
 

 
 

 

 

Detaljplan för  

del av Båstad 109:2 
Parkering Trollbäckenområdet 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse  
 

Detaljplaneförslaget för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet har 
varit utsänt för samråd under tiden 2017-04-21 till 2017-06-20 för att ge sakägare, 
boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Planförslaget har 
tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i Båstads kommun. Planen handläggs med 
begränsat standardförfarande. För att kunna använda det begränsade 
standardförfarandet behöver samrådskretsen godkänna planförslaget under 
samrådet. Eftersom alla i samrådskretsen inte har godkänt planförslaget kommer 
planförfarandet övergå till standardförfarande.  

I denna samrådsredogörelse sammanfattas och kommenteras de yttranden som har 
lämnats in från remissinstanser, sakägare och övriga privatpersoner.  

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen 

Båstadhem 

Riksbyggen 

Skanova 

Södra Hallands Kraft 

Ägaren till Riddarsporren 2 

 

Synpunkter från myndigheter 
Lantmäterimyndigheten har granskat planförslaget gällande genomförandefrågor. 
De anser att planen bör nämna att det är möjligt att bilda en 
gemensamhetsanläggning för parkering inom planområdet när huvudmannaskapet 
ändras till enskilt. Det bör då också nämnas att bildande av 
gemensamhetsanläggning kan medföra kostnader för den enskilda fastighetsägaren. 
Gemensamhetanläggning bildas efter ansökan om anläggningsförrättning till 
Lantmäteriet.  
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Sammanfattningsvis ser Lantmäterimyndigheten ett stort värde i att 
genomförandefrågorna redovisas på ett tydligt sätt i planhandlingarna så att 
berörda fastighetsägare förstår vilka åtgärder (lantmäterihandlingar mm) som 
kommer att bli nödvändiga och vem som kommer stå för olika slag av kostnader. 
Arbetsprocessen blir inte rationell om berörda fastighetsägare inte kunnat läsa ut 
dessa uppgifter under planprocessen. Följden blir då istället att dessa uppgifter 
måste behandlas på nytt i efterföljande lantmäteriförrättningar vilket också leder till 
längre genomförandetider.  

Kommentar: I det här fallet finns det bara en berörd fastighetsägare med vilken 
kommunen redan har upprättat ett köpeavtal. I nämnda avtal behandlas bland annat 
lantmäteriförrättningar och kostnadsfördelning. För tydlighetens skull justeras dock 
planhandlingarna enligt Lantmäterimyndighetens synpunkt.  

 

NSR har inget att erinra mot planförslaget men vill informera om ett par punkter. 
Parkeringen ska inte blockera/försvåra vägen för renhållningsfordon. 
Framkomligheten och sikten ska vara god, växtlighet är ett vanligt problem. 
Slutligen hänvisar NSR till en bilaga med det viktigaste att säkerställa i gällande 
renhållningsordning.  

Kommentar: Synpunkten noteras.  

 

NSVA lämnar följande synpunkter på planförslaget. 

Vattenskyddsområde 

På sidan 12 i planbeskrivningen står det under rubriken ”Vattenområden” att det 
inte finns något vattenområde inom planområdet. Detta stämmer inte då planområ-
det ligger inom ett vattenskyddsområde.  

 

Dagvatten 

Dagvattnet från parkeringen får ej infiltrera med tanke på att området är en del av 
ett vattenskyddsområde. Dagvatten ska avledas via dagvattenledningssystemet. 
Under rubriken ”Dagvatten” på sidan 15 står det att dagvatten är behandlat i detalj-
plan 1645 utan vidare förtydligande. NSVA anser att ett förtydligande borde finnas 
även i det nya planförslaget så det framkommer att dagvatten från parkeringen ska 
avledas och inte infiltreras i marken eftersom planområdet ligger inom vatten-
skyddsområde. Det bör även stå att parkeringen ska vara utformad så att eventuellt 
läckage från parkeringsytor och släckvatten inte når markområdet utan tas omhand 
av dagvattensystemet.  

 

Skyddsavstånd 

Utmed östra sidan om planområdet går en vattenledning som har ett skyddsavstånd 
på 4 meter på varje sida om ledningen. Inom detta skyddsområde får inga byggna-
der uppföras och försiktighet ska iakttas vid arbete inom skyddsavståndet. Hela 
planområdet är idag prickmark vilket är bra sett utifrån skyddsavståndet. NSVA 
anser att planen antingen kan behålla prickmarken eller upprätta ett u-område 
längs planens östra gräns.  
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Kommentar: Planbeskrivningen justeras gällande vattenskyddsområde och 
dagvatten. När det gäller skyddsområdet i öster så har kommunen valt att inte lägga 
in något u-område då det i gällande detaljplan inte finns något u-område för den del 
av skyddsområdet som fortsätter inom kvartersmark söderut. Då planförslaget enbart 
berör parkeringen blir det inte konsekvent att lägga u-område i denna detaljplan utan 
att ändra gällande detaljplan. Därför väljer kommunen att enbart reglera 
skyddsområdet med prickmark i detta planförslag.  

 

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägaren till Malen 1:170 anser att detaljplan fanns när Riksbyggen förvärvade 
området och att Riksbyggen därför ska agera inom ramen för detaljplanen. Om 
oklarheter fanns redan i bygglovsprocessen skulle dessa varit utredda innan bygglov 
beviljades. Riksbyggen planerar en andra etapp på Trollbäcken och då gäller det att 
nya oklarheter ej finns när arbetet ska startas.  

Fastighetsägaren tycker att Riksbyggen ska hålla sig inom de bestämmelser som 
gällande detaljplan anger och önskar veta vilka paragrafer kommunen använder för 
beslutet att ändra detta. Fastighetsägaren vill även veta vart man ska vända sig vid 
eventuella överklaganden.  

Slutligen anser fastighetsägaren att om felaktiga beslut har tagits gällande aktuell 
parkering så ska detta rättas till inom det område som förvärvats av Riksbyggen och 
inte genom att använda allmän mark till parkering. 

Kommentar: Det stämmer att detaljplanen redan fanns när Riksbyggen förvärvade 
området. Vilken aktör som bebygger området har dock mindre betydelse då 
detaljplanens avsikt var att aktuellt planområde var avsett för parkering till den 
byggnation som möjliggörs genom detaljplanen. Av misstag planlades marken som 
allmän platsmark och inte kvartersmark vilket nu avses rättas till.  

I plan- och bygglagen (2010:900) anges i 1 kap. 2 § att det är en kommunal 
angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag. 
Planbesked beviljades av Kommunstyrelsen 2016-11-09.  

Då alla i sakägarkretsen inte har godkänt samrådsförslaget kommer planprocesen 
övergå till standardförfarande, detta innebär att planförslaget kommer gå ut på 
granskning innan det tas upp för beslut om antagande. Efter kommunen har antagit 
detaljplanen skickas en besvärshänvisning bl.a. till de sakägare som inte har fått sina 
synpunkter tillgodosedda. I besvärshänvisningen förklaras hur man går tillväga om 
man vill överklaga detaljplanen.  

 

Ägarna till Malen 1:172 tycker det är fel att ändra allmän platsmark till 
kvartersmark då ändringen inte medför någon bostadsbyggnation. Tidigare var 
området ett litet grönområde och parkeringsplatser mot Fontänhuset vilket 
fastighetsägarna anser att det ska förbli. Fastighetsägarna tycker det är fel att sälja 
marken till en utomstående aktör bara för att de inte anser sig ha tillräckligt mycket 
mark, det finns gott om mark inom det område som har förvärvats för massor med 
parkeringsmöjligheter. Fastighetsägarna tycker att Riksbyggen bara gör detta för att 
få mer grönområde på den egna marken på bekostnad av kommuninvånarna.  
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Fastighetsägarna hänvisar till att planförslaget anger att föreslagna förändringar 
inte ska medföra några fysiska förändringar, om så är fallet ska det vara en allmän 
parkering med möjlighet för alla kommuninvånare att parkera där.  

När byggbodarna sattes upp villkorades i bygglovet att marken skulle återställas till 
befintligt skick, ett litet grönområde med fruktträd och parkeringsplatser, 
fastighetsägarna anser att detta ska följas.  

Utanför planområdet hänvisar fastighetsägarna till att kommunen har låtit 
Båstadhem ta en del av Vångavägen i anspråk för besöksparkering vilket medför att 
det saknas ännu fler parkeringsmöjligheter i området, kommunen ska därför behålla 
området där byggbodarna är placerade nu för att täcka upp med allmänna 
parkeringsplatser. Om inte bör kommunen samtidigt se till att det blir nya allmänna 
parkeringsplatser någon annanstans i området.  

Avslutningsvis tycker fastighetsägarna inte att det är lämpligt med 
parkeringsplatser drygt 5 meter från deras sovrumsbalkong.  

Kommentar: Inom Riksbyggens område finns mark som kan användas för parkering 
men på bekostnad av utemiljöer för de boende. Då avsikten med gällande detaljplan 
var att aktuellt planområde skulle vara parkering för boende och besökare finns det 
ingen anledning att minska utemiljöerna för de boende. Av misstag planlades marken 
som allmän platsmark och inte kvartersmark vilket nu avses rättas till.  

Kommunen har sett över parkeringsmöjligheterna i området och anser det finnas 
tillräckligt många parkeringar inom allmän platsmark. De som är besökare till de 
olika bostäderna och verksamheterna i området ska också kunna parkera inom 
kvartersmark, vilket bl.a. denna detaljplan syftar till att möjliggöra. Skillnaden blir att 
kommunen slipper driften av marken vilket är positivt sett till kommunens ekonomi då 
marken ändå bara kommer användas av boende och besökare till flerbostadshusen.  

Att detaljplanen inte kommer innebära några fysiska förändringar innebär i 
förhållande till vad gällande detaljplan tillåter. Även om marken har bestått av en 
gräsyta med fruktträd tidigare så tillåter gällande detaljplan parkering inom området. 
På samma sätt innebär det tidsbegränsade bygglovet för byggbodarna att marken ska 
återställas till vad detaljplanen tillåter oavsett hur det har sett ut på platsen tidigare.  

Lämpligheten med parkeringsplatser inom planområdet har redan prövats i 
detaljplan 1645 som vann laga kraft 2012-06-07. Marken kommer alltså bestå av 
parkering oavsett om det är kommunalt eller enskilt huvudmannaskap. Då 
parkeringsplatserna redan var avsedda för boende och besökare till flerbostadshusen 
när detaljplan 1645 gjordes anser kommunen det vara rimligt att de står för driften av 
området också.  

 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Planhandlingarna förtydligar att det är möjligt att bilda 

gemensamhetsanläggning inom planområdet. 
• Planbeskrivningen justeras gällande vattenskyddsområde och dagvatten.  
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Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Granskningsutlåtandet skickas med. 
På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att antas och 
de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och utlåtandet: 

• Lantmäterimyndigheten 
• NSR 
• NSVA 
• Ägaren till Malen 1:170 
• Ägarna till Malen 1:172 

Underrättelse efter antagandet samt besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner som 
berörs, samt de personer och organisationer som har rätt att överklaga planen. 
Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga.  

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och besvärshänvis-
ningen: 

• Länsstyrelsen 
• Ägaren till Malen 1:170 
• Ägarna till Malen 1:172 
 

 

Båstad 2017-08-28 

 

 

 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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