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Förslaget innebär i korthet:

• 54 nya bostäder
• Nya vägförbindelser
• Ridstigar genom landskapet upp till skogen
• Rasthagar och betesmark, ca 73 ha
• Ridanläggning, med stall för 70 hästar, på en total markyta ca 30 000 

kvm fördelat på följande vis;
• Ridhus 2 300 kvm
• Bilparkering i grus med ca 72 platser försedd med belysning, 

  ca 1 500 kvm
• Cykelparkering i grus försedd med belysning, ca 150 kvm
• Kommunikationsytor med körbar grusbeläggning varifrån alla 

byggnader kan nås med lastbil/traktor
• Belyst plats för uppställning av ca 20 hästtransporter, 
      (4,5 x 2,5 m) ca 500 kvm, kan även användas som tillfällig 

parkeringsplats
• Utrymme för gödselhantering, ca 100 kvm
• 2 dagligbanor (ca 60 x 25 m), inhägnade och försedda med 

belysning, ca 3 000 kvm

NORRSKOG - 
GESA HILDEBRAND
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Planförslag för Norrskog

NORRSKOG
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Avgränsning 

Utvecklingen av bostäder inom ett område som redan är så hästtätt som 
Norrskog skapar frågor: ska hänsyn tas till nyinfl yttades eventuella 
utveckling av allergier, eller måste man se landbygden för vad den är och 
acceptera de olägenheter som medföljer då man fl yttar ut hit? Landsbygden 
kan ses som en enormt potentiell marknad för människor som accepterar 
olägenheter i form av de störningar som uppkommer i ett jordbrukslandskap 
för möjligheten att till exempel hålla djur.

Planområdet avgränsas i väster av Norrskogsvägen, i norr av skogen, i öster 
av Fjällfotavägen och Fjällfotasjön samt i söder av E65, vilken är en stark 
barriär i landskapet. Avgränsningen innebär att hästhållningen begränsas 
på lämpligt avstånd från Svedala tätort. Norrskogs bostadsbestånd kommer 
genom utbyggnaden att mer än fördubblas men detta stärker även karaktären 
av ”hästby”. 

NORRSKOG
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Kartan visar planområdet, plangränsen och omgivningarna kring Norrskog

NORRSKOG
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Allmän beskrivning

Norrskog är en by som vuxit fram, ungefär 1 km norr om Svedala tätort, 
mellan Östra Svenstorp och Bökeberg. Radbyn består av ett 20-tal hus sam-
lade längs vägen samt 7-8 gårdar utspridda i landskapet, varav fl ertalet håller 
hästar. Här fi nns ingen kyrka och byn nämns inte heller i något historiskt 
sammanhang. 

I Svedala kommuns Översiktsplan 2002 utpekas Norrskog som ett cirka 40 
ha stort område lämpligt för hästhållning. Bebyggelsen ska enligt kommu-
nens planer vara gles då området är avsett för ett fl ertal hästgårdar på stora 
fastigheter. 

NORRSKOG
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NORRSKOG

Norrskog ligger strax nordost om Svedala tätort nära Börringeskogen och Fjällfotasjön
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Runt Norrskog och de omkringliggande gårdarna sträcker ett böljande land-
skap ut sig med omväxlande intensivt brukade åkrar och hästhagar. Möjlig-
heten att ta sig ut i landskapet är begränsad då här endast fi nns ett fåtal mark-
vägar som bara leder ut på fälten. Längs vägen genom byn fi nns inte heller 
någon vägren, trottoar eller gång- och cykelväg för oskyddade trafi kanter. 
Hastigheten är dock begränsad till 50 genom byn.

Inom, eller i närheten av byn, fi nns inte heller några anordnade grönområden 
eller offentliga lekplatser. Strax norr om byn fi nns dock ett större skogsparti 
med ett stort antal skogsbilvägar som lämpar sig väl för rekreation, till exem-
pel promenader, ridturer eller cykelutfl ykter.

Det öppna landskapet 

NORRSKOG
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Södra infarten till Norrskog              E65 söder om Norrskog

Markväg i skogen norr om Norrskog              Fjällfotasjön

NORRSKOG
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I Norrskog bor många hästägare som, enligt statistik från Svedala kommun, 
sammanlagt har ett 40-tal hästar. Nordost om byn fi nns dessutom ett ridhus 
och en travträningsanläggning.
 

NORRSKOG

Bruksgården i Norrskog

Travträningsanläggningen
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NORRSKOG

Befi ntlig bebyggelse i Norrskog 
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Riksintressen

De riksintressen som redovisas i Länsstyrelsens underlagsmaterial är sam-
manställda på en riksintressekarta. Norrskog betecknas som:

• område av riksintresse för naturvärden  
• område av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden 

Hela Svedala kommun samt stora delar av kranskommunerna Staffanstorp, 
Burlöv, Malmö, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Sjöbo och Lund beräknas ingå 
i Sturups infl uensområde. Järnvägen Malmö - Ystad samt E 65, väg 108, 
813 och 816 utgör kommunikationer av riksintresse enligt Miljöbalken 3:8. 
Även Sturups fl ygplats med en framtida tvärbana och nödvändiga fl ygvägar 
utgör kommunikationer av riksintresse. Kommunikationsstråket för till fl yg-
platsen anslutande motorväg från E65 och järnväg utgör kommunikationer 
av riksintresse enligt Miljöbalken 3:8.69

Den planerade utbyggnaden av Sturup kommer inte att beröra Norrskog 
enligt beräkningar gjorda av Svedala kommun.70 Området störs inte heller 
idag av fl ygbuller.

NORRSKOG
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Kartan visar riksintressena som berör Norrskog

NORRSKOG
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Störningar och konfl ikter

I Norrskog fi nns idag bara så kallade ”mindre anläggningar”, med 1-10 
hästar, och för dessa rekommenderar Länsstyrelsen i Skåne ett skyddsav-
stånd på 100 m till bostadsbebyggelse, skolor och dylikt från stallar, häst- 
eller ridanläggning och 50 m mellan plats där hästar vistas och bostäder.71 
Boverkets rekommenderade skyddsavstånd är på 500 m. 

Kartan nedan visar var de befi ntliga hästgårdarna i Norrskog ligger och 
skyddsavstånden från dessa samt påvisar problematiken med redan befi ntlig 
hästhållning i och omkring byn. Då det redan fi nns befi ntlig hästhållning 
skulle Boverkets riktlinjer omöjliggöra all vidare utbyggnad av byn. 

Kartan visar befi ntliga hästgårdar i och omkring Norrskog och de 

skyddsavstånd som gäller från dessa

NORRSKOG



123

I planförslaget kommer skyddsavstånden till den nya bebyggelsen och hästan-
läggningen att anpassas efter Länsstyrelsen i Skånes rekommendationer.

Kartan nedan visar skyddsavstånden för befi ntliga hus i Norrskog och därmed 
även på problematiken att placera en hästanläggning nära den befi ntlig bebyg-
gelse. Som stjärnorna visar fi nns de fl esta hästar i Norrskog redan inom detta 
område.

Kartan visar skyddsavstånd för befi ntliga hus i och omkring Norrskog vid placerandet av ny 

medelstor eller större hästanläggning

NORRSKOG
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Planförslag

Då Norrbackavägen är för smal och husen står tätt intill vägen är den svår att 
bredda. För att underlätta för trafi ken till och från den nya hästanläggningen, 
och för att inte markant påverka den befi ntliga bebyggelsen längs vägen, 
kommer en ny vägsträckning att behöva anläggas. Den nya vägen ankny-
ter söder om bykärnan och ansluter till Norrbackavägen öster om byn. Det 
kommer även att behöva anläggas vägar som knyter samman den befi ntliga 
vägstrukturen med vägarna i det nya bostadsområdet.

Bilder från området där bostäderna placeras

NORRSKOG
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Befi ntliga hästhagar i närheten av planområdet

Bostäderna samlas norr om själva Norrskog i anslutning till den befi ntliga byn. 
Den planerade bostadsbebyggelsen, med totalt 54 nya bostäder, är belägen i 
så nära anslutning till byn som det är möjligt för att förstärka byn och hålla 
bebyggelsen samlad. Husen, som byggs i husgrupper, samlas kring gemen-
samma innergårdar för att anknyta till gamla skånska byggtraditioner. Detta 
ger dessutom husen som inte har utblick mot det öppna landskapet vackrare 
utsikt och den lantliga känslan upprätthålls. Då husen byggs i grupperingar 
kan de byggas ut i etapper beroende på antalet intressenter. Bilar parkeras på 
tomterna samt på anlagda parkeringsplatser inom området. 

Den planerade bebyggelsen följer de riktlinjer som fastställts i Svedala kom-
muns Översiktsplan 2002. Husen utformas, enligt skånsk tradition, med enkla 
raka sadeltak med hög takvinkel och liten takfot och tomterna är omkring 
1000 kvm. 

NORRSKOG
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Kartan visar planförslaget över den nya bostadsbebyggelsen i Norrskog 

NORRSKOG
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Exempel på utformning av bostäderna

NORRSKOG
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Den nya ridanläggningen, som rymmer 70 hästar, placeras öster om Norr-
skog och sköts som en samfällighetsanläggning, där en stallplats automatiskt 
ingår vid köp eller hyra av bostad. Det fi nns även möjlighet att hyra extra 
stallplatser för den som har fl era hästar. Här fi nns ridhus, ridbanor, stall, fo-
derlada och maskinhall. I anslutning till anläggningen fi nns hagar och betes-
mark för hästarna. Stall- och ridanläggning placeras, enligt Länsstyrelsen i 
Skånes rekommendationer, 200 m från bostadsbebyggelsen.72  

För att kunna skapa ekonomiska fördelar för föreningen, samt kommunen, 
kommer anläggningen att byggas tillräckligt stor för att rymma internatio-
nella tävlingar. Uppstallningsmöjligheter skapas genom att bygga ett rymligt 
stall med extra stallplatser samt att använda, för ändamålet lämpliga, vikväg-
gar i ridhus, lador och andra lämpliga byggnader.

Norrbackavägen där den nya hästanläggningen lokaliseras

NORRSKOG
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Kartan visar planförslaget över hästanläggningen i Norrskog
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Kartan visar hela planförslaget över NorrskogKartan visar hela planförslaget över Norrskog

NORRSKOG


