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DELOMRÅDE SÖDER
Området innehåller Förslöv och dess influens-
område. Förslöv är kommunens näst största tätort
och den största orten på åsens sydsida. Förslöv,
Grevie och Västra Karup ligger längs och nedanför
åsens sydvästra sida, i olika lägen på sluttningen och
på några kilometers avstånd från havet. Förslöv och
Grevie har vuxit som industrisamhällen sedan
järnvägen anlades och har idag ett par av
kommunens största industrier. Från orterna brer
spridd jordbruksbebyggelse ut sig mot havet med
koncentrationer i några historiska byar längs vägarna
1700 och 1708 i ett mellanläge mellan tätorterna
och kusten. Vid kusten har samhällen som
ursprungligen planerades för fritidsboende vuxit till
samma ytmässiga storlek som inlandsorterna och
med en sakta ökande permanent bosatt befolkning.
Uppe på åsen finns spridda gårdar.

Nuläge, förutsättningar och
problem

Huvudproblematiken i denna del av kommunen
består i att lyckas utveckla inlandsorterna till att bli
mer attraktiva för boende och både möta och
begränsa trycket på kustområdena.

fler fritidsboende. Tomt-  och huspriser mer än
fördubblas från inlandet till kustorterna där intresset
också för fritidshus är större. Kustsamhällenas
utbyggnad har reglerats av detaljplaner från 1960-
talet, som då gav stora expansionsmöjligheter. Idag
är planerna i princip helt utbyggda.

Förslöv och Grevie har några av Bjärehalvöns
största industrier. Lindab, Peab, NP Nilsson, Willab
har utvecklats av traktens entreprenörer och ger god
sysselsättning. Både Förslöv och Grevie har väl
utbyggd samhällsservice i förhållande till sin storlek
med kommunens andra högstadieskola i Förslöv.
Handeln drar nytta av sommarhalvårets större
kundunderlag. Kommunen har ett stort markinnehav
i området och förutsättningarna för en utveckling
borde vara goda. Men orterna uppfattas idag inte
som tillräckligt attraktiva som bostadsorter. Många
av industriernas arbetare pendlar från Ängelholm.

Förslöv ligger vad gäller boende och arbets- och
handelspendling lika mycket inom Ängelholms
influensområde som inom influensområdet för
Båstad. Ängelholms kommun planerar en
omfattande utveckling av Vejbystrand. Orten hänger
geografiskt ihop med Stora Hult i Båstads kommun.
Planerna för Vejbystrand kan innebära en
konkurrens med Förslöv särskilt när det gäller att
attrahera nya boende som Båstads kommun måste
möta genom att utveckla Förslövs attraktionskraft.

Kommunikationer
Järnvägen genom Förslöv och Grevie delar idag
orterna utan att de har nytta av den eftersom ingen

Befolkning, boende, sysselsättning
Förslöv hade 2043 invånare år 2007,  och Grevie
760 vilket för bägge orterna innebär en svag
minskning över en tioårsperiod med 3, respektive 5
%. I kustorterna Stora Hult, och Ängelsbäcks-
strand/Segelstorpsstrand var det sammanlagda
invånarantalet 2006, 437 personer, en ökning med
14 över en tioårsperiod. Permanentboendet i
kustorterna utvecklas mest i Stor Hult med c:a 50%
åretruntboende idag. I de andra orterna är de
bofasta 15-20% av be-folkningen. Sommartid har
kustorterna i området tillsammans minst 1500
invånare.

Inlandstätorterna har endast i liten utsträckning
påverkats av fritidsboendet och turismen i
kommunen. Det stora flertalet av hus används till
permanentboende. Nyexploatering hålls tillbaka av
att nybyggnads-kostnader blir högre än för befintliga,
begagnade hus. Detsamma gäller för byarna i
mellanläget närmre kusten även om här finns något
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station för persontrafik finns.

Vägnätet över området har två parallella längsgående
förbindelser i vägarna 105 och 1708 som följer
nivåkurvor inne i landet och till vilka lutande
tvärförbindelser till kusten knyts. Nya väg 105 har
hög standard medan de många tvärande småvägarna
ofta är smala. Trafiken är liten större delen av året.
Under sommaren, då trafiken ökar kraftigt, uppstår
ibland problem. Väg 105 ger en snabb och bekväm
förbindelse till motorvägen från rondellen i Grevie
Kyrkby men anknytningen till Båstadvägen norrut
är inte bra. Båstadvägen har god standard men med
branta passager över åsen. Anknytningen mot
Torekov söderifrån är oklar. Det ur vägstandard
bästa och skyltade alternativet, väg 105 till väg 115
är något längre än andra alternativ och riktat norrut
vid Torekov. Trafikanter mot Torekov söderifrån
(och tvärtom) väljer andra vägar trots sämre
vägstandard och fördelar sig mellan de vägar som
viker mot Torekov i Grevie kyrkby eller i Västra
Karup.

Befintliga busslinjer ger Förslöv och Grevie goda
förbindelser mot Båstad och Ängelholm. Busslinjer
har i övrigt god geografisk täckning men trafiken är
gles. Vägnätets struktur gör att kustsamhällena är
dåligt knutna till busslinjer och att dessa har svårt att
dra nytta av sommarens större befolkningsunderlag.

En separat, asfalterad cykelväg finns längs vägen
mellan Grevie kyrkby och Grevie och ut ur Förslöv
men mellan dem saknas ett avsnitt.

Natur- och kulturmiljö
Området innehåller flera av kommunens värdefulla
natur- och kulturmiljöområden. I omedelbar
anslutning till Grevie finns Grevie backar och
Sinarpsdalens västra del. Ovanför Förslöv börjar
med åsens sydsluttning ett stort sammanhängande
ostört naturområde. Kuststräckan är en viktig
tillgång.

Förslöv ligger höjdmässigt mellan åsen och havet
medan Grevie i sin högsta del når upp på åsen med
vidsträckt utsikt söderut. Från de längsgående
vägarna faller landskapet mot havet, dominerat av
relativt småskaligt jordbruk. I söder är landskapet
flackare, mer storskaligt och mindre vackert än i

övrigt. Skåneleden och Cykelleden är markerade
rekreationsstråk för cykling och vandring längs
kusten och från kusten tvärs över åsen.

Tillgänglighet till och kontakt mellan naturmiljöer kan
förbättras. Förutom åsens höjdparti är landskapet
mest ett brukat jordbrukslandskap där det ibland
är svårt att komma nära bäckmiljöer och andra
naturpartier. Järnvägen genom Sinarpsdalen gör
denna delvis svårtillgänglig från Grevie. Uppe på åsen
begränsas strövmöjligheter delvis av ett militärt
övningsområde. Bäckarnas upprinningsområden
innehåller intressanta naturpartier medan bäckmiljöer
i bäckarnas lopp mot havet ofta påverkats genom
uträtningar och dikning.

Hela området har liksom kommunen i helhet mycket
kända fornlämningar med en tydlig koncentration
nära kusten och vid byarna i mellanläget en bit in
från denna.

Det finns ett stort efterfrågetryck på att bygga
individuella och spridda bostäder för såväl fritids-
ändamål som permanentbostäder i lägen med bra
utsikt och nära kusten. Intresset för att utnyttja
landskapsvärdena ligger också bakom önskan att
etablera golfbanor.

Annat
Utanför Förslöv och Grevie men utan tydlig kontakt
med orterna ligger två av kommunens 18-håls
golfbanor.

Ett militärt övningsområde uppe på åsen stängs av
vid övning men är i övrigt öppet för allmänheten.
Försvaret hävdar en skyddszon av 65 dB buller-
influens inom vilken ingen bebyggelse skall
förekomma. Bullergränsen sträcker sig ner mot
åssluttningen ovanför Förslöv men når inte fram till
samhället.

Bullermattan från Ängelholms flygplats når Förslövs
södra och östra delar. Luftfartsverket hävdar
förändrade bullermattor från de som gällt för F10 i
den nya koncessionen för civilflyget.. I princip
minskar bullret från den tidigare perioden trots en
utbyggnad av civilflyget. Samtidigt har samhällets syn
på flygbuller som problem skärpts. Denna planen
innebär att kommunen accepterar en
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bullerbegränsning för bebyggelseutvecklingen i  i
Förslöv och Segeltorps-strand som skapas av buller
från flygtypen Boeing medan de bullerkurvor som
tecknas kring flygtypen MD80 inte bör ha
motsvarande effekt. Kommunens planering har utgått
från vissa förutsättningar under årtionden och i alla
tidigare översiktsplaner, och kommunen betraktar

Intresset för att bosätta sig i stationens närhet kan
bli stort med en regelbunden tågtrafik och goda
möjligheter att pendla. Utan denna attraktionskraft
och utan den förbättring en järnvägsstation kan
innebära också för an-slutande bussleder i ett
större omland är det stor risk att kapitalstark
bostadsefterfrågan fortsatt styr en relativt exklusiv
bebyggelse-utveckling till kusten och de vackraste
landskaps-partierna och att inlandsorternas
utveckling stagnerar.

Kommunen har under planarbetet diskuterat nya
stationer med Skånetrafiken som under 2007/8
utarbetat en ny tågstrategi. Ett nytt tågstopp i
Förslöv tillhör det som fått prioritet på
Västkustbanan norr om Ängelholm tillsammans
med Barkåkra i Ängelholm. Skånetrafiken har
också lanserat tanken att den gamla banan skulle
användas och då blir det på motsvarande sätt
trafikekonomiskt rimligt att också dra tåget till
Grevie under förutsättning att tåg ersätter buss.
Kommunen är mycket positiv till detta trots att
det innebär att järnväg ligger kvar inom Förlöv.

Strategikarta delområde söder, endast pågatågstation i Förslöv markerat

det inte som acceptabelt att de plötsligt ändras i ett
nytt koncessionsbeslut. (se kapitel Hälsa, risker
och skydd).

Förslag till utveckling

Strategier
Planen utgår från att järnvägen med sin sträckning i
tunneln färdigställs. Ett vidare antagande är att
Förslöv och möjligen Grevie (se nedan) får Pågatåg
medan Öresundstågen endast stannar i Båstad (se
vidare kapitel Trafik). För kommunen är en station
i Förslöv avgörande för möjligheten att utveckla det
inre området söder om åsen runt de tre historiska
tätorterna Förslöv, Grevie och Västra Karup.
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Översiktsplanen har emellertid hittills endast antagit
en ny station i Förslöv. Planen behöver omarbetas
en del över kommundel söder med förändrade
antaganden. För att inte fördröja antagandet av
planen avse en sådan bearbetning göras som ett
tillägg till planen. En station också i Grevie får
konsekvenser främst i den orten men i viss mån
också generellt för kommunikationerna över
kommundel söder. Det kopmmer knappast att
betyda något för annan föreslagen markanvändning.

Planen skall ge Förslöv en tydlig roll som centralort
utifrån dessa förutsättningar. Bostadslägen där
beroendet av bilen kan bli minst skall prioriteras,
alltså i första hand lägen inom gång- och cykel-
avstånd från station, skola och annan service.

Planen koncentrerar ny bebyggelse i själva Förslöv
samt Grevie och i ett omland på möjligt cykelavstånd
(4-5 km). Lutningsförhållandena hämmar cykeltrafik
men är cykelmässigt rimliga såväl mot kusten som
mot Grevie. Till Förslövs omland som sträcker sig
t.o.m. Grevie hör närmast Grevie Kyrkby och längre
bort kustsamhällena Stora Hult, Ängelsbäcksstrand,
Segeltorpsstrand. Grevies omland omfattar delar av
samma område och når dessutom Västra Karup.

Ny bebyggelse skall också förstärka de busslinjer
som kommer att anknyta till tågtrafiken eller har en
egen regional utsträckning. Det motiverar, utöver ett
ökat boende i Förslöv, främst nya bostäder inom
(eventuellt stations- och) hållplatsavstånd i Grevie
och Grevie Kyrkby där bussförbindelser kan få
högst täthet och i något mindre grad också i byarna
Killebäckstorp och Ängelsbäck. Verksamheter,
handel och centrum-funktioner har motsvarande
intresse av busslinjer. Av kustsamhällena har Stora
Hult bäst möjlighet till bussförsörjning. (Busslinjerna
diskuteras närmre i kapitel Trafik.)

Planen gör ingen skillnad mellan bostadsområden
för fritids- och permanentboende. Ett ökat
permanentboende antas gynnas av att olika grupper
av bostadssökande har så stora valmöjligheter som
möjligt (se vidare kapitel Boende). Planen möter
efterfrågan genom att ange nya bostadslägen såväl i
inlandstätorterna och kustsamhällena som i byar och
andra bebyggelsekoncentrationer på landsbygden.
Nytillskotten i kustsamhällena och på landsbygden
kan förstärka underlaget för skolor och handel i

Förslöv och i Grevie. De kan också innebära ett
ökat behov av daghem och äldrevård.

En förutsättning för att strategin skall lyckas är att
det går att höja statusen på inlandsorterna som
bosättningsorter. Översiktsplanen måste följas av
ansträngningar att skapa attraktiva bostads- och
centrummiljöer i Förslöv och Grevie. Dessa orter
skall knytas tydligare till kusten och de andra
värdefulla naturområden som finns i orternas närhet
och till golfbanor och andra rekreationsområden
genom att utveckla sambanden i grönstrukturen och
gång- och cykelnätet.

I detta är landskapets attraktionsvärde en resurs
som måste finnas kvar och vara allmänt tillgänglig.
Utbyggnadsområden i Förslöv och Grevie utnyttjar
några attraktiva utsikts- och sluttningslägen men i
övrigt skall de viktiga natur- och kulturmiljöer,
rekreations- och besöksområden som finns hållas
fria från vidare exploatering. I kustområdet skall
ingen ny bebyggelse tillkomma mellan befintliga
samhällen. När de växer så skall de växa inåt mot
inlandsorterna. Det nära strövområdet från ås-
sluttningen är också en viktig gemensam resurs. Här
kan möjligen  mer bebyggelse med ”utsiktsläge”
tillkomma i  begränsad omfattning längs vägar där
redan en viss bebyggelsetäthet finns.

Bebyggelse

Bostäder, service och verksamheter
De stora tillskotten av såväl bostadsbebyggelse som
verksamheter läggs i enlighet med strategin ovan i
Förslöv och Grevie. Förslöv får i planen c:a 600
bostäder och Grevie c:a 300 bostäder av hela södra
delområdets c:a 1100 bostäder. Med en antagen
station i Grevie kan tätheten ökas här och fler
bostäder rymmas.

Dessa två orter får också större områden för
industri- och annan verksamhet i anslutning till de
som redan finns. Söder om Förslöv föreslår planen
en framtida reserv för industrimark på ett av
kommunens få större områden med plan och icke-
vattensjuk mark.

Stora Hult växer mest av kustsamhällena. Potentialen
för permanentbosättning är störst här i kraft av
sambandet med Vejbystrand. Landskapet är också
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mindre känsligt för bebyggelse innanför Stora Hult
än vid kusten längre norrut. Stora Hult får c:a 115
bostäder och Ängelsbäcksstrand/Segeltorpsstrand
c:a 75 bostäder. Kustsamhällena begränsas åt sidan
och växer inåt land. Planen föreslår fler bostäder
också i Grevie kyrkby (c:a 70 st) och byarna längs
väg 1700 där buss 523 går idag.

Bostäder föreslås i huvudsak vara enplanshus på
egna tomter (bebyggelsetäthet på 7-8 bostäder/ha)
men kan ha inslag av tätare och högre bebyggelse
närmast tätortscentra, station och busshållplatser
(10-20 bostäder/ha).

Ett område på åssluttningen nära och öster om
Förslöv ovanför Margaretetorpsvägen med utsikt
mot havet har mer och något tätare bebyggelse än
andra i övrigt glest bebyggda viktiga landskaps-
partier. Om inte de bullermattor som utreds kring
flyget hindrar det kan det vara ett område där, efter
vidare studier, förtätning med fler hus kan ske. Andra
bebyggelsegrupper kan få tillskott av enstaka hus.
I övriga landskapet skall bebyggelsetillskott vara
mycket sparsamma.

Förslövs och i någon mån Grevie centrum skall vara
områdets viktigaste och nya verksamheter av
handels- och servicekaraktär skall i första hand
lokaliseras hit

Avvägning mot jordbruks-, natur- och kultur-
miljöintressen
All nybebyggelse tar i princip jordbruksmark i
anspråk. Vikten av angivna bebyggelsetillskott
bedöms vara större än värdet av fortsatt brukning.
På några ställen hamnar önskade utbyggnader i
konflikt med djurhållning (se vidare respektive ort).
Konflikterna bedöms dock kunna lösas genom
avväganden och överenskommelser i vidare
detaljplanering.

Föreslagen bebyggelse berör inte naturreservat,
Natura 2000 områden eller riksintressen för natur-
och kulturmiljövård. På ett par ställen hamnar
föreslagen bebyggelse inom områden som pekas ut
i länets och kommunens natur- och kultur-
miljövårdsprogram och av landskapsbilds-skyddet.
Utbyggnaden i Stora Hult bedöms vara förenlig med
kulturmiljövårdsprogrammet (se Stora Hult) och
motsvarande gäller Grevie i förhållande till

naturvårdsprogrammet (se Grevie). Där
bebyggelsen föreslås inom landskapsbildsskydd i
Ängelsbäck/Segeltorpstrand bedöms detta kunna
ske utan att landskapsbilden påtagligt påverkas till
det sämre. I Grevie anses tätortsutvecklingen
viktigare än ett bevarande av landskapsbilden (se
Grevie).

Trafik

Allmänna kommunikationer
Järnvägens förändring och roll redovisas ovan liksom
de viktigaste busslederna. Underlaget för busstrafik
är begränsat även i planens mest optimistiska
utvecklingsantaganden. Det starkaste stråket blir det
som passerar den största befolkningen på väg till
järnvägsstationernas huvudmål och som därmed kan
få störst turtäthet. Planen anger tre stråk genom
området (se vidare kapitel Trafik).

Stråket Förslöv-Grevie-Båstad (centrum och
Öresundstågen), nuvarande buss 513 och regional-
bussar söderut från Båstad, blir det starkaste i denna
kommundel men också det som delvis kommer att
ersättas av tågtrafiken.. Stråket Torekov-Rammsjö-
byar längs vägen mot Förslöv eller Grevie, i dagens
sträckning söder om Grevie, nuvarande buss 523,
blir svagare. Det kommer att bero främst av
utvecklingen av byarna längs väg 1700. Kust-
samhällena längs vägen ligger på alltför stort avstånd
för att busslinjen skall kunna dra stor nytta av
sommarbefolkning och ökande permanent-
befolkning i dessa. Bägge stråken har dock en möjlig
anslutning också till Stora Hult/Vejbystrand. Stråket
från Hov-Västra Karup-Grevie-Förslöv (Pågatåg)
förblir svagast.

Vägnät
Anslutningen från väg 115 och rondellen vid Grevie
Kyrkby mot Båstad skall förbättras. Planen
markerar att sträckningar för anslutningen mot
Båstad från rondellen vid Grevie kyrkby skall
utredas vidare. Den innebär konflikter med jordbruk
och kräver passager för djur.

En huvudfråga under planarbetet har varit
förbindelsen mot Torekov. Två alternativa väg-
sträckor att utreda vidare föreslås; en längs vägen
västerut förbi Ängelsbäck och Killebäckstorp och
en västerut förbi Västra Karup (se vidare kapitel
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Karta över södra delområdets befintliga och planerade huvudvägnät samt befintlig och planerad bebyggelse.

Karta över det övergripande cykelvägnätet med befintliga och planerade cykelstråk.
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Trafik). Bägge har som förutsättning vikten av att
ansluta Torekov vid Nolato och kortare väg än via
105 och 115. Planen anger som huvudförslag att
den första vägsträckan förtydligas och förbättras från
en koppling i Vistorpsvägens korsning med väg 105
vid stationen i Förslöv. Detta kan förändras när
konskvenser av en tågstation i Grevie studeras
vidare. Planen visar också en förbifart vid Västra
Karup (se vidare kapitel Delområde väster).

Utbyggnaden i Stora Hult förutsätter en ny väg-
anslutning mellan det föreslagna utbyggnads-
området och väg 1708. I övrigt bedöms att befintligt
vägnät med smärre förbättringar klarar av att betjäna
föreslagna utbyggnadsområden.

Gång- och cykelvägar
Några nya gång- och cykelvägar är viktiga för att
knyta ihop tätorter och grönstruktur till en samman-
hängande miljö. Genom att upprätta fysiska samband
skall de förhoppningsvis bidra till att minska
skillnaden i status mellan Förslöv, Grevie och
kustorterna. Järnvägsstationer i Förslöv och Grevie

järnvägen.
• Järnvägen blir eventuellt i framtiden cykelled.

Cykelleden längs järnvägsbanken ger
framkomliga lutningar över åsen och blir
stommen i kommunens GC-nät.

• En cykelväg dras från Förslöv centrum förbi
stationen längs Möllebäcken till kusten söder om
Segeltorpsstrand. Vägen kan utnyttja befintliga
markvägar och kan delvis vara en grusväg.

• En cykelväg etableras längs vägen mellan Stora
Hult och Förslöv.

• Om stationen i Förslöv byggs vid nya banan
kompletteras cykelvägnätet med en förbindelse
mellan denna och Grevie kyrkby längs väg 105.

Teknisk försörjning
De föreslagna utbyggnadsområden ligger i anslutning
till befintliga försörjningsnät för vatten, avlopp, kraft,
gas samt tele och reser inga särskilda problem för

blir viktiga målpunkter.
Planen föreslår följande förbättringar i det över-
gripande cykelvägnätet:
• Cykelleden mellan Förslöv och Grevie kyrkby

och vidare till Grevie kompletteras med den
saknade länken. Leden följer den mindre vägen
vid Bökesliden och får en plankorsning med

vidare utbyggnad.

Annat
Det finns intresse från exploatörer att anlägga en
golfbana i Öllövsområdet och den har med andra
golfbanor varit föremål för mycket diskussioner i
kommunen. Golfbanan påverkar jordbruket och i
mindre grad här natur- och kulturmiljövärden. Det
senaste beslutet i frågan är att Kommunfullmäktige
beslutat avbryta vidare planering och banan markeras
inte i planen.  Översiktplanen anger i linje med
gofpolicyn däremot ett utredningsområde söder om
nuvarande Åkagårdens golfbana. Här skapas
landskapet delvis av tunnelbyggets upplagsmassor
och golfen stör inga naturvärden.

Grönstruktur
Grönstrukturen i delområdet utgår från det stora
relativt ostörda området uppe på åsen, från Sinarps-
dalens norra del och från kustområdet. Den skall
utvecklas i en stomme av två sammanhängande
huvudstråk som knyter an till dessa tvärs åsen. Ett
första tvärstråk skall sträcka sig från Sinarpsdalen
över Grevie och Grevie backar till kusten med
Vadbäcken som ett viktigt inslag. Ett andra stråk
leder med Vadebäck och Möllebäck från åsens
höjdsluttning över Förslöv till kusten. Till dessa
huvudstråk knyts den mer detaljerade grönstrukturen
inom och ut ur orterna. Stråken är rekreations- och
upplevelsemiljöer och spridningskorridorer för växt-
och djurliv.
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Karta över grönstrukturen i delområde söder.
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FÖRSLÖV
Nuläge

På 1960 och 70-talen och fortfarande på 1980-
talet var Förslöv en expansiv ort i kraft av sin
industritillväxt. Stora nya bostadsområden byggdes
på kort tid. Utvecklingen stannade av på mitten av
1980-talet och idag stagnerar befolkningen i Förslöv
och åldras efterhand alltmer. Industrier expanderar
inte som tidigare och skapar behov av nya bostäder.
Orten har tills nyligen inte uppfattas som attraktiv
för grupper som bosätter sig på Bjärehalvön av andra
skäl eller för fritidsboende.

Planeringsförutsättningarna är samtidigt goda med
viss reservation för flygbuller (se kapitel Hälsa,
risker och skydd). Förslöv har god tillgång på
lämplig mark för både bostäder och verksamheter
och marken ägs i stor utsträckning av kommunen.
Marken bör vara attraktiv att exploatera med utsikt
och/eller närhet till skola och centrumfunktioner.
Förslöv har nära till Hallandsåsens natur- och
rekreationsområden men en utbyggnad hamnar inte
i omedelbar konflikt med dessa. Havet är inom
cykelavstånd. Med väg 105 väster om Förslöv har
genomfartstrafik och tung trafik till industrierna i

en större östra del och en mindre västra del. Mot
den nu rivna stationen utvecklades ett smärre
centrumstråk längs Mercurigatan. Spår av detta finns
än och Förslövs huvudsakliga affärscentrum ligger
där Mercurigatan möter Grevievägen.

Det då redan väl utvecklade stationssamhället fick
bebyggelsen reglerad i en första plan initierad i
början på 1940-talet men fastställd först 1950. Den
bekräftade den karaktär av småhus på privata tomter
som fanns och föreslog vidare bostadsbebyggelse i
ett till två plan på tomter av 800-1000 kvm storlek.
Planen lät Möllebäcken bilda ett grönstråk genom
samhället och skapade ett torg i korsningen
Mercurigatan - Grevievägen.

Den stora planerings- och utbyggnadsperioden
sträcker sig från mitten av 1960-talet till början av
1980-talet. Successiva planer skapade bostads-
område efter bostadsområde. Flerfamiljshusen,
handelscentrat och grupphusen i södra Förslöv med
en tidstypisk matargata omedelbart innanför
genomfartsleden Grevievägen kom till genom en plan
från 1965. Det följdes av planer och utbyggnad av
ett första bostadsområde norr om Margaretetorps-
vägen, industriområdet väster om järnvägen,
flerfamiljshuskvarter och äldreservice i centrum och
fortsatta bostadsområden norrut. Planerna angav
bostäder i ett till två plan och nu märkbart tätare än
Förslövs äldre bebyggelse. På mitten av 1980-talet
avstannade Förslövs expansion och en plan för
flerfamiljshus på Sandbäcksområdet har aldrig
realiserats. Det småhusområde som nu exploateras
i kommunens regi söder om Margaretetorpsvägen
är den första realiserade planen för ett bostads-
område sedan 1980-talet.

Den översiktliga planstudien ”Bjäreregionen
Utvecklingsplan för Ängelholms och Båstads
kommunblock” som gjordes 1966-67 inför
kommunsammanslagningen höll Förslövs tillväxt
väster om den då viktigaste genomfartsvägen,
Grevievägen. Den förslog en ny förbifartsväg väster
om Förslöv (som en del av en  förbindelse E6 -
Torekov i ett sydligare läge än dagens 105) och
utbyggnadsområden orienterade mot denna såväl
norr som väster och söder om samhället. Förslöv
antogs befolkningsmässigt växa ikapp Båstad till
1982.

väster flyttats från de centrala vägarna. I det fall att
en ny järnvägsstation hamnar väster om samhället,
vid en av 105:ans anslutningar till Förslöv kan det
orsaka problem för en centrumutveckling i samhällets
mitt. Avstånden inom det koncentrerade Förslöv är
emellertid inte stora och stationen ligger så att ett
centralt öst-västligt gc-stråk kan löpa mot denna,
längs bäcken genom orten. I alternativet med en
station längs gamla banan hamnar den återigen i
samhällets mitt.

Pågående nyexploatering i kommunens regi vid
Margaretetorpsvägen har också under de senaste
åren visat att Förslöv kanske är på väg att bli
attraktivt. Efter en osäker start i markförsäljning har
området fyllts.

Tätortsutveckling och tidigare planering
Förslöv har historiskt utvecklats från väg-
korsningarna mellan Grevievägen och Vistorps-
vägen där kyrkan ligger. Järnvägen drogs längre
västerut och stationssamhället Förslövsholm växte i
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Områdesplanen från 1982 och översiktsplanen 1991
(denna utgick från dagens väg- och järnvägslägen
väster om Förslöv) påbörjade och föreslog en stor
utbyggnad öster om Grevievägen och en komp-
lettering i söder. Planen 1991 räknade också med
en expansion av industriområdet vid PEABs kontor
i öster och en förbifartsled mot detta från söder, den
s.k. ”Krokenleden”. Av det som var nya expansions-
områden när planen gjordes har mycket litet
realiserats och dagens plan föreslår igen i huvudsak
samma områden.

Natur- och kulturmiljöer
Naturmiljöer av intresse inom Förslöv och i dess
omedelbara närhet är bäckarna, Möllebäcken och
Vadebäck som går ihop väster om orten, skogarna
på höjden i öster, kullen ovanför Prästgårdsområdet
som tidvis använts som skidbacke och ett par
lövdungar vid Grevievägen norr om skolan. Endast
de sista bedöms vara särskilt intressanta i
kommunens naturvårdsplan. Åsens sydsluttning och
det stora natur- och rekreationsområdet i ortens
närhet börjar inom bekvämt vandringsavstånd  400
m från bostäderna i Prästgårdsområdet. Håle Halls
fritidsanläggning ligger 1,4 km fågelvägen från
skolan.

Flera av dessa naturmiljöer innehåller också
kulturhistoriska värden med spår av äldre odling.
Inom Förslövs bebyggelse finns gravhögar, som
skyddas som grönområden. Fornminneskartan visar

annars mest kända fornminnen i ett band från åsen
ner på slätten öster om Förslöv.
Kommunens kulturmiljövårdprogram berör inte alls
Förslöv. Kyrkan fick sitt utseende genom omfattande
restaureringar på 1800-talet och har inte många spår
kvar från sitt ursprung på 1100-talet. Det finns
exempel på intressanta hus och miljöer från det tidiga
stations- och industrisamhället och Förslöv bör
inkluderas i en eventuell förnyelse av kommunens
bevarandeprogram.

Skydd och intressen
Förslöv är den ort på Bjärehalvön som omfattas av
minst regleringar, riksintressen etc. i sin omedelbara
närhet. Landskapsbildsskydd och riksintresse
naturvård sträcker sig med åsens sydsida ner mot
samhället i nordöst men stannar strax innan befintlig
bebyggelse. Ett området som avgränsas av befintlig
järnväg och Margaretetorpsvägen är det enda
område i kommunen som inte omfattas av det annars
heltäckande riksintresset för rörligt friluftsliv.
Bäckarna genom samhället har strandskydd som
måste upphävas vid exploatering i dess närhet.

Åkermarken runt och i Förslöv är bäst väster om
nuvarande järnväg (klass 7 och 8) medan den är
sämre i öster och söder (klass 5 och6).

En viktig vattentäkt vid Vadebäck har fått ett nytt
skyddsområde som anses innebära restriktioner
gentemot bebyggelse. Flygbuller innebär i enlighet
med vad som sägs ovan  att kommunen anser att
områden under bullerkurvan för 70 dBA LAmax
från Boeing planen inte skall planeras under
planperioden. Dessa områdena i östra Förslöv är
ortens mest attraktiva mark av andra skäl och de
ligger kvar som utredningsområden inför framtiden.
Bullret från MD80, som är en mindre frekvent och
troligen utgående flygtyp anses i planen inte utgöra
motsvarande hinder  Det ligger dessutom över halva
det befintliga Förslöv. Kommunen avser att iaktta
viss försiktighet i exploateringen tills det finns större
erfarenhet av den förnyade civila flygtrafiken på
Ängelholms flygplats.

Karta över kända fornminnen.



206Del III
Antagandehandling

 Föreslagen utveckling

Strategier
Planen utgår från att utvecklingen kan vändas med
den betydelse en ny station får. Den skall ge Förslöv
en förnyad roll som centralort på kommunens
sydsida samtidigt som Förslöv kan bli en
bosättningsort för arbetspendlare med riktning mot
Ängelholm och vidare söderut.

Ovan beskrivs hur bebyggelseutvecklingen i
delområdet utgår från den nya stationen. Den hamnar
inom själva Förslöv antingen c:a 1 km väster om
Grevievägen och det som är Förslövs centrum idag
eller mer centralt vid befintlig järnväg. Det mesta av
centrumfunktioner och social service ligger längs
Grevievägen. Det finns tomma ytor runt den tidigare
genomfartleden och möjligheterna att omgestalta
både den och befintliga centrala torg och platser är
goda. De allra bästa områdena att nyexploatera ligger
öster om Grevievägen och särskilt sluttningen
exponerad mot väster ovanför samhället. Här har
man en skog i ryggen och i stora delar en utsikt där
havet syns. Sol- och ljusförhållanden är ideala.
Områdena vätter också mot de nära rekreations-
miljöerna på åsen. Flygbullret innebär dock en
begränsning här. Områden norr om Vadebäck och
på ömse sidor om Viarpsvägen har också bra ljus
och utsiktsförhållanden.

Förslöv kan med dessa förutsättningar planeras med
stationen i centralpunkten av antingen ett
halvcirkelsegment eller en cirkel beroende på
stationsalternativ och så att ett  gc-stråk förbinder
station och kommersiellt centrum längs
Möllebäcken. Avståndet från stationen till bostäder
blir som mest under 2 km, alltså gångavstånd.

Det är viktigt att nya bostadsområden blir attraktiva.
Lika viktigt är det att förädla de äldre miljöerna i
Förslöv och kanske särskilt de som tillkom under
expansionsåren. Det offentliga rummet av vägar och
platser var anpassat till tidigare genomfartstrafik och

Bostäder, service och verksamheter

Bostäder
Öster om Grevievägen har en bostadsexploatering
påbörjats närmast Margaretetorpsvägen. Planen
lämnar ett grönområde där gattet mellan skogarna i
öster finns och fortsätter utvecklingen av ett
bostadsband över västsluttningen. Bandet delas av
ett centralt grönstråk som lämnar sluttningens
brantaste parti obebyggt (och innehåller ”lin-
bastuan”). Ovanför stråket får bostäder möjlighet
till utsikt. Nedanför det ligger de i centrum av
Förslöv. Bullerkurvan för flygplan av typ B737-800
gör att den östra delen  av bostadsbandet närmast
skogen endast anges som ett utredningsområde inför
framtiden.

I söder läggs bostäder på ömse sidor om Viarps-
vägen i sydsluttningen nedanför befintlig bebyggelse
och knyts genom ett grön- och gc-stråk till
bostadsbandet i öster över Grevievägen. Ett befintligt
större djurhållande lantbruk är hinder för en
omedelbar exploatering av delar av detta område
och dess sydligaste del markeras därför som
utredningsområde.

I norr avgränsar Vadebäck, tunnelsträckningen och
vattenskyddsområdet kring Vadebäcksområdets
vattentäkt en ny tätortssdel som kan utvecklas från
en befintlig bybildning vid Bökesliden. Området
knyts trafikmässigt till den nya stationen via planens
utvidgade industriområde söder om bäcken och får
motsvarande gc-anslutning. Öster om Grevievägen
har planen ett utredningsområde för bostäder i en
västsluttning med vid utsikt. Det ligger inom det yttre
skyddsområdet för vattentäkten och en exploatering
måste utredas vidare mot de krav detta innebär.
Angränsande mark väster om vägen ligger inom det
inre skyddsområdet och bedöms inte vara möjligt
att exploatera.

Mellan Möllebäcken och Vistorpsvägen skall ny
bebyggelse anknyta till en station (oavsett var denna
placeras). Läget nära stationen och längs bäcken
med marken sluttande söderut gör området attraktivt
och det bör innehålla bostäder. Industriområdet norr
om Vistorpsvägen kan ge upphov till störningar och
omvänt behöva skyddsavstånd för att kunna
utvecklas. För att inte det teoretiskt erforderliga
skyddsavståndet skall hindra möjligheter till bostäder

bör förändras med dagens förutsättningar.
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Karta över markanvändningen i Förslöv.
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måste det finnas en mellanzon av icke-störande
verksamheter mellan bostäder och störande industri
och/eller en skyddande rad av särskilt utformade
bostäder.

Nya bostäder i föreslås också innanför järnvägens
bullerskyddsvall norr om Ljungbyholmsvägen.

Bostadsområdena skall ha blandad tätare och
glesare bebyggelse i en till två våningar.  Där skog
eller andra naturpartier bildar rygg och silhuett i
landskapet kan husen vara i två till tre våningar för
att maximera utsikt. Lägen i centrum och vid stationen
kan motivera ännu högre exploatering.Inslag av
enskilda hus på privata tomter skall ha relativt stora
tomtstorlekar (minst 1000 kvm) för att minska
skillnaden i detta avseende mellan Förslöv och
kustsamhällena eller Båstad.Totalt rymmer planen
med en medeltäthet på 10-15 bostäder/ha (mest
enplansbebyggelse, inslag av två plan, tätare vid
centrum) c:a 600 bostäder.

Offentlig service och handel
Planen utgår från att centrum fortsatt skall finnas
längs Grevievägen och att denna skall utvecklas till
en stadsgata där man kan röra sig bekvämt mellan
olika former av serviceinrättningar och butiker såväl
till fots och cyklande som med bil. Centrumstråket
börjar redan vid Statoilmacken och har viktiga mål
vid Vistorpsvägen i Heberleins, konstgalleri och

Verksamheter
Det befintliga industriområdet vid Vistorpsvägen skall
utvidgas och avgränsas av Vadebäckens grönstråk.
Närmast Vistorpsvägen bör verksamheter vara av
mindre störande karaktär (se ovan). Ett ytterligare
mindre industriområde placeras vid järnvägen söder
om stationen. Här kan en omlastning av transporter
från järnväg till lastbil ske.

Planen räknar inte som tidigare planer med någon
ytterligare utvidgning av PEABs område i öster och
följaktligen inte heller med en trafikled till detta
söderifrån. ”Krokenleden” från översiktsplanen
1991 försvinner. Planen föreslår också ett mindre
verksamhetsområde vid Grevievägens infart till
Förslöv i söder för att sprida verksamhetsområden
något i förhållande till nya bostäder. Ett reserv- och
framtida verksamhetsområde föreslås väster om
järnvägen på ett större plant markområde. Området
skulle hamna i blickfånget för ovanför liggande
bostäder och ett annat framtida alternativ kan vara
längs väg 115 i mer omedelbar anslutning till
stationsläget. Marken är dock mer kuperad här.

Trafik

Vägnät
Väg 105 har minskat genomfartstrafiken genom
Förslöv. Den har samtidigt koncentrerat tung trafik
mot det största industriområdet till Vistorpsvägen.
Den genomfartstrafik som fortfarande förekommer
är i riktning syd-nord samt mot väster och
Margaretetorp. Befintliga huvudgator ger flera
trafikalternativ genom och ut ur Förslöv. De nya
vägar som planen föreslår vidareutvecklar detta och
ger alternativa förbindelser som kan sprida trafiken
inom orten på olika vägar. Stationen får väg-
anslutningar i flera riktningar.

Huvudvägarna genom samhället bör inom det få en
karaktär av gator med en utformning som reglerar
hastighet. Utformningsmässigt markerade
övergångar från väg till gata bör finnas vid alla infarter.
Grevievägen från ICA till skolan, Margaretetorps-
vägen förbi anslutningen till det nya bostadsområdet
och Vistorpsvägen från Grevievägen till korsningen
med dagens järnväg bör prioriteras för åtgärder (gc-
banor längs vägen, trädrader, markerade korsningar
etc.)

bibliotek med bygdegård och restaurant men skall
koncentreras i ett område från Mercurigatan och
söderut t.o.m. Ica-butiken. De spår av handel längs
Mercurigatan som finns kvar bibehålls (NP Nilsson)
och en centrumutbyggnad skall kunna ske också på
östra sidan av Grevievägen.

Verksamhetsområdet längs Vistorpsvägen kan
innehålla volymhandel som inte får plats i centrum
och en viss ”centrumspridning” längs Vistorpsvägens
stråk mot stationen kan accepteras. Stationsområdet
kan ha viss handel och annan ”knutpunktsservice”.

Skolan ligger centralt med gott om utrymme och
bedöms kunna klara ett eventuellt ökat elevantal med
tillbyggnader på nuvarande plats såväl för F-6 som
för årskurs 7-9 . Fler daghem kommer att behövas
men anges inte på denna plannivå. Lägen vid planens
grönområden och grönstråk är lämpliga.
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Karta över vägnätet i Förslöv.

Karta över gc-vägar i Förslöv med offentliga byggnader (skolor m.m.) markerade.
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Järnvägsstationen skall ha rymliga cykel- och
bilparkeringar för att underlätta pendling.

Busslinjer skall angöra både station och centrum (och
de bostadsområden de passerar igenom). Vidare
planering får närmre avgöra linjesträckningar och
terminal(er).

Gång- och cykelvägar
De viktiga cykellederna som förbinder Förslöv med
omlandet har angetts ovan. Inom tätorten skall nya
gc-vägar framför allt knyta ihop nya utbyggnads-
områden och ge kontakter till skola, centrum,
dagligbutiker och stationen.

Föreslagna cykelvägar är oftast separerade leder
dragna i grönstråk mellan husgrupper. Längs de
centrala gatorna föreslås också cykelbanor.

Grönstruktur
Planen anger nya sammanhängande grönområden
och stråk i bebyggelsen i söder och öster.

Möllebäcken skall utvecklas till ett grönstråk i hela
sin sträckning och föreslås åter lyftas fram där den
kulverterats. I aktuell bostadsutbyggnad har ett
tillflöde till Möllebäcken åter öppnats och blivit en
bäck och recipient för dagvatten.

Vadebäck skall också utvecklas mer och bli en del
av ett sammanhängande grön- och promenadstråk
inom tätorten.

Grönområdet med värdefull vegetation och forn-
minnen norr om skolan på ömse sidor om Grevie-
vägen föreslås bryta igenom industriområdet och
skapa kontakt mellan Vadebäck och kullen ovanför
bebyggelsen i norr.

Idrottsområdet i väster skall växa något samtidigt
som det avgränsas av fler bostäder och
verksamheter runt om.

Teknisk försörjning
Utbyggnaden kräver inga särskilda investeringar i
den tekniska försörjningen utöver de som är normala
vid nyexploatering.

Genomförande, etappindelning
Kommunen är en stor markägare av de flesta
föreslagna utbyggnadsområden. En utbyggnad bör
ske i ett par områden samtidigt och i etapper för att
ge valmöjligheter och undvika att områden blir alltför
enhetliga.
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GREVIE
Nuläge

Grevie har haft samma utveckling som Förslöv. En
expansion i kraft av lokala industriers tillväxt från
1960-talet avstannade på mitten av 1980-talet.
Bostadsutbyggnaden tog slut när expansionen i
arbetstillfällen stannade av. Befolkningsutvecklingen
har gått sakta bakåt trots att Grevie med Lindab
fortfarande är säte för kommunens största industri-
företag.

Grevie har en nivåskillnad inom samhället på 75 m.
Högre belägna partier har utsikt och utblickar
söderut från många punkter och har både Grevie
backar och Sinarpsdalens intressanta naturområden
i sin omedelbara närhet. Backarnas rullstens-
formationer sträcker sig med små höjdryggar in i
samhället. Salomonshögs golfbana ligger inom
promenadavstånd.

Kommunen har ett stort markinnehav och
planeringsförutsättningarna är goda. Tomt-
försäljningar har ökat under det senaste året och
visar att det finns ett intresse av att bo i de högst
belägna områdena.

Tätortsutveckling och tidigare planering
Grevie kyrkby mellan Förslöv och Grevie är den
äldre historiska samhällsbildningen. Med järnvägen
flyttades utvecklingen till nuvarande Grevie.
Stationssamhället Grevie utvecklades med järnvägen
som gräns från den nu rivna stationen västerut längs
Järnvägsgatan. Orten var ett handels- och
hantverkscentrum för kringliggande landsbygd och
har haft något av en lokal entreprenörtradition. Flera
av kommunens ledande företag har startat en
utveckling i Grevie. En första omfattande stadsplan
utarbetad under början av 1950-talet innehöll
verksamhetsområden för NP Nilssons trävaru-
industri och en första del av det som blev Lindab.
Planen som i stora delar inte fastställdes angav
dagens huvudsakliga omfattning på orten med en
större expansion norrut från Järnvägsgatan över
Timmervägen, skolan på sin nuvarande plats och ett
par bostadskvarter söder om denna. Rullstensåsarna
inom samhället blev grönområden. Bebyggelsen var
i ett till två plan, med den högre bebyggelsen längs

Järnvägsgatan. I slutet på 1960-talet expanderade
Grevie öster om järnvägen i planer som exploaterade
utsiktsläget norr om vägen mot Båstad med
grupphusbebyggelse i ett plan. Grevie fick en relativt
isolerad östra del.

Lindab expanderade, en ökande befolkning
behövde bostäder och en förnyelse av planen från
50-talet kom 1970. Planen innehöll ett
expansionsområde för Lindabs industri i söder, ett
område för dess kontor i centrum, ett flerfamiljs-
husområde mitt i samhället som nu fick utnyttja en
del av tidigare grönområde och en genomfartsled
parallell med den trafikmässigt sämre Timmervägen
norr om NP Nilsson. Vägen blev till skillnad från
andra av planens förslag aldrig realiserad och här
finns ännu kvar ett outnyttjat vägreservat.

Bebyggelsen högst upp norr om vägen till Båstad
utökades genom en plan 1981. På 1980-talet
utökades också flerfamiljshusområdet i Grevies mitt
och handels- och industriområdet samt idrotts-
platsen längs väg 105 medan en plan för ett större
bostadsområde norr om Lindab aldrig realiserades
och inte längre är aktuell då den kommer i konflikt
med Lindabs behov av skyddsområde. Handeln har
flyttat från Järnvägsgatan till ett köpcentra vid väg
105 men fortfarande behåller Järnvägsgatan med
bibliotek, café och pizzeria litet av sin tidigare
karaktär av centrumstråk.

Planerna reglerar en bebyggelse i ett till två plan på
tomter i storlek 800-1000 kvm.

Av tidigare översiktliga planer föreslog ”Bjäre-
regionen” en utveckling mellan järnväg och väg 105
där bebyggelsen på sikt skulle nå till Grevie kyrkby.
Utredningen har ett litet bostadsområde också norr
om Båstadsvägen och en tidstypisk förbifart norr
om samhället samt i Sinarpsdalen norr om
järnvägen.

Översiktsplanen från 1991 innehöll en expansion av
bostäder i norr och öster ovanför vägen mot Båstad.
En detaljplan här från1993 gav förutsättningar för
Grevies enda nya bostadsområde sedan 1980-talet.
Som framtida bostadsreserv angavs triangeln mellan
järnvägen och Båstadsvägen som knöt ihop
husgrupperna norr om vägen till Båstad med resten
av samhället. Endast den nämnda detaljplanen har
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realiserats och dagens översiktsplan räknar med i
princip samma bostadsområden. Industrin fick sin
framtida utbyggnad längs järnvägen mot sydöst vilket
också kan gälla än. Planen utvidgade ett service-
och handelsområde mot Grevie backar väster om
väg 105 något.

Natur- och kulturmiljöer
Grevie ansluter direkt till Grevie backar och Sinarps-
dalen, som bägge är viktiga ur både natur- och

omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Bägge
områdena ingår med något olika geografisk
utsträckning i kommunens och länets natur- och
kulturmiljövårdsprogram. Landskapsbildsskyddet
sträcker sig till samhället i norr och har järnvägen
som gräns genom det i söder.

Åkermarken runt Grevie är av relativt god kvalitet
(klass 7).

En vattentäkt nordväst om tätorten innebär
begränsningar gentemot bebyggelse. En god
potential anses finnas för att öka grundvattenuttaget
ännu mer i området väst till sydväst om Grevie, något

kulturmiljösynpunkt. Kommunens naturvårds-
program bedömer också markerna med rullstens-
åspartier omedelbart norr om samhället vid Böskedal
som särskilt intressanta.

Den historiska byn och kyrkan med medeltida
ursprung är Grevie kyrkby. Bebyggelsen i Grevie
härrör från tiden för järnvägens tillkomst i slutet av
1800-talet. Stationshuset är nu rivet men andra spår
från det tidiga stations- och industrisamhället bör
inventeras i en förnyelse av kommunens bevarande-
program.

Skydd och intressen
Grevie backar har skydd som naturreservat och
Sinarpsdalen med åssluttningen norr om Grevie

som kan bli viktigt i försörjningen av kommunen som
helhet.

Föreslagen utveckling

Strategier
Med järnvägens avveckling eller förändring mot
enbart persontrafik kan man knyta ihop Grevies

västra delar med dess östra genom att exploatera
sluttningen mellan dom. Den är kuperad och
innehåller några mindre landskapsrum men större
delen har god utsikt och är attraktiv för bostäder.
Järnvägsgatan är samhällets historiska centrumaxel
mellan landsväg och station och planen låter gatan
med en förlängning genom utbyggnaden i öster åter
bli en mittaxel som skall ha karaktär av centrumstråk.
En eventuell pågatågsstation bör placeras söder om
Järnvägsgatan med förlängning för att undvika
plankorsning.

Vid Grevies vidare utbyggnad bör samhällets kontakt
med viktiga natur- och rekreationsmiljöer betonas
tydligare, än vad som är fallet idag, genom grön-
och gc-stråk. Det skall finnas kontakt genom
samhället med Sinarpsdalen, Grevie backar och
Salomonshögsområdet med golfbanan.

Bostäder, service och verksamheter

Bostäder
Sluttningen i öster exploateras för bostäder på ömse
sidor om en genomgående öst-västlig förlängning av
nuvarande Järnvägsgatan och med möjligheter till
handel och annan service närmast existerande
bebyggelse. Genom området löper ett grönstråk
nedför sluttningen med en gc-led mot skolan.

Ett smalt bostadsband föreslås avsluta bostads-
bebyggelse omedelbart söder om nuvarande järnväg
i det fall tågtrafiken försvinner.. Det hamnar c:a 300
meter från Lindabs närmsta nuvarande fabrikshall
men störningar reduceras av att bostäder hamnar
13 m över industriområdet. Om järnvägstrafiken
ligger kvar bör detta område utgå då det är svårt att
bullerskydda mot järnvägen.

Bebyggelsen norr om vägen till Båstad skall
kompletteras något men planen vill annars inte att
Grevie skall fortsätta en utveckling av bostäder långt
från samhällets centrum.

En mindre komplettering förslås också i det tidigare
vägreservatet norr om Timmervägen. Den måste
dock utredas vidare mot de krav som vattentäkten
ställer.

Bostadsområdena skall ha blandad tätare och
glesare bebyggelse i en till tre våningar med
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placeringar som maximerar utsikt. Bebyggelsen kan
vara tätast närmast ”centrum” där västdelen av
sluttningen vetter mot en befintliga bebyggelsen.
Inslag av enskilda hus på privata tomter skall ha
relativt stora tomtstorlekar (minst 1000 kvm) för att
minska skillnaden i detta avseende mellan Grevie
och kustsamhällena eller Båstad.

Totalt rymmer planen med en medeltäthet på 10
bostäder/ha (mest enplansbebyggelse, inslag av två
plan) 300 bostäder. I antagandet att Grevie får en
station bör tätheten ökas. Med tätare bebyggelse
mot centrum rymmer planen minst 400 bostäder.

geografiska centrum vid den gamla stationen. Vid
vidare detaljplanering bör handelscentrat få en
tydligare rumslig knytning till Järnvägsgatan. Om
stationen realiseras bör en centrumutveckling längs
Järnvägsgatan vid denna uppmuntras.

F-6-skolan ligger centralt men den har förlorat elever
under några år och bedöms således kunna klara ett
eventuellt ökat elevantal. Fler daghem kommer att
behövas men anges inte på denna plannivå. Lägen
vid planens grönområden och grönstråk är lämpliga.

Karta över markanvändningen i Grevie.

Service
Planen föreslår ett centrumstråk där eventuellt nya
handels och serviceetableringar stöds av tätare
bebyggelse, gatans utformning och platsbildningar
längs Järnvägsgatan. Handelscentrat vid väg 105
kommer att hamna i stråkets ena ände medan
tillkommande bebyggelse placerar samhällets

Verksamheter
Lindabs industriområde vid väg 105 skall i planen
kunna utvidgas norr-  och österut. Det ligger i
sluttande terräng och ingen av utvidgnings-
riktningarna är enkel. Lindab behöver ett skydds-
område där skyddsavstånd dock kan reduceras i
förhållande till högre liggande bebyggelse. På
Lindabsidan av bostäderna kan också icke-störande
verksamheter utgöra en buffertzon mot bostäder.
Planen har med denna förutsättning föreslagit
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Karta över vägnätet i Grevie.

bostäder på 300 m avstånd. Mellan bostäder och
industribyggnader är det av vikt att bibehålla eller
nyplantera vegetation som under sommarhalvåret
delvis döljer industrivolymerna från husen ovanför.

Verksamhetsområdet väster om väg 105 föreslås i
likhet med tidigare översiktsplan kunna utvidgas
något med småindustri närmast idrottsplatsen.
Marken är plan och lätt att bebygga men området
måste utformas med hänsyn till Grevie backar.

Huvudvägarna inom samhället bör få en karaktär
av gator med en utformning som markerar att de
går igenom byggd miljö och som bidrar till att reglera
hastigheter. Vid tätortens entréer bör det finnas
utformningsmässiga markeringar; ”tätortsportar”.
Järnvägsgatan skall prioriteras för förändrings och
förbättringsåtgärder (trädplanteringar, trottoarer,
markering av cykelbana, etc.). Timmervägen bör få
en hastighetsdämpande utformning som inte
uppmuntrar till genomfart.

Busslinjer skall passera längs Järnvägsgatan och
hållplatsutformning skall ingå i en förnyelse av denna.

Gång- och cykelvägar
I det fall tågtrafiken leds helt genom tunneln blir
nuvarande järnvägsbank genom Grevie del av en
central ny regional gc-led. Planen visar andra
huvudsakliga gc-leder mot skolan och
idrottsplatserna längs Järnvägsgatan och vidare ut
ur orten.

Trafik

Vägnät
Parallella sträckningar av Järnvägsgatan och
Timmervägen bildar stomme i vägnätet med en
genomgående förbindelse också i nord-sydlig
riktning. Placering av en eventuell järnvägsstation där
tågen vänder söder om Järnvägsgatan innebär färre
plankorsningar.
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Grönområden, grönstråk och idrotts-
område

Planen föreslår ett nytt sammanhängande grönstråk
diagonalt genom den nya bebyggelsen i öster som
får en fortsättning i de stråk mellan husgrupperna
ovan som finns mot Sinarpsdalen.

I samhällets norra del skall åsformationerna och
bäcken norr om idrottsplasten ledas vidare som
grönstråk förbi bebyggelsen.

De befintliga grönstråken/grönområdena av åspartier
som sträcker sig in i samhället bör förtydligas genom
kompletteringar i vegetation där de skurits av och
kompletteras i sin funktion av gångstråk.

Nuvarande idrottsplats ligger i kanten av be-
byggelsen och kompletterande sportanläggningar
föreslås norr om Lindab på ett relativt plant
markområde som tidigare varit soptipp.

Teknisk försörjning
Utbyggnaden kräver inga särskilda investeringar i
den tekniska försörjningen utöver de som är normala
vid nyexploatering.

Karta över gc-vägar i Grevie med offentliga byggnader (skolor m.m.) markerade (planerad cykelväg på befintlig
järnvägsbank redovisas, dock kan denna komma att ersättas mot pågatåg mot Förslöv).

Genomförande
Kommunen är en stor markägare av de flesta
föreslagna utbyggnadsområden. En utbyggnad
föreslås ske i ett par områden samtidigt och i etapper
för att ge valmöjligheter och undvika att områden
blir alltför enhetliga.



STORA HULT
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Stora Hult är det av kustsamhällena där det bor flest
permanentboende, 40-50 % av knappt 300 hus är
troligen permanenthus18 . Skälet är förmodligen att
Stora Hult direkt hänger ihop med Vejbystrand i
Ängelholms kommun och att Vejbystrand är ett
relativt komplett samhälle med god service, gästhamn
och busstrafik mot Ängelholms centrum. I
Ängelholms översiktsplan föreslås att Vejbystrand
närmast fördubblas genom att växa inåt land

Stora Hult/Vejbystrand ligger nära flygplatsen och
gamla F10s utvecklingsområde för verksamheter i
Barkåkra och det är motiverat att understödja
Ängelholms planer genom att också utvidga boendet
i Båstaddelen av orten Stora Hult/Vejbystrand. Om
boende i Stora Hult/Vejbystrand vänder sig mot
Förslöv för handel, sysselsättning och andra
aktiviteter så kan tillväxten gynna bägge orterna.

Stora Hult nås trafikmässigt av två vägar som ansluter
till allmän väg mot Förslöv. Den södra anslutningen
i Stora Hults by har bäst vägstandard. Stora Hult
har en gårdsbutik i sin norra del. Tidigare har det
funnits en matvaruaffär där infartsvägen från Stora
Hults by möter stranden

Bussförbindelsen 524 med sträckning Förslöv-
Stora Hult/Vejbystrand – gamla F-10 området och
Ängelholms centrum har hållplatser vid Lilla Hult och
i Stora Hult by, vilket ger större delen av de boende
i Stora Hult avstånd till hållplats på 400-1400 m.

Tätortsutveckling och tidigare planering
Stora Hult har utvecklats framför allt genom en
detaljplan från 1960-talets början med smärre
senare ändringar och tillägg. Detaljplanen reglerade
tidigare decenniers bebyggelse av fritidshus och gav
möjlighet till ett hundratal ytterligare bostadshus.
Planen är i det närmaste helt utbyggd. Enstaka
lucktomter finns kvar. Ett antal smärre grönområden

inom planen förvaltas av vägföreningen men har
enskilda markägare. Planavdelningen har upprepade
förfrågningar om att bebygga några av dessa. Under
70-talet fanns planer på bebyggelse norr om
nuvarande samhälle vid Lervikshamn som stoppades
för att bevara kustremsan fri från bebyggelse. En
husgrupp som klättrar på och över litorinavallen hann
byggas norr om vägen mot Lervik.

18 Jämförelse mellan antal hus räknade på karta och befolkning inom Stora Hults statistikområde 2007. Kust-
samhället plus Stora Hults by och kringliggande spridd bebyggelse innehåller knappt 300 bostadshus. Den
fasta befolkningen 2007 var 301 personer

Föreslagen utveckling

Bostäder
Planen bedömer att norrut längs kusten får ingen
vidare utbyggnad ske. Stora Hult växer i stället med
ny bostadsbebyggelse österut på åkermark med de
avgränsningar Stora Hults by, skogsdunge och Lilla
Hultsvägen utgör. Kommunens intresse av
nybebyggelse bedöms här vara större än fortsatt
jordbruk. Utbyggnaden respekterar Stora Hult by
genom att behålla en kontakt mellan byn och fäladen
och genom att hålla ett visst avstånd till byn. De nya

STORA HULT
Nuläge

Skydd och intressen
Kustremsan längs befintlig bebyggelse är natur-
reservat och tillhör kommunens naturvårdsprogram
liksom Stora Hults Fälad mitt i samhället. Området
norr om Stora Hult med Lerviks hamn täcks av
strand- och landskapsbildskydd medan detta inte
gäller i landskapet omedelbart öster om nuvarande
bebyggelse som är en del av slättens storskaliga
jordbrukslandskap. Det omfattas däremot liksom
bebyggelsen i sin helhet av det kommunala
programmet för kulturmiljövård. Huvudskälet är
värdet i Stora Hult by som ligger i ursprungligt läge
med drag kvar från tiden innan skiftesreformerna
och med ursprunglig fäladsmark intakt, samt att här
finns bevarad äldre bebyggelse.

Jordbruksmarken runt Stora Hult är betesmarker i
norr och åker i öster. Åkermarken är mager (klass
5). En stor fruktodling och en skogsdunge söder
om denna utgör visuella avgränsningar mot vägen
Stora Hult by-Förslöv.
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områdena skall föreslås vidare skiljas av från befintlig
bebyggelse genom ett grönstråk som då också ligger
omedelbart ovanför litorinavallen med möjlighet till
utblickar mot havet.

Utöver detta föreslås att befintlig bostadsbebyggelse
kompletteras i norr. Förtätning genom bebyggelse

på delar av existerande grönytor har diskuterats och
föreslås avgöras genom vidare planering där
grönstrukturen ses över. Större grönområden som
nyttjas gemensamt och som bildar sammanhängande
stråk skall bevaras medan mindre områden av
karaktär ”lucktomter” ibland bör kunna förändras
till bostadsmark.

Karta över markanvändningen i Stora Hult.
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Kommunikationer
En första begränsad utbyggnad av Stora Hult klaras
med befintliga vägar där vägen via Stora Hults by
tål mest trafikbelastning. Den fullt utbyggda
föreslagna bebyggelsen kräver en ny väganslutning
till väg 1708. Planen markerar ett läge som
utredningsalternativ. En buss bör kunna köra in och
ut ur bebyggelsen i en slinga via dessa anslutningar.
Mellan ny bebyggelse och äldre bebyggelse behövs
en intern förbindelsegata där alternativ kan vara
Gräslyckevägen eller Gulmårevägen.

Utformning
Den nya bebyggelsen föreslås fortsätta samhällets
nuvarande karaktär och i huvudsak bli friliggande
enplans hus på relativt stora tomter. Tätare grupp-

Övriga åtgärder
En möjlighet att etablera daglighandel/kiosk i lämpligt
läge vid infartsväg (busshållplats) skall finnas. Om
de föreslagna bostäderna blir permanent bebodda
kommer ett daghem att behövas. Läge anges inte
på denna plannivå men en lämplig placering är intill
ett grönområde.

Gång- och cykelförbindelser längs kusten är en del
av Skåneleden och Sverigeleden och kräver tillsyn
men inga större åtgärder. Skåneleden vänder inåt
genom Stora Hult by. Cykelförbindelsen mot Förslöv
använder allmän väg och bör ses över med avseende
på säkerhet. På sikt bör det skapas en separat
cykelbana längs vägen.

Planen föreslår ett större campingområde norr om
orten i ett läge där man enkelt kan ha kontakt med
stranden. En mindre del av området har en
markägare som intressent men den enda vägtillfarten
till detta är alltför dålig för att kunna realiseras
omedelbart. Campingen förutsätter att fler

bebyggelse kan motiveras för att ge permanent-
bostäder. Nya detaljplaner och bostadshus borde
kunna hämta inspiration från Stora Hults by. Det gäller
särskilt det föreslagna området söder om byn.

Totalt sett ger föreslagna nya bebyggelseområden
ca 100 nya bostadshus.Resterande lucktomter enligt
gällande detaljplaner som kan bebyggas ger
därutöver c:a 15 stycken bostäder.

markägare är intresserade så att vägen längre norrut
blir tillfart, vilket illustreras i planen, eller att annan
form av förbättrad vägtillfart.

Genomförande
Marken är privatägd. Större delen av föreslagen
mark för utbyggnad ägs av en markägare.
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SEGELSTORPSSTRAND,
ÄNGELSBÄCKSSTRAND
ÖLLÖV OCH ÖVRIGA
OMRÅDEN

Segelstorpsstrand, Ängels-
bäcksstrand och Öllöv

Nuläge
Segelstorpstrand/Ängelsbäcksstrand (S/Ä) bildar ett
kustsamhälle där Segelstorpsstrand är den södra
delen och Ängelsbäcksstrand den norra. Söder om
S/Ä finns Ranarps strand med en gles husrad längs
allmän väg närmast stranden. Strax nordväst om S/
Ä, separerad av ett fritt naturparti och utan
vägförbindelse med S/Ä ligger Öllövs strand. S/Ä
har ca 290 hus och Öllöv ytterligare c:a 40. C:a 20
% är permanentbostäder19 . Troligen finns de flesta
av dessa i Segelstorpsstrand där en del större hus
byggts medan Ängelsbäcksstrand ännu behåller sin
karaktär med små fritidshus mest i trä.

Hela denna kuststräckan har flera vägförbindelser
mot Grevie och Förslöv via allmänna och enskilda
vägar som på väg till dessa orter anknyter till och
passerar väg 1708 och byarna vid denna. Den bästa
förbindelsen är allmän väg 1719 som ansluter i S/
Äs södra del och leder mot Förslöv.

Landskapet förändrar karaktär ungefär där
Segeltorpsstrand övergår i Ängelsbäcksstrand. Det
större och öppnare slättlandskapet höjer sig och blir
mer brutet och småkuperat. Norr om Ängelsbäcks-
strand och söder om Segeltorpsstrand rinner
bäckarna Vadebäcken och Möllebäcken ut i
Skälderviken.

Stränderna här är de mest inbjudande och populära
på Bjärekustens sydsida vilket leder till trafikproblem
under högsäsong.

Mitt i samhället finns ett ”centrum” av större
parkering, tennisplaner, fotbollsplan, plats för
midsommarfirande och en sommaröppen livs-

medelsaffär.

Närmaste förbindelse med kollektivtrafik är linje 523
som går i väg 1708 längs kusten med hållplatser på
c:a 2 km  avstånd.

19 Den fasta befolkningen 2007 var ca 134 personer i statstikområdena runt dessa orter.

upprepade förfrågningar om att bebygga dessa.

Skydd och intressen
Kustremsan längs befintlig bebyggelse är natur-
reservat och tillhör kommunens naturvårdsplan.
Öllöv ansluter i norr till Vasaltheden som är nämnd
såväl i kommunens naturvårds- som i
kulturmiljövårdsprogram (se vidare kapitel
Delområde väster). Hela området ligger inom
landskapsbildskydd. I norra delen av Ängels-
bäcksstrand och längs kusten söderut finns forn-
minnen registrerade.

Markerna runt samhällena är i huvudsak åker med
inslag av ängar närmast bäckarna. Jordbruksmarken
är bra (klass 8 i klassificering från 1972) med
undantag av ett område i samhällets södra del (klass
5). Mellan Öllöv och Ängelsbäcksstrand har
markägare velat anlägga en golfbana. Förslaget har
väckt debatt. En programutredning har först
påbörjats och sedan avbrutits i ett beslut  av
Kommunfullmäktige.

Föreslagen utveckling
Planen föreslår en större utbyggnad av Segeltorps-
strand i den södra delen nära den viktigaste och bästa
tillfartsvägen och där åkermarken är sämst.
Ängelsbäcksstrand i den norra delen ligger i
huvudsak nedanför litorinavallen och planen
bedömer att man nu inte skall gå över denna och
exponera omfattande ny bebyggelse mot Grevie. Vid

Tidigare och gällande planer
S/Ä och Öllöv har utvecklats framför allt genom en
detaljplan från 1961 som reglerade tidigare
decenniers bebyggelse av fritidshus och gav möjlighet
till ytterligare ett par hundra bostadshus. Planen är i
det närmaste helt utbyggd. Enstaka lucktomter finns
kvar. Ett antal smärre grönområden inom planen
förvaltas av vägföreningen men har enskilda
markägare. Planavdelningen, Båsatds kommun har
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motiveras för att ge tillskott av permanentbostäder.

I Öllöv bör ingen vidare bebyggelseutveckling ske
så att inte ”mellanrummet ” mellan Ängelsbäcks-
strand och Glimminge plantering tätas till.

Föreslagna större nya bebyggelseområden ger c:a
60 hus. Utnyttjande av ”luckor” , delar av befintliga
grönområden och en smal rad komplettering nedan-
för litorinavallen kan ge ytterligare drygt 15 bostäder,
alltså totalt 75 hus. Antalet outnyttjade tomter inom
gällande detaljplaner är härutöver c:a 30 stycken.

Ett campingområde föreslås mellan huvud-
tillfartsvägen och Möllebäcken. Åkermarken är
sämst här, det blir lätt för campare att ta sig till
stranden och den hamnar i kontakt med föreslagen
cykelväg längs bäcken mot Förslöv. Området får

Segelstorpsbäcken och söderut har denna gräns i
landskapet planats ut. Befintlig gärdsgård norr om
Möllebäcken utgör här en fast gräns söderut för ny
bebyggelse. Bebyggelsen riktas mot Förslöv och
denna orts service. Området påverkas av buller-
mattor från flyget och hänsyn tas till dessa så att ett
område under bullermattan och mot befintlig
bebyggelse lämnas fritt (se kapitel Hälsa, risker
och skydd).

Utöver detta föreslås att befintlig bebyggelse
kompletteras genom att grönstrukturen ses över i
en särskild planutredning och att delar av oanvända
grönområden eventuellt kan bli tomter.

Den nya bebyggelsen föreslås fortsätta samhällets
karaktär och i huvudsak bli friliggande hus på relativt
stora tomter. Inslag av tätare gruppbebyggelse kan

Karta över markanvändningen i Segelstorpsstrand, Ranarpsstrand och Ängelsbäcksstrand.
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ett ”respektavstånd” mot befintlig bebyggelse
betingat också av bullerstörningar från flyget. Ett
alternativt läge för en camping skulle kunna vara norr
om Ängelsbäcksstrand där golfbana varit föreslagen.
Befintligt ”sommarcentrum” med dagligvaruaffär
föreslås ligga kvar.

De tre byarna har historiska anor. Kyrkbyn var sätet
för den ursprungliga Grevie socken och kyrkan
byggdes ursprungligen på 1100-talet. De två andra
byarna var socknens största byar. Alla tre
utvecklades ursprungligen längs vägar i öst-västlig
rikting. Ängelsbäck dessutom längs Vadbäcken

Grevie kyrkby
Grevie kyrkbys äldsta bykärna med kyrkan delas
idag av väg 105. En senare bebyggelse med
Montessoriförskola och äldreboendet Almgården
har vuxit upp en bit väster om kyrkan. Vägarna
genom kyrkbyn är alla genomgående med en
komplicerad korsning i väster men med större trafik
endast på väg 105. Åkagårdens golfbana ansluter
omedelbart söder om kyrkbyn där den också
avgränsas av synliga gravhögar och av ett par större
gårdar med djur.

Planen föreslår att bebyggelsen binds ihop med
bostäder på större delen av åkern mellan
kyrkogården och Montessoriskolan, norr om vägen
mot Ängelsbäck och längs vägen mot Grevie med
iakttagande av ett bulleravstånd mot väg 105. Denna
mark är också lämpat för verksamheter typ
småindustri. I det första området föreslås delen
omedelbart ovanför och öster om två gårdar inte
exploateras av hänsyn till dessa och till fornminnen
här. I det andra området måste också exploatering
föregås av vidare arkeologisk undersökning. Den
ursprungliga bymiljön bör vara inspiration till ny
bebyggelse och med en exploatering av friliggande

Genomförande
Marken är privatägd. Gång- och cykelförbindelsen
från stranden till Förslöv förutsätter avtal och
samverkan med markägare.

Byarna Grevie kyrkby,
Ängelsbäck och
Killebäckstorp

Karta över markanvändningen i Grevie kyrkby.

Karta över markanvändningen i Ängelsbäck.
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hus kan kyrkbyn i föreslagna områden utvidgas med
c:a 80 bostäder. Karaktären på vägarna genom
kyrkbyn måste förändras vid exploatering med
trottoarer längs dem så att genomfartstrafik inte
uppmuntras.

Ängelsbäck
Korsningen av genomgående vägar går utanför
husraderna i Ängelsbäcks bykärna som ligger längs
en väg av karaktär lokalgata. Vadbäcken delar
husraderna i mitten. Här finns fortfarande enkelt
trafikförsörjda luckor i bebyggelsen där planen
föreslår mer bostäder. En gravhög avgränsar
utbyggnadsmöjligheter mot Grevie backar. C:a 10
hus ryms.

Killebäckstorp
Killebäckstorp ligger i det sydvästra hörnet av Grevie
backar med en angöringsparkering till dessa. Här
ligger husen på ömse sidor om den genomgående
öst-västliga vägen och utbyggnad begränsas av
trafikproblem. Behovet att hålla ett skyddsavstånd
till en större djurgård i byns östra kant är en annan
begränsning. Planen föreslår en rad nya bostadshus
bakom de befintliga norr om vägen där en
försörjande vägslinga kan dras in. Totalt ryms c:a
10 hus.

I både Ängelsbäck och Killebäckstorp bör trafik-
säkerheten på den genomgående väg 1798 förbättras
genom utbyggnad av t.ex. gångbanor längs vägen.

Framtida utvecklingsalternativ
Ett problem i utvecklingen av byarna är att de korsas
av genomgående vägar. Ett av de alternativ till en
förbättring av förbindelsen med Torekov som
studerats skulle innebära att nya vägar dras utanför
byarna. Alternativet bedöms inte som ekonomiskt
realistiskt. Realismen skulle öka om utvecklingen i
byarna vore ännu större än den skisserade och
exploateringen här kunde bidra till finansiering av
vägen.

Andra byar och
bebyggelsegrupper

Planen vill uppmuntra till en fortsatt livskraftig
landsbygd med möjligheter för tillskott av permanent
bosättning och utvecklande av verksamheter i t.ex.
ekonomibyggnader. Mindre byar som Västra
Ljungby, Viarp, Krogstorp, Skeadal/Norrlycke och
en del andra husgrupper tål landskapsmässigt
enstaka bebyggelsetillskott inom ramen för riktlinjer
i kapitel Bebyggelsereglering.

Karta över markanvändningen i Killebäckstorp.
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