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i Båstad.      
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Förvaltningens förslag 1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 

granskningsutlåtandet efter den förnyade granskningen, daterad 2016-05-06. 
 
Föredragande Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet.  
 
Notering Kanslichef Catharina Elofsson närvarar ej under paragrafen. Daniel Kling går in 

som sekreterare. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Bo Wendt (BP): Avslag med hänsyn till översvämningsrisken i nedströms 

liggande villaområde och den smala tillfartsvägen som ej fått den avseedda 
bredden.  
I Swecos dagvattenutrednings slutsats står att det ur ett dagvattenperspektiv är 
tveksamt att tillåta en sådan utbyggnad.    

 
Propositionsordningar Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifall Gösta Gebauers yrkande.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet efter den förnyade granskningen, daterad 2016-05-06.     
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-05-163 
Handläggare: Camilla Nermark 
Dnr: KS 000949/2010-315 (ByggR: B2015-105) 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunledningskontoret, Per Selldén 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Granskningsutlåtande efter förnyad granskning, daterad 2016-05-06. 
Bilaga 2. Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2016-05-06. 
Bilaga 3. Plankarta med illustration, daterad 2016-05-06. 
Bilaga 4. Granskningsutlåtande, daterad 2015-12-11. 
Bilaga 5. Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08.   
 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef - Lisa Rönnberg, Per Selldén – exploateringsingenjör, Fredrik Jönsson – 
projektingenjör, Magnus Sjeldrup – planstrateg, Roger Larsson – stadsarkitekt, Andreas 
Jansson - trafikingenjör, Johan Sendelius – NSVA, Länsstyrelsen i Skåne 
 

 
Detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, 
etapp II, Båstads kommun, Skåne län – Beslut om antagande 
 

Sammanfattning av ärendet 
Antagande av detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, etapp II, i 
Båstad. Planområdet ligger i Flygfältsområdet/Äppeldalen i Båstad.  

 

Bakgrund 
Ursprungssyftet med denna detaljplan var att pröva möjligheten att bygga friliggande hus eller 
parhus i ett attraktivt läge med goda boendekvalitéer, på del av fastigheterna Båstad 109:368 
och 109:370. 

Kommunstyrelsen fattade beslut om att påbörja planprocess för del av Båstad 109:368 och 
109:370 den 10 november 2010. Detaljplanen har tagits fram genom så kallat ”normalt 
planförfarande” enligt ny Plan- och bygglag som infördes den 2 maj 2011. 
 
Planförslag var utställt för samråd under tiden 2013-06-03till 2013-07-14. Inkomna 
synpunkter sammanställdes och kommenterades i en samrådsredogörelse, daterad 2015-01-
08. 
 
Efter samrådsskedet utökades planområdet till att även omfatta fastigheterna Båstad 109:353, 
109:542, 109:543 samt liten del av 109:493, för att kunna lösa dagvattenhantering för befintlig 
bebyggelse. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-28 att sända ut reviderat planförslaget på granskning. 
Planförslaget var ute på granskning under tiden 2015-02-09 till 2015-03-08. 

Efter granskningsskedet delades planområdena upp i två olika så kallade planprocesser. Norra 
delen av planområdet gick för antagande av kommunstyrelsen och den södra delen av 
planområdet utökades till att även omfatta den NATUR-marksremsa väster om befintlig 
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bebyggelse som förbinder det ”norra och södra” planområdet. (Detaljplanen för den norra 
delen, etapp I, vann laga kraft 2016-03-05). Utökningen av den södra delen, etapp II, gjordes 
för att säkerställa dagvattenhanteringen för hela området i enlighet med upprättad utredning. 
Den NATUR-mark som nu tillförts planområdet (dvs etapp II) omfattades av enskilt 
huvudmannaskap i den gällande detaljplanen. Avsikten är att NATUR-marken ska omfattas av 
kommunalt huvudmannaskap. En utökning av den södra delen av planområdet föranledde en 
så kallad ”förnyad gransking”. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-03 att sända ut planförslaget avseende ”etapp II” på 
förnyad granskning. Granskningen pågick under tiden 2016-02-19 – 2016-03-18. 

Inkomna yttranden under den förnyade granskningen har sammanställts och kommenterats i 
ett granskningsutlåtande, daterat 2016-05-06, se bilaga 1. 
 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet (som upprättats efter 
den förnyade granskningen avseende etapp II), daterat 2016-05-06. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att kommunfullmäktige godkänner 
och antar detaljplanen för del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. fastigheter, etapp II i Båstad, 
Båstads kommun, Skåne län. 

 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtande efter 
den förnyade granskningen, daterad 2016-05-06.   
 
 
 
Båstad 2016-05-13 
 
 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Detaljplan för  
del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. etapp II, 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande  
(efter förnyad granskning av etapp II) 

Detta detaljplaneförslag avseende ”etapp II, har varit utställt på så kallad förnyad 
granskning under tiden 2016-02-19 till 2016-03-18 för att ge sakägare, boende, 
myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Planförslaget har tagits 
fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun.  Planen handläggs med normalt plan-
förfarande. I detta granskningsutlåtande finns dels sammanfattningar av de 
synpunkter som har lämnats in under den förnyade granskningen och dels 
Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen i Skåne 

Lantmäteriet 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Södra Hallands Kraft 

TeliaSonera Skanova Access 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande myndig-
heter m.fl. 

Trafikverket meddelar att exploatören/fastighetsägaren ansvarar för att de av 
riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatör/fastighetsägare. I 
övrigt har Trafikverket inga synpunkter. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. 

NSVA påtalar att om kommunen inte är huvudman för lokalgatan måste VA-
ledningarna i gatan skyddas med u-område i gatan. Plankartan måste kompletteras 
med u-område för att ledningsrätt ska kunna skapas. Ledningsrätt ska skapas i 
samband med att exploatören anlägger VA-ledningar i gatan. 

Bilaga 1
125
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Kommentar: Synpunkt mottagen. Ledningar inom allmän platsmark (lokalgata) 
kommer att säkerställa genom ledningsrätt. Enligt Lantmäteriet finns inga hinder att 
bilda ledningsrätt inom allmän plats. 

 

Region Skåne’s Regionala utvecklingsnämnd har i tidigare skeden av 
planprocessen uttryckt sig positivt till att Båstads kommun planerar för ett ökat 
bostadsbyggande. Området riskerar dock att medföra ett stort bilberoende då det 
ligger i utkanten av samhället. Därför har Region Skåne också framfört vikten av att 
området får en bra cykelkoppling till kollektivtrafiken, för att erbjuda ett attraktivt 
alternativ till bilen redan från början. I granskningsutlåtandet svarar Båstads 
kommun att de prioriterar utbyggnad av gång- och cykelnätet på annat håll i 
kommunen. Det är mycket olyckligt om ett nytt bostadsområde färdigställs utan att 
gång- och cykelförbindelser till kollektivtrafik är på plats. Det försvårar avsevärt 
möjligheterna till hållbart resande. 

I planbeskrivningen anges (sid 24 och sid 29) att regionbuss 506 trafikerar två 
hållplatser ca 500 m från planområdet. Region Skåne vill informera om att 
regionbuss 506 har upphört i och med att Båstad fick Pågatågstrafik i december 
2015. Hållplatserna trafikeras numera av regionbuss 504 på sträckan Båstad-
Förslöv. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. 

Planbeskrivningen avseende etapp II som varit föremål för en förnyad granskning 
upprättades innan Hallandåstunneln togs i drift för tågtrafik. Planbeskrivningen 
uppdateras i enlighet med rådande förhållanden. 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande sakägare 
som är besvärsberättigade 

Fastighetsägare till Båstad 109:479 konstaterar att området är en del av en grön 
länk i nordsydlig riktning som utpekas i översiktsplanen. Inom denna del finns 
skogsvegetation där de uppväxta träden är en stor tillgång för området och dess djur 
som lever där. Många av oss åretruntboenden som har valt att köpa hus här har gjort 
det för just avskildheten och närheten till denna vackra natur. 

Vidare anser fastighetsägaren att området knappast kan bedömmas som nödvändigt 
för kommunens bostadsförsörjning. Det finns betydligt mer attraktiva områden, 
exempelvis Åstad med sin närhet till stationen. 

Området kring Plommonvägen kan närmast betraktas som lite "off" och ligger precis 
i ytterkanten av tätorten Båstad. Det är inte heller boendeformer som kommunen 
behöver ytterligare med tanke på att det här handlar om att bygga fristående hus 
och/eller radhus. 

Man skriver en del i handlingarna om att området är attraktivt och det tycker vi 
också som väljer att bo här. Men sanningen är den att det under hela tiden, sen det 
byggdes, har varit svårt att sälja. Många hus är till salu och ett flertal har hyrts ut i 
andra hand för att det helt enkelt inte har gått att sälja. Så att detta är ett område 
med stor attraktionskraft håller jag inte med om. 
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Att området dras med stora problem vad gäller dagvattnet är ett känt fenomen som 
såklart spelar roll när man har för avsikt att köpa. 

I förslag till detaljplan nämner man olika alternativ för att få bukt på problemen med 
dagvattnet. Och detta är hämtat ur en dagvattenutredning som Sweco har gjort. 

Det man inte har tagit med i presentationen av detaljplanen är Swecos slutsats, 
vilket jag tycker är synnerligen anmärkningsvärt. 

Följande står att läsa: 

”Landskapet medför stora problem med att leda bort dagvattnet från områdets 
lågpunkt. Med ytterligare ett bostadsområde uppströms kommer mer dagvatten att 
skapas. Ur ett dagvattenperspektiv är det därför tveksamt att tillåta en sådan 
utbyggnad.” 

Det är med stor oro jag läser detta. Har egen erfarenhet av översvämningar i min 
trädgård. 

I Swecos utredning nämner man också att förutsättningarna för att komma till rätta 
med översvämningsproblematiken är dåliga då områdets höjdsättning har gjorts 
utan att hänsyn tagits till avledning av dagvatten. Eftersom dagvatten alltid hittar 
områdets lågpunkter kommer dagvattensystemet aldrig kunna bli robust. 

Jag uppfattar att Plommonvägen är ett område med väldigt tättbebyggda radhus 
med där tillhörande små tomter som till stora delar består av parkeringar och andra 
stensättningar. 

Det skulle vara väldigt olyckligt om man tillät ytterligare byggnation och fler 
hårdgjorda ytor i området som försvårar dagvattenproblematiken. 

Swecos förslag till åtgärder innefattar makadamdiken runt den nya bebyggelsen 
samt fördröjningsmagasin väster om befintlig bebyggelse och damm. 

När jag studerar bilden på sidan 30 som är ett utformningsförslag för 
dagvatttenavrinning kan jag inte låta bli att bekymras över situationen för 
fastigheterna 109:489, 506, 507 och 508. Vid häftiga regn kommer det att bli ett 
kraftigt tryck på de makadamdiken som ska leda bort dagvattnet. Vad händer om 
dikena inte håller måtten? Måste passa på att påpeka att det inte är långt mellan 
fastigheterna och de områden där diken ska placeras. 

Ja, det finns en mängd farhågor och orosmoment kring en förlängning av 
Plommonvägen. Det är inte bara dagvattnet och hanteringen av detta utan också 
tillträdesvägen till området som bekymrar de boende. 

Under Konsekvenser vid rubriken Miljö kan man läsa att planförslaget innebär en 
mindre ökning av trafiken i närområdet och därmed en viss ökning av buller och 
utsläpp. När jag kikar på förslaget till möjlig utbyggnad kan jag uppskatta att antalet 
bilar till det nya området lär bli någonstans kring 30 st. Oftast har man 2 bilar per 
fastighet idag. 

Under rubriken Hälsa står det att planförslaget inte innebär någon fara för 
människors hälsa och säkerhet och kring detta vill jag å det bestämdaste protestera. 
Mer trafik på gatan innebär större fara för de som bor i området. 

Under de nio år som jag bott på gatan så har jag bevittnat incidenter som utan 
tvekan kunde ha fått förfärliga konsekvenser för de inblandade, då företrädesvis 
barn. 
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På vårt område finns inte tillgång till lekplats utan många gånger leker barnen med 
varandra på gatorna. Man springer från tvärgatorna och rakt ut på "den stora" gatan 
som dessutom inte håller sina utlovade 5 meter utan i bästa fall 4,3 meter. Tycker 
inte att förslaget till detaljplan åskådliggör gatans "litenhet" på ett tydligt sätt. 
Flertalet gånger har jag satt förmiddagskaffet i halsen när jag sett springande barn 
ut från tvärgatorna samt bilar, på väg uppför Plommonvägen som har haft en 
alldeles för hög hastighet om man tänker till områdets förutsättningar. Och det är 
faktiskt så, att det inte är frågan om, utan om när, det kommer att hända en olycka. 

I förslaget till detaljplan står det att smala gator har en hastighetsdämpande effekt 
vilket är positivt. Det är en helt felaktigt tes och stämmer inte in på Plommonvägen. 
Det är precis som om bilisterna känner att man måste ta sats för att komma uppför 
gatan. Min teori är att ju längre upp i gatan man bor desto mer måste man gasa på.  
Uppförsbacken inbjuder till att trycka lite extra på pedalen och jag kan försäkra om 
att man kan komma upp i rejäla hastigheter på denna relativt korta väg. Med en 
utbyggnad av Plommonvägen skulle trafiken öka och medföra en större risk för de 
som vistas där. 

Båstads vision är att kommunen ska vara det självklara valet för barnfamiljer. Det 
kan inte inkludera detta område. Det är istället det livsfarliga valet för barnfamiljer. 

Mitt i området en lokalgata som är förvånansvärt belastad med trafik som inte alls 
tar hänsyn till hastighetsbestämmelser eller omständigheter som tvärgator och 
annat. 

Och runt området har man för avsikt att anlägga diken som kan rymma uppåt 1 
meter dagvatten samt damm. Behöver säkert inte utveckla vidare faran med detta. 
Det är ju vida känt vilken dragningskraft vatten har på barn. 

Med detta sagt hoppas jag att man inte låter dessa byggplaner få fortsätta. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. 

Angående bostadsförsörjning: 

En utbyggnad av Plommonvägen med ytterligare bostäder stödjs av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram, antagen KF 2016-03-23, §44, med anledning bland annat 
av att detaljplanen möjliggör olika bostadsformer (villor och/eller radhus) samt att 
utbyggnaden sker i direkt anslutning till befintlig bebyggelse nära rekreations- och 
grönstråk. Planläggning av mark för bostäder måste ses långsiktigt. Att det just nu är 
fastigheter till salu i närområdet är av mindre betydelse. 

Angående Dagvattenutredningen: 

Samtliga utredningar (se sida 2, Handlingar) under planprocessen finns, som alltid, 
tillgängliga i sin helhet hos kommunen. I planbeskrivningen redovisas utdrag ur 
utredningarna. 

Syftet med SWECO’s utredning, daterad 2014-05-14, var att lindra 
översvämningsproblematiken i det befintliga bostadsområdet vid Plommonvägen samt 
att hitta dagvattenlösningar för det nya planområdet utan att det befintliga 
dagvattennätet belastas ytterligare. Dvs den nya bebyggelsen ska ej påverka 
dagvattenhanteringen negativt den befintliga bebyggelsen. Utbyggnaden av de nya 
bostäderna med tillhörande dagvattenlösning medför att en mer kontrollerad 
dagvattenhantering kommer till stånd inom området. 
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Utredningen ska läsas och ses i sin helhet. Korta ”urklipp” ur text kan uppfattas fel och 
misstolkas. 

I den framtagna utredningen redovisas ett förslag till dagvattenhantering inom 
området, både för den befintliga bebyggelsen och den nya. Innan utbyggnad av 
bostäder sker, söder om befintlig bebyggelse, kommer en detaljprojektering att göras. 
Syftet med detaljprojekteringen är bland annat att säkerställa dagvattenlösningen. 
Alternativa lösningar kan komma att övervägas. I samband med detaljprojekteringen 
bör även en mer noggrann geoteknisk utredning göras. 

För att undvika misstolkningar är det värt att notera att fördröjningsmagasinen (inte 
diken) kommer att vara så kallade ”torra” fördröjningsytor. Endast vid extrema 
nederbörder kommer fördröjningsytan att vattenfyllas en kort stund för att sedan 
”sjunka undan”. 

”Dikena” runt den nya bebyggelsen är enligt SWECO’s utredning så kallade 
”makadamdiken” som möjliggör infiltration och uppsamling av dagvatten vid 
nederbörd – Ej vattenfyllda diken a la ”bäck”. 

Angående Miljö och Hälsa: 

Den föreslagna utbyggnaden av cirka 15 bostadsfastigheter anses som ”mindre” i 
relation till t ex utbyggnaden av bostäder på ”Heden”, norr om Norra vägen i 
Hemmeslöv där det planeras för cirka 200 bostäder. 

Angående trafik, Plommonvägen: 

Rådande trafikregler ska följas. Generellt sett har en smal gata en 
hastighetsdämpande effekt. Genom t ex skyltning kan vägen trafikregleras och göras 
än mer säkrare. 

I övrigt finns möjlighet till både lek och rekreation i intilliggande natur för alla åldrar.  

 

Fastighetsägare till Båstad 109:506 framför följande åsikter:  

Dagvattenhantering 

Min fastighet, Båstad 109:506, ligger närmast det planerade området söder om 
Plommonvägen och angränsar till det som enligt planen ska bli fortsatt väg till nya 
området. Min fastighet angränsar också till den mark där det planeras att dras ett 
makadamdike som ska leda vatten till ett planerat fördröjningsmagasin. 

Enligt planförslaget ska det runt hela det nya planområdets grävas makadamdiken 
för att leda bort avrinning från omkringliggande skog och mark. Vattnet ska sedan 
ledas ner i fördröjningsmagasin väster om befintlig bebyggelse via makadamdike i 
en markremsa som ligger mellan min fastighet och den stengärsgård som finns 
mellan det gamla och det nya området. Marken mellan min fastighet och 
stengärdesgården lutar kraftigt ner mot min fastighet, så mycket att min son åkte 
pulka där för några veckor sedan. I det förslag som finns i planen ska allt vatten 
ledas i öppna makadamdiken enligt ritning, men diket ska svänga av mot väster 
strax utanför min tomt. Det finns ingen konstruktion angiven för hur vattnet ska 
svängas av. Det har inte heller gjorts någon riskbedömning avseende 
konstruktionens påverkan för de närliggande fastigheterna. Vilken risk finns det att 
dagvattnet inte följer den föreslagna konstruktionen? Jag anser att det bör göras en 
risk- och konsekvensanalys av ledningen mellan det nya området och det planerade 
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fördröjningsmagasinen samt den sväng som vattnet måste göra. Utförandet enligt 
planen säkerställer inte på något vis att min fastighet inte ska drabbas av dagvattnet 
från det nya området. Jag har ingen stor trädgård och mitt hus ligger väldigt nära 
(max 10 meter) det tänkta makadamdiket som ska svänga i en sluttning strax 
utanför min tomt. Jag är mycket orolig för framtida dagvattenproblem vid och på 
min fastighet om områdets byggs ut enligt föreslagen plan. 

I planförslaget finns det inte angivet att det redan gjorts ett makadamdike söder om 
befintlig bebyggelse i eller i närheten av tomtgränserna. Diket gjordes för att 
hantera avrinning från befintlig mark. Detta makadamdike finns inte alls med i 
planens hantering av dagvatten. Diket är tyvärr inte tillräckligt för den avrinning 
som finns idag. På flera ställe på min tomt finns det idag väldigt sank mark. 

I planförslaget skrivs det om Sweco’s dagvattenutredning. De har gjort förslag på 
dagvattenlösning, men SWECO skriver samtidigt i sin slutsats att det är tveksamt ur 
ett dagvattenperspektiv att tillåta en utbyggnad. Dagvattenutredningen har inte 
redovisats i sin helhet i planarbetet. 

Trafik- och parkeringssituation 

Plommonvägen används av de boende och dess gäster samt för renhållning m.m. 
Vägen överlämnades till samfälligheten (GA:9) i ett skick som inte följde 
detaljplanen - vägen är för smal! Från infarten till plommonvägen in till 
parkeringsytan är vägen väldigt smal (4,3 m) och det finns inte utrymmer att mötas 
två bilar. Det innebär att bilar får väntetid i ena endan för att låta trafik från andra 
hållet passera. Det är inte ett stort problem för det mesta, men problem uppstår när 
sopbilen kommer - det går inte att köra förbi. Då vägen är väldigt smal finns inte 
heller så stora marginaler att möta eller köra om gående eller cyklister. För barnen i 
området är det en otrygg väg som blir än mer otrygg när trafiken ökar. Då 
planförslaget ger utrymme för 20 parhus ökar fastigheterna med ca 57 % vilket 
också innebär att andel personer och bilar ökar lika mycket. Om planen genomförs 
med enbart villor så blir ökningen ca 28 %. Om området byggs ut enligt 
planförslaget kommer trafiken att öka med mellan 28 % och 57 %. 

Under byggtiden innebär det ökad trafik med tunga fordon under en längre tid, 
vilket påverkar den smala gatan och trafiken mycket negativt. Byggtrafiken kan pågå 
i vart fall två år vilket är en lång tid. Det bör också i entreprenörsavtalet finnas ett 
avsnitt om att entreprenören bekostar att återställa den befintliga vägen (GA:9) till 
ett ursprungsskick efter byggperioden. 

För det befintliga området finns idag en parkeringsyta om ca 8 parkeringsplatser för 
hela området (35 fastigheter). Det är för flera fastigheter omöjligt att parkera flera 
bilar i anslutning till fastigheten på gatan, vilket gör att parkeringsmöjligheterna bör 
ses över för det nya området. En plan som tillåter 20 nya parhus innebär en ökning 
av fastigheter och boende/gäster med 57 % då borde även parkeringsplatserna öka 
med samma andel för att tillgodose de nya fastigheterna med besöksparkering. 

Övrigt 

På Plommonvägen bor det huvudsakligen åretruntboende båstadbor som valt att 
bosätta sig i ena kanten av tätorten. Vid planläggning av områdena runt omkring 
finns huvudsakligen bostäder för familjer. Det bor många barn i området, men det 
finns inte en lekplats inom lämpligt avstånd. På andra sidan Ängelholmsvägen finns 
lekplatser inom befintliga områden, men det är en farlig väg för barnen att ta sig 
själv. Om marken söder om Plommonvägen ska planläggas och bebyggas så är det 
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troligt att ännu fler barn kommer till området. Det vore då lämpligt att på det nya 
planområdet planera en lekplats så att barnen kan få en bra och trygg plats att leka 
på. De fördröjningsmagasin som planeras för att hantera dagvattensituationen kan 
annars bli en intressant plats för barnen att välja som lekplats. Det behöver inte vara 
en stor yta men lämpligen bör lekytan läggas mellan de två områdena på södra sidan 
av stengärdesgården. 

Avslutande synpunkter 

Plommonvägen har en förlängning som kommunen anser vara ett attraktivt läge 
med goda boendeaktiviteter som ska exploateras, men förutsättningarna är inte de 
bästa vilket de problem som framkommit under planprocessen visat. Detta 
bekräftas av den dagvattenutredning som SWECO utfört och som inte i sin helhet 
varit bifogad i de handlingar som delgetts berörda fastighetsägare och de politiska 
organ som fattar beslut. SWECO har i sin slutsats skrivit: 

"Med föreslagna åtgärder bör dagvattensituationen förbättras längs Plommonvägen. 
Landskapet medför stora problem med att leda bort dagvattnet från områdets 
lågpunkt. Med ytterligare ett bostadsområde uppströms kommer mer dagvatten att 
skapas. Ur ett dagvattenperspektiv är det därför tveksamt att tillåta en sådan 
utbyggnad. " 

I SWECO’s slutsats finns även de planerade dagvattenlösningarna  inräknade och 
ändå anser utredarna att det tveksamt att tillåta en utbyggnad. 

Jag anser att kommunen ska ta hänsyn till den oberoende utredningens slutsatser 
(SWECO’s utredning) och ta hänsyn till de boendes synpunkter och oro för 
ytterligare dagvattenproblem, samt avvakta att fatta beslut om planen till dess att en 
ny översiktsplan är framtagen. Kommunen behöver ta ett nytt helhetsgrepp om 
området kring Plommonvägen och hela Äppeldalen i synnerhet med hänsyn till all 
ny information som framkommit under planprocessens gång. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. 

Dagvattenhantering: 

Innan utbyggnad av bostäder sker, söder om befintlig bebyggelse, kommer en 
detaljprojektering att göras. Syftet med detaljprojekteringen är bland annat att 
säkerställa dagvattenlösningen. I övrigt se föregående kommentarer. 

Trafik- och parkeringssituation: 

Plommonvägen är utformad för blandtrafik. Lokalgatan är enligt gällande detaljplan 
5 m. Inom ”Lokalgata” är det möjligt att anlägga både körbana för bilar, trottoar etc. I 
Plommonvägens fall är anlagd väg bitvis 4,3 meter och trottoaren inte fullt funktionell 
då den är gräsbeklädd. Gemensamhetsanläggningen GA:9 har full rådighet och kan 
styra över hur Lokalgatan (dvs Plommonvägen) disponeras. Se även kommentar i 
Samrådsredogörelse, 2015-01-08. 

Plommonvägen kommer att belastas med byggtrafik under den period de nya husen 
byggs. En viss ökning av trafiken kommer också att ske när området är helt utbyggt av 
de cirka 15 fastighetsägarna i det nya området. Ökningen bedöms rimlig. 

Uppkommer skada på exempelvis gata framförs skadeståndsanspråk till berörd 
exploatör. 
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Buller från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka maskiner 
som används. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden och allmänna råd om buller 
från byggplatser som ska följas, http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/. 

Befarar man att riktlinjer och föreskrifter ej efterföljs anmäls detta till 
Miljöavdelningen, Båstads kommun som då genomför en kontroll. 

Inom det nya området ska parkering av bilar ske inom respektive fastighet. I övrigt se 
föregående kommentarer. 

Övrigt: 

Till närmaste anlagda lekplats (strax intill Tistladalsvägen) är det lite drygt 700 m. 
För att nå den lekplatsen från Plommonvägen behöver man inte korsa 
Ängelholmsvägen. I övrigt omges bebyggelsen längs Plommonvägen av stora 
grönområden där barn i alla åldrar kan vistas och leka i. 

Avslutande synpunkter: 

Se föregående kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Båstad 109:507 framför ett likalydande yttrande enligt ovan 
exkl text under rubriken ”Övrigt” samt bilder. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. Se ovanstående kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Båstad 109:508 framför följande: 

Trafik 

Plommonvägen har en bredd på 4,3 m och inte 5 m som angivets. 

Trafiksituationen är redan ansträngd på Plommonvägen, vid eventuellta möten av 
bilar på vägen får befintliga tomter tas i anspråk. Alternativt får bilar invänta 
varandra vid övre eller nedre delen av Plommonvägen. Plommonvägen avslutas i 
nedre delen av en i högsta grad trafikfarlig korsning. Dålig sikt. Vid ökad trafik blir 
situationen ännu värre. Stor risk för olyckor där både bilar, cyklister och fotgängare 
är inblandade. Mycket barn som leker och uppehåller sig i anslutning eller på vägen. 

Måste det ske en olycka först innan man inser problemet? 

Olycksrisken blir ännu större med markant fler bilar som en utbyggnad kommer att 
innebära. Ökningen blir mer än en "viss ökning" som kommunen anger 15 st nya 
fastighetsägare är planerat. Vilket kommer att medföra cirka 2 bilar per fastighet 
plus bekanta och servicebilar som också kommer att trafikera vägen. 

Saknar trottoar längs Plommonvägen, och inte som anges i tidigare dokument "inte 
fullt funktionell". Kan en trottoar anläggas? Kan rörelsehindrade och handikappade i 
så fall använda en eventuell trottoar?  Kan bli behov av att flytta lyktstolpar, elskåp 
och brevlådor mm. 

Skall man planera för en separat cykelbana? Eller skall cyklister och gående samsas 
på den eventuella trottoaren? 

Finns det planerat för parkeringsplatser i planområde övre Plommonvägen? Var 
skall eventuella besökande till bostäderna parkera? 
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Har en gatuingenjör gjort en risk och konsekvensutredning av Plommonvägen? 

Översiktsplan 

I översiktsplanen från 2008 är området redovisat som planerat bostadsområde. 
Från samrådsförslag till antagandehandling av översiktsplanen försvann området i 
kartan. "Redaktionell miss". 

Undertecknad har således köpt min fastighet utan korrekt information från Båstad 
kommun förefaller det. Ersättningsmöjligheter? 

VA-förhållande 

I Sweco dagvattenutredning gällande Plommonvägen Båstad från 2014 skriver man 
i sin slutsats "att det är tveksamt ur ett dagvattenperspektiv att tillåta en 
utbyggnad." 

Sweco skriver också i sin slutsats: 

"Med föreslagna åtgärder bör dagvattensituationen förbättras längs Plommonvägen. 
Landskapet medför stora problem med att leda bort dagvattnet från områdets 
lågpunkt. Med ytterligare ett bostadsområde uppströms kommer mer dagvatten att 
skapas. Ur ett dagvattenperspektiv är det därför tveksamt att tillåta en sådan 
utbyggnad." 

Denna dagvattenutredning har inte redovisats i sin helhet i planarbetet vad jag kan 
notera. 

Ytterligare  synpunkter: 

När jag gått igenom dokumentationen så förfaller beräkningarna vara i underkant 
vid ett störtregn, är man tillbaka i ruta ett med vatten över allt? 

Man beräknar flöde från hustak och gata men det faller ju inte bara regn där. 

Kan man göra beräkningar på uppskattade ledtal, när vårt väder har ändrat sig 
betydligt vad beträffar regnmängder i skyfall. 

Står angivet att man skall rensa bort buskar och träd, erfarenheter visar att andra 
träd och buskar i närheten söker sig med rötterna till vattensjukt område, vilket 
medför att det växer igen och stoppar funktionen. 

När det gäller kassetterna vad händer när dessa blir igensatta efter en tid? Hur lång 
tid kan man räkna med att de fungerar optimalt? 

Vem har ansvaret för underhåll av vattenavledningar, kassetter, magasin ovan mark, 
makadamdiken mm? Vem står för kostnaderna? Vem är total ansvarig vid en 
översvämning? 

Står också i sweco' s utredning att "eftersom dagvattnet alltid hittar områdets 
lågpunker kommer dagvattensystemet aldrig kunna bli robust". 

Tänker på makadamdiket som planeras runt området. När makadamdiket ändrar 
riktning, följer dagvattnet automatiskt med i denna riktning? Redan nu är marken 
sank. Risk att fukten sprider sig in i byggnaderna? Dessutom så är marken utanför 
min bostad inte plan utan lutar och området väster om har dessutom kraftig lutning. 
Stora höjdskillnader precis utanför tomtgränsen vilket måste försvåra helhets 
bedömningen. Vegetation med sly, gräs, buskar och sten. 
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Skall byggas en vall, runt fastighetsgränsen ser detta naturligt ut i förhållande till 
omgivningen? 

Det planerade fördröjningsmagasinen som skall ta hand om dagvatten. Vem har 
ansvaret för att dessa fungerar? Överväxt av alger, vass mm kommer att ske inom 
några få år. Hur ofta skall dessa rengöras?  Finns en stor risk att 
fördröjningsmagasinen drar till sig lekande barn, eftersom det inte finns någon 
lekplats på hela området. Är detta en lämplig plats och miljö för barn att uppehålla 
sig vid? 

Har man denna lösning av dagvatten hantering mm i någon annan kommun i 
Sverige, där man har liknande problem. Är det en beprövad metod? Finns det 
långtidsdata så fall? 

Överklagar och ytterligare utredning bör göras för de enskilda fastigheterna, med 
flödesberäkningar vid skyfall, fallhöjder från fastigheten och vad som kan hända vid 
dålig avrinning. 

Är utbyggnaden nödvändig för kommunens bostadsförsörjning? 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. 

Trafik: 

Längs den nordöstra sidan av det norra planområdet (etapp I) och bebyggelsen utmed 
Plommonvägen finns ett planerat gång- och cykelstråk utpekat i översiktsplanen. 
Huruvida om och när den ska byggas ut är osäkert.  

Under planarbetets gång har dialog, avseende trafiksituationen på Plommonvägen, 
förts med bland annat Båstads kommuns gatu- och trafikingenjör. För att lösa både 
dagens och morgondagens trafiksituationer har flera olika alternativ diskuterats, t ex 
trafikreglering via skyltning. 

I övrigt se föregående kommentarer samt planbeskrivning. 

Översiktsplan: 

En utbyggnad av bostäder i Plommonvägens ”förlängning” har stöd i Översiktsplan, 
antagen 2008 och redovisas i textform; ”Bebyggelsen kan utvidgas något”. 

 

VA-förhållanden: 

Se föregående kommentarer. 

 

Ytterligare synpunkter: 

VA-utredningen är framtagen av SWECO AB med mångårig erfarenhet av liknande 
projekt i Sverige och utredningen uppfyller kraven i ”Dagvattenpolicy Båstad”, 
antagen av kommunfullmäktige, 2015-05-04 §81. 

Kommunen ansvarar för kassettmagasinet som är anlagt under ”asfaltsplanen” intill 
den befintliga bebyggelsen består av ”genomspolningsbara” kassetter utifall de ”sätts 
igen” av t ex löv. 

Ett exploateringsavtal kommer att tecknas mellan kommun och exploatör avseende 
utbyggnad av de nya bostäderna söder om befintlig bebyggelse. Exploateringsavtalet 
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reglerar kostnads- och ansvarsfördelningen. Kommunen kommer att ansvara för VA-
ledningar inom ”allmän plats”, dvs Lokalgata och Natur. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder 

Inkomna synpunkter medför följande revideringar av planförslaget; 

Planbeskrivning kompletteras / uppdateras enligt följande: 

 Planbeskrivningen uppdateras i enlighet med rådande förhållanden 
avseende busstrafik, dvs att buss 504 numera trafikerar Båstad-Förslöv. 

 

 

Plan och illustrationskartan justeras enligt nedan: 

 Grundkartan (som ligger till grund för plankartan) har uppdaterats. 
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Underrättelse inför antagandet av ”etapp II” och granskningsut-
låtande, 2015-12-11 samt granskningsutlåtande efter förnyad 
granskning 2016-05-06 sänds till 

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Bjäre Kraft 
E.ON Gas Sverige AB 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:494 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:496 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:498 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:502 
Ägare till Båstad 109:505 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508  
som yttrade sig över planförslaget under samrådet under tiden 2013-06-03 till 
2013-07-14 
 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
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Kommunala Handikapprådet 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:508 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2015-02-09– 2015-03-08 
 
 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508 
som yttrade sig över planförslaget under den förnyade granskningen 2016-02-19 till 
2016-03-18. 
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Underrättelse efter antagandet av ”etapp II” sänds till 

Länsstyrelsen i Skåne län 
 
samt 
 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Bjäre Kraft 
E.ON Gas Sverige AB 
som yttrade sig över planförslaget under samrådet under tiden 2013-06-03 till 
2013-07-14 
 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Trafikverket 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2015-02-09– 2015-03-08 
 
 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
Kommunala Handikapprådet 
som yttrade sig över planförslaget under den förnyade granskningen 2016-02-19 till 
2016-03-18. 
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Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande: 
 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:494 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:496 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:498 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:502 
Ägare till Båstad 109:505 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508  
som yttrade sig över planförslaget under samrådet under tiden 2013-06-03 till 
2013-07-14 
 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:508 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2015-02-09 till 2015-03-08 
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NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Ägare till Båstad 109:479  
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508 
som yttrade sig över planförslaget under den förnyade granskningen 2016-02-19 till 
2016-03-18. 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

Planförslag antas i enlighet med granskningsutlåtande efter förnyad granskning 
avseende etapp II. 

 

Båstad 2016-05-06 

 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Antagandehandling 2016-05-06 

Detaljplan för 

del av Båstad 109:368 och 
109:370 m.fl. fastigheter, etapp II, 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Planbeskrivning 

Plannr: 

Antagen: 

Laga kraft: 

PLANOMRÅDE 

Bilaga 2
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detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370 , etapp II, 
Planbeskrivning 2016-05-06 Antagandehandling 
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HANDLINGAR 
Planens diarienummer är B2015-105 (tidigare 949/10-315). 

Detaljplanen består av 
Plankarta med planbestämmelser och illustration 2016-05-06 
Plan- och genomförandebeskrivning 2016-05-06 (denna handling) 
Granskningsutlåtande (förnyad granskning av etapp II), 2016-05-06 
Granskningsutlåtande 2015-12-11 
Samrådsredogörelse 2015-01-08 
Fastighetsförteckning, januari 2016 
Behovsbedömning 2013-01-03 
Rapport- Dagvattenutredning Plommonvägen, Båstad, SWECO 2014-05-14 
Arkeologisk utredning 2013, Båstad 109:368 och 109:370, 2013:30 av CMB 
uppdragsarkeologi AB, daterad 2013-10-04 
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SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN 
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruk-
tur inom ett mindre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett 
juridiskt dokument som är bindande när man till exempel beviljar bygglov inom 
planområdet. 

En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta är plan-
beskrivningen. Den ska underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens 
bakgrund och syfte, samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I plan-
beskrivningen beskrivs och motiveras också planens utformning och de planbestäm-
melser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genomföras och vilka 
konsekvenser det får. 

I Plan- och bygglagen (PBL) har man bestämt hur det ska gå till när kommunen tar 
fram detaljplaner. Man följer en speciell process som kort beskrivs här. 

Planbesked 
En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det 
lämpligt att exploatera ett markområde på ett visst sätt. Kommunens planhand-
läggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen och presenterar detta för 
politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras en detaljplan för området 
eller ej. 

Samråd 
Ett första förslag till hur området ska utformas och planläggas tas fram. Detta ställs 
ut i kommunhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Samråds-
förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen annonserar i NST om 
samrådet. De fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av förslaget 
meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får 
lämna in skriftliga synpunkter.  

De synpunkter som lämnas in sammanfattas i en samrådsredogörelse. Där kom-
menterar kommunen också hur man ser på de olika synpunkterna. 

Granskning 
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som 
lämnats in. När man har ett förslag som man tycker är tillräckligt bra för att kunna 
antas ställs det ut för granskning. I Båstad går det till på ungefär samma sätt som 
samrådsutställningen. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter.  

De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett gransknings-
utlåtande.  

Antagande 
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall 
det behövs. Efter det lämnas förslaget till politikerna. Kommunstyrelsen alternataivt 
kommunfullmäktige antar eller avslår planen.  

Här är vi nu! 
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Överklagande 
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har 
lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen och inte fått dem till-
godosedda kan man överklaga planen.  Det ska man göra senast tre veckor efter att 
beslutet om antagande satts upp.  

I vissa fall kan också Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar planen och Länsstyrelsen inte prövar den vinner planen laga 
kraft när tiden för överklagan gått ut. Om planen överklagas eller prövas av 
Länsstyrelsen följer speciella processer för detta. Ifall de slutar med att planen 
godkänns vinner den laga kraft då.  

När planen vunnit laga kraft kan man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja 
exploateringen. 
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SAMMANFATTNING AV PLANEN 
Ursprungssyftet med denna detaljplan var att pröva möjligheten att bygga 
friliggande hus eller parhus i ett attraktivt läge med goda boendekvalitéer, på del av 
fastigheterna Båstad 109:368 och 109:370. 

Efter samrådsskedet utökades planområdet till att även omfatta fastigheterna 
Båstad 109:353, 109:542, 109:543 samt liten del av 109:493, för att kunna lösa 
dagvattenhantering för befintlig bebyggelse. 

Efter granskningsskedet delades planområdena upp i två olika så kallade 
planprocesser. Norra delen av planområdet gick för antagande av kommunstyrelsen 
och den södra delen av planområdet utökades till att även omfatta den NATUR-
marksremsa väster om befintlig bebyggelse som förbinder det ”norra och södra” 
planområdet (se karta sida 9). Utökningen gjordes för att säkerställa 
dagvattenhanteringen för hela området i enlighet med upprättad utredning. Den 
NATUR-mark som nu tillförts planområdet omfattades av enskilt huvudmannaskap i 
den gällande detaljplanen. Avsikten är att NATUR-marken ska omfattas av 
kommunalt huvudmannaskap. En utökning av den södra delen av planområdet 
föranledde en så kallad ”förnyad gransking” och har hanterats i en separat process. 

Denna planbeskrivning beskriver både det norra och södra planområdet samt 
markremsan som förbinder dem. 

Planområdena ligger i Flygfältsområdet/Äppeldalen. Den ”södra delen” av 
planområdet ligger i förlängningen av Plommonvägen och är cirka 10 000 m2. Den 
”norra delen” av planområdet är cirka 4 000 m2 och ligger i anslutning till 
Dansbanevägen. En NATUR-marksremsa om cirka 1 900 m2 förbinder den ”norra” 
och ”södra” delen av planområdet. Med andra ord omfattar detaljplanen totalt cirka 
16 000 m2. 

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB).  

PLANDATA 

 

PLANOMRÅDE 
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Planområdenas läge och storlek 
Den södra delen av planområdet 

Den södra delen av planområdet omfattar ca 1 ha mark i södra delen av Båstad 
tätort. Området avgränsas i norr av befintligt bostadsområde och naturmark. I 
väster avgränsas området av naturmark. Söder om planområdet finns betesmark 
och naturmark. I östlig riktning finns naturmark. Området består av betad hagmark 
som kantas av skogsmark i nordväst och sydost. Planområdet utgörs av en dalgång 
som sluttar ut mot havet och marken varierar från + 56 till + 64 m.ö.h. Från 
planområdet har man en fri sikt, i Plommonvägens förlängning, ut över 
Laholmsbukten. 

 

Den norra delen av planområdet (OBS-hanteras i separat planprocess) 

Efter genomfört samrådsskede utökades planområdet till att också omfatta ett 
markområde strax söder om Dansbanevägen. Området togs med för att säkra 
dagvattenhantering med fördröjningsdamm genom att avstycka mark för allmänna 
ändamålet NATUR. Den norra delen av planområdet prövas också för att möjliggöra 
de intentioner som befintlig detaljplan haft för syfte. Den befintliga detaljplanen 
möjliggör för tre bostadsfastigheter men omöjliggörs av planbestämmelsen om en 
minsta fastighetsstorlek om 1200 m². Nu prövas istället en minsta fastighetsstorlek 
om 900 m². Det innebär att 3 fastigheter möjliggörs (inom den norra delen av 
planområdet) även när mark styckats av i öster (för att ett fördröjningsmagasin ska 
kunna anordnas inom NATUR-mark). Området är c:a 4000 m² befintlig tomtmark 
som sluttar kraftigt från väst till öst. 

 

Förbindelse mellan den norra och södra delen av planområdet  

Planområdet har efter granskningen utökats till att även omfatta cirka 1 900 m2 
NATUR-mark som förbinder den norra och södra delen av planområdet. Marken är 
till största del plan och består i huvudsak av gräs. 

 

Se bild på nästa sida. 
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Planområde 

Ägoförhållanden 
Båstad 109:2 ägs av kommunen och 109:368, 109:370, 109:493, 109:353, 109:542 
samt 109:543 är i privat ägo. 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Syftet med planen är att göra det möjligt att färdigställa bostadsområdet 
Flygfältsområdet/Äppeldalen i förlängningen av Plommonvägen, i södra delen av 
Båstad och att säkerställa dagvattenhanteringen för hela området, både för 
befintliga bostäder och för tillkommande bostäder i Äppeldalen. Kommunstyrelsen 

Den norra delen av planområdet

Den södra delen av planområdet

Förbindelse mellan norra och 
södra delen av planområdet

OBS – Norra delen hanteras i 
separat planprocess
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fattade beslut om att påbörja planprocess för del av Båstad 109:368 och 109:370 
den 10 november 2010. Planen tas fram med normalt planförfarande enligt ny Plan- 
och bygglag som infördes den 2 maj 2011. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan från 2008 är södra delen av planområdet redovisat som 
planerat bostadsområde. Under tiden som översiktsplanen arbetades fram hann 
Flygfältområdet exploateras förutom nu aktuellt planområde. Från samrådsförslag 
till antagandehandling försvann området i kartan men området anges för utbyggnad 
i texten, ”Bebyggelsen kan utvidgas något”. Detta är en redaktionell miss och denna 
del av aktuellt planområdet kvarstår som utbyggnadsområde. Skogsmarken och 
hagmarken kring området är redovisat som skog och åker. Bedömningen är att båda 
planområdena har stöd i gällande översiktsplan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt av Båstads översiktsplan 2008, samrådsförslag och antagandehandling, med 
detaljplaneområdet markerat. 

Detaljplaner 
Inom den södra delen av planområdet finns ingen detaljplan. Området gränsar i norr 
till Detaljplan för Båstad 109:365 m.fl, det så kallade Flygfältsområdet eller 
Äppeldalen, som omfattar friliggande och sammanbyggda enfamiljshus med 
angöring från Ängelholmsvägen. 
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I området närmast, se nedanstående bild, avslutas lokalgatan med en möjlighet till 
förlängning in i aktuellt planområde. Den norra delen av planområdet samt remsan 
som förbinder den norra delen med den södra ingår i nämnd detaljplan som 
bostadskvartersmark respektive naturmark.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gällande detaljplan (1588) Båstad 109:365 m.fl. med detaljplaneområdena 
markerade. 

Planområde

OBS – Norra delen hanteras i 
separat planprocess
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB 
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens 
genomförande bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för 
friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom planen endast omfattar ett 
mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse eller odling. Planen 
bedöms hushålla med mark och med naturområden. Området bedöms vidare 
nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning.  
 
Stöd för bostadsbebyggelse finns i Båstads kommuns översiktsplan. 

Riksintressen 
Området omfattas av Riksintresse friluftsliv och rörligt friluftsliv enligt MB kap 3 § 6 
och för rörligt friluftsliv enligt kap 4 § 1-2 och ingår också i kustzon enligt kap 4 § 1-
4.  

Biotopskydd 
Biotopskyddet finns till för att för att skydda hotade småbiotoper i odlings-
landskapet. Dessa biotoper är viktiga livsmiljöer för många växter, djur och 
svampar, i vissa fall helt avgörande för arternas överlevnad.  
  
Det generella biotopskyddet omfattar alla småbiotoper i jordbrukslandskapet av en 
viss typ. Det särskilda biotopskyddet gäller speciellt skyddsvärda områden i jord- 
eller skogsbrukslandskapet som utsetts och avgränsats av länsstyrelsen respektive 
skogsvårdsstyrelsen. 
 
Den stengärdesgård som finns inom NATUR-marken mellan den befintliga 
bebyggelsen längst i söder och den nya planerade bebyggelsen i Plommongatans 
förlängning omfattas av det generella biotopskyddet och det krävs dispens för 
eventuella ingrepp. För angöring till planområdet behöver ett hål i 
stengärdesgården tas upp. En ansökan om dispens av biotopskyddet har genomförts 
i en separat process hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beviljat dispensen genom 
beslut taget 2014-04-07.  
 
Som villkor för dipensen gäller att: 

 Beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen fastställs, 

 Beslutet upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom två år och avslutas 
inom fem år från den dag beslutet har vunnit laga kraft, 

 Stenen från genombrottet i muren skall användas till att reparera 
kvarvarande mur alternativt att anlägga en ny bit stenmur i anslutning till 
den befintliga, 

 Borttagna stenar ska på den nya placeringen läggas så att de sidor som nu 
ligger utåt även hädanefter ligger utåt så att moss- och lavflora bevaras, 

 Borttagna stora stenar ska på den nya placeringen läggas underst och små 
överst. 
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Landskapsbildskydd 
Den södra delen av planområdet (förlängningen av Plommonvägen) omfattas av 
landskapssbildskydd, ett förordnande enligt 19 § naturvårdslagen för områden på 
Bjärehalvön inom Båstads och Ängelholms kommuner. Landskapsbildsskydd är ett 
skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 
1 januari 1975. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse fanns 
för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning, kunna skydda stora områden 
från större påverkan eller förändring. Det var framförallt de visuella 
upplevelsevärdena i landskapet som man önskade skydda. 
 
En ansökan om upphävande av landskapsbildskyddet har genomförts i en separat 
process hos Länsstyrelsen. Ett beslut om att delvis upphäva förordnandet av 
landskapsbildsskydd inom området för ny detaljplan har tagits av Länsstyrelsen 
2014-03-20. Beslutet gäller från det datum detaljplanen för området vunnit laga 
kraft. Beslutet gäller inte om planen inte vinner laga kraft inom fem år från datum 
för Länsstyrelsens beslut om dispens. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 
Normerna syftar till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav 
som ställs genom vårt medlemskap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som 
förorenar luften och som därför inte får förekomma i större mängd. För alla miljö-
kvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara uppfyllda.   
 
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla ak-
tuell information om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för 
miljökvalitetsnormerna för ozon.) 
 
Båstads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utom-
husluft. Denna plan bedöms inte förändra den situationen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa 
formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För 
ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitets-
normer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitets-
normer för kemisk och kvantitativ status. Målet är att alla vattenförekomster ska 
uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. 
Eftersom det blir mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter 
till undantag.  
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Grundvattentäkt SE625883-131794 i Båstad. Markerat i blått. 

 
Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från 
planområdet.  

 
Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: 
Vattenkartan (www.vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige 
(www.viss.lst.se). 

 

Den kanske viktigaste vattenförekomsten är SE625883-131794, se ovanstående 
bild, eftersom en del av kommunens dricksvatten tas därifrån. För att inte riskera att 
skada den har en riskbedömning gjorts. I riskbedömningen har även möjligheterna 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten studerats. Det största hotet mot att 
SE625883-131794 inte uppnår god kemisk status 2015 är tillförseln av kväve. 
Kvävet kommer troligen främst från enskilda avloppsanläggningar.  
 

Ytvattenförekomst  Ekologisk status  Kemisk status 

Örebäcken  God   Uppnår ej god 

Laholmsbukten  Otillfredsställande  Uppnår ej god 

     

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status 

Bjärehalvön  Otillfredsställande  Otillfredsställande 

SE625883-131794  God  God 

Laholmsslätten  God  God 

154

154

http://www.vattenkartan.se/
http://www.viss.lst.se/


detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370 , etapp II, 
Planbeskrivning 2016-05-06 Antagandehandling 

15 (36) 

Eftersom flera vattenförekomster inte har god status idag behövs åtgärder för att 
statusen ska förbättras. Det kan inte åstadkommas i någon särskild utsträckning 
genom denna detaljplan (utöver vad som redan nämnts), utan kräver andra åt-
gärder. Det är dock viktigt att planen inte bidrar till att försämra vattenkvaliteten.  
Från bostadsområden är den största föroreningskällan dagvattnet. För vatten-
täktens skull måste förorenat vatten föras ut ur planområdet, eller renas före 
infiltration. I samband med projekteringen av de system som blir aktuella för detta 
område ska nödvändig rening av dagvattnet tas med, oavsett vilken recipient vattnet 
går till. 

Vattentäkter 
Planområdena ligger inom sekundärt skyddsområde, se nedanstående bild, för 
vattentäkten vid Idrottsplatsen som fastställdes 2011 som ett utvidgat område. 
 
 

 
 
Bild: Utdrag ur ”Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och 
Idrottsplatsen.” WSP 2010-06-17. Rapporten används som riktlinje för planering i 
Båstads kommun. 
 

Skyddsområden för vattentäkter finns för att förhindra att vatten i vattentäkter 
förorenas. Vattenskyddsföreskrifterna anger vilka säkerhetsåtgärder man ska vidta 
för att klara detta. Föreskrifterna innebär att bland annat vissa verksamheter och 
anläggningar är förbjudna eller tillståndspliktiga. Det kan till exempel gälla jord- och 
bergvärme, hantering av petroleumprodukter, anläggningsarbeten och schaktning. 
 

planområde 
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Aktuella skyddsföreskrifter kan fås från kommunens tekniska kontor. Vid 
planläggning av mark inom vattenskyddsområden är det lämpligt att på ett tidigt 
stadium reda ut vilka typer av markanvändning som kan fungera inom vatten-
skyddsområdets olika zoner och vilka skyddsåtgärder som kan behövas.  
 

Båstads kommun har ännu inte några riktlinjer för exploatering inom vattenskydds-
områden men med hjälp av de generella delarna i Laholms kommuns riktlinjer och 
den sårbarhetsklassificering som är gjord för marken inom skyddsområdet kan man 
dock ta fram riktlinjer för detta planområde.  
 

Riktlinjer 
Den markanvändning som planeras är bostäder. All mark inom planområdet har 
klassificerats som måttligt sårbar. Det innebär att inom sekundär skyddszon hamnar 
bostäder inom riskklass 1. Där är det som kallas normal aktsamhet tillräckligt. De 
riktlinjer som gäller inom normal aktsamhet är inarbetade i planen efter utredning 
och efter samrådsskedet. 
 

Vattnet i vattentäkten tas från grundvattenförekomsten med namnet SE625883-
131794, som redovisats i tabellen i avsnittet om Miljökvalitetsnormer för vatten, se 
sidan 13-14. Vattenkvaliteten i vattentäkten är idag god. Kommunens bedömning är 
att om de nämnda riktlinjerna och vattenskyddsföreskrifterna följs kommer den inte 
att försämras av att denna plan genomförs. Det finns redan bostäder inom en stor 
del av skyddsområdet och det finns hittills inget som tyder på att det har försämrat 
vattnets kvalitet. Det finns dock problem med kvaliteten på grundvattnet på många 
andra håll i kommunen, men det har främst orsakats av bekämpningsmedel från 
jordbruket. 
 
Vid exploateringen måste stor omsorg läggas på att följa riktlinjerna och vatten-
skyddsföreskrifterna. Exploatören ansvarar för att söka de tillstånd som behövs.  
Även de som flyttar in i området bör informeras om vattenskyddsföreskrifterna. 
 

Källor till detta avsnitt: Vattentäkterna Idrottsplatsen och Axelstorp. Revidering av 
skyddsområde. Rapport framtagen av WSP Environmental på uppdrag av Tekniska 
kontoret i Båstads kommun. 2008-05-16 och Riktlinjer för exploatering inom 
vattenskyddsområde. Rapport framtagen av WSP Environmental på uppdrag av 
Teknik- och servicekontoret i Laholms kommun. 2009-06-12. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt Miljöbalken ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra 
betydande påverkan på miljön. I så fall ska man göra en miljökonsekvensbeskriv-
ning. Båstads kommun har genom en behovsbedömning prövat om en miljökonse-
kvensbeskrivning behövs och kommit fram till att det inte behövs.  
 
Behovsbedömningen grundades på följande: 
 
•  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 
 

•  Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv  
 och rörligt friluftsliv. 
 

•  Ett genomförande av planen leder inte till några direkta ökade 
störningar på omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet. 
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•  Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden 
 internationellt, nationellt eller lokalt eller känsliga mark- och 
 vattenområden. 
 

•  Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning 
 med natur- och samhällsresurser nationellt eller lokalt. Odlingsbar 
 mark tas i anspråk, dock är marken svårbrukad och bedömningen 
 är att fullfölja intentionerna i gällande översiktsplan där marken har 
 angetts som utbyggnadsområde för bostäder. 
 

•  Planförslaget berör inga kända fornlämningar.  
 

•  Planförslaget innebär en inverkan på landskapsbilden. 
 

•  Planförslaget innebär att fler bilar kommer att belasta omgivande 
 trafiknät. 
 

•  Planförslaget innebär en belastning för befintligt dagvattennät och 
 fördröjning måste ske inom området. NSVA ska göra en 
 dagvattenutredning. 
 

•  VA är utbyggt och förberett för ytterligare påkoppling till 
 planområdet. 
 

Planförslaget bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, inte ge 
en sådan miljöpåverkan att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 § behöver genomföras.   
 
Upprättad behovsbedömning har samråtts med Länsstyrelsen och de instämmer 
under nu kända förhållanden att planförslaget inte medför en betydande 
miljöpåverkan enligt yttrande 2013-02-07. Dock har en arkeologisk utredning gjorts 
efter Länsstyrelsens yttrande under samrådet (2013-06-26). 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Bebyggelse och vegetation 
 
Den södra delen av planområdet  

Den södra delen av planområdet är obebyggt och består sedan länge av hag- och 
skogsmark. Skogsmarken i söder ingår i ett övergripande viktigt område för 
grönstruktur. Området är också en del av en grön länk i nordsydlig riktning som 
utpekas i översiktsplanen. Skogen består av blandlövskog med inslag av bok, rönn, 
ek och björk, samt gran och tall. Undervegetationen är förhållandevis sparsam.  
 
Området är mindre tillgängligt då området är inhägnat och betas emellanåt av 
hästar. Det finns dock möjlighet att ta sig in i området via passager. Söder om 
planområdet, inne i skogen, går en liten markväg längs med höjdkurvorna. Området 
omfattas av jordbruksmark av klass 7.  
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Foto: Vy söderut från stengärdesgård och över planområdet.  

 
Avstånd till centrum är ca 1,5 kilometer. Här finns livsmedelsbutik, bibliotek samt 
annan service. I centrum ligger även skolor från F-9 t.o.m. gymnasium. På andra 
sidan Ängelholmsvägen ligger närmsta vårdboende, Skogsliden. 
 
Området ligger så att det inte upplevs visuellt från Båstad nedanför 
Ängelholmsvägen samtidigt som området har fantastiska utblickar över 
Laholmsbukten.  
 

 

Foto: Utsikt över Laholmsbukten och befintlig bebyggelse norrut från den södra delen 
av planområdet. 
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Den norra delen av planområdet (OBS-Hanteras i separat planprocess) 

Mark inom den norra delen av planområdet är avstyckat i 3 fastigheter för bostäder. 

Två av fastigheterna är inte bebyggda ännu. Fastighetsbildning har inte skett i 
enlighet med gällande detaljplan. 

Inom den norra delen av planområdet fanns på 1930/1940-talet en dansrotunda 
med tillhörande kaffestuga och scen. Dansrotundan är numera riven men 
”kaffesstugan” och ”scenen” finns fortfarande kvar om än delvis ombyggda. 

Tomtmarken består av rik vegetation och genom fastighet 109:353 går en grusad 
väg som är allmänt tillgänglig för gående. Den befintliga detaljplanen möjliggör för 
tre bostadsfastigheter, inom det norra planområdet, men omöjliggörs av 
planbestämmelsen om en minsta fastighetsstorlek om 1200 m² i det fall mark i öster 
styckas av för NATUR-mark. Nu prövas istället en minsta fastighetsstorlek om 900 
m². Det innebär att mark i öster kan styckas av till NATUR-mark samt att det även i 
fortsättningen finns möjlighet att stycka av för högst 3 bostadsfastigheter inom det 
norra planområdet. 

Området är c:a 4000 m² befintlig tomtmark som sluttar kraftigt från väst till öst. 

       

 F.d. kaffestuga till vänster, scen till höger 

 

   

 Grusväg inom tomtmark. 
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Förbindelsen mellan den norra och södra delen av planområdet  

En cirka 1 900 m2 stor remsa NATUR-mark förbinder den norra och södra delen av 
planområdet. Marken är till största del plan och består i huvudsak av gräs. 

 

Naturmark väster om befintlig bebyggelse 

 

Tekniska förhållanden 
Det finns tekniska system framdraget i Plommonvägen och som kan fortsätta in i det 
södra planområdet 

El 

Ny el-ledning kommer att behöva dras från befintlig nätstation i Äppeldalsområdet 
till planområdet. Det finns 20 kV luftledning 40 meter ifrån planområdets 
nordvästra gräns. Avståndet anses som ett betryggande avstånd och skall ej 
innebära några risker eller hinder för planområdena. 
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VA och dagvatten 

Dagvatten  

SWECO har genomfört en dagvattenutredning åt NSVA som hanterar dagvatten för 
Plommonvägen i Båstad, daterad 2014-05-14. Planområdena ligger långt uppströms 
från befintlig bebyggelse i Båstad tätort, där dagvattennätet redan är hårt belastat 
och befintligt bostadsområde, norr om det södra planområdet, har erfarenhet av 
översvämningar. För att klara utsläppskravet till kommunala ledningar på 5 l/(s*ha) 
måste planområdets dagvatten fördröjas.  Detaljplanens planområde har utökats för 
att göra det möjligt för dagvattenhantering inom hela området. 

Dricksvatten  

I Plommonvägen finns en befintlig dricksvattenledning med relativt liten dimension, 
V63. Vatten till området trycksätts i tryckstegringsstation som är belägen ungefär i 
korsningen Äppledalsvägen/Ängelholmsvägen.  

Spillvatten  

Befintlig ledning S160 (ett rör med 160mm i diameter) finns i Plommonvägen som 
sedan övergår till S225 (225mm i diameter) i korsningen 
Äppledalsvägen/Ängelholmsvägen. Det nya området antas tillföra ungefär lika 
mycket spillvatten, till ledningsnätet, som de förbrukar i dricksvatten, dvs 1,2 l/s. 
Befintliga ledningar bedöms klara tillkommande ökning från planområdet. 

Fornlämningar 
Söder om det södra planområdet finns två fasta fornlämningar, en stensättning 
Båstad 9:2 och en gravhög Båstad 9:1 (se bilden nedan). Stensättningen är en fast 
fornlämning från bronsåldern/järnåldern som idag är överväxt med både ris, träd 
och buskar. Gravhögen är likaså en fast fornlämning från bronsåldern/järnåldern 
och till den hör en stensättning. Fornlämningen är även här överväxt. 

 

 

Bild: Resultatet av den 
arkeologiska utredningen 
hämtat från genomförd 
arkeologisk förundersökning. 
Det södra planområdet visas 
som en svart ram. 
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En arkeologisk förundersökning har genomförts den 4 oktober 2013 av CMB 
Uppdragsarkeologi AB. 
 
Ett fåtal anläggningar påträffades vid utredningen. (Se bild på föregående sida). 
Dessa var av boplatskaraktär men det låga antalet samt terrängens utformning gör 
det troligt att anläggningarna varit belägna i utkanten av en boplats. En fossil 
åkermark bestående av en stensträng och flera röjningsrösen påträffades och för 
området rekommenderas en slutundersökning. En fossilåkermark är en samlad 
benämning för spår från olika typer av övergivna odlingssystem i Sverige. De är de 
äldsta spåren av odling och dateras från bronsåldern och ända in i historisk tid. 
Innan utbyggnad sker inom det område som pekats ut som fossil åkermark ska en 
fullständig arkeologisk slutundersökning genomföras. 

Geoteknik och radon  
Enligt jordartskartan består marken av sandig och siltig moränjord med normal 
blockighet. I samband med grundläggning och bygglovsprövning ansvarar berörd 
fastighetsägare för att en geoteknisk undersökning genomförs. 

Trafik 

Bil 

Planområdet i söder angörs från Ängelholmsvägen via Äppledalsvägen och 
Plommonvägen. 
Plommonvägen är utformad för blandtrafik. Lokalgatan är enligt gällande detaljplan 
5 m. Inom ”Lokalgata” är det möjligt att anlägga både körbana för bilar, trottoar etc. I 
Plommonvägens fall är anlagd väg bitvis endast 4,3 meter och trottoaren inte fullt 
funktionell då den är gräsbeklädd. 
 

 
Foto: Vy norrut mot infarten till Plommonvägen, med markering av vägens planerade 
bredd om 5 meter och anlagd bredd om 4,3 meter. 

C:a 4,3 m

C:a 0,7 m
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Plommonvägen har små stickgator in till radhusen och en gemensam parkering i 
änden vid planområdet. Här finns också förberett för en väganslutning vidare 
söderut till det så kallade södra planområdet.   

 

Foto: Vy från infarten till Plommonvägen i nordost med planområdet i änden. 
 
Fastigheterna Båstad 109:353, 109:542 samt 109:543, inom den norra delen av 
planområdet, nås via befintlig utbyggd väg, Dansbanevägen. 
 

Cykel 

Längs den nordöstra sidan av det norra planområdet och bebyggelsen utmed 
Plommonvägen finns ett planerat gång- och cykelvägstråk utpekat i översiktsplanen. 
Cykling sker idag i huvudsak i blandtrafik. 

 
Karta från gällande översiktsplan över cykelvägnätet med befintliga och planerade 
cykelstråk. Planområdena markerade. 

Planområde

OBS – Norra delen hanteras 
i separat planprocess
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Kollektivtrafik 

 
Karta med planområdet och hållplatsernas placering. Kartan är hämtad från Skånetrafiken.  
Det finns två hållplatser c:a 500 meter, från planområdena, längs Ängelholmsvägen. 
Vid hållplatserna stannar regionsbuss 504 som trafikerar sträckan mellan Båstad 
och Förslöv. Regionbussens hållplatstid är anpassad efter avgående och 
ankommande tåg från och till Båstad alternativt Förslöv för eventuell vidare färd 
norr eller söderut i landet. 
 

Störningar 
Buller 

Planområdet är inte utsatt för några betydande störningar. Särskilda buller-
mätningar har inte utförts. Befintliga och framtida bullernivåer bedöms inte vara på 
en sådan nivå att Riksdagens och Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse behöver överskridas: 
30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 

Planområde

OBS – Norra delen hanteras i 
separat planprocess
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Hästhållning 

Det södra planområdet har periodvis betats av hästar. En större hästgård och 
veterinärklinik ligger ca 300 meter sydväst om det så kallade södra planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flygfoto: Hästgården i förhållande till planområdet. 

Gården har tillstånd för 24 djurenheter men tar inackorderingar och beteshästar. 
Tillfälliga inackorderingar och betesdjur är dock inte tillståndspliktiga. Enligt 
Länsstyrelsens underlag för den fysiska planeringen, Hästar och bebyggelse 
2004:17, framgår:  

”I samband med planering för hästhållning inom eller i direkt anslutning till samlad 
bebyggelse, alternativt större utbyggnad av bostäder i anslutning till hästhållning är följande 
punkter exempel på frågor som bör utgöra underlag för kommunens bedömning av relevant 
respektavstånd/skyddsavstånd: 

- karaktär på området, lantlig miljö/villabebyggelse 

- antal hästgårdar samt deras lokalisering 

- antal hästar, lokalisering av stall, bete, paddockar och planerade ridstigar 

- gödselhantering, placering och utförande 

- hagar, dess lokalisering och storlek samt antal hästar och hur frekvent hagen används. 

- förhärskande vindriktning 

- topografi samt eventuell avskärmande vegetation eller bebyggelse 

- förekomst/grad av näringsverksamhet 

- redovisning av närboendes uppfattning/befintliga upplevelser av olägenhet” 

”Vid medelstora anläggningar (10-30 hästar) bör skyddsavståndet från bostäder, skolor o.d. 
vara minst 100-200 meter till stall och gödselhantering  

och minst 50-100 meter till område där hästar vistas. För dessa anläggningar, som ofta drivs i 
kommersiellt syfte, bör intresset av stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter för 
verksamheten beaktas.” 

Mellan verksamheten och planområdet finns skog och en höjd och bedömningen är 
att verksamheten ligger på behörigt skyddsavstånd från planerad bebyggelse. 

Planområde 

Hästgård 

300 meter 
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PLANFÖRSLAGET 

Disposition av det nya området 
 
Den södra delen av planområdet 

Förslaget innebär att inom den södra delen av planområdet finns möjlighet att 
bygga parhus eller friliggande hus i maximalt två våningar och med en totalhöjd om 
8,5 m. Suterränghus är ej tillåtet av tillgänglighetsskäl eftersom entrén till huset blir 
i suterrängplan. Tillgängligheten är viktig för även om det finns regler för vilka 
funktioner som ska finnas i suterrängplanet kommer de flesta av huset funktioner 
att ligga på husets ovanvåning. För en rörelsehindrad eller person med tillfällig 
rörelsenedsättning innebär detta en sämre bostadslösning. Fastigheter ska vara 
ordnade för en god terränganpassning. Höjdskillnader ska tas upp med mjuka 
slänter och/eller terrassering med stödmur som är maximalt 1 meter hög. 
Anpassning av terräng ska ske mot lokalgata. 

 
Den norra delen av planområdet (OBS - Hanteras i separat planprocess) 
Förslaget innebär att inom den norra delen av planområdet finns möjlighet att bygga 
friliggande hus i maximalt 1 våning och med en totalhöjd om 7,0 m. Suterränghus 
tillåts inom den norra delen av planområdet på grund av att den gällande 
detaljplanen (dpl 1588) tillåter den hustypen.  Höjdskillnader ska tas upp med 
mjuka slänter och/eller terrassering med stödmur som är maximalt 1 meter hög. 
Anpassning av terräng ska ske mot lokalgata. Bestämmelserna u, y1 och y2 finns 
med i gällande detaljplan som bestämmelse och överförs till detta planförslag. 
Bestämmelsen y2 syftar till att möjliggöra tillfart till fastigheten Båstad 109:543 från 
Dansbanevägen ”över” fastigheten Båstad 109:542. 

 

Förbindelse mellan den norra och södra delen av planområdet 

Gällande detaljplan för marken som förbinder den norra och södra delen av 
planområdet anger NATUR-mark med enskilt huvudmannaskap. I det nya 
planförslaget kvarstår användningen NATUR men huvudmannaskapet ändras från 
enskilt till kommunalt. 
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Illustration över möjlig utbyggnad inom planområdet. 

 

Exploateringsgrad 
Den södra delen av planområdet   

Den största tillåtna totala byggnadsarean är 25 % av den totala area som en 
avstyckad tomt inom området har. Av denna byggnadsarea måste 30 m² vara ämnad 
för ett garage eller en carport, detta för att säkra möjligheten att ordna med 
parkering inom sin egen fastighet. Minsta tomtstorlek för parhus är 350 m² och för 
friliggande villa är minsta fastighetsstorlek 700 m².  

Den norra delen av planområdet (OBS - Hanteras i separat planprocess) 

Den största tillåtna byggnadsarean är 180 m² per fastighet. Av denna byggnadsarea 
måste minst 30m² vara ämnad för ett garage eller en carport, detta för att säkra 

OBS – Norra delen hanteras i 
separat planprocess, etapp I

Aktuellt planområde, etapp II
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möjligheten att ordna med parkering inom sin egen fastighet. Minsta 
fastighetsstorlek 900 m².  

Förbindelsen mellan den norra och södra delen av planområdet 

Ingen bebyggelse kommer att uppföras på markremsan som förbinder den norra 
och södra delen av planområdet.  

 

Vegetation 
Ett beslut om att delvis upphäva förordnandet av landskapsbildsskydd inom 
området för ny detaljplan har tagits av Länsstyrelsen 2014-03-20. Beslutet gäller 
från det datum detaljplanen för området vunnit laga kraft. Beslutet gäller inte om 
planen inte vinner laga kraft inom fem år från datum för Länsstyrelsens beslut om 
dispens. 
 
Inom den södra delen av planområdet finns skogsvegetation där de uppväxta träden 
är en stor tillgång för området. I detaljplanen införs bestämmelse om att träd skall 
finnas i anslutning till omgivande skogsmark. 
 
Träd med en stamomkrets på minst 50 cm ska bevaras så långt möjligt. I 
detaljplanen införs planbestämmelse för utökad lovplikt för fällning av träd med 
trädomfång större än 50 cm som finns i det västra och östra delarna av det södra 
planområdet. 

Den stengärdesgård som finns inom NATUR-marken mellan den befintliga 
bebyggelsen längst i söder och den nya planerade bebyggelsen i Plommongatans 
förlängning omfattas av det generella biotopskyddet och det krävs dispens för 
eventuella ingrepp. För angöring av planområdet behöver ett hål i stengärdesgården 
tas upp. En ansökan om dispens av biotopskyddet har genomförts i en separat 
process hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beviljat dispensen genom beslut taget 
2014-04-07.  

För detaljplanen utgår planbestämmelser om bevarande av stengärdesgården i de 
partier som omfattas av planområdet, förutom den del där Plommonvägen ska 
förlängas in i planområdet.  

Inom NATUR-marken finns möjlighet att anlägga fördröjningsmagasin och dike för 
att ta hand om dagvatten. 

 

Gator och vägar 
Angöring till den södra delen av planområdet sker via en lokalgata i förlängning av 
Plommonvägen. Lokalgatan får samma planerade vägområde som vägområdet för 
Plommonvägen, dvs 5 meter, och avslutas i en återvändszon som är dimensionerad 
så att sopbil kan vända. Angöring till det norra planområdet sker via 
Dansbanevägen. 
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Gång- och cykelväg 
En befintlig gång- och cykelväg finns söder om planområdet längs med 
Ängelholmsvägen. Gång- och cykelvägen sträcker sig även en bit upp längs med 
Äppeldalsvägen. Längs den norra sidan av planområdet och bebyggelsen utmed 
Plommonvägen finns ett planerat gång- och cykelstråk utpekat i översiktsplanen. 
Huruvida om och när den gång- och cykelvägen kommer att realiseras är i dagsläget 
osäkert. 

 

Kollektivtrafik 

Det finns två hållplatser c:a 500 meter, från planområdena, längs Ängelholmsvägen. 
Vid hållplatserna stannar regionsbuss 504 som trafikerar sträckan mellan Båstad 
och Förslöv. Regionbussens hållplatstid är anpassad efter avgående och 
ankommande tåg från och till Båstad alternativt Förslöv för eventuell vidare färd 
norr eller söderut i landet. Busslinje 504 trafikerar idag Ängelholmsvägen ett par 
gånger per timme måndag-fredag i rusningstrafik, timmestrafik övrig tid samt 
helger en gång per timme. 

 

Teknisk försörjning 
Planområdet kan kopplas till det tekniska system som finns framdraget i 
lokalgatorna. 

El 

Det finns inga el-ledningar till det södra planområdet. För att försörja nytt 
planområde med el måste nya el-ledningar schaktas från befintlig nätsstation i 
Äppeldalsområdet och fram till planområdet. 

 

VA och dagvatten 

Befintliga spillvattenledningar har kapacitet för att klara utbyggnaden av 
planområdet. Dricksvattenförsörjningen kommer att lösas genom att justera 
utgående tryck från tryckledningsstationen och genom att installera en 
spolmöjlighet i slutet av den nya vattenledningen.  

Dagvatten 

SWECO har genomfört en dagvattenutredning åt NSVA som hanterar dagvatten för 
Plommonvägen i Båstad, daterad 2014-05-14.  

Deras rapport föreslår flera olika möjliga lösningar för att fördröja dagvattnet inom 
den södra delen av planområdet innan det släpps vidare i det kommunala 
dagvattennätet och mot den norra delen av planområdet. Dimensionerande regn är 
10-årsregn och tillåtet flöde till kommunalt ledningsnät är 5 l/s (ha). Föreslagna 
åtgärder är stenkistor inom varje fastighet för fördröjning av dagvatten från taken. 
Vidare föreslås även makadamdiken runt den nya bebyggelsen längst i söder 
(Plommongatans förlängning). Sweco föreslår även att fördröjningsmagasin anläggs 
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inom NATUR-marken (väster om befintlig bebyggelse) som förbinder den norra och 
södra delen av planområdet. Rapporten utgår i sina beräkningar på att 30 % av 
tomtmarken inte är hårdgjord och rekommenderar att planbestämmelse om detta 
förs in i plankarta. 

 

 

 

Utformningsförslag för dagvattenavrinning från den södra delen av planområdet, 
kartbild hämtat från SWECO’s rapport. 

 

Avrinningsväg 
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Principlösningar för föreslagna makadamdiken inom planområdet, principskiss 
hämtat från SWECO’s rapport. 

 

Inom planområdet ges det möjlighet för fördröjningsmagasin för dagvatten inom 
föreslagen naturmark. 

För att säkra att dagvattnet fördröjs inom planområdena införs bestämmelse om att 
dagvatten inte får släppas till dagvattennätet med mer än 5 l/s (ha). 

En fyra meter bred naturmarksremsa omger den södra delen av planområdet för 
möjligheten att placera föreslaget makadamdike. 

Planbestämmelse införs att minst 30 % av marken ska möjliggöra infiltration av 
dagvatten. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Detaljplanen för den norra 
delen av planområdet, etapp I, antogs av kommunstyrelsen 2016-02-03 och vann 
laga kraft 2016-03-05. Detaljplan för den södra delen samt markremsan väster om 
befintlig bebyggelse, dvs denna detaljplan, har ställts ut på så kallad förnyad 
granskning 2016-02-19 – 2016-03-18 med målet att nå ett antagande under 2016. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Inom planområdet föreslås ett delat huvudmannaskap. För NATUR-marken avses 
kommunen vara huvudman på grund av det ansvar det åvilar kommun att anlägga 
och därefter ansvara för skötseln av bland annat fördröjningsmagasin inom 
planområdet. 

Mark som anges som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap medför en 
rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in marken. Fastighetsägaren har 
därvid rätt till ersättning. 

För LOKALGATA inom den södra delen av planområdet avses ett enskilt 
huvudmannaskap. Den föreslås inrättas i den befintliga intilliggande 
gemensamhetsanläggningen, ga:9. Anledningen är att en annan lösning i aktuellt 
område skulle vara ur allmänt drift- och kostnadsperspektiv, ofördelaktigt. Det finns 
ett politiskt ställningstagande i Båstads kommun att tillämpa enskilt 
huvudmannaskap för allmän gatumark. 

Fastighetsrättsliga frågor 
All mark inom alla planområdena är privatägd förutom fastigheten Båstad 109:2 
som ägs av Båstads kommun. 

Inom den södra delen av planområdet ska fastighetsbildning ske. Denna fastighets-
bildning sker genom avstyckningar från Båstad 109:368 och 109:370.  

Inom planområdet avser kommunen att förvärva allmän platsmark (NATUR och 
LOKALGATA). Del av mark från fastigheterna Båstad 109:493, 109:543, 109:542, 
109:368 samt 109:370 kommer att överföras till fastigheten Båstad 109:2. Samråd 
har skett med berörda markägare. 

För att den allmänna platsmarken (LOKALGATA) i det södra planområdet ska kunna 
övertas av Båstad ga:9 krävs en omprövning av gemensamhetsanläggning genom en 
lantmäteriförrättning. 

Inom   NATUR-marken,   väster   om   befintlig   bebyggelse,   som  förbinder  de   
båda planområdena (detaljplan 1588, Båstad 109:368 m fl fastigheter, laga kraft 
2006-06-14) kommer fördröjningsmagasin samt ledningar att anläggas. Marken ägs 
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av Båstads kommun och kommer att omfattas av kommunalt huvudmannaskap när 
denna detaljplanen, för etapp II, vinner laga kraft. 

Ett så kallat inträde i en gemensamhetanläggning medför en kostnad för den 
enskilda fastighetsägaren.  

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska 
gälla för fördelning av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående 
anläggningens utförande (byggande) och drift (förvaltning). Varje deltagande 
fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal. 

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 

Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med 
hänsyn främst till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda 
anläggningen. 

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lant-
mäteriförrättningar. 

Fördröjningsmagasin kommer att anläggas inom NATUR-mark.  

Ekonomiska frågor 

Planavtal 

Ett planavtal finns upprättat. 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal avses upprättas innan beslut om antagande av detaljplanen 
för etapp II, dvs den södra delen av planområdet samt markremsan väster om 
befintlig bebyggelse. 

Exploateringsavtalet upprättas för att fördela ansvars- och kostnadsfrågor vid en 
utbyggnad enligt detaljplanen. Avtalet kommer att reglera bland annat utbyggnad av 
VA-ledningar och gatumark. Dessutom kommer avtalet att behandla kostnader 
förenade med det åtgärder som löser dagvattenhanteringen inom området. 

Driftskostnad 

En utbyggnad av detaljplanen föranleder att Teknik & service driftbudget för gatu- 
och parkunderhåll kommer att behöva utökas. 

Övriga avgifter 

Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa för det södra planområdet. För 
det norra planområdet utgår bygglovs-, plan- och anslutningsavgifter enligt 
kommunens taxa. 

Tekniska frågor 

Vattenskyddsområde 

Båda planområdena ingår i den sekundära skyddszonen för vattentäkten 
idrottsplatsen och som omfattas av skyddsföreskrifter. Exploatör, inom respektive 
fastighet, ansvarar för att söka de tillstånd som krävs. 
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Allmän platsmark 

Kommunen är ej huvudman för väg inom den södra delen av planområdet. 
Kommunen avses vara huvudman för naturmark inom planområdet. Den allmänna 
platsmarken utgörs av lokalgata och naturmark inom planområdena. Vägskötseln är 
tänkt att ingå i redan upprättad gemensamhetsanläggning, ga:9, för det befintliga 
intilliggande området.  

Inom det södra området ska exploatören bekosta utbyggnaden av gata, 
gatubelysning m.m. Samråd måste ske med Båstads kommun samt med NSVA 
(Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB). Alla ritningar måste godkännas av 
kommunen och NSVA innan utbyggnad sker. 
 

Vatten, avlopp, och dagvatten 

Kommunalt VA finns utbyggt till planområdena. En förundersökning är genomförd 
och förslag på åtgärder finns för att lösa kommunalt VA inom planområdena. 
Kommunen är huvudman för VA. 

Exploatören, för den södra delen av planområdet, ansvarar för utbyggnaden och 
kostnaden av VA-system som den nya bebyggelsen föranleder. I exploateringsavtalet 
regleras kostnadsfördelning för åtgärderna. Utbyggnad av VA-ledningar inom 
området, ska ske ifrån en av kommunen anvisad anslutningspunkt. 

Dagvattenlösning (enligt Sweco’s utredning) för befintlig bebyggelse, längs med 
Plommonvägen, bekostas av kommunen. 

Alla ritningar ska godkännas av kommunen innan utbyggnaden kan påbörjas. 
Exploatör ska, efter godkänd besiktning, överlåta uppförd VA-anläggning till 
kommunen utan kostnad. 

Kommunen avser att ansvara för VA-ledningar inom lokalgatan i den södra delen av 
planområdet. 

Kommunen blir efter utbyggnaden huvudman för allmänna VA-ledningar inom 
allmän platsmark. Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde 
för vatten och avlopp.  

Dagvatten ska omhändertas i enlighet med skyddsföreskrifter för vattentäkt. En 
förundersökning är genomförd och det finns förslag på åtgärder för 
dagvattenhanteringen och NSVA kommer att ingå i den fortsatta processen för att 
säkerställa att dessa åtgärder genomförs (utredning SWECO 2014-05-14). 
 
El 
Nya el-ledningar måste dras till planområdet. Bjäre kraft är distributör av el och 
kommer att vara delaktiga i den fortsatta projekteringen.  
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KONSEKVENSER 

Miljö 
Planförslaget innebär ett gott boende i en attraktiv miljö. 
Planförslaget innebär en mindre ökning av trafiken i närområdet och därmed en viss 
ökning av buller och utsläpp. Sett i ett större sammanhang bedöms denna ökning 
dock ge en ringa miljöpåverkan med tanke på exploateringens omfattning.  

Hälsa 
Planförslaget bedöms inte innebära någon fara för människors hälsa och säkerhet. 

Resurshushållning 
Planområdets södra del tar brukbar mark i anspråk. En bedömning är gjord i 
gällande översiktsplan där området är markerat för boende. I en ny bedömning så 
konstateras att marken ligger i en dalgång mellan två höjder och är svårbrukad. I 
avvägningen mellan intresset av att bruka marken och intresset av att skapa 
bostäder i en attraktiv miljö så bedöms det senare fortfarande vara av större 
intresse. Planområdets norra del är redan idag detaljplanelagt för bostäder. 

Landskapsbild 
Den planerade bebyggelsen inom det södra planområdet ligger inramad av befintlig 
natur med grönska i ryggen och exploateringen gör ett avslut på Plommonvägen 
med bebyggelse i ett attraktivt läge. Bedömningen är att planförslaget tar hänsyn till 
Landskapsbilden och att exploateringen inte stör landskapsbilden på ett betydande 
vis. En ansökan om dispens för exploateringen har genomförts och beviljats. Mer 
information står på sidan 13 i planbeskrivningen. Ett beslut om att delvis upphäva 
förordnandet av landskapsbildsskydd inom området för ny detaljplan har tagits av 
Länsstyrelsen 2014-03-20 

Vattenskyddsområde 
De planerade planområdena ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet och 
särskilda föreskrifter ska följas. Exploateringen innebär, om föreskrifterna följs, 
ingen betydande konsekvens för vattenskyddsområdet. 

Biotopskyddet 
För att angöra området och förlänga Plommonvägen behöver det tas upp ett hål i 
den stengärdesgård som avskiljer planområdet från befintlig bebyggelse. En 
ansökan om dispens från biotopskyddet har ansökts och beviljats. Mer information 
står på sidan 12 i Planbeskrivningen. Länsstyrelsen har beviljat dispensen genom 
beslut taget 2014-04-07.  
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Som villkor för dipensen gäller att: 
 

 Beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen fastställs, 

 Beslutet upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom två år och avslutas 
inom fem år från den dag beslutet har vunnit laga kraft, 

 Stenen från genombrottet i muren skall användas till att reparera 
kvarvarande mur alternativt att anlägga en ny bit stenmur i anslutning till 
den befintliga, 

 Borttagna stenar ska på den nya placeringen läggas så att de sidor som nu 
ligger utåt även hädanefter ligger utåt så att moss- och lavflora bevaras, 

 Borttagna stora stenar ska på den nya placeringen läggas underst och små 
överst. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun i 
samarbete med Tengbom, Helsingborg. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i 
planarbetet: 

Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Camilla Nermark, planarkitekt 
Per Selldén, exploateringsingenjör 
Magnus Sjeldrup, planstrateg 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Fredrik Jönsson, projektingenjör 
Malin Svensson, kartingenjör 
Johan Sendelius, NSVA 
 

 
BÅSTADS KOMMUN 
Samhällsbyggnad 
 
 
 
Lisa Rönnberg   Camilla Nermark  
Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt 
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GRÄNSBETECKNINGAR

Maximal byggnadsarea är 25% av fastighetsarean, varav minst 30m² ska
vara carport eller garage.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

MARKENS ANORDNANDE

Träd skall finnas.

PLACERING OCH UTFORMNING

Högsta antal våningar.

Markhöjder inom planområdet skall anpassas till anslutande gata.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

e1

II

Byggnad får inte uppföras.

n1

Marklov krävs för fällning av träd med stamomfång större än 50 cm.

Högsta totalhöjd i meter för huvudbyggnad.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Planområdsgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

UTNYTTJANDEGRAD

0.0

Stödmur får ej överstiga 1 meter.

Bostad.

a

Lokalgata.

För komplementbyggnad är högsta totalhöjd 4.0 meter.

Garage eller carport ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i gräns.

Natur.

Frilligande huvudbyggnad ska placeras 4 meter från fastighetsgräns.
Parhus får sammanbyggas i fastighetsgräns.

UPPLYSNINGAR
Hela planområdet ingår i den sekundära skyddszonen för vattentäkten Idrottsplatsen som omfattas
av skyddsföreskrifter.
Dagvatten ska omhändertas i enlighet med skyddsföreskrifter för vattentäkt.

Maximalt flöde till dagvattenätet är 5 l/s (ha).

Kommunen är inte huvudman för lokalgata.
Kommunen är huvudman för naturmark.

Minst 30% av fastighetsarean ska möjliggöra infiltration av dagvatten.

SKYDDSBESTÄMMELSE
stenmur Stenmur ska bibehållas.

Minsta fastighetsstorlek för frilliggande hus är 700m².
Minsta fastighetsstorlek för parhus är 350m².

e5

p1 Endast frilliggande hus och/eller parhus. Ej hus i sutteräng.

Endast en huvudbyggnad per fastighet.

Fördröjningsmagasin och dike för dagvatten får anordnas.
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Detaljplan för  

del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande 

Detta detaljplaneförslag, har varit utställt under tiden 2015-02-09 till 2015-03-08 
för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in syn-
punkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun.  
Planen handläggs med normalt planförfarande. I detta granskningsutlåtande finns 
dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in och dels 
Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen i Skåne 

Södra Hallands Kraft 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande myndig-
heter m.fl. 

Lantmäteriet har följande synpunkter avseende: 

Huvudmannaskap: Enligt planhandlingarna ska kommunen vara huvudman för 
naturmark, eftersom kommunen har ansvar för dagvattenhanteringen. Detta är 
förvisso bra. Kommunen har dock inte rådighet över den mark som förbinder 
planområdets två delar. 

Marken ingår förvisso i kommunägda Båstad 109:2 men är utlagd som allmän plats 
(natur) med enskilt huvudmannaskap i detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl., 
akt 1278-P08/126. Marken har upplåtits åt gemensamhetsanläggningen Båstad 
ga:13 i anläggningsbeslut den 28 november 2014 i ärende M11395. Beslutet har 
överklagats och inte vunnit laga kraft. 

Problemet skulle kunna lösas genom att ändra ovannämnda detaljplan och införa 
kommunalt huvudmannaskap i denna del, alternativt genom att bilda en 
ledningsrätt för de kommunala ledningar som behövs. Vid ledningsförrättningen 
måste då prövas huruvida anläggningen och ledningsrätten kan utövas parallellt 
eller står i konflikt med varandra, och gemensamhetsanläggningen är sakägare. Om 
detaljplanen ändras behöver anläggningen omprövas. 

Utökning av planområdet: Slutet på Dansbanevägen är planlagt dels som lokalgata, 
dels mark för bostadsändamål som ska vara tillgänglig för utfart och dels som 
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naturmark. Skälet till detta är oklart, och det framstår för oss som omotiverat att 
göra skillnad på de olika delarna av vägen på detta sätt. I alla övriga delar av 
planområdet har fastigheterna utfart direkt mot lokalgata. Hela Båstad 109:353 
kunde med fördel tas in i planen för att reglera alla utfarter mot Dansbanevägen i ett 
sammanhang. 

Bestämmelser: Bestämmelsen y1 anger att ett område ska vara tillgängligt både för 
allmän gångtrafik och som utfart för enskilda fastigheter. Behövliga servitut för de 
enskilda fastigheterna finns redan. Om kommunen har avsikt att bilda ytterligare 
servitut till förmån för en kommunal fastighet bör det framgå av planbeskrivningen. 

Bestämmelsen y2 bör begränsas till att endast avse befintlig väg eller, om vägens 
läge ska ändras, till det nya läget. 

Bestämmelsen e3 kan inte återfinnas i kartan. 

Det anges som generell bestämmelse inom planområdet att byggnader ska placeras 
minst fyra meter från fastighetsgräns. Det är tveksamt om de illustrerade 
byggnaderna och häckarna uppfyller detta krav. Illustrationsplanen är inte 
bindande, men om möjligheten att placera byggnader på detta sätt önskas bör det 
kontrolleras att det inte strider mot denna bestämmelse. 

Fastighetsrättsliga åtgärder: Det anges i planbeskrivningen (s. 18) att "upphävande 
av fastighetsindelning/avstyckning pågår" för det norra planområdet. Detta är 
felaktigt. Fastighetsindelning kan inte upphävas. Den kan däremot ändras vid en ny 
lantmäteriförrättning. Någon sådan pågår inte i det berörda området. 

Södra planområdets norra gräns synes sammanfalla med gränsen mellan å ena sidan 
Båstad 109:368 och å andra sidan Båstad 109:2. Gränsen är tillkommen vid laga 
skifte år 1834 och dess läge är oklart. Vid en förrättning berörande en del av denna 
gräns, ärende M11490, konstaterades att de gränser som redovisas i kommunens 
grundkarta och den digitala registerkartan är av mycket låg kvalitet. 
Lantmäterimyndigheten rekommenderar därför att fastighetsbestämning av den 
aktuella gränsen sker snarast och att det därvid fastställda läget får utgöra grund för 
plankartan. Om det vid en framtida förrättning framkommer att gränsen har ett 
annat läge än det plankartan visar uppstår utrymme för tolkning. Det kan i sin tur 
leda till att senare fastighetsbildningsåtgärder blir svårare och dyrare att 
genomföra. 

Det bör tydligare framgå vilka fastighetsbildningsåtgärder som ska genomföras och 
vem som ska bära kostnaderna för dem. 

För det norra planområdet måste mark överföras från Båstad 109:353 och 109:543 
till Båstad 109:2 för att göra de förstnämnda fastigheterna planenliga. Det sker 
genom fastighetsreglering. Dessutom kan det vara aktuellt att justera gränserna 
mellan Båstad 109:353, 109:542 och 109:543 genom fastighetsreglering, om ägaren 
så önskar. 

Att mark anges som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap medför en 
rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in marken. Fastighetsägaren har 
därvid rätt till ersättning. Det bör framgå av planbeskrivningen. Även Båstad 
109:493 är berörd i detta avseende. Denna fastighet behandlas ej i 
planbeskrivningen. 

Det anges att den nya lokalgatan ska ingå i Båstad ga:9 efter omprövning av 
anläggningsbeslutet. Detta är riktigt. Ritningar i planbeskrivningen (s. 27) anger 
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emellertid att dagvattenledningar ska placeras på denna mark. Det bör anges vem 
som ska ansvara för dem. Om det är kommunen kan ledningsrätt bildas för dem. Om 
inte, bör det anges huruvida de ska ingå i en befintlig eller nybildad 
gemensamhetsanläggning. 

De nya fastigheter som bildas inom planområdet ska anslutas till Båstad ga:9 och 
ga:13. Vid inträde ska frågan om ersättning till delägarna behandlas. Att inträdet 
medför kostnader för de enskilda fastighetsägarna bör framgå av 
planbeskrivningen. 

Dansbanevägens skötsel och underhåll regleras av en förening (i betydelsen avtal, 
inte sammanslutning) från år 1934. En kopia av föreningen återfinns i Lantmäteriets 
akt 1278-2199. Det är i viss mån oklart vilka fastigheter som har rätt att använda 
vägen och vilka som är skyldiga att bidra till dess skötsel. Dansbanevägen kan med 
fördel tas in i Båstad ga:9 i samband med den omprövning som blir nödvändig för 
att ta in Plommonvägens förlängning. Därefter skulle planen 1278-P08/126 vara 
genomförd med avseende på allmänna platser. 

Konsekvenserna ska redovisas fastighetsvis. 

 

Kommentar: Synpunkt emottagna.  

Huvudmanaskap: Planområdet utökas med NATUR-marken som förbinder det ”norra 
och  södra  planområdet” enligt det planförslag som varit utställt för granskning, 
2015-02-09 till 2015-03-08. Användningen ”NATUR” kvarstår. Endast 
huvudmannaskapet ändras från enskilt till kommunalt. Planbeskrivningen 
kompletteras med förtydliganden kring detta. Med anledning av att planområdet 
utökas att innefatta även markremsan väster om befintlig bebyggelse kommer 
detaljplanen att delas upp i två olika etapper. Etapp I (som innefattar den norra delen) 
kommer att tas upp för antagande hos Kommunstyrelsen. Etapp II som innefattar den 
södra delen av planområdet kommer att utökas med markremsan väster om befintlig 
bebyggelse. Etapp II kommer att ställas ut på en så kallad förnyad granskning på 
grund av att planområdet utökas. 

Utökning av planområdet: Skälet till att inte ta med Dansbanevägen inom 
planområdet är att gatan redan idag är planlagd som lokalgata och därför inte 
behöver regleras. Fastigheterna inom det norra planområdet har således redan idag 
utfart mot lokalgata. Bestämmelsen y2 syftar till att möjliggöra tillfart till fastigheten 
Båstad 109:543 från Dansbanevägen ”över” fastigheten Båstad 109:542. 
Planbeskrivningen kompletteras med förtydliganden kring detta. 

Bestämmelser: Kommunen har ej för avsikt att bilda ytterligare ett servitut för att lösa 
tillfart till Natur-marken inom det norra planområdet utan avser att ha utfart direkt 
mot lokalgatan (Dansbanevägen). 

Bestämmelsen y2 syftar till att möjliggöra tillfart till fastigheten Båstad 109:543 från 
Dansbanevägen ”över” fastigheten Båstad 109:542. 

Bestämmelsen e3 gäller inom det norra planområdet och har fallit bort av misstag. I 
planbeskrivningen kan man läsa om bestämmelsen och avsikten med den. 

Det finns ingen ”generell” bestämmelse om att byggnader ska placeras 4 m från 
fastighetsgräns utan ”Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns och 
huvudbyggnad för parhus får sammanbyggas i gräns. Garage eller carport ska 
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placeras minst 1 m från fastighetsgräns eller sammanbyggas i gräns.” 
Illustrationskartan har setts över så att den överensstämmer med plankartan och dess 
planbestämmelser. 

Fastighetsrättsliga åtgärder: Planbeskrivningen justeras avseende fastighetsindelning 
rörande fastigheterna Båstad 109:535, 109:542 och 109:543 på sida 18. 

Lantmäteriets rekommendation angående fastighetsbestämning av gräns mellan 
Båstad 109:368 och andra sidan Båstad 109:2 är mottagen. 

Ett exploateringsavtal kommer att upprättas innan antagande av detaljplan för etapp 
II, dvs den södra delen av planområdet inkl markremsan väster om befintlig 
bebyggelse. Exploateringsavtalet reglerar kostnadsfördelning som bland annat 
uppkommer i samband med fastighetsregleringar etc. 

Inom planområdena avser kommunen att förvärva allmän platsmark (NATUR och 
LOKALGATA). Del av mark från fastigheterna Båstad 109:493, 109:543, 109:542, 
109:368 samt 109:370 kommer att överföras till fastigheten Båstad 109:2. Samråd har 
skett med berörda markägare. Planbeskrivning kompletteras med förtydliganden 
kring detta. 

Kommunen avser att ansvara för VA-ledningar inom lokalgatan i det södra 
planområdet. 

Lantmäteriets rekommendation om att Dansbanevägen ska ingå i befintlig GA:9 är 
mottagen. Berörd fastighetsägare tar beslut om de avser att ansöka om inträde eller ej 
i befintlig GA:9. 

Planbeskrivning och plankarta förtydligas enligt ovan. 

 

Trafikverket meddelar att de yttrat sig under ärendets samrådsskede och har inga 
ytterligare synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: Synpunkt tillgodosedd, se samrådsredogörelse daterad 2015-01-08. 

 

Telia Sonera Skanova Access konstaterar att då det sedan samrådet lagts till 
ytterligare fastigheter inom detaljplanen har de kabelanläggning inom berört 
planområde, vilka eventuellt kommer att beröras av planens genomförande. 

Kabelanläggningarna är belägna inom fastigheterna Båstad 109:353, 109:542, 
109:543. Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd 
i genomförandebeskrivningen: "Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att 
säkerställa Telia Sonera Skanova Access kabelanläggningars funktion ska bekostas 
av exploatören/fastighetsägaren”. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Planbeskrivningen kompletteras enligt 
ovanstående text. 

 

NSVA meddelar att de tagit del av granskningshandlingarna för fastigheten Båstad 
109:368 och har följande information: Innan exploatering kan påbörjas måste 
åtgärderna gällande dagvatten för befintlig bebyggelse vara genomförda. NSVA 
avser att påbörja detta arbete under 2015. 

Kommentar: Synpunkt mottagen. 
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Region Skåne Regionala utvecklingsnämnden meddelar att de ser positivt på att 
planhandlingen har kompletterats med avsnitt om planerade gång- och 
cykelförbindelser samt kollektivtrafik. Region Skåne vill åter lyfta värdet i att tidigt 
färdigställa de planerade gång och cykelstråken som ska förbinda planområdet med 
centrala Båstad, för att stimulera ett hållbart resande. Det är också viktigt att 
hållplatsen för regionbuss norr om planområdet förses med en gång- och 
cykelförbindelse som inte förutsätter cykling i blandtrafik på Ängelholmsvägen. 

Kommentar: Synpunkt mottagen. På grund av att Båstads kommun står inför 
omfattande investeringar måste en prioritering av utbyggnad av gång- och cykelnätet 
ske. Just nu prioriteras utbyggnad av gång- och cykelväg i anslutning till de nya 
stationsområdena i Förslöv och Båstad högst. 

 

Kommunala handikapprådet upprepar sina synpunkter från samrådet och 
ifrågasätter behovet av ytterligare utbyggnad av ett område där redan många 
fastigheter är till salu. 

Olägenheterna med mer exploatering av området måste anses vara stora för dem 
som redan bor på Plommonvägen. 

• det finns en stor del lediga hus i området (många "Till Salu skyltar") 

• Dagvattenhanteringen idag? Bättre att låta bli ytterligare utbyggnad 

• Tidigare ställningstagande ÖP 2008: området försvann i kartan ="redaktionell 
miss" och man menar att båda planområdena har stöd i gällande ÖP, men hur ska 
de som idag bor på Plommonvägen veta det? Kartan och verkligheten ... 

• (s 9/32)"Inom det södra området finns ingen detaljplan"; då ska vi kanske se till 
att ordna det först INNAN vi tillåter mer bebyggelse, eller? 

• s 1/32 Dispens för ev ingrepp i stengärdsgård: Bättre att låta bli att exploatera 
området ö h t. 

• S15/32: "Vid exploateringen måste stor omsorg läggas på att följa riktlinjerna 
och vattenskyddsföreskrifterna.  [...] Även de som flyttar in i området bör 
informeras om vattenskyddsföreskrifterna".  Som sagt tidigare: Bättre att låta bli 
att exploatera ö h t! 

• Marken för södra planområdet används idag som betesmark för hästar. Kommer 
det att finnas annan mark för dessa hästar att gå och beta på, eller det är inte 
heller intressant i sammanhanget? 

• Åsikter från de som redan bor på Plommonvägen? 

• Plommonvägen är redan i dagsläget för smal för den bebyggelse som finns, ev 
gång- och cykelväg skjuts på framtiden: ordna med gång- och cykelvägar innan 
ytterligare exploatering!! 

• Konsekvenser, Miljö: sid 31/32: Planförslaget innebär ett gott boende i en 
attraktiv miljö (kommentar: ??) Planförslaget innebär "en mindre ökning av 
trafiken i närområdet ..." under byggtiden kommer denna buller och 
utsläppsökning att vara avsevärd, efter ev färdigställande kommer det att bli 
trafik till och från ytterligare 15 fastigheter, det kan inte räknas som "en mindre 
ökning". 
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Sammanfattning: ett ev ja till byggnation i det norra planområdet, men nej till det 
södra planområdet. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. 

 Planläggning av mark för bostäder måste ses långsiktigt. Att det just nu är 
fastigheter till salu i närområdet är av mindre betydelse. 

 En dagvattenutredning med förslag till åtgärder för både befintlig bebyggelse 
samt tillkommande är framtagen av Sweco. På grund av att 
dagvattenhanteringen i området idag ej fungerar tillfredsställande är en 
ombyggnation nödvändig. NSVA planerar att påbörja ombyggnationen under 
2015. 

 Utbyggnaden av ”Äppeldalen” finns beskriven i textform i gällande 
översiktsplan (ÖP 2008). 

 Just nu pågår upprättande av en detaljplan för att på sikt möjliggöra för fler 
bostäder. 

 Se kommentar i samrådsredogörelse, 2015-01-08. 

 Vid all byggnation inom vattenskyddsområde (stor del av Båstad) måste 
hänsyn tas till vattenskyddsföreskrifterna. 

 Betesmark för hästar löses inom hästägarens egna mark alt / arrende hos 
intilliggande fastigheter. 

 Se inkomna yttranden under samråd och utställning/granskning. 

 På grund av att Båstads kommun står inför omfattande investeringar måste en 
prioritering av utbyggnad av gång- och cykelnätet ske. Just nu priorieras 
utbyggnad av gång- och cykelväg i anslutning till de nya stationsområdena i 
Förslöv och Båstad högst. 

 Den föreslagna utbyggnaden av cirka 15 bostadsfastigheter anses som 
”mindre” i relation till t ex utbyggnaden av bostäder på ”Heden”, norr om 
Norra vägen i Hemmeslöv där det planeras för cirka 200 bostäder. 

 Se även kommentarer till yttrandet som inkom under samrådet i 
Samrådsredogörelsen, daterad 2015-01-08. 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande sakägare 
som är besvärsberättigade 

Samfällighetsföreningen GA:9 har vid tidigare samråd insänt synpunkter på 
detaljplanen och fått dem besvarade. 

Nu vill vi återigen accentuera följande synpunkter. 

1. Vår främsta synpunkt när det gäller nybyggnation vid Plommonvägens 
förlängning, är den nuvarande bredden av Plommonvägen. Den är inte angivna 5 
meter, utan så lite som 4.3 meter. Då det är nödvändigt att använda 
Plommonvägen som tillfartsväg för tung trafik under byggnadstiden, kommer 
detta att innebära en avsevärd fara och olägenhet för boende längs med 

183

183



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-12-11 
 
 
  
 

7 (16) 
 

Plommonvägen under byggtiden. Detta har vi haft synpunkt på vid tidigare 
samråd, och samhällsbyggnadskontoret har konstaterat att så är fallet, men man 
har inte tagit hänsyn till det i processen med detaljplanen. Vi anser att problemen 
med tillfartsväg är så stora att nybyggnation inte bör tillåtas i Plommonvägens 
förlängning 

(* bifogar en skiss som visar på att Plommonvägens bredd understiger föreskrivna 
5 m längs hela sträckningen.) 

2. Dagvattenledningar på Plommonvägen är endast dimensionerade för nuvarande 
bebyggelse utmed Plommonvägen och tål ej ytterligare anslutningar från ett 
tänkt område. Man föreslår som lösning att anlägga et makadamdike, samt 
stenkistor för infiltration. Vi menar att då marken består av tung lera är detta inte 
görbart. 

3. Nuvarande område Äppeldalen omfattar idag 12 st obebyggda tomter klara för 
byggnation med vägar och avlopp och 11 st nyuppförda parhus som ännu ej är 
sålda. Således kan bostadsförsörjningen för Båstad kommun i detta område vara 
uppfyllt 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna.  

1. Plommonvägen är utformad för blandtrafik. Lokalgatan är enligt gällande 
detaljplan 5 m. Inom ”Lokalgata” är det möjligt att anlägga både körbana för 
bilar, trottoar etc. I Plommonvägens fall är anlagd väg bitvis 4,3 meter och 
trottoaren inte fullt funktionell då den är gräsbeklädd. 
Gemensamhetsanläggningen GA:9 har full rådighet och kan styra över hur 
Lokalgatan (dvs Plommonvägen) disponeras. Se även kommentar i 
Samrådsredogörelse, 2015-01-08 

2. Detaljprojektering kommer att ske inför ombyggnation av 
dagvattenhanteringen i området. 

3. Planläggning av mark för bostäder måste ses långsiktigt. Att det just nu är 
fastigheter till salu i närområdet är av mindre betydelse. 

 

Fastighetsägare till Båstad 109:489 påtalar att de vill på det bestämdaste 
protestera mot förslaget. 

När vi för drygt sju år sedan hittade vårt radhus på Plommonvägen 31, valde vi detta 
tack vare att det är ett avskilt boende, i en lugn o rofylld miljö. Eftersom området var 
färdigställt och inga planer fanns på att bygga ytterligare bostäder, passade det oss 
alldeles utmärkt. Vi bor i slutet av området, och vår tomt gränsar till skog och äng. 
Det är just där man tänker sig att bygga ytterligare bostäder. 

Vi har dag ingen genomfartstrafik, och kan inte förstå hur det skulle kunna vara 
möjligt att förlänga Plommonvägen för ytterligare trafik. Man kan inte mötas två 
bilar på den smala gata vi har idag. Det skulle bli både mer riskfyllt och störande för 
boende utmed gatan, med den täta trafik som det kommer att innebära. 

Vi tycker att det krävs alltför stora ingrepp i ett redan väl fungerande boende. Detta 
gäller allt från transporter till VA. 

Plommonvägen kan inte förändras utan att tryggheten försvinner! 
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Kommentar: Synpunkter är mottagna. 

En utbyggnad av bostäder i Plommonvägens ”förlängning” har stöd i Översiktsplan, 
antagen 2008. 

I övrigt se föregående kommentarer samt Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08.  

 

Fastighetsägare till Båstad 109:506 har vid tidigare samråd lämnat synpunkter på 
detaljplanen, jag vill referera till dessa. Nu vill jag trycka på följande punkter: 

Trafik: Plommonvägen har idag en bredd på 4,3 meter (inte den angivna bredden på 
5,0 meter) vilket gör att två personbilar inte kan mötas på Plommonvägen. Tung 
trafik under utbyggnadstiden skulle medföra stora risker för barn och vuxna. Utmed 
Plommonvägen finns ingen gång- eller cykelbana vilket utgör stor risk för 
trafikanter. Vid parkeringsplatsen på Plommonvägen finns det i dag svårigheter för 
lastbilar att vända, speciellt då parkeringsplatsen är full av bilar. 

Avlopp och dagvattenledningar: Ledningarna på Plommonvägen är dimensionerade 
för nuvarande bebyggelse utmed Plommonvägen och tål ej ytterligare anslutningar 
från ett tänkt område, utan omfattande ingrepp i nuvarande bebyggt område, vilket 
skulle innebära stora risker och olägenheter för de boende. 

Äppeldalen: I nuvarande område Äppeldalen finns idag 12 st. obebyggda tomter 
klara för byggnation med vägar och avlopp. Det finns dessutom 11 st nyuppförda 
parhus som ännu ej är sålda. Således kan bostadsförsörjningen för Båstads kommun 
i detta område vara uppfylld. 

Hälsa: Planförslaget kommer att innebära stora risker för mäniskors säkerhet och då 
särskilt barnens säkerhet. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna.  

Plommonvägen kommer att belastas med byggtrafik under den period de nya husen 
byggs. En viss ökning av trafiken kommer också att ske när området är helt utbyggt av 
de cirka 15 fastighetsägarna i det nya området. Ökningen bedöms rimlig. 

NSVA’s förstudie har tagit fram för att se vilka VA-åtgärder som behövs vidtas vid 
exploatering av området. Det kan vara allt ifrån begränsning av hårdgjord yta till om 
en tryckstegringsstation behövs byggas för att klara dricksvattenförsörjning i det nya 
området. NSVA skriver att cirka 10 bostadshus planeras. I praktiken kan exploatören 
bygga max 10 friliggande villor eller 10 parhus (x 2 hushåll). Illustrationen visar en 
mix av båda husalternativen, dvs 5 villor och 5 parhus (x 2 hushåll). NSVA har tagit 
hänsyn till en maxexploatering i sina beräkningar i förstudien. NSVA kommer att 
medverka vid detaljprojektering av området. Under planprocessens gång har NSVA’s 
förstudie kompletterats av en Dagvattenutredning för Plommonvägen i Båstad, av 
Sweco (daterad 2014-05-14) då det var nödvändigt att ta ett helhetsgrepp för 
dagvattenhanteringen för fastigheterna längs med Plommonvägen samt den 
tillkommande bebyggelsen. I den dagvattenutredningen presenteras grovt förenklat 2 
olika dagvattenlösningar. En för den befintliga bebyggelsen och en för den 
tillkommande bebyggelsen, söder om Plommonvägen. För att kunna utföra Sweco’s 
föreslagna åtgärder måste bl a mark inom fastigheterna Båstad 109:542 och 109:543 
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ianspråktas för fördröjningsmagasin. Under planprocessen har markförhandlingar 
skett med berörd fastighetsägare. Avsikten är att Båstads kommun ska förvärva cirka 
280 m2 inom det norra ”nya” planområdet (NATUR-mark enligt nytt planförslag). 

I övrigt se föregående kommentarer samt Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08. 

 

Fastighetsägare till Båstad 109:508 konstaterar att Plommonvägen har en bredd 
på 4,3 m och inte 5 m som har angivets. 

Trafiksituationen är redan nu ansträngd på Plommonvägen, vid eventuella möten av 
bilar på vägen får befintliga tomter tas i anspråk alternativt får bilar invänta 
varandra vid övre eller nedre delen av Plommonvägen. Nedre delen av 
Plommonvägen är redan nu en trafikfarlig korsning och vid ökad belastning av trafik 
blir situationen ännu värre. Stor risk för olyckor för både bilar, cyklister och 
fotgängare på vägen och korsning. Mycket barn som leker och uppehåller sig i 
anslutning eller på vägen. Olycksrisken blir ännu större med markant fler bilar som 
en utbyggnad kommer att innebära. 

Nybyggnation - Området bedöms nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning 
enligt planbeskrivningen. Vidare ett attraktivt läge med goda boendekvalitéer. Lite 
oklart hur detta hänger ihop med att det nu finns 11 lediga nybyggda hus av totalt 
12 st, dessa dessutom på betydligt mer attraktivt läge. Denna nybyggnation också i 
direkt anslutning till Plommonvägen. Dessutom har en sänkning av priset på 
fastigheterna skett. 

Översiktsplan - I översiktplanen från 2008 är området redovisat som planerat 
bostadsområde. Från samrådsförslag till antagandehandling av översiktsplanen 
försvann området i kartan. "Redaktionell miss". 

Undertecknad har således köpt min fastighet utan korrekt information från Båstad 
kommun förefaller det. Går man vidare med detta? Ersättningsmöjligheter? 

VA-förhållande Makadamdiken - Problem med detta. Finns uppgifter på att efter 3 år 
är de 50 % igensatta av diverse löv, dammpartiklar, grus från gatan, allt som kan 
komma ner i samband med störtregn och täpper igen nedrinningen vid drän-rör på 
botten av makadamdiket. Vilken typ av fördröjningsutrustning skall användas på 
varje fastighet? Kommer man inte att överskrida utsläppet 5 l/s till dagvattennätet? 
Vilken typ av jordmorän har tomterna? Konstruktionen 15 tomter med 15 
fördröjningskammare på varje tomt, tveksamt om detta kommer att fungera. Enligt 
planbestämmelsen skall 30 % vara infiltration av dagvatten. Marken blir sank? 

Fördröjningsmagasin som planeras väster om befintlig bebyggelse och norr om 
planområdet, hur påverkar det närmaste omgivningen? Efter 5 - 6 år sämre funktion 
i stenkistorna, blir igensatta och förmågan att släppa igen flödet till marken minskar. 
Detta resulterar i att marken blir fuktig och kanske risk att fukten tränger upp i 
husen och medför fuktskador. Vid byggnationen blir tomtmarken hård av alla 
byggmaskiner, detta gör att genomrinningen av markskiktet inte blir till 100 %. 

En miljö och konsekvensutredning är inte gjord? 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna.  

Se föregående kommentarer samt Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08. 
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Utbyggnaden av ”Äppeldalen” finns beskriven i textform i gällande översiktsplan (ÖP 
2008).  

Det åligger kommunen, som kommer att bli ansvarig för makadamdikena runt de nya 
bostäderna inom det södra planområdet, att dagvattenlösningen ska fungera. 
Alternativa lösningar kan komma att övervägas, vid detaljprojekteringen, för att 
säkerställa funktionaliteten för dagvattenlösningen. 

Enligt Miljöbalken ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra 
betydande påverkan på miljön. I så fall ska man göra en miljökonsekvensbeskrivning. 
Båstads kommun har genom en behovsbedömning prövat om en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs och kommit fram till att det inte behövs.  

Behovsbedömningen grundades på följande: 

•  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

•  Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt 
friluftsliv. 

•  Ett genomförande av planen leder inte till några direkta ökade störningar på 
omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet. 

•  Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, 
nationellt eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden. 

•  Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och 
samhällsresurser nationellt eller lokalt. Odlingsbar  mark tas i anspråk, dock är 
marken svårbrukad och bedömningen  är att fullfölja intentionerna i gällande 
översiktsplan där marken har angetts som utbyggnadsområde för bostäder. 

•  Planförslaget berör inga kända fornlämningar.  

•  Planförslaget innebär en inverkan på landskapsbilden. 

•  Planförslaget innebär att fler bilar kommer att belasta omgivande trafiknät. 

•  Planförslaget innebär en belastning för befintligt dagvattennät och  fördröjning 
måste ske inom området. NSVA ska göra en dagvattenutredning. 

•  VA är utbyggt och förberett för ytterligare påkoppling till planområdet. 

•  Planförslaget bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, inte ge 
en sådan miljöpåverkan att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 § behöver genomföras.   

Upprättad behovsbedömning har samråtts med Länsstyrelsen och de instämmer under 
nu kända förhållanden att planförslaget inte medför en betydande miljöpåverkan 
enligt yttrande 2013-02-07. Dock har en arkeologisk utredning gjorts efter 
Länsstyrelsens yttrande under samrådet (2013-06-26). 

 

Fastighetsägare till Båstad 109:354 har tagit del av rubricerad detaljplan och har 
följande synpunkter: 

I brev till kommunen i december 2014 anhöll jag om att kommunen planerar min 
mark, Båstad 109:354, för bostadsändamål. 
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När nu planområdet har utökats i norr med fastigheterna 109:353, 109:542 och 
109:543, som direkt angränsar min mark och över vilka tillfartsvägen till min mark 
går, blir frågan om den än mer aktuell. 

Jag anhåller företrädesvis att det pågående planarbetet även ska omfatta min mark 
(Båstad 109:354), alternativt att tillgänglighet och försörjning till min mark 
säkerställs för framtida bebyggelse. 

Vänliga bekräfta att rådighet över min fastighet inte förändras eller försämras på 
grund av den pågående detaljplaneprocessen. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. Fastigheten Båstad 109:354 är inte utpekat i 
nu gällande Översiktsplan (ÖP2008) som ett tänkbart område att exploatera bostäder 
på. Båstads kommun har noterat önskemålet från fastighetsägaren. Omarbetning av 
översiktsplanen kommer att påbörjas under 2015. Huruvida fastigheten Båstad 
109:354 kommer att pekas ut som ett tänkbart område för utbyggnad av bostäder 
eller ej kommer att behandlas under processen med den nya översiktsplanen för 
Båstads kommun. Arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan är en process som 
tar flera år. Under översiktsplaneprocessen kommer information att ske via både 
dagstidningar och Båstads kommuns hemsida (www.bastad.se). Informationsmöten 
kommer även att hållas. 

 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder 

Inkomna synpunkter medför följande revideringar av planförslaget; 

Efter granskningsskedet har planområdena delats upp i två olika så kallade 
planprocesser. Norra delen av planområdet (etapp I) går vidare för antagande av 
Kommunstyrelsen och den södra delen av planområdet (etapp II) utökas till att även 
omfatta den NATUR-marksremsa väster om befintlig bebyggelse som förbinder det 
”norra och södra” planområdet. Utökningen görs för att säkerställa 
dagvattenhanteringen för hela området i enlighet med upprättad utredning. Den 
NATUR-mark som nu tillförs planområdet omfattas av enskilt huvudmannaskap i 
den gällande detaljplanen. Avsikten är att NATUR-marken ska omfattas av 
kommunalt huvudmannaskap. En utökning av den södra delen av planområdet 
föranleder en så kallad ”förnyad gransking” och hanteras i en separat process. 

Planbeskrivning kompletteras med: 

 Motivering till att detaljplanen delas upp i etapp I och etapp II. 

 Text i planbeskrivningen justeras avseende fastighetsbildning som berör 
fastigheterna Båstad 109:535, 109:542 och 109:543, s 18. ”Upphävande av 
fastighetsindelning / avstyckning pågår” – tas bort. 

 Under rubriken Trafik, bil: Plommonvägen är utformad för blandtrafik. 
Lokalgatan är enligt gällande detaljplan 5 m. Inom ”Lokalgata” är det möjligt 
att anlägga både körbana för bilar, trottoar etc. I Plommonvägens fall är 
anlagd väg bitvis 4,3 meter och trottoaren inte fullt funktionell då den är 
gräsbeklädd. 
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 Under rubriken Genomförande, Ansvarsfördelning och huvudmannaskap – 
Förtydligande om att mark som anges som allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa 
in marken. Fastighetsägaren har därvid rätt till ersättning. 

 Under rubriken Genomförande, fastighetsrättsliga frågor justeras och 
kompletteras:  ”All mark i området är privatägd förutom fastigheten Båstad 
109:2 som ägs av Båstads kommun. Inom den södra delen av planområdet 
ska fastighetsbildning ske. Denna fastighetsbildning sker igenom 
avstyckningar från Båstad 109:368 och 109:370.  Inom planområdet avser 
kommunen att förvärva allmän platsmark (NATUR och LOKALGATA). Del av 
mark från fastigheterna Båstad 109:493, 109:543, 109:542, 109:368 samt 
109:370 kommer att överföras till fastigheten Båstad 109:2. Samråd har 
skett med berörda markägare. För att den allmänna platsmarken 
(LOKALGATA) i det södra planområdet ska kunna övertas av Båstad ga:9 
krävs en omprövning av gemensamhetsanläggning genom en 
lantmäteriförrättning. Inom   NATUR-marken,   väster   om   befintlig   
bebyggelse,   som  förbinder  de   båda planområdena (detaljplan 1588, 
Båstad 109:368 m fl fastigheter, laga kraft 2006-06-14) kommer 
fördröjningsmagasin samt ledningar att anläggas. Marken ägs av Båstads 
kommun och kommer att omfattas av kommunalt huvudmannaskap när 
denna detaljplan vinner laga kraft. Ett så kallat inträde i en 
gemensamhetanläggning medför en kostnad för den enskilda 
fastighetsägaren. Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även 
om de andelstal som ska gälla för fördelning av kostnaderna för den i 
gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån 
sitt andelstal. Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt 
främst med hänsyn till den nytta som varje fastighet har av att vara delägare 
i gemensamhetsanläggningen. Andelstalen för drift- och underhåll beslutas 
efter vad som är skäligt främst med hänsyn främst till den omfattning i 
vilken fastigheten beräknas använda anläggningen. Berörda fastighetsägare 
tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar. 
Fördröjningsmagasin kommer att anläggas inom NATUR-mark.” 

 Under rubriken Genomförande, driftskostnad: ”En utbyggnad av 
detaljplanen föranleder att Teknik & service driftbudget för gatu- och 
parkunderhåll kommer att behöva utökas.” 

 Under rubriken Genomförande, vatten, avlopp och dagvatten - Kommunen 
avser att ansvara för VA-ledningar inom lokalgatan i det södra planområdet. 

 Under rubriken Genomförande, Tekniska frågor - Förtydligande om att 
"Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Telia Skanova 
Access kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/ 
fastighetsägaren”. 
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Plan och illustrationskartan justeras enligt nedan: 

 Plankarta justeras och kompletteras med anledning av att detaljplanen delas 
upp i etapp I och etapp II. 

 Illustrationen justeras så att den stämmer överens med plankartan och dess 
planbestämmelser. 

 Bestämmelsen e3 förtydligas på plankarta, för etapp I, (redaktionell miss). 
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Underrättelse inför antagandet av ”etapp I” och granskningsut-
låtande sänds till 

Södra Hallands Kraft 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:508 
 
samt  
Bjäre Kraft 
E.ON Gas Sverige AB 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:494 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:496 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:498 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:502 
Ägare till Båstad 109:505 
Ägare till Båstad 109:507 
som yttrade sig över planförslaget under samrådet 
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Underrättelse efter antagandet av ”etapp I” sänds till 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Södra Hallands Kraft 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Region Skåne, Regionala 
tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:508 
 
samt  
Bjäre Kraft 
E.ON Gas Sverige AB 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:494 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:496 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:498 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:502 
Ägare till Båstad 109:505 
Ägare till Båstad 109:507 
som yttrade sig över planförslaget under samrådet 
 

Underrättelse samt besvärshänvisning efter antagandet av ”etapp II” kommer 
att sänds till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda enligt förteckning 
tillhörande ”Granskningsutlåtande efter förnyad granskning/utställning 
avseende etapp II”  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

Planförslag godkänns i enlighet med granskningsutlåtande och delas därmed upp i 
etapp I och etapp II. 

 Etapp I godkänns för antagande 

 Etapp II godkänns för att sändas ut på förnyad granskning 

 

Båstad 2015-12-11 

 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Detaljplan för del av 

Båstad 109:368, 109:370 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Samrådsredogörelse 

Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-06-03 till 
2013-07-14 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. 
Planen handläggs med normalt planförfarande. I denna samrådsredogörelse finns 
dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in och dels 
Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
E.ON Gas Sverige AB 

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande myndig-
heter m.fl. 
Länsstyrelsen skriver att planområdet ligger inom förordnande om 
landskapsbildsskydd. Kommunen avser att ansöka om upphävande av 
landskapsbildsskyddet i särskild ordning. Länsstyrelsen upphäver inte skyddet om 
den planerade exploateringen bedöms skada landskapsbilden. Planen bör därför 
kompletteras med en tydligare analys av exploateringens inverkan på den skyddade 
landskapsbilden. Planen bör inte antas innan det finns ett beslut om upphävande av 
landskapsbildsskyddet och en ansökan bör därför inkomma så snart som möjligt. 

En ansökan om dispens för att ta upp ett hål i stengärdesgården i Plommonvägens 
förlängning har inkommit till länsstyrelsen och handläggs i vanlig ordning. 
Länsstyrelsen kan konstatera att den resterande gärdesgården inte skyddas i planen 
och ser gärna att den får en skyddsbestämmelse och/eller läggs i naturmark. 

Vidare skriver länsstyrelsen också att i nära anslutning, mindre än 100 m, till 
planområdet ligger en gravhög samt en stensättning, fornlämning nr 9:1-2 i Båstads 
socken. Inom en radie av cirka 5-600 m däromkring finns ytterligare gravhögar. 
Gravhögarna har i huvudsak anlagts under perioden 1500-1100 f Kr dvs den senare 
delen av äldre bronsålder, stensättningar under järnålder. 
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Inför en exploatering av planområdet kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Detta 
kan avgöras först efter fältbesikting. Separat samråd i fornminnesfrågan bör ske i ett 
tidigt stadium med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Länsstyrelsen beviljade dispens från 
biotopsskyddet 2014-04-07 samt upphävde landskapsbildsskyddet  2014-03-20. 

Plankartan kompletteras med en skyddsbestämmelse (”stenmur”) för 
stengärdesgården. 

En arkeologisk utredning utfördes av CMB Uppdragsarkeologi AB under hösten 2013. 
Vid undersökningstillfället grävdes 17 sökschakt. Totalt påträffades fyra anläggningar 
av boplatskaraktär. En härdgrop, två härdbottnar samt en grop dokumenterades. I 
planområdets västra del finns en fossil åkermark med ett 20-tal röjningsrösen samt en 
stensträng. Området med röjningsrösen fortsätter väst om utredningsområdet. Inga 
sökschakt grävdes inom ytan för den fossila åkermarken då ytan inte utgör ett lämpligt 
boplatsläge. 

Länsstyrelsen meddelade 2013-09-27 att vid fortsatt exploatering krävs ytterligare en 
arkeologisk undersökning för den sydvästra delen av det så kallade södra planområdet. 
Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk insats med relativt låg ambitionsnivå 
kommer att vara fullt tillräcklig för att området ska kunna tas i anspråk för 
exploatering. För övriga ytor finns inte några hinder längre från arkeologisk synpunkt 
att fortsätta planerade arbeten. Länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten beviljade ”Ingrepp i 
fast fornlämning” enligt 2 kap. Lag om kulturminnen, 2014-07-10. Beslutet gäller i 2 år. 
För att kunna exploatera inom planområdets sydvästra del måste en arkeologisk 
undersökning enligt Länsstyrelsens beslut, dnr 431-1475-2014, göras. 

 

Trafikverket förutsätter att området i sin helhet planeras och utformas så att 
gällande riktvärden för buller innehålls. Trafikverket förutsätter också att 
kommunen bekostar nödvändiga bullerskyddsåtgärder. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Planområdet är inte utsatt för några betydande 
störningar. En hel del bilar och lastbilar trafikerar Ängelholmsvägen söder om 
planområdet. Särskilda bullermätningar har inte utförts. Men efter besök på plats 
konstateras att ett visst sus hörs från Ängelholmsvägen. Ljudet från trafiken dämpas 
av både vegetation samt nivåskillnader i området. Befintliga och framtida bullernivåer 
bedöms inte vara på en sådan nivå att Riksdagen och Naturvårdsverkets riktvärden för 
trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse kommer att  överskridas. 

 

Lantmäteriet i Ängelholm vill att det ska framgå på plankartan att kommunen inte 
är huvudman för allmänna platser. 

För att de allmänna platserna i planen ska kunna övertas av Båstad ga:9 krävs en 
omprövning av gemensamhetsanläggningen vid en lantmäteriförrättning. Detta bör 
framgå av planbeskrivningen. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Planhandlingarna kompletteras och förtydligas 
med text om att delat huvudmannskap inom planområdet råder. Kommunen avser 
vara huvudman inom NATUR-marken på grund av att det åvilar kommunen att 
anlägga och därefter ansvara för skötseln av fördröjningsmagasin och 
dräneringsdiken inom planområdet. För LOKALGATAN avses enskilt huvudmannaskap 
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på grund av att en annan lösning i aktuellt område skulle vara ur allmänt drift- och 
kostnadsperspektiv ofördelaktigt. Det är ett politiskt ställningstagande i Båstads 
kommun att tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark. Lokalgatan 
föreslås inrättas i den redan befintliga intilliggande gemensamhetsanläggningen 
Båstad ga:9. För att allmän platsmark inom Lokalgatan ska kunna övertas av Båstad 
ga:9 krävs en omprövning av gemensamhetsanläggningen genom en 
lantmäteriförrättning. Berörda fastighetsägare / exploatör tar initiativ till och 
bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar hos Lantmäterimyndigheten i 
Ängelholm.  

 

Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden anser att det är positivt att Båstads 
kommun planerar för ett ökat bostadsbyggande. En väl balanserad bostadsmarknad 
är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne. Denna utbyggnad bör koncentreras till goda 
kollektivtrafiklägen då det främjar det kollektiva resandet och värnar en hållbar 
utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. 

Planförslaget möjliggör ny bebyggelse i attraktivt läge med god tillgång till 
grönområden. Föreslagen bebyggelse, som innebär en relativt gles exploateringsgrad 
i utkanten av Båstads tätort, medför dock en risk att utgöra en bilberoende 
boendemiljö. Planbeskrivningen bör synliggöra områdets koppling till 
kollektivtrafiken. I planhandlingen anges att en cykelväg längs Plommonvägen är 
föreslagen i översiktsplanen. Det är viktigt att denna genomförs i samband med 
exploatering av området, så att cykeln är ett attraktivt alternativ till bilen redan från 
början. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses delvis. Planbeskrivningen kompletteras med bild 
från Översiktsplanen (antagen 2008) där befintliga och planerade gång- och 
cykelvägar redovisas. Huruvida om och när gång- och cykelvägen kommer att byggas 
är i dagsläget osäkert. Planbeskrivningen kompletteras även med text om 
kollektivtrafiken i området.  

 

Bjäre Kraft informerar om att inga el-ledningar finns framdragna i Plommonvägen. 

För att försörja det planerade området med el måste nya el-ledningar schaktas från 
befintlig nätstation i Äppeldalsområdet och fram till planområdet. 

En 20-kv luftledning passerar planområdets nordvästra gräns. Avståndet mellan 
ledning och planområdet är ca 40 m, anses som ett betryggande avstånd, och skall ej 
medföra några risker eller hinder för planområdet. 

I övrigt finns inga el eller optoledingar inom planområdet. 

Bjäre Kraft meddelar också att de har möjlighet att leverera bredbandsaccess till 
området i form av optisk fiberkabel och har i övrigt inget att erinra mot 
planförslaget. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Bjärekraft kommer att vara delaktig vid 
projektering av området. 
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NSVA vill att lösningar för dagvattenhantering ska tas fram i samråd med NSVA då 
planområdet ligger inom sekundär zon för vattenskyddsområde. Vissa lösningar kan 
visa sig vara mindre lämpliga inom området. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. NSVA kommer att vara delaktig i projektering av 
området. 

 

Kommunala handikapprådet anser att ytterligare bebyggelse på Plommonvägen 
varken är behövd eller motiverad och har följande kommentarer och frågor: 

 Hur kan ett ”mindre markområde” bedömas nödvändigt för kommunens 
bostadsförsörjningsprogram då det finns ett stort antal fastigheter till salu 
på Bjäre redan. Det som främst efterfrågas av kommunmedlemmar är 
billigare lägenheter för kommunens ungdomar som önskar eget boende. 

 Varför ska landskapsbildsskyddet upphävas? 

 Om det är stor osäkerhet kring vattenskydd – varför exploatera över huvud 
taget? 

 I planhandlingen konstateras att planförslaget innebär en inverkan på 
landskapsbilden, fler bilar kommer att belasta omgivande trafiknät samt att 
det kommer att bli en belastning på befintligt dagvattennät och att 
fördröjning måste ske inom området. 

 Området är redan idag trångt och otillgängligt, vägen är hårt belastad. 

 Varför är inte den, i översiktsplanen, planerade gång- och cykelvägen byggd 
ännu? 

 Hästhållning är inte alltid förenligt med byggnation. Det finns allergiska 
personer som då får problem. Eftersom verksamheterna hästhållning och 
veterinär idag bedrivs utan problem vad det verkar är det onödigt att 
exploatera ytterligare. 

 I planförslaget står det att ”suterränghus ej är tillåtet av tillgänglighetsskäl” – 
förtydliga tillgänglighetsskäl. 

 Bra att man har beslutat att bevara träd med 50 cm stamomkrets ”så långt 
möjligt”. 

 I planhandlingen står det att ”planförslaget innebär en mindre ökning av 
trafiken i närområdet och därmed en viss ökning av buller och utsläpp. Sett i 
ett större sammanhang bedöms denna ökning dock ge en ringa 
miljöpåverkan med tanke på exploateringens omfattning”. Är det en fråga om 
ringa miljöpåverkan i en stor exploatering eller vad menas med denna 
formulering? 

 NSVA’s förstudie rekommenderar att begränsa hårdgöringsgraden. Man 
skriver om en utbyggnad av 10 bostadshus; dock är ½ planerade att bli 
parhus, dvs det handlar om 15 bostäder. Farhågor om särskilt det 
utkommande vattnet uttalas; ledningsnätet är redan hårt belastat osv, liksom 
möjligheterna att få upp vatten till högsta punkten ”Eventuellt kan det 
behövas åtgärder, om mer detaljerade beräkningar visar på högre 
tryckförluster”. 
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Baserat på ovanstående kommentarer avråder rådet / ordförande, fortsatt 
exploatering. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses ej. 

Kommunens ambition är att planera för en långsiktighet och främja nybyggnation av 
såväl lägenheter som villor. För att klara bostadsförsörjningen behövs många olika 
områden, varav detta är ett. 

Planområdet omfattas av ett landskapsbildskydd. För att få exploatera i området 
måste det upphävas. Landskapsbildsskydd är ett förordnande enligt 19 § naturvårds-
lagen för områden på Bjärehalvön inom Båstads och Ängelholms kommuner. Land-
skapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen i 
dess lydelse före den 1 januari 1975. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet 
riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning, kunna skydda 
stora områden från större påverkan eller förändring. Det var framförallt de visuella 
upplevelsevärdena i landskapet som man önskade skydda. Landskapsbildsskyddet finns 
på stora delar av Bjärehalvön. 
 
Planområdet ligger inom sekundär vattenskyddszon. Dvs all mark inom planområdet 
har klassificerats som måttligt sårbar. Det innebär att inom sekundär skyddszon ham-
nar bostäder inom riskklass 1. Där är det som kallas normal aktsamhet tillräckligt. Se 
även ”Särskilda föreskrifter gällande inom vattenskyddsområden i Båstads kommun” 
som finns på Båstads kommuns hemsida www.bastad.se. Stora delar av centrala Bå-
stad ligger inom vattenskyddsområdet, så det går bra att bygga inom vattenskydds-
område, bara man gör på rätt sätt. 
 
Längs den norra sidan av planområdet och bebyggelsen utmed Plommonvägen finns 
ett planerat gång- och cykelstråk utpekat i översiktsplanen som antogs av Kommun-
fullmäktige 2008. Huruvida om och när gång- och cykelvägen kommer att byggas är i 
dagsläget osäkert.  
 
Det nya bostadsområdet kommer även i fortsättningen att klara Länsstyrelsens re-
kommenderade skyddsavstånd mellan bostäder och nuvarande hästhållning. (Se plan-
beskrivning, rubrik Hästhållning). 
 
Att man inte tillåter suterränghus i det nya området har att göra med handikapptill-
gängligheten enligt PBL (Plan- och bygglagen) och nu gällande byggregler. Tillåter 
man suterrängvillor i detta planförslag där gatan har låg nivå innebär det att huvud-
entrén blir i suterrängplan. Det innebär att den handikappade bara får tillgång till en 
begränsad yta av huset. Även om det i reglerna finns vissa krav på funktioner som ska 
finnas i suterrängvåningen blir övervåningen den våning där husets flesta funktioner 
finns. Suterrängvåningen blir därmed oftast den våning där de boende tillbringar 
minst tid. 
 
Den planerade byggnationen på 10-20 bostäder medför ökad trafik till och från fastig-
heterna. Därmed sker en viss ökning av buller och utsläpp i området. Det bullret och 
utsläppet bedöms göra väldigt liten skillnad jämfört med hur det är nu. 
 
NSVA’s förstudie har tagit fram för att se vilka VA-åtgärder som behövs vidtas vid ex-
ploatering av området. Det kan vara allt ifrån begränsning av hårdgjord yta till om 
man behöver bygga en tryckstegringsstation för att klara dricksvattenförsörjning i det 
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nya området. NSVA skriver att cirka 10 bostadshus planeras. I praktiken kan exploatö-
ren bygga max 10 friliggande villor eller 10 parhus (x 2 hushåll). Illustrationen visar 
en mix av båda husalternativen, dvs 5 villor och 5 parhus (x 2 hushåll). NSVA har tagit 
hänsyn till en maxexploatering i sina beräkningar i förstudien. NSVA kommer att med-
verka vid projektering av området. Under planprocessens gång har  NSVA’s förstudie 
kompletterats av en Dagvattenutredning för Plommonvägen i Båstad, av Sweco (date-
rad 2014-05-14) då det var nödvändigt att ta ett helhetsgrepp för dagvattenhante-
ringen för fastigheterna längs med Plommonvägen samt den tillkommande bebyggel-
sen. I den dagvattenutredningen presenteras grovt förenklat 2 olika dagvattenlös-
ningar. En för den befintliga bebyggelsen och en för den tillkommande bebyggelsen, 
söder om Plommonvägen. För att kunna utföra Sweco’s föreslagna åtgärder måste bl a 
mark inom fastigheterna Båstad 109:542 och 109:543 ianspråktas för fördröjnings-
magasin. Under planprocessen har markförhandlingar skett med berörd fastighetsä-
gare. Avsikten är att Båstads kommun ska förvärva cirka 280 m2 inom det norra ”nya” 
planområdet (NATUR-mark enligt nytt planförslag). 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande sakägare 
och andra besvärsberättigade 
Ägaren till Båstad 109:508 påtalar att i utskickat underlag anges att 
Plommonvägen är utformat till en bredd av 5 m men att vid en kontrollmätning har 
det visat sig att vägens bredd endast är 4,3 m. Trafiksituationen idag är periodvis 
ansträngd och att möte inte kan ske på Plommonvägen utan att använda befintliga 
tomter. En utbyggnad enligt samrådshandlingarna skulle medföra en helt 
oacceptabel trafiksituation med mycket irritation och väntetider som följd. Då 
området är populärt bland barnfamiljer och barnen ofta leker eller uppehåller sig i 
anslutning till vägen kommer olycksrisken att öka avsevärt med markant fler bilar.  

Ägaren påtalar också att det saknas mer detaljerade lösningar på framför allt 
avrinning av dagvatten i förstudien som NSVA tagit fram. Dagvattnet utgör redan 
idag ett problem speciellt för husen väster om Plommonvägen. 

 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses delvis.  

Efter inmätning av fastighetsgränser och t ex kantsten längs med Plommonvägen kan 
man konstatera att kantsten längs med Plommonvägens norra sida är förlagd cirka 70 
cm ut i gatan. 

2004 tecknades ett exploateringsavtal mellan Båstads kommun och JLP Fastigheter AB 
där exploatören bl a förband sej att bygga väg enligt detaljplan. Trottoar är tillåtet att 
anläggas på gatumark men i detta fall är trottoaren gräsbeklädd och det står 
dessutom både lyktstolpar och postlådor på ”trottoaren”. Detta gör att Plommonvägen 
upplevs än mer smal. Fotgängare har svårt för att nyttja trottoaren. Det resulterar i att 
bilar, fotgängare och cyklister tvingas samsas på en mindre yta än vad som var avsett 
när bostadsområdet planerades.  

Smala gator har en hastighetsdämpande effekt vilket är positivt. 
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Plommonvägen kommer att belastas med byggtrafik under den period de nya husen 
byggs. En viss ökning av trafiken kommer också att ske när området är helt utbyggt av 
de cirka 15 fastighetsägarna i det nya området. Ökningen bedöms rimlig. 

Samråd kommer att ske med NSVA vid projektering av de nya bostäderna för att hitta 
de bästa lösningarna för bl a dagvattenhantering. 

 

Ägare till Båstad 109:506 anser att  

 utbyggnaden av Plommonvägen inte har stöd i Översiktsplanen och påtalar 
att de inte fått någon information om den nu gällande översiktsplanen som 
antogs av kommunfullmäktige 2008. 

 området inte kan ”bedömas nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning” 
då många andra områden finns, bl a Hasselbacken och Åstad med möjlighet 
att bygga cirka 1500 bostäder 

 de visuella upplevelserna i landskapet kommer att påverkas för alla boende 
området då man idag har betande hästar på en vacker äng. Detta utbytes 
enligt planförslaget mot asfalt och hus. 

 genomförandet av planen kommer att medföra stor ökad säkerhetsrisk för 
de boende i området, särskilt barnen som idag, i brist på lekplats, använder 
gatan till att cykla och leka på. Framför allt gäller detta under byggtiden då 
ett stort antal tunga transporter kommer att trafikera befintlig gata. 

 planförslaget kommer att belasta befintligt dagvattennät som redan idag är 
underdimensionerat. Översvämningar uppstår vid skyfall och snösmältning. 

 VA inte är förberett för ytterligare påkoppling. 

C:a 4,3 m 

C:a 0,7 m 

200

200



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2015-01-08 
 

 

8 (14) 

 det idag inte finns tekniska system som är tillräckliga för föreslagen 
belastningsökning. 

 Plommonvägen som idag bitvis har en bredd på 4,3 m inte håller för en 
utökning av trafik från ytterligare cirka 15 fastigheter. Det finns inte någon 
gång- och cykelväg längs med Plommonvägen. 

 Planförslaget kommer att innebära stor risk för människors, och då särskilt 
barnens, säkerhet. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses ej. 

Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige 2008-09-24. Allmänheten, 
organisationer, föreningar m fl hade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget både 
vid samråd 2006 samt utställning 2008. 

Kommunens ambition är att planera för en långsiktighet och främja nybyggnation av 
såväl lägenheter som villor på olika ställen i kommunen. 

Alla som bor i Äppeldalsområdet har redan idag fantastiska rekreationsområden nära 
tillgängligt. Det gäller både barn och vuxna. 

Plommonvägen kommer att belastas med byggtrafik under den period de nya husen 
byggs. En viss ökning av trafiken kommer också att ske när området är helt utbyggt av 
de cirka 15 fastighetsägarna i det nya området. Ökningen bedöms rimlig. 

En dagvattenutredning, daterad 2014-05-14, är gjord av Sweco. Planbeskrivningen är 
kompletterad enligt Sweco’s förslag till åtgärder för befintlig samt tillkommande 
bebyggelse. 

Angående Plommonvägens bredd – se ”kommentar” under Båstad 109:508’s yttrande. 

Längs den norra delen av planområdet och bebyggelsen utmed Plommonvägen finns 
ett planerat gång- och cykelstråk utpekat i Översiktsplanen. Huruvida om och när 
gång- och cykelvägen kommer att byggas är i dagsläget osäkert. 

 

Ägare till Båstad GA:9 instämmer i Båstad 109:506 yttrande (se ovan) samt 
påtalar att ett stort antal träd med ett trädomfång större än 50 cm avverkats under 
vintern vilket strider mot planens intentioner. 

Vidare påtalar de också att området enligt föreskrifter bör ha ett skyddsavstånd på 
50-100 m till område där hästar vistas. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses ej. 

Ett antal träd har avverkats mittemot fastigheten Båstad 109:508. Avverkningen har 
skett utan fastighetsägarens (exploatörens) vetskap och medgivande. 

I februari 2012 påtalade fastighetsägaren till Båstad 109:489, i brev till exploatör / 
fastighetsägare till Båstad 109:368, att ett sjukt träd riskerade att falla ned på hans 
radhus. Fastighetsägaren till Båstad 109:489 fick tillåtelse att ta ned det sjuka trädet 
på fastigheten 109:368. 
 
Inhängningen av hästarna kommer att anpassas efter Länsstyrelsens gällande re-
kommenderade skyddsavstånd mellan bostäder och nuvarande hästhållning. (Se plan-
beskrivning, rubrik Hästhållning). 
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Ägare till Båstad 109:489 vill på det bestämdaste protestera mot förslaget. 

Vidare skriver de att ”När vi för snart sex år sedan hittade vårt radhus på 
Plommonvägen 31, valde vi detta tack vare att det är ett avskilt boende, i en lugn och 
rofylld miljö. Eftersom området var färdigställt och inga planer fanns på att bygga 
ytterligare bostäder, passade det oss alldeles utmärkt. Vi bor i slutet av området, och 
vår tomt gränsar till skog och äng. Det är just där man tänker sig att bygga ytterligare 
bostäder. 

Vi har idag ingen genomfartstrafik, och kan inte förstå hur de skulle kunna vara 
möjligt att förlänga Plommonvägen för ytterligare trafik. Man kan inte mötas två 
bilar på den smala gata vi har idag. Det skulle bli både mer riskfyllt och störande för 
boende utmed gatan, med den täta trafik som det kommer att innebära. 

Vi tycker att det krävs alltför stora ingrepp i ett redan väl fungerande boende. Det 
gäller allt från transporter till VA. 

Plommonvägen kan inte förändras utan att tryggheten försvinner!” 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses ej. 

Utbyggnaden av området har stöd i gällande Översiktsplan. (Se även 
planbeskrivningen). Dessutom möjliggör gällande detaljplan att man förlänger 
Plommonvägen ytterligare söderut för att nå det nya bostadsområdet.  

 
 
Standard mått för en lokalgata är 5 m.  

Angående Plommonvägens bredd – se ”kommentar” under Båstad 109:508’s yttrande. 

Byggtransporter kommer att ske i under en begränsad period. En smal gata inbjuder 
till låga hastigheter vilket i sin tur gör gatan trafiksäkrare. 

NSVA kommer att vara delaktig vid projektering av VA. 

 

Ägare till Båstad 109:507 påtalar att 

 Det inte fanns några planer på att tillåta byggnation på betesmarken när de 
köpte sin fastighet. 

Utdrag ur gällande detaljplan för Båstad 109:365 m.fl, vann laga kraft 2006-06-14. 

Nytt planområde 
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 Plommonvägen är för smal. Postlådor backas ner, bilar kan ej mötas och 
somliga nyttjar grannars tomt för att mötas. I annat fall får någon backa eller 
vänta på den mötande bilden vilket resulterar i att det ibland skapas kö mitt i 
infarten till Plommonvägen. 

 Området är utformat utan några plana gräsytor. Det är tät bebyggelse och 
saknas lekplats. Det resulterar i att många barn leker på gatan. 

 Dagvattensystemet inte klarar dagens situation. Översvämningar har skett 
och det har stått vatten upp på fönster på en fastighet. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses ej – se föregående kommentarer. 

 

Ägarna till Båstad 109:476, 109:477, 109:479, 109:480, 109:481, 109:482, 
109:483, 109:484, 109:487, 109:488, 109:489 (igen), 109:491, 19:492, 
109:493, 109:494, 109:497, 109:500, 109:507 (igen), har gemensamt 
undertecknat samma skrivelse som ägarna till Båstad GA:9 (se ovan). 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses ej – se föregående kommentarer. 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande som inte är 
besvärsberättigade 
Ägarna till Båstad 109:495, 109:496, 109:498, 109:502, 109:505 har 
gemensamt undertecknat samma skrivelse som ägarna till Båstad GA:9 (se ovan). 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses ej. (Se ovan). 
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Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder 
Inkomna synpunkter medför följande revideringar av planförslaget; 

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras enligt följande: 

 under rubriken Genomförande, fastighetsrättsliga frågor, förtydligas att om 
de allmänna platserna i planen ska kunna övertas av Båstad ga:9 krävs en 
omprövning av gemensamhetsanläggningen vid en lantmäteriförrättning. 

 Förtydligande om att Plommonvägen idag är bitvis 4,3 m bred. Enligt 
gällande detaljplan ska den vara 5 m bred. Mellan fastighetsgränser är det 5 
m. 

 Ny rubrik under Planförslaget - Gång- och cykelväg. ”En befintlig gång- och 
cykelväg finns söder om planområdet längs med Ängelholmsvägen. Gång- 
och cykelvägen sträcker sej även en bit upp längs med Äppeldalsvägen. Längs 
den norra sidan av planområdet och bebyggelsen utmed Plommonvägen 
finns ett planerat gång- och cykelstråk utpekat i översiktsplanen. Huruvida 
om och när den gång- och cykelvägen kommer att realiseras är i dagsläget 
osäkert.” 

 Ny rubrik under Planförslaget – Kollektivtrafik. ”Närmaste busshållplats 
finns idag vid Ängelholmsvägen, cirka 500 m nordost om planområdet. 
Busslinje 506 trafikerar idag Ängelholmsvägen ett par gånger per timme 
måndag-fredag och helger en gång per timme.” 

 Ny rubrik under Planförslaget - Teknisk försörjning – El. ”Inga el-ledningar 
finns framdragna i Plommonvägen. För att försörja det planerade området 
med el måste nya el-ledningar schaktas från befintlig nätstation i 
Äppeldalsområdet och fram till planområdet.” 

 Under rubriken Fornlämningar – ”En arkeologisk förundersökning har 
genomförts den 4 oktober 2013 av CMB Uppdragsarkeologi AB. Ett fåtal 
anläggningar har påträffades vid utredningen. Dessa var av boplatskaraktär 
men det låga antalet samt terrängens utformning gör det troligt att 
anläggningarna varit belägna i en boplats utkant. En fossil åkermark 
bestående av en stensträng och flera röjningsrösen har påträffats och för 
området rekommenderas en slutundersökning. En fossilåkermark är en 
samlad benämning för spår från olika typer av övergivna odlingssystem i 
Sverige. De är de äldsta spåren av odling och dateras från bronsåldern och 
ända in i historisk tid.” 

 En fullständig arkeologisk undersökning ska genomföras i den fortsatta 
planprocessen för det område som pekats ut som fossil åkermark. 

 Under rubriken ”Planförslag / Teknisk försörjning / VA och dagvatten” 
redovisas en dagvattenlösning för både den befintliga och tillkommande 
bebyggelsen, enligt Sweco’s utredning, daterad 2014-05-14. 

 Under rubrikerna ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap” 
samt ”Fastighetsrättsliga frågor” kompletteras och förtydligas med text om 
att delat huvudmannaskap inom planområdet råder. Kommunen avser vara 
huvudman inom NATUR-marken på grund av att det åvilar kommunen att 
anlägga och därefter ansvara för skötseln av fördröjningsmagasin och 
dräneringsdiken inom planområdet. För LOKALGATAN avses enskilt 
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huvudmannaskap på grund av att en annan lösning i aktuellt område skulle 
vara ur allmänt drift- och kostnadsperspektiv ofördelaktigt. Det är ett 
politiskt ställningstagande i Båstads kommun att tillämpa enskilt 
huvudmannaskap för allmän platsmark. Lokalgatan föreslås inrättas i den 
redan befintliga intilliggande gemensamhetsanläggningen Båstad ga:9. För 
att allmän platsmark inom Lokalgatan ska kunna övertas av Båstad ga:9 
krävs en omprövning av gemensamhetsanläggningen genom en 
lantmäteriförrättning. Berörda fastighetsägare / exploatör tar initiativ till 
och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar hos 
Lantmäterimyndigheten i Ängelholm. 

 

Plankartan kompletteras med: 

 Planområdet utvidgas att omfatta fastigheterna Båstad 109:353, 109:542, 
109:543. 

 Skyddsbestämmelse för stengärdesgården, (stenmur) 

 Text om att delat huvudmannaskap råder inom detaljplanen 

 Begränsning av hårdgjord yta 

 Utökat område för NATUR-mark  

 

Illustrationskartan: 

 revideras i enlighet med planhandling och plankarta 
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Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande  
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till 
uppdragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
utställning (med undantag 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. 
 
Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
 
Trafikverket 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
TeliaSonera Skanova Acess AB 
Bjäre Kraft 
E.ON Gas Sverige AB 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
NSVA 
Kommunala Handikapprådet 
Ägare till Båstad GA:9 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:494 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:496 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:498 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:502 
Ägare till Båstad 109:505 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508 
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Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande: 
 
Länsstyrelsen 
Ägare till Båstad GA:9 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508 
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att  
Planförslaget godkänns för granskning i enlighet med denna samrådsredogörelse. 

 

Båstad 2015-01-08 

 

 

 

Camilla Nermark 
Planingenjör  
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