komplex fråga och 
projektet kan utvidgas till att även gälla samverkan över kommungränser med 
kollektivtrafi k, skolor, cykelvägar och strövområden samt annan kommunal 
och regional service. Jag väljer dock att hålla mig till utvecklandet av katego-
riboende med häst. 

Området avgränsas i väster av kraftstationen, i norr av Norrevägen, i öster av 
Sege å och i söder av kommungränsen till Vellinge kommun. Avgränsningen 
är ett resultat av olika ställningstaganden. En tanke är att Västra Kärrstorp ska 
behålla sin bykänsla och inte fl yta ihop med Lilla Svedala. I söder är kom-
mungränsen en stark administrativ gräns. Sege å utgör en naturlig avgräns-
ning i öster och i väster ligger idag en kraftstation som man inte vill bygga 
runt. I området norr om Västra Kärrstorp ligger de befi ntliga gårdarna tätare. 
Den här typen av bebyggelse är en miljö som är historiskt etablerad och väl 
fungerande del av den skånska landsbygden, därför är det intressant att be-
vara och utveckla den även inom planområdet.

VÄSTRA KÄRRSTORP
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Kartan visar plangränsen och omgivningarna kring Västra Kärrstorp 

VÄSTRA KÄRRSTORP
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Allmän beskrivning

Västra Kärrstorp ligger på en höjdsträckning i sydöstra hörnet av Svedala 
kommun. Byn har medeltida ursprung och socknens namn var under 
medeltiden Kerstorp eller Kärstorp. Redan år 1426 omnämns Kärrstorps 
kyrkby och år 1593, under dansktiden, hette byn Kierstrup. Dess nuvarande 
namn tillkom år 1885. Västra Kärrstorp var en självständig kommun mellan 
1862-1951.65 Idag bor ett 30-tal personer i själva byn.

Kyrkan mitt i Västra Kärrstorp

VÄSTRA KÄRRSTORP
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Västra Kärrstorp ligger strax sydväst om Svedala tätort och nära kommungränsen till Vellinge

VÄSTRA KÄRRSTORP
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Längst upp på kullen i byns mitt fi nns den gamla kyrkan och strax öster om 
kyrkan fi nns ett gammalt grustag. De gräsbeklädda slänterna används idag 
som betesmark. Landskapets omkring byn består av öppna, böljande ytor och 
byn omges på alla sidor av intensivt brukade åkrar. Det innebär att tillgången 
på grönytor är mycket begränsad i byn. Söder om dets gamla grustaget fi nns 
en öppen gräsyta som används som samlingsplats för byborna. Vid vägen 
norrut från Västra Kärrstorp i korset till kyrkan fi nns en lekplats för barn som 
byborna själva har iordningställt. För övrigt saknas gemensamma grönytor i 
anslutning till byn. 

Omkring en kilometer väster om byn fi nns en stor kraftstation, som från 
vägen döljs av träd och buskar. Möjligheten att röra sig i landskapet till fots 
eller med cykel är begränsade till markvägar och mindre trafi kerade allmän-
na vägar. 

Landsvägen mellan Svedala och V Ingelstad är 90-väg utan vägren. Hastig-
heten är dock begränsad till 50 genom byn. Vägen inbjuder inte till att cykla 
eller gå på och upplevs som en barriär då bilarna kör relativt fort och oskyd-
dade trafi kanter är utsatta. Byborna använder till största delen gatorna i byn 
och ”stora byrundan” som går på småvägarna nordväst om Västra Kärrstorp 
på Kärrstorpsvägen, Norrevägen och Arrievägen. 

VÄSTRA KÄRRSTORP
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Lekplatsen i byn                    Krågeholmsvägen mot Svedala 

Kraftstationen utanför Västra Kärrstorp                 Krågeholmsvägen genom Västra Kärrstorp

VÄSTRA KÄRRSTORP
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Vy över Västra Kärrstorp från söder                  Vägarna som korsar åkrarna är enkla grusvägar

VÄSTRA KÄRRSTORP

Den gamla folkskolan i Västra Kärrstorp                Åkerlandskapet kring Västra Kärrstorp
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VÄSTRA KÄRRSTORP

Riksintressen

De riksintressen som redovisas i Svedala kommuns översiktsplan är samman-
ställda på en riksintressekarta. Inget mer än fl ygvägar av riksintresse berör 
området kring Västra Kärrstorp.66 

Kartan visar riksintressena i närheten av Västra Kärrstorp



102

Störningar och konfl ikter

Länsstyrelsen i Skåne rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter till 
bostadsbebyggelse från häst- eller ridanläggning och 100 meter mellan 
hästhagar och bostadsbebyggelse.67 Kartan visar skyddsavstånden i Västra 
Kärrstorp och jag har valt att så långt det är möjligt respektera avstånden i 
planförslaget. Slutsatsen blir att jag föreslår att hästanläggningen placeras 
på åkermarken söder om bykärnan och planerar in hagarna så att de inte ska 
komma innanför gränsen på 100 meter från bostadshusen.

Kartan visar befi ntlig bostadsbebyggelse i och omkring Västra Kärrstorp och de 

skyddsavstånd som gäller till hästverksamhet

VÄSTRA KÄRRSTORP
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Planförslag

Den planerade bostadsbebyggelsen är belägen i anslutning till byn för att 
ytterligare förstärka bykärnan och hålla bebyggelsen samlad samt utveckla den 
befi ntliga bystrukturen. Bebyggelsen utgörs av 44 friliggande hus med tillhö-
rande tomtmark. Den planerade bebyggelsen följer de riktlinjer som fastställts 
i Svedala kommuns Översiktsplan 2002. Jag föreslår att husen utformas med 
enkla raka sadeltak med hög takvinkel och liten takfot vilket är ett typiskt 
traditionellt skånskt sätt att utforma husen på. 

Exempel på traditionell skånsk bostadsbebyggelse

VÄSTRA KÄRRSTORP
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I stora delar av Skåne fi nns en tradition med radbyar vilket innebär att man 
lägger tomter längs med byvägarna istället för att använda sig av matargator. 
I Svedala kommuns Översiktsplan 2002 står att man bör undvika att bygga 
”så att fl era fastigheter bildas i djupled från väg räknat”.68 Därför har jag 
valt att i stort sett placera bostäderna i anslutning till de befi ntliga byvägarna 
i Västra Kärrstorp. Den nya byvägen som anläggs i söder följer den befi nt-
liga vägstrukturen i byn. 

Kartan visar planförslaget över den nya bostadsbebyggelsen i Västra Kärrstorp

VÄSTRA KÄRRSTORP
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En ridanläggning med kapacitet för 48 hästar planeras in på åkermarken söder 
om Västra Kärrstorp. Här fi nns ridhus, stall, foderlada och maskinhall. Strax 
intill fi nns två ridbanor tillgängliga för ryttarna. Omkring anläggningen fi nns 
hagar och betesmark för hästarna. Anläggningen kommer, enligt Länsstyrel-
sen i Skånes rekommendationer, att ligga 200m från befi ntlig och nyplanerad 
bostadsbebyggelse. 

Kartan visar planförslaget över hästanläggningen i Västra Kärrstorp

VÄSTRA KÄRRSTORP
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En ny väg planeras in i åkerlandskapet för att knyta samman de befi ntliga vä-
garna och förbättra tillgängligheten till den planerade ridanläggningen. Den 
kommer att kunna avlasta den befi ntliga vägen som går genom bykärnan och 
erbjuda en alternativ färdväg. Den befi ntliga vägen går rakt över gårdsplanen 
som tillhör en av bondgårdarna i byn och för att inte öka trafi kmängden över 
gårdsplanen i onödan väljer jag att dra den nya vägen strax väster om gården. 

Bilden visar området där ridanläggningen placeras enligt planförslaget

VÄSTRA KÄRRSTORP
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Kartan visar planförslag över Västra Kärrstorp

VÄSTRA KÄRRSTORP
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Jag föreslår även att ridvägar anläggs mellan Västra Kärrstorp och Arrie 
grustag i Vellinge kommun. Grustaget används inte längre för utvinning utan 
är i dag vattenfyllt och har omvandlats till ett rekreationsområde med vand-
ringsleder. 

Bilderna visar området kring Arrie grustag och det numera vattenfyllda grustaget

De föreslagna stäckningarna är totalt ca 15 kilometer långa. Däremot har jag 
inte tagit hänsyn till markägoförhållandena mer än att jag har försökt hålla 
mig till kommungränsen på vissa ställen. Ridvägarna skulle kunna utveck-
las och sträcka sig längre västerut i Vellinge kommun där det fi nns många 
hästgårdar därmed ryttare som skulle vara intresserade av att använda ridvä-
garna. Det är ett bra projekt för ett mellankommunalt samarbete och exakta 
vägsträckningar behöver utredas ytterligare på detaljnivå. 

VÄSTRA KÄRRSTORP
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Kartan visar förslag på ridvägar mellan Västra Kärrstorp och Arrie grustag i Vellinge kommun

VÄSTRA KÄRRSTORP


