
Planprogram för Grevie Kyrkby,
Båstads kommun, Skåne län

2009-12-03
Reviderat 2010-03-01

PLANAVDELNINGEN BÅSTADS KOMMUN

Programsamrådshandling



Planprogram för Grevie Kyrkby                                  20010-03-01

2

adbäc e

Bäckebo

a-
gården

Skeadal

Killeröd

Larsbo

Almgården

Servicehus

RANARP

ÄNGELSBÄCK

ÄNGELSBÄCK

GREVIE

GREVIE

RAMSJÖÄNGELSBÄCK

GREVIE

KYRKOGÅRDEN

GREVIE

ÄNGELSBÄCK

RAMSJÖ

GREVIE

KVINNABÖSKE

SKEADAL

SKEADAL

KILLERÖD

Kvin
na

bö
sk

ev
äg

en

G
revie

byaväg

Ängelsbäcksvägen

Kyrkbyvägen

Grim
mes vä

g

Killerödsvägen

Sk
ea

da
lsv

äg
en

G
rim

m
es

vä
g

Marknadsvägen

Tingsvägen

K
illerödsvägen

1:3
1:5

3

1:7

1:6
1:8

1:10

1:9

3:1

9
9:

4:3

29:1

26:1

26:1

1:14

1:31

1:33

5:14

6:2

6:3
6:4

6:5

6:6

7:4
7:5

7:8 7:9

8:12

S:1

32:1

36:4

34:1

34:1

45:2

10:10

12:1

S:2

1:16

1:17

1:20
1:24

1:28

28:1

1:20

1:11

1:12

1:131:22

1:23
1:25

1:26
1:28

1:241:17

1:35

10:2711:26

2:23

2:24

2:25

2:26

2:16

2:27

3:18

5:34

5:37

44:1

45:110:4

10:18

10:12

S:1

S:9

S:4

2:6

2:31

2:32

8:11

36:2

S:8

10:32

1:3

1:9

3:12

3:13

3:16

9:2

28:26

1:10 1:29

53:1

1:36

S:6 S:7

25:1

31:1

31:1
31:1

33:2

39:2

6:7

57:1

21:4

21:4

26:2

16:6

16:7

21:5
26:11

5:70

10:6

10:9

10:14

10:19

S

Of
Of

S

S

Of

Of

Of

Planvgränsning för programområdet.

Programområdet sett ifrån nordöst.



2010-03-01                          Planprogram för Grevie Kyrkby   

3

Inledning/bakgrund
Till grund för planprogrammet ligger en förfrågan om detalj-
planeläggning för fem bostadstomter för friliggande hus på 
fastigheten Grevie 25:1, väster om Grimmes väg. Kommun-
styrelsen beslutade 2007-06-13 § 134 om detaljplaneläggning 
för detta ändamål. Då det fi nns större arealer av kommunalägd 
mark i Grevie Kyrkby väcktes frågan om att låta planläggningen 
omfatta även denna mark då den bedöms kunna vara attraktiv 
för presumtiva nya kommuninvånare bl a barnfamiljer. Kom-
munstyrelsen beslutade 2007-11-07 § 233 att detaljplaneuppdra-
get för Grevie 25:1 skulle utökas så att en större del av kyrkbyn 
med bl.a. kommunens mark skulle omfattas av planläggningen. 
Utökningen av den första planförfrågan innebär en fördel ur 
planeringssynpunkt eftersom det påkallar vikten av att ta ett 
helhetsgrepp som inbegriper hela Grevie Kyrkby. Genom att se 
på området som helhet skapas de bästa förutsättningarna  för en 
samordnad utvecklingen av byns framtida bebyggelse, kommu-
nikationer, service mm. 

Planprogrammets syfte, huvuddrag och mål
Planprogrammets syfte är att utröna vilka möjligheter Grevie 
Kyrkby har att utvecklas i framtiden. Programmet skall belysa 
befi ntliga förhållanden däribland riksintressen, landskapsbild, 
kultur- och naturintressen, bebyggelse, befolkning, kommuni-
kationer, teknisk försörjning etc, för att utifrån detta föreslå en 
lämplig bebyggelseutveckling, utbyggnad och förtätning av Gre-
vie Kyrkby.

Föreliggande planprogram skall ses som en vägledande förstu-
die inför ovan nämnda detaljplaner och kommande framtida 
detaljplaneläggning. Planprogrammet utgör det första inledande 
skedet i den formella processen när man arbetar fram en detalj-
plan för ett område. Samma planprogram kan utgöra grunden 
för en eller fl era detaljplaner.

Grevie Kykby (plandata) 
Grevie Kyrkby är beläget på en platå nedanför Hallandsåsens 
sydsluttning och ligger nästan precis mitt emellan Förslöv och 
Grevie utmed väg 105 i kommunens sydvästra del. Det område 
som planprogrammet innefattar - Grevie Kyrkby med omgiv-
ning - har sina beränsningar enl följande: I söder utgör golfba-
nan, rondellen på väg 105 samt kyrkbyns naturliga avgränsning 
mot omgivande åkermark gränsen för programområdet. I öster 
utgör åkermarken öster om bebyggelsen utmed Kyrkbyvägen 
samt väg 105 gräns för området. Avgränsningen i norr utgörs av 
vägskälet mellan väg 105 och Grimmes väg samt i väster åker-
marken en bit väster om befi ntlig bebyggelse utmed Grimmes 
väg samt lantgården i sydväst. Kommunen äger ett stort mark-
område centralt inom programområdet, dessutom äger kyrkan 
en del mark utöver kyrktomten och begravningsplatsen men i 
övrigt är marken privatägd inom området.
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Tidigare ställningstagande

Översiktsplan för Båstads kommun
Aktuella bebyggelseförfrågningar och ideér stämmer väl med 
intentionerna för Grevie Kyrkby i antagen översiktsplan. Den 
nya översiktsplanen för Båstads kommun (september 2008) ger 
utrymme för ökad bebyggelse i anslutning till Grevie Kyrkby. 
Planen föreslår ny bostadsbebyggelse både öster och väster om 
Grimmes väg samt mellan Marknadsvägen och Tingsvägen. 
Bebyggelseområdena tar hänsyn till den befi ntliga djurhållande 
gården i det sydvästra hörnet av planområdet samt ett skyddsav-
stånd till väg 105 med hänsyn till trafi kbuller. I översiktsplanen 
anges också att den ursprungliga bymiljön kring kyrkan och den 
gamla byvägen bör utgöra inspiration till ny bebyggelse vid en 
utbyggnad och förtätning av byn. Likaså anger ÖP:n stråk fria 
från bebyggelse som skall fungera som natur- och rekreations-
områden.  

Vid sidan av Förslöv skall Grevie fungera som centrum för den 
södra delen av Bjärehalvön, dit nya verksamheter av handels- 
och servicekaraktär i första hand skall lokaliseras. Grevie Kyrk-
by ligger ca 3 km från Förslöv och ca 2,5 kilometer från Grevies 
handelcentrum, varför en lokalisering av nya bostäder i dess 
anslutning bedöms vara lämplig. Med en framtida pågatågssta-
tion i Förslöv (och kanske också Grevie) skapas goda möjlighe-
ter till pendling med tåg för nya och befi ntliga invånare i Grevie 
Kyrkby.

Bebyggelse utmed Kyrkbyvägen.

Grevie kyrka från norr.

Bebyggelse i närheten av kyrkan.

Lantgården i områdets sydvästra del. Grevie Kyrkby; utdrag ur kommunens översiktsplan.
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Riksintressen
Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för friluftsliv en-
ligt 3 kap 6 § MB, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1, 2 
§§ MB samt kustzon av riksintresse enligt 4 kap 1, 4 §§ MB. 

Kulturmiljöprogram för Båstads kommun
Bjärehalvön utgör ett unikt område med dess höga bevarandegrad 
av fornlämningar från Bronsåldern. Kombinationen av monumen-
tala gravhögar, skålgropar, fossila åkrar och funna praktföremål 
är mycket anmärkningsvärd. Tillsammans ger dessa lämningar en 
förståelse för skida delar av livet under Bronsåldern. Gravhögarna 
härstammar från en tid då man utnyttjade topografi ska skillnader 
för att manifestera sitt territorium. Högarna dominerade landskapet 
och var menade att synas på långt håll. Det är därför betydelsefullt 
att tydliggöra detta genom att bibehålla det öppna landskapet kring 
högarna och åskådliggöre dem i sitt sammanhang. Naturbetesmar-
kerna som nyttjats på samma vis i tusentals år utgör tillsammans 
med de synliga fornlämningarna en helhet med få motsvarigheter i 
övriga Sverige. En av de mest storslagna gravhögarna inom Grevie 
socken är Tingshögen vid Grevie Kyrkby.

Skyddsavstånd
På ömse sidor om både väg 105 (Grevie Byaväg) och Grimmes väg 
fi nns krav på ett 12 meters skyddsavstånd till bebyggelse. Dessut-
om bör bebyggelse inte placeras allt för nära den gård som bedriver 
ett aktivt lantbruk i programområdets sydvästra del.

Kommunala beslut
Till grund för planprogrammet ligger en förfrågan om detaljplane-
läggning för bostadstomter för friliggande hus på fastigheten Gre-
vie 25:1, väster om Grimmes väg, vilket kommunstyrelsen fattade 
beslut om att pröva i detaljplan 2007-06-13 § 134. Kommunstyrel-
sen beslutade sedan 2007-11-07 § 233 att detaljplaneuppdraget för 
Grevie 25:1 skulle utökas så att en större del av kyrkbyn med bl.a. 
kommunens mark skulle omfattas av planläggningen. 

Miljöbedömning
Det planprogrammet syftar till antas inte innebära någon betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig på följande:

• Programmet syftar till att möjliggöra för en utökad bostadsbebyg-
gelse i Grevie Kyrkby.
• Programmet möjliggör inte för miljöstörande verksamhet.
• Området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, friluftsliv 
samt kustzonen. Riksintressena bedöms inte påverkas för hänsyn 
kommer tas till friluftslivet  genom sammanhängande grönstråk och 
rekreationsområden i de nya bostadsområdena.    
• Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors 
hälsa eller säkerhet.
• Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas.
• Gravhögar och andra kända fornlämningar fi nns inom området 
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och kan komma att bli föremål för utredning och ev undersök-
ningar.

Mot bakgrund av ovanstående bedöms föreslagen utveckling en-
ligt planprogrammet sammantaget inte ge en sådan miljöpåver-
kan att ett upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning enligt 
miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms vara nödvändig. Till grund 
för ställningstagandet ligger en behovsbedömning upprättad 
2009-10-15 och genomförd enligt kriterierna i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivning (19998:905). Samråd med Länssty-
relsen avseende behovsbedömningen kommer att ske i samband 
med programsamrådet.

Landskap, toppografi , vegetation
Grevie Kyrkby ligger på lite av en långsträckt platå eller snarare 
höjdrygg på Hallandsåsens sydsluttning. Utsikter från befi ntlig 
bebyggelse fi nns både ut över Skälderviken och Kullaberg men 
även upp mot åsens sydsluttning. På långt håll men också inom 
området upplevs tornet på Grevie Kyrka samt vattentornet som 
två påtagliga landmärken för byn. Marken inom programområ-
det har med några få undantag inga påtagliga höjdskillnader utan 
utgörs i stort av fl ack, svagt sluttande mark. Ett av undantagen 
är den nordligaste delen av området som utgörs av en relativt 
brant slänt ner mot Vadbäcken. Utanför programområdet bre-
der, i väster, åkrar och ängar, med näst intill fri utsikt, ut sig 
ner mot havet. I öster tar ett mer småbrutet landskap vid, innan 
Hallandsåsen tar över och dominerar vyn åt detta håll. I söder 
ligger Åkagårdens golfbana med sitt tillrättalagda landskap. 
Området som helhet utgörs av öppen mark med inslag av vege-
tation iform av Kyrkogårdens, Montesorieskolans och de privata 
trädgårdarnas träd och vegetation. I odlingsrösen och utmed 
stengärdsgårdar växer mindre träd varierat med en mängd olika 
buskar, vanligt förekommande arter är rönn, apel, hägg, hagtorn, 
slånn, hassel etc. Det enda något mer sammanhängande skogs-
partiet fi nns i områdets sydöstra del, väster om Grevie Bya väg 
(väg 105) och norr om Kyrkbyvägen. Skogsdungen med stort 
inslag av al är dock ganska otillgänglig eftersom marken är sank 
och vegetationen tät och snårig. Vid en närmare titt på Skånska 
rekognoseringskartan från 1812 ser man att skogspartiet utgör 
en rest från en större sammanhängande våtmark som då också 
sträckte sig över den mark som kommunen i dag äger väster om 
väg 105.
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Skiss över förutsättningar för framtida bebyggelseutveckling i Grevie Kyrkby.
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 Kulturhistoria 
Grevie Kyrkby vittnar om hur de allra fl esta byar sett ut runt om 
i Sverige från järnålderns senare del fram till skiftesreformerna 
i början av 1800-talet. Marken i byn var då indelad i inägor och 
utmark. Inägorna bestod av åkrar och ängar och var hägnad till 
skydd för kreaturen, som gick på sommarbete på den ohägnade 
utmarken. Utmarken var framförallt gemensam betesmark utan-
för byarna.

Bykärnan var ofta placerad mellan inägorna och utmarken och 
i de större byarna låg gårdarna samlade i klungor eller rader 
utmed en bygata. Till varje gård hörde en mindre tomt för hus-
hållsodling. Från bygatan ledde en fägata, längs vilken djuren 
kunde föras till och från utmarken. Bygatan fi nns väl bevarad 
genom Grevie Kyrkby. Kyrkbyvägen och dess förlängning i 
Tingsvägen är en tydlig rest från ett levande bysamhälle.  

För att åstadkomma ett effektivare jordbruk inleddes skiftes-
reformerna i Sverige i mitten av 1700-talet. Reformerna gick 
i stort ut på att samla en gårds ägor skulle samlas till ett och 
samma ställe. De två första reformerna storskifte och enskifte 
genomfördes endast på ett fåtal ställen på Bjäre, då de mötte 
stort motstånd i och med dess radikala bestämmelser. Laga 
skifte, som var av något mildare slag, påbörjades i Grevie 1837. 
Här fanns då femton gårdar och sju gathus. Efter skiftet fl yttade 
ett antal bönder ut från bykärnan och de två större gårdarna inne 
i byn delades på två medan mindre gårdar slogs samman eller 
fl yttades närmare nya ägor. 

Grevie Kyrkby med omgivningar vid 1800-talets början (Skånska 
rekognoseringskartan från 1812).
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Grevie Kyrka

Skiftena innebar så småningom en upplösning av byarna och en 
stor förändring av odlingslandskapet. Omfattande nyodlingar 
påbörjades och åkerarealen ökades kraftigt. Skiftesreformerna är 
de som främst präglat det landskap vi ser idag. Då nya områden 
togs i anspråk liksom nya gränser skulle markeras växte sten-
gärdesgårdar upp, vilka än idag utgör både fysiska som juridiska 
gränser.

Under 1850-talet började de första järnvägarna byggas i Sverige. 
Västkustbanan påbörjades 1874 och öppnade för trafi k 1885. Då 
Västra Karup undantogs från järnvägssträckningen för att åstad-
komma en så rak väg som möjligt mellan Båstad och Förslöv 
kom Grevies station att hamna två kilometer norr om samhäl-
let. På platsen fanns då inga hus, men allteftersom växte Gre-
vie samhälle kring den nya stationen och blev en betydelsefull 
samlingspunkt för den omgivande jordbruksbygden med ett rikt 
utbud av rörelser för handel och hantverk. Grevie Kyrkby, som 
den gamla bykärnan kom att kallas, slutade emellertid växa och 
inga större förändringar har skett sedan dess. 

Grevie kyrka
Grevie kyrka härstammar ifrån 1100-talet eller början av 
1200-talet. Kyrkan var från början liten och rymde ett 80-tal 
personer. Då församlingen växte ökade behovet av en rymligare 
kyrka, varpå denna byggdes ut åt norr år 1804. De medeltida 
fönstren förstorades och samtidigt som korväggarna fl yttades 
ut höjdes taket. Det ursprungliga tornet, som även tjänade som 
försvarstorn, revs 1850 då det var i dåligt skick och byggdes upp 
på nytt. Tornet förseddes med två kyrkklockor, varav den ena 
fi nns kvar idag. Grevie kyrka var tidigare huvudkyrka i Grevie 
och Förslöv pastorat. Då prästgården brann ner 1533 hade man 
inte råd att återuppbygga denna, varpå prosten fl yttade till sin 
annexgård i Förslöv. 

Arkeologi, fornlämningar

Gravhögar
Söder om Grevie kyrka, vid nuvarande vattentornet, ligger en 
gravhög som kallas ”Tings höj”. Vid samma plats lär det även 
ha funnits en marknadsplats som var av betydelse i Skåne fram 
till mitten av 1500-talet, varefter andra marknader allt mer tog 
över. Invid Ålderdomshemmet Almgården ligger ytterligare en 
gravhög ”Grimmes höj” och ännu en bit norrut på östra sidan 
om Grimmesväg ligge ”Annehögen”. Gravhögarna är från 
bronsåldern och ingår i ett stråk av högar som går genom Grevie 
Kyrkby vidare norrut, varav Tingshögen utgör en av de mest 
storslagna i trakten. 

Namnet Grevie uttala-
des förr grä’ve och är 
troligen ursprungligen 
en böjningsform av en 
appelativ sammansätt-
ning gravhøgh – grav-
hög.
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Fornlämningar
Utöver gravhögar fi nns det på många andra ställen inom pro-
gramområdet registrerade fornlämningar vilket gör att det vid 
framtida detaljplaneläggning kommer behöva göras arkeologiska 
utredningar i samband med planarbetena. Ett boplatsområde, 
RAÄ 356, påträffades i samband med ledningsgrävning på 
1980-talet, där dryga 10-talet härdar hittades. Ytterligare ett om-
råde med några härdar, RAÄ 355, hittades vid samma tillfälle. 
Fornlämningarnas placering syns på kartbilden nedan.

Arkeologisk utredning
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut att, genom detalj-
plan, pröva möjligheten att bygga ett antal bostäder på en del av 
fastigheten Grevie 25:1 (fastigheten belägen i programområdets 
norra del) har, på uppdrag av Länsstyrelsen, Wallin kulturland-
skap och arkeologi genomfört en arkeologiskutredning (rapport 
2009:12) inom aktuellt område. Genom utredningen hittades 
ett fåtal stolphål, härdbottnar och gropar inom områdets höjd-
rygg. Anläggningarna var av förhistorisk art och kan ha utgjort 
en tillfällig boplats i samband med anläggandet av gravhögen, 
Annehögen. Bevaringsgraden var dålig inom området och inga 
ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga. 

Kartbild från den arkeologiska utredningen som gjordes våren 2009 för en 
del av fastigheten Grevie 25:1. Undersökningsområdet är markerat med röd 
skrafering. Områden och platser med fornlämningar har blå skrafering eller 
punktmarkering. Dessutom redovisas några av lämningarna med  fornmin-
nesbeteckning
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Naturvärden, biotoper
Programområdet innehåller ingen skyddsvärd natur enligt 
Båstads kommuns naturvårdsprogram. Däremot fi nns inom 
området enskilda objekt så som stengärdsgårdar, rösen etc som 
omfattas av det generella biotopskyddet enl 7 kap 11§ MB.

Geologi
Geotekniska undersökningar kan komm att behöva genomföras i 
samband med detaljplaneläggning.

Bebyggelse
Grevie Kyrkby i planprogrammets bemärkelse består egentligen 
av två delar; dels av bebyggelsen, i den gamla bykärnan, runt 
kyrkan, dels av bebyggelsen utmed Grimmesväg fram till och 
omkring Montesorieskolan. I samband med att västkustbanan 
togs ibruk i slutet av 1800-talet och Grevies stationssamhälle 
började utvecklas ca två km från den ursprungliga kyrkbyn så 
avstannade tillväxten här. 

Bostadsbebyggelsen i Grevie  Kykby utgörs i stort av äldre 
bebyggelse i en till en och enhalvplans hus, endast i undantags-
fall två våningar. Friliggande mindre hus förekommer blandat 
med mindre och något större avstyckade gårdar. Utöver denna 
bebyggelse fi nns också ett par byggnader som sticker ut och 
därmed skapar en kontrast till den äldre lågmälda bebyggelsen. 
Dessa byggnader är givetvis Grevie Kyrka men också vattentor-
net, Montessoriskolan (fd Grevie Sparbank) och  Äldreboendet 
Almgården. Flera av dessa byggnader syns på långt håll och 
utgör tydliga landmärken både inom området men också utifrån 
landskapet sett. 

Vattentornet tillkom 1966 i samband med att vatten- och av-
loppsledningsnätet byggdes ut. Grevie Sparbank (Montesorie 
skolan) byggdes 1936 efter att först varit placerad vid Bokesli-
den, vilket då varit en strategisk placering i och med att Förslöv 
saknade bankkontor. Almgården byggdes först i Grevie by 1895, 
men fl yttades och återuppfördes i närheten av Kyrkskolan, från 
1884. 1957 byggdes ett nytt ålderdomshem i anslutning till det 
gamla. Detta byggdes i form av en skånsk gård med fyra längor 
kring en sluten gård. Den ursprungliga byggnaden byggdes om 
året därpå.

Befolkning
Inom området för planprogrammet bor det ca 90 personer.

Vägar och trafi k (trafi kbuller)
Grevie Kyrkby genomkorsas och berörs av ett fl ertal vägar. 
Den väg som utgör den största påverkan på byn är väg 105 som 
förbinder Västra Karup, Grevie, Grevie kyrkby samt Förslöv 
med motorvägen (väg E6/E20) vid Hjärnarp. Väg 105, genom 
Grevie Kyrkby, är relativt hårt belastad med en stor andel tung 
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trafi k eftersom den utgör genomfatrsleden till och från tätorterna 
på Hallandsåsens sydsida. Trafi kmängden på vägen är ca 4500 
fordon per dygn varav 330 utgörs av tung trafi k, vägen är även 
skyltad led för faligt gods. Ett antal bostäder ligger mycket nära 
väg 105 i kyrkbyns södra del, i anlutning till korsningen  med 
Kyrkbyvägen. Vägens hastighet är på samma sträcka sänkt från 
70 km/h till 50 km/h 

Utöver väg 105 och Kyrkbyvägen går Grimmes väg, Marknads-
vägen och Tingsvägen genom programområdet. Ängelsbäcksvä-
gen ansluter till området i väster och Skeadalsvägen i öster. Alla 
dessa vägar är mindre asfalterade landsvägar med en skyltad has-
tighet på 70 km/h, hastighetsbegränsning på 50 km/h råder dock 
genom kyrkbyn. Trafi kmängden på dessa vägar ligger mellan 
230 till 850 fordon per dygn.

Ut med västra sidan av väg 105 fi nns gång- och cykelväg.

På båda sidor om väg 105 samt Grimmes väg är skyddsavståndet 
till ny bebyggelse 12 m.

Kollektivtrafi k
Idag passerar Buss 513 mellan Ängelholm och Båstad program-
området. Busshållplats fi nns utmed väg 105 i anslutning till 
korsningen med Gamla Kyrkbyvägen. Enstaka turer går också, 
morgon och kväll, förbi skolan och angör busshållplats i anslut-
ning till denna. Buss 513 mellan Ängelholm och Båstad via bl a 
Grevie Kyrkby trafi kerar måndag-fredag sträckan med 25 turer i 
vardera riktningen, på lördagar 14 turer och på söndagar 6 turer i 
vardera riktningen.

Järnvägsförbindelse Förslöv - Grevie
I samband med att tunnelbygget blir klart genom Hallandsåsen 
fi nns stora förhoppningar om en station i Förslöv och kanske 
också station i Grevie. Ännu är det dock inte klart om en station i 
Förslöv hamnar utmed den gamla järnägssträckningen, dvs inne i 
Förslövs samhälle eller utmed järnvägens nya sträckning. Oviss-
heten om det möjligen blir en station också i Grevie är ännu 
större. En station i Grevie förutsätter att pågatåg till Förslöv och 
vidare till Grevie går på den gamla järnvägssträckningen. Utred-
ningar som skall tjäna som underlag för beslut om stationer i de 
båda orterna håller på att arbetas fram av kommunen och Ban-
verket. Blir det i framtiden pågatåg till Förslöv och kanske också 
till Grevie kommer med all sannolikhet nuvarande busslinje 
(513) inte att fi nnas kvar i sin nuvarande sträckning. Invånarna i 
Grevie Kyrkby kan i ett sådant läge bli hänvisade till stationerna 
i Förslöv och Grevie för att kunna åka kollektivt.  Avståndet från 
Kyrkbyn till båda dessa lägen är inte längre än att detta kan bli 
resutatet.

Gång- och cykelväg utmed väg 105.
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Teknisk försörjning
Det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet är utbyggt 
till och inom programområdet. En av kommunens huvudvatten-
ledningar går i nordsydlig riktning genom området från vat-
tentornet i söder och i princip rakt norrut. I övrigt fi nns dräne-
ringsledningar inom området som bl a avvatnar kommunens 
mark. Dessa ledningar omfattas av ett dikningsföretag från 1950 
”Grevie-Ramsjö dikningsföretag 1950”.

Vattentäkt / grundvattenförekomst
En bit väster om programområdet fi nns en av kommunens vat-
tentäkter med kringliggande vattenskyddsområde. Enligt vat-
tenmyndighetens statusklassning uppnås inte kvalitetskraven 
beträffande kemisk status för vattentäkten och det är därför av 
vikt att framtida planer inom programområdet inte påverkar vat-
tentäkten negativt i detta avseende.

Vägar och ledningar inom programområdet.

Väg 105

G
rim
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Kyrkbyvägen

Tingsvägen

Marknadsvägen

Sked
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Ängelsbäcksvägen
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Tidigt samråd
Under vårvintern 2009 genomfördes ett tidigt samråd med 
boende i Grevie Kyrkby för att på så sätt ge inblick i kommande 
planer för byn och samtidigt ge möjlighet till påverkan och in-
samling av platsspecifi ka förutsättningar.

Vid två tillfällen, 12 februari och 5 mars 2009, inbjöds invånarna 
i byn till samråd och diskussion med utgångspunkt i de fråge-
ställningar och punkter som presenterats redan i inbjudan. Vid 
det första sammanträffandet redovisade planavdelningen, utifrån 
tre olika utvecklingsskisser, sin syn på några av förutsättning-
arna och möjligheterna för bebyggelseutveckling för att stimu-
lera tankar och samtal. I smågrupper diskuterades sedan bland 
annat följande frågeställningar: Hur mycket skall byn växa? Hur 
omfattande tillväxt är realistisk på kort och lång sikt? Vilka olika 
utbyggnads etapper är lämpliga? Vidare funderades det kring 
frågor om vilken form av bebyggelse som är lämplig. Vilka 
hustyper och skall annat än bostäder rymmas i byn? Möjlighet  
att ställa frågor till kommunens planchef och planarkitekt kring 
tankar och funderingar fanns också. Det första mötet avrundades 
efter ett gemensamt beslut om att dialogen mellan invånarna 
kunde fortsätta under en tid framåt och att de som sedan, i grupp 
eller enskillt, ville framföra synpunkter skriftligen, via kartor el-
ler bilder, eller på annat sätt fi ck göra det innan ett visst datum.

Vid det andra mötet inledde Kristina Lindgren med en intres-
sant kortare historisk redogörelse som en bakgrund till Grevies 
Kyrkbys nuvarande utseende. Härefter redovisades sedan de 
synpunkter som kommit in så att alla närvarande fi ck del av 
varandras synpunkter. På detta vis fanns förhoppningar om att 
även få belyst frågor kring vilken livsmiljö Grevie kyrkby är. 
Om det är en plats där nya människor gärna bosätter sig och är 
det bra att stimulera till mer boende här. Vad är bra? Vad saknas? 
Styrkor, svagheter, möjligheter, hot? Finns det en egen karaktär 
och vilken är den? 

Synpunkterna som inkom och som sedan redovisades klargjorde 
tydligt att det från invånarnas sida fanns både dem som var po-
sitiva till en möjlig framtida utveckling samtidigt som det fanns 
de som var mindre positiva till det.

Inkomna och framförda synpunkter i samband med det tidiga 
samrådets ligger utanför den formella planprocessen, vilket 
innebär att det nedan endast följer en grov sammanfattning av 
det som framfördes och diskuterades. Av vikt är därför att man 
under fortsatt planprocess igen framför sina synpunkter. Erhållen 
information och kunskap har tillsammans med förutsättningar, 
möjligheter och politiska beslut utgjort grunden för planpro-
grammets förslag till Grevie Kyrkbys fortsatta utveckling.  De tre olika utvecklingsskisserna 

som utgjorde diskussionsunderlag 
vid det första mötet den 12/2 2009.
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Sammanfattning av framförda synpunkter 
Frågeställningen kring om Grevie Kyrkby är tillräckligt nära 
som upptagningsområde för nya kollektivtrafi kknutpunkter i 
form av ev pågatågstationer i Förslöv och Grevie diskuterades. 
Dessutom ställdes frågan huruvida Grevie Kyrkby verkligen är 
rätt plats att satsa på en så storskalig bostadsutbyggnad.

Ett fl ertal av invånarna i Grevie Kyrkby kan accepera en försik-
tig komplettering av låg, friliggande bebyggelse inom fastighe-
ten Grevie 25:1, väster om Grimmes väg, samt inom den cen-
tralt belägna, kommunägda marken på Grevie 28:1. Motstånd 
fi nns mot att planlägga  för ytterligare bebyggelse ”framför” 
befi ntlig bebyggelse väster om Grimmes väg. Uppförande av ny 
bebyggelse på  andra ställen än de två förstnämnda är många 
frågande inför. Dock fi nns det markägare som uttryckt sin vilja 
till förmån för förtätning på andra ställen. Bevarande av sikt-
linjer mot Grevie Kyrka anses vara viktigt liksom att beakta den 
kulturhistoriska aspekten i form av närmiljön kring kyrkan.

En mängd synpunkter har framförts om befi ntlig trafi ksituation i 
Grevie Kyrkby. Problem fi nns med den stora mängden trafi k som 
trafi kerar väg 105 genom byn. Trots att skyltad hastighet är 50 
km/h är det en stor andel av trafi ken som håller betydligt högre 
hastighet. Störst olägenhet bidrar den tunga trafi ken med. Öns-
kemål framfördes om att något måste göras åt befi ntlig situation 
innan man planear för nya bostäder i området.

Fastighetsägaren som bedriver lantbruk med djurhållning 
i programområdets sydvästra del uttrycker farhågor om att 
en utökad bebyggelse med bostäder i Grevie Kyrkby kommer 
innebära begränsninar för hans näringsverksamhet. Önskemålet 
från hans sida är att man beaktar skäliga skyddsavstånd till ny 
bebyggelse med hänsyn til hans verksamhet så att risk för stör-
ningar från lantbruket undviks.

Förslag har framförts till vad områden med bebyggelse kan 
innehålla utöver bostäder. Synpunkter har framförts om en 
gemensam mötesplats för byn, en gemensam byggnad som 
förutom möjlighet till möten - restaurang, rekreation eller dyl 
skulle kunna innehålla ett utbildnings- och utvecklingscentrum 
av något slag i samverkan med någon folkhögskola eller annan 
institution. Ett annat förslag som inkommit är att man borde un-
dersöka möjligheterna till att kunna bygga ett Hospice för svårt 
sjuka i livets slutskede.

Synpunkter om vilken typ av bostäder man bör planera för har 
också framförts. Friliggande bebyggelse i ett plan med låg tak-
vinkel framförs som fördelaktigare än tätare bebyggelse som är 
något högre. Önskemål om seniorbostäder har också framkom-
mit likaså bör utbyggnadsmöjligheter för befi ntligt äldreboende 
också beaktas.

Bilder ifrån det tidiga samrådet med invå-
nare i Grevie Kyrkby. Församlingshemmet 
i Grevie Kyrkby 12/2 2009.
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Inriktning / förslag till bebyggelse-
utveckling
För den nya bebyggelsen föreslås ursprung-
lig by tjäna som inspiration och kyrkan skall 
framhävas och förstärkas som landmärke. En 
annan grundtanke i planprogrammets utveck-
lingsskiss är att genom ny bebyggelse knyta 
samman de två delar som Grevie Kyrkby 
består av idag. Bebyggelse föreslås därför 
på större delen av markområdet som ligger 
mellan Montessoriskolan och kyrkan samt 
på det centrala markområde som kommunen 
äger. Ny bebyggelse föreslås bli 1 - 1 1/2 vå-
ning  i området mellan skolan och kyrkan och 
1-2 våningar, samt i enstaka fall något högre, 
inom den mark som kommunen äger. Vidare 
föreslås i utvecklingsskissen möjlighet till att 
pröva ny bebyggelse inom ett område söder 
om Kyrkbyvägen samt i området norr om 
Tingsvägen. Inom båda dessa områden före-
slås bebyggelse i 1 - 1 1/2 våningar. I de södra 
delarna av programområdet föreslås även 
möjlighet att pröva en begränsad förtätning 
inom två mindre områden, det ena ligger i 
anslutning till de två gårdarna vid vattentornet 
och det andra i bebyggelsen söder om Kyrk-

byvägen men väster om väg 105. Ny bebyg-
gelse föreslås slutligen också väster om befi ntlig 
bebyggelse utmed Grimmes väg. Även här är 
det tal om lägre bybyggelse i max 1 1/2 våning. 
Här fi nns också inlagt ett område för utvidgning 
av äldreboendet Almgården. I utvecklingsskis-
sen fi nns även markområden utlagda som reserv 
för en eventuell utvidgning av  Montessorisko-
lan respektive kyrkogården. I korsningen mellan 
Grimmes väg och Marknadsvägen föreslås en 
centrumplats i form av ett torg där det utöver 
bostäder fi nns möjlighet för verksamhet och 
handel. Som avskärmning mot väg 105 föreslås 
ett större sammanhängande grönmråde som 
också integreras med närliggande bostadsområ-
de. Hänsyn skall tas till lantbruket med djurhåll-
ning i programområdets sydvästra del genom 
beaktande av skyddsavstånd.

Två utvecklingsskisser som exempel på framtidsscenario för ny bebyggelse i Grevie Kyrkby.
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Ny bebyggelse för bostäder 
i 1 - 1 1/2 våningar. Frilig-
gande,  parhus och radhus. 
Vidare prövning sker genom 
detaljplan

Ny bebyggelse för bostäder 
i 1-2 våningar i enstaka fall 
något högre. Friliggande, 
parhus, radhus och lägenheter. 
Vidare prövning sker genom 
detaljplan.

Ny bebyggelse för 
bostäder i 1 - 1 1/2 
våningar. Frilig-
gande,  parhus 
och radhus. Vidare 
prövning sker ge-
nom detaljplan.

Bykärna / torg  
Utöver bostäder, 
utrymme för någon 
verksamhet

Reserv mark för 
kyrkogården

Grönområde integrerat med 
bostäderna som också utgör 
skyddszon mot väg 105.

Eventuell komplettering 
av 1-2 mindre, friliggande 
bostadshus i 1 våning. Av-
stånd till vattentornet bör 
beaktas. Vidare prövning 
sker genom bygglov.

Eventuell komplettering 
med några, bostadshus i 
1 - 1 1/2 våning. Vi-
dare prövning sker genom 
bygglov.

Befi ntligt gönom-
råde som sparas 
och utvecklas för 
närrekreation.

Ny bebyggelse för 
bostäder i 1 - 1 1/2 
våningar. Frilig-
gande,  parhus 
och radhus. Vidare 
prövning sker ge-
nom detaljplan.

Reserv 
mark för 
skola !!Kyrkan som 

landmärke

Område för bostäder

Grönområde

Område för skola

Område för kyrkogård

Bykärna / Torg

Skyddsavstånd till lantbruk

Område för 
utvidgning av 
äldreboende

Område för äldreboende

VÄG
 105

Marknadsvägen
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Tingsvägen

Kyrkbyvägen

Utvecklingsskiss 2010-03-01
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Summering och ställningstagande efter genom-
fört programsamråd.

Föreliggande planprogram har varit ute på programsamråd under 
tiden 7 december 2009 till den 25 januari 2010. Inkomna syn-
punkter från sakägare, boende, myndigheter med fl era har sam-
manställts och kommenterats i en programsamrådsredogörelse, 
daterad 2010-02-20, vilken utgör bilaga till detta planprogram.

Inkomna synpunkter under programsamrådet överensstämmer i 
stort med de synpunkter som framfördes redan under det tidiga 
samrådet våren 2009 och som sammanfattats på sidan 15. Nedan 
redovisas i korthet de synpunkter som främst har framförts samt 
kommunens ställningstagande till dessa.

• Programområdets läge i förhållande till framtida stationslä-
gen i Förslöv och eventuellt också i Grevie har ifrågasatts. 
Är Grevie Kyrkby rätt plats att bygga bostäder på?       

Kommunens ställningstagande: Grevie Kyrkby är ett eta-
blerat samhälle med historiska anor och har redan samhälls-
service i form av förskola, skola, äldreboende, kyrka och 
församlingsgård. Det ansluter också direkt till en golfbana. 
Motiv för tillväxt i Grevie Kyrkby fi nns även om busslinje 
513 framtid är oviss och avståndet till kommande stationslä-
gen kommer att vara 2,5 - 3 km.

• Befi ntlig, besvärande trafi ksituation i Grvie Kyrkby har be-
lysts och man är frågande till hur ytterligare bostadsbebyg-
gelse påverkar denna. 

Kommunens ställningstagande: Vid en större utökning 
av bostadsbebyggelse i Grevie Kyrkby krävs en översyn av 
trafi ksituationen i byn vilket kommer att innebära att vägar 
och gators utformning och funktion i viss mån kommer att 
förändras. I detta arbete bör man beakta och främja förbätt-
ringar för befi ntliga bostäder. Förändringar av de allmänna 
vägarna där Vägverket är väghållare förutsätter dock Väg-
verkets medverkan så kommunen råder inte ensam över 
frågan.

• Åsikter om var och var man inte kan acceptera ny bostads-
bebyggelse har framförts. Ett fl ertal av invånarna i Grevie 
Kyrkby kan accepera en försiktig komplettering inom fast-
igheten Grevie 25:1, väster om Grimmes väg, samt inom 
den centralt belägna, kommunägda marken på Grevie 28:1. 
Uppförande av ny bebyggelse på  andra ställen än dessa två  
är många frågande inför.
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Kommunens ställningstagande: Kommunens anser inte att 
planprogrammet skall ändras gällande föreslagna områden 
för ny bebyggelse. Kommunen står fortfarande fast vid att 
det är av vikt att vidare, genom detaljplaner och bygglov, 
pröva en möjlig utökad bostadsbebyggelse i Grevie Kyrkby i 
enlighet med intentionerna i Översiktsplanen. Realiserandet 
av föreslagna områden enligt planprogrammet är dessutom 
avhängigt markägarens vilja att pröva frågan vidare. Kom-
munen kan endast råda över genomförandet på sin egen 
mark. 

• Vikten av ny bebyggelses utformning och karaktär har fram-
förts. Friliggande bebyggelse i ett plan med låg takvinkel är 
mer önskvärd än tätare bebyggelse som är något högre.

Kommunens ställningstagande: För den nya bebyggelsen 
skall ursprunglig  by tjäna som inspiration och kyrkan fram-
hävas och förstärkas som landmärke. Inom alla områden av-
seende föreslagen ny bebyggelse, kommunens markområde 
undantaget, föreslås bebyggelse i form av friliggande hus, 
parhus eller radhus i max 1 1/2 våning. Inom kommunens 
mark möjliggörs för uppförande av bostäder i två våningar 
och i enstaka fall något högre för att, i anslutning till den nya 
bykärnan, möjliggöra för en något tätare exploatering.

• Synpunkter om skyddsavstånd ur olika aspekter har fram-
förts, nya bostäders placering med hänsyn till lantbruk, 
trafi kbuller, led för farligt gods etc.

Kommunens ställningstagande: Erforderliga skyddsav-
stånd i förhållande till närliggande lantbruk kommer att 
beaktas vid planering av nya bostäder. Vid planering av 
bostäder på kommunen mark kommer skyddsåtgärder utmed 
väg 105 att bli nödvändiga för att klara gällande riktvärden 
och skyddskrav med hänsyn till trafi kbuller och risker med 
farligt gods. 

Mot bakrund av detta föreslås att Grevie Kyrkbys fortsatta ut-
veckling som bostadsort skall ske enligt ”Utvecklingsskiss 2010 
-03-01” på sidan 17 och vidare prövas genom upprättande av 
detaljplaner för de skilda delområdena enligt bild  ”Lämpliga 
detaljplaneetapper” på sidan 20. Komplettering av 1-2 bostäder 
inom, vart och ett, av de två mindre områdena i programom-
rådets södra del bör dock kunna prövas direkt genom bygglov, 
utan att detaljplan först upprättas. Förtätning av befi ntlig bebyg-
gelse utöver omnämnda områden bör prövas endast i undantags-
fall och med stor restriktivitet genom bygglov.
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Lämpliga detaljplanetapper för vidare 
prövning av ny bostadsbebyggelse i 
Grevie Kyrkby. Enstaka kompletteringar 
med nya hus / tillbyggnader utanför 
angivna områden prövas som bygglov.

Revideringar av planprogrammet efter program-
samrådet
Planprogrammet har efter programsamrådet korrigerats enligt föl-
jande. Avsnittet ”Summering och ställningstagande efter genomfört 
programsamråd” (sid 18-19) har lagts till i sin helhet. Texten under 
rubriken ”Fortsatt planarbete” (sid 21) har i vissa delar skrivits 
om”. Utöver detta har ett avsnitt ”Vattentäkt / grundvattenföre-
komst” om närliggande vattentäkt till programområdet infogats (sid 
13) och stav och skrivfel rättats.

Lämpliga detaljplanetapper

Planuppdrag fi nns för om-
rådet. Planarbete igångsatt. 
Utformas som en eller två 
detaljplaner.

Planuppdrag fi nns för området. 
Samrådshandling fi nns upprät-
tad. Utformas som en detaljplan.

Området 
utformas som en 
detaljplan.

Området 
utformas som en 
detaljplan.

Området 
utformas 
som en 
detaljplan.
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Områden inom vilka uppdrag för detalj-
plan fi nns.

Fortsatt planarbete
Detta planprogram tillsammans med samrådsredogörelsen fö-
reslås godkännas av Kommunstyrelsen 2010-04-21 och därmed 
sedan utgöra grund för fortsatt arbete med detaljplaner och 
bygglov i Grevie Kyrkby.

Planuppdrag fi nns redan för två områden inom programområ-
det, dels för den mindre delen av fastigheten Grevie 25:1 väster 
om Grimmes väg i norra delen av programområdet och dels för 
kommunens fastighet Grevie 28:1 som är centralt belägen i Gre-
vie Kyrkby. Båda dessa planer har startats upp och utarbetandet 
av dem pågår parallellt med planprogrammets framtagande. Så 
snart planprogrammet är godkänt kan dessa detaljplaner, med 
stöd av planprogrammet fortsätta sin process.

Fortsatt planarbete innebär alltså att förslag till detaljplaner 
initialt upprättas för ovan nämnda områden. Dessa blir föremål 
för ytterligare remiss/remisser beroende av vilket planförfarande 
som används. Synpunkter som inkommer under dessa skeden 
sammanställs i en plansamrådsredogörelse alternativt ett särskilt 
utlåtande respektive ett utställningsutlåtande. Efter godkänt utlå-
tande och eventuella justeringar går detaljplanerna upp för anta-
gande i Kommunstyrelsen. När besluten att anta detaljplanerna 
sedan vunnit laga kraft kan avstyckning ske, bygglov erhållas 
och exploateringen påbörjas.

För eventuella ytterligare plan- och bygglovsförfrågningar inom 
Grevie Kyrkby kommer planprogrammet att tjäna som underlag.

Medverkande tjänstemän
Planprogrammet har utarbetats av planarkitekt Lisa Rönnberg 
(telefon 0431-774 90). Medverkan har också skett från planchef 
Per Iwansson (telefon 0431- 770 23).

PLANAVDELNINGEN

Lisa Rönnberg    Per Iwansson
Planarkitekt    Planchef

Planuppdrag fi nns för om-
rådet. Planarbete igångsatt. 
Utformas som en eller två 
detaljplaner.

Planuppdrag fi nns för området. 
Samrådshandling fi nns upprät-
tad. Utformas som en detaljplan.


