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Detaljplan för
Västra Karup 15:24 m.fl
i Västra Karup, Båstads kommun

PLANBESKRIVNING

PLANHANDLINGAR

Plankarta med tillhörande planbestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Enligt Kommunstyrelses beslut § 232, daterat 2007-11-07, upprättas detaljplan för
Västra Karup 15:24 m.fl. Avsikten är att uppföra 13 fristående bostadshus i 1-1½
våningar.

Exploateringsområdet har en form som möjliggör utbyggnad av två återvändsgator
med vändplatser. En målsättning i förslaget till plan är att ge gatorna och
vändplatserna ett rumsligt sammanhang genom att låta byggnader och vegetation så
långt möjligt omsluta dessa. Tomterna får genom områdets form olika storlekar
varierande mellan 750 och 1000 m2.

För att ge en god tillgänglighet till eventuella framtida bostadsområden föreslås ett
antal gångpassager mellan tomterna.

PLANDATA

Läge och avgränsning

Planområdet ligger omedelbart söder om Glimmingevägen i den västra delen av
Västra Karup och omfattar cirka 2 hektar.

Befintliga förhållanden

Planområdet utgörs av åkermark samt av 4 bebyggda tomter med  3 bostadshus och
ett bankhus. På exploateringsfastigheten finns en telestation. Endast åkermarken ska
bebyggas.

Befintlig bebyggelse i och i anslutning till planområdet utgörs företrädesvis av
enfamiljshus i 1½ plan med 45 grader taklutning och med fasader i ljus puts eller
tegel samt tegeltak.
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Markägoförhållanden

Hela exploateringsområdet, Västra Karup 15:24, ägs av PlusQ AB. För
genomförande av planen har till fastigheten Västra Karup 15:24 lagts en del av
tidigare fastigheten Glimminge 45:1. Planområdet omfattar även fastigheterna Västra
Karup 15:16, 15:17 och 15:20, vilka ej ingår i exploateringsområdet. De utgör enskilt
ägda och redan bebyggda fastigheter.

  Fastighetskarta

Servitut och gemensamhetsanläggningar

Inom planområdet finns en servitutsväg från Glimmingevägen till fastigheten
Glimminge 45:1. Denna avses bli kvar. I den östra delen av planområdet, omedelbart
öster om fastigheten Västra Karup 15:16, ligger en telestation. Avsikten är att denna
ska bestå.

Befintliga ledningar

Från telestationen utgår teleledningar. Ledningsrätter finns inskrivna endast för delar
av dessa ledningar. En ledning går diagonalt över utbyggnadsområdet. I samband
med exploateringen kommer denna att flyttas så att den kommer att ligga på
gatumark.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer

Båstads kommuns Översiktsplan -08 behandlar området. Enligt denna är hela det
område som omfattas av detaljplanen samt ytterligare mark söder, väster och öster
om planområdet utlagt för bostäder.

Intentionerna i översiktsplanen är:

• Västra Karups bebyggelse  och grönstruktur ska sträcka sig  fram till Glimminge
där idrottsplatsen ligger.

• Bostäder kan vara en- till tvåplanshus på relativt stora tomter (minst 1000 m2)
eller i husgrupper med mycket friytor emellan grupperna.

• Axeln mot kyrkan skall märkas i bebyggelsen i söder.

• Bostäder bör skapas i flera områden samtidigt för att ge valmöjligheter till
boende.

• Med en ny förbifartsled minskar trafiken på Glimmingevägen, som då kan få en
förändrad utformning med gc-banor, trädallé m.m.

• Handel och andra servicefunktioner utvecklas längs Glimmingevägen.

Båstads kommuns Översiktsplan -08, planområdet inringat.
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Detaljplaner

Området gränsar i öster till detaljplan för Karup 15:32 från 1992-06-23(nr 1488).
Denna plan är för närvarande under genomförande varvid 10 bostäder planeras. Norr
om Glimmingevägen finns detaljplaner från1979-08-21 (nr 1357) och 2003-12-05 (nr
1560).

Gällande detaljplaner

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet inrymmer idag 3 bostadshus varav två (15:17 och 15:20) ligger på
enskilda fastigheter och en inom exploateringsfastigheten.. Samtliga dessa ligger
utefter Glimmingevägen. Fastigheten Västra Karup 15:16 innehåller banklokaler. En
telestation ligger i den östra delen av Västra Karup 15:24. I övrigt omfattas
planområdet av jordbruksmark. Exploateringen kommer endast att ske på
jordbruksmarken.

Riksintressen

Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1, 2 §§ MB
samt kustzon av riksintresse enligt 4 kap 1, 4 §§ MB. Den föreslagna exploateringen
bedöms inte medföra påtaglig skada på nämnda riksintressen.

Området omfattas av länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne.

Länsstyrelsen har i meddelande 2008-03-18 framfört att man inte kommer att ställa
några krav på arkeologiska insatser inför exploateringen.

Söder om planområdet ligger två gravhögar. Den markväg som enligt äldre
kartmaterial går från fastigheten Västra Karup 15:32 söderut mellan dessa gravhögar
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finns inte längre utan har ersatts av en ny markväg mellan fastigheterna Västra Karup
15:20 och 15:24.

Skulle dolda fornlämningar påträffas under grävning och schaktning skall arbetet
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt Lagen om kulturminnen m.m. 2 kap 5 §.

Geotekniska förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts (Geokonsult Sven Stjernqvist
2008-05-20). De geotekniska förhållandena är mycket goda med avseende på
byggnaders grundläggning. Byggnader utan källare kan grundläggas på valfritt,
frostfritt sätt med normal fuktisolering.

Trafik

Glimmingevägen har en genomfartstrafik från Torekov och från Glimminge. År 2006
var trafiken vid skolan 1648/åmd (årsmedeldygn) fordon därav 80 tunga. År 2007 var
den 1488/åmd fordon därav 109 tunga.

Kollektivtrafik

Västra Karup trafikeras av linje 524 som går mellan Hov och Förslöv samt av linje
525 som går mellan Torekov och Båstad. Båda linjerna har hållplatser i nära
anslutning till planområdet.

Buller

Inget externt industribuller finns i närheten av området. Trafikbullret från
Glimmingevägen bedöms som försumbart med den låga trafikmängden och
hastighetsbegränsningen på den berörda delen av Glimmingevägen.

Verksamheter och service

Inom planområdet finns en bank.

På norra sidan om Glimmingevägen ligger en låg- och mellanstadieskola (F-6 nivå)
samt förskola och fritidshem

Ca 500 meter från planområdet ligger en livsmedelsaffär samt att det i Västra Karup
även finns affärer inom specialområden såsom färg- och elartiklar.

Hälsa och säkerhet

Den föreslagna bebyggelsen innebär ingen omgivningspåverkan utöver vad som är
allmänt förekommande i ett bostadsområde. Transportväg för farligt gods berör ej
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planområdet. Något behov av riskbedömning eller riskanalys anses därmed inte
föreligga.

Vägtrafikbuller

Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger
till grund för planeringen.

Bostäder, vård- och undervisningslokaler

ekvivalentnivå ute      frifältsvärde 55 dBA

inne 30 dBA

maxnivå ute      frifältsvärde 70 dBA  ( vid uteplats)

inne 45 dBA  ( nattetid )

En översiktlig bullerberäkning utförd på miljöavdelningen, Båstads kommun, ger vid
handen en bullernivå på 55 dB(A) ekvivalentnivå och 78 dB(A) maxnivå vid ett
avstånd på 16 m från Glimmingevägens vägmitt. Två nya byggnader kan komma att
byggas på detta avstånd. Inomhus skall riktvärdena redovisas bli uppfyllda i samband
med bygglovansökan enligt planbestämmelserna. Uteplatser skall förläggas mot
gårdssidan, vilket också är mest naturligt med hänsyn till solförhållanden.

Risker (farligt gods m m)

Väg 105 är transportväg för farligt gods. Avståndet mellan planområdet och vägen är
ca 300 meter. Planområdet ligger därmed utanför riskområdet, som bedöms vara ca
100 meter.

Jordbruk

Riktlinjerna för avstånd mellan bostadsområde och odlad mark där gödsel eller
bekämpningsmedel sprids är 100 meter.

Elektromagnetiska fält

Inga ledningar finns i planområdets närhet som kan ge upphov till elektromagnetiska
fält.

Markradon

Radonmätningar har utförts i samband med en översiktlig geoteknisk undersökning
(Geokonsult Sven Stjernqvist 2008-05-20). Inom området pendlar värdena mellan 13
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och 17 kBq/m3. Planområdet ska därför klassificeras som normalriskområde.
(Lågriskmark 0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark
>50 kBq/m3.) Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.

Markföroreningar

Inga kända markföroreningar förekommer i området.

Luftföroreningar

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).

Enligt Båstads kommuns miljöavdelnings uppgifter överskrids inte
miljökvalitetsnormerna inom kommunen. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara
nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget
innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.

Teknisk försörjning

Omkringliggande bebyggelse och byggnader inom planområdet är idag  anslutna till
kommunalt vatten och avlopp. Planerad bebyggelse ska anslutas till befintligt
ledningsnät. Dagvattnet ska kunna tas om hand på varje enskild tomt.
Förutsättningarna  för detta är gynnsamma med hänsyn till att marken utgörs av
genomsläpplig morän.

Energi

Energi för uppvärmning av bostäder skall ha en inriktning mot användning av
förnyelsebar energi.

En befintlig nätstation vid Glimmingevägen har kapacitet att försörja planområdet.
Kablar kan förläggas i gångvägen vid telestationen fram till lokalgatan.

PLANFÖRSLAG

Inom exploateringsområdet ges möjlighet för 13 nya enbostadshus grupperade utefter
två återvändsgator. I den västra delen finns utrymme för att gruppera husen kring en
vändplats, som ska ha karaktär av en gemensam gårdsplan. I den östra delen blir
vändplatsen i norr avgränsad av befintliga tomter samt ny bebyggelse i öster och
söder. Planförslagets illustration återspeglar en sammanvägning mellan intresset av
ett effektivt tomtutnyttjande, anpassning till terrängen och en trivsam boendemiljö.
Från en del av tomterna kommer utsikt mot Skälderviken att finnas.
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Planområdets anslutning till Glimmingevägen är vald så att de båda
bostadsgrupperna ska få ostörda och lugna utemiljöer, där barn ska kunna leka på
gatumarken och en gemenskap ska kunna utvecklas mellan de boende.

De nya bostadshusen avses bli 1- 1½-planshus utan källare. De omgivande husen har
ofta källare med hög sockel. Den nya bostadsgruppen får därmed en egen identitet
genom sin lägre höjd och det rumsliga sammanhang som skapas kring de båda
bostadsgatorna. Färgsättning bör vara sammanhållande. För att hålla nere
bostadskostnaderna är inriktningen att bygga trähus från en och samma fabrikant.

Översiktsplanens intention att den "axel" som utgår från kyrkan fram till
Glimmingevägen ska fortsätta i den nya bebyggelsen söder om vägen har inte kunnat
infrias. Anledningen härtill är den befintliga bebyggelsen och kanske främst
telestationen, som är en stor byggnad, samt planen i öster hindrar en sådan axel.

Det förutsätts att den senare tillkommande bebyggelsen får en separat infart mitt för
Kraftgatan (gatan öster om skolan). Denna infartsgata kommer därmed att tangera
planområdet i väster.

För att få en uppfattning av hur hela det, i Översiktsplanen  08, utlagda
bostadsområdet ska disponeras har en skiss upprättats. Gångförbindelser mellan de
olika bostadskvarteren bedöms som viktig att tillgodose, vilket är skälet till att den
nu aktuella planen har försetts med 4 skilda gångstråk.

Illustrationsskiss till framtida ytterligare utbyggnad
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Trafik

Enligt Översiktsplan -08 reserveras mark för en anslutning som förbinder väg 1733
med väg 105 strax söder om planområdet. Denna ligger sannolikt mycket långt fram
i tiden. Trafiken på Glimmingevägen kommer därmed att minska väsentligt.

Den interna bostadsgatan inom planområdet ger förutsättningar att ordna in- och
utfarter till denna även för de  två befintliga bostadsfastigheterna som nu har utfart
mot Glimmingevägen. Kundtrafiken till banken bör inte ta vägen om bostadsgatan
utan bibehålla den anslutning mot Glimmingevägen som finns i dag. Utfartsförbud
mot Glimmingevägen blir tvingande för fastigheter med ny bebyggelse. Fastigheter
med befintliga byggnader ska ej tvingas till ändringar, utan får välja.
Glimmingevägen har begränsad hastighet på 30 km/tim och mycket liten trafik. Med
hänsyn härtill bedöms tvång till att förbjuda utfart för befintliga fastigheter ej vara
rimligt.

Parkering

Parkering ska ske på tomtmark. Minst två parkeringsplatser skall finnas på varje
tomt.

Planteringar

Vändplatserna ska planteras med ett vårdträd eller en grupp av  träd. I gräns mot de
tre tomterna som ligger utefter Glimmingevägen ska planteras buskar som skydd och
övergång mellan trädgårdar och lokalgatan.  Likaså ska plantering utföras mellan den
framtida gatan i sydväst och de två berörda tomterna.

KONSEKVENSER

Här behandlas de förändringar och de konsekvenser ett utnyttjande av planens
rättigheter bedöms medföra på miljön, riksintressen, hälsan och hushållningen med
resurser.

Tillkommande bebyggelse

Utbyggnaden innebär en marginell förändring av invånarantalet i Västra Karup.
Bebyggelsen är klart inriktad på ett permanentboende. Den uppfyller därmed
översiktsplanens strävan att bibehålla byn med dess service.

Naturmiljö och biologisk mångfald

Ingen skyddsvärd naturmiljö finns inom planområdet.
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Trafikbuller

Två av de föreslagna nya husen kommer att ligga på gränsvärdet för högsta
rekommenderade bullernivå, 55dB(A) vid fasadliv. För att minska risken för
olägenheter ska uteplats därför förläggas i skyddat läge. Sovrum ska vid ansökan om
bygglov redovisas ha en bullernivå som understiger 30 dB(A).

Kulturmiljö

Planområdet ligger i en svag sluttning mot väster där det småskaliga
jordbrukslandskapet breder ut sig. Exploateringen bedöms inte medföra någon
påtaglig förändring i upplevelsen av detta landskap.

Den befintliga bebyggelsen inom planområdet bedöms inte ha ett sådant
kulturmiljövärde att den bör erhålla skydd.

Riksintressen

Riksintresset för rörligt friluftsliv bedöms inte påverkas negativt då planen omfattar
mark som redan är ianspråktagen för jordbruk och förutsättningarna för det rörliga
friluftslivet därmed är begränsade här. Genom området går en markväg som kommer
att hållas öppen även efter planläggning.

Riksintresset för kustzon bedöms inte påverkas negativt då detta i första hand är en
reglering av strandnära områden.

Hushållning med naturresurser

14750 m2 jordbruksmark övergår till bostadsmark vid ett genomförande av planen.
Med syftet att bibehålla service på orten bedöms detta vara en god hushållning med
naturresurserna.

Miljökvalitetsnormer

Enligt 5 kap 3§ Miljöbalken skall kommuner och myndigheter  iaktta
miljökvalitetsnormer vid planläggning. Den trafik som alstras genom utbyggnaden
förväntas inte orsaka sådan miljöbelastning att miljökvalitetsnormerna för
kvävedioxid, svaveldioxid, bly och partiklar överskrids. Den tillkommande
bebyggelsen i sig är inte av sådan omfattning att den kan väntas innebära att
miljökvalitetsnormerna överskrids.

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen

Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska
miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram
till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.
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Med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar bedöms att
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som
avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Behovet
av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Motiven härför är följande:

- En exploatering av området med bostäder enligt planförslaget bedöms med
hänvisning till ovanstående redovisning, som möjlig utan att möjligheterna för det
rörliga friluftslivet eller kustzonens intressen påverkas.

- Utbygganden är förenlig med förslag till översiktsplan för Båstads kommun 2007
(utställningshandling).

- Den trafikökning som utbyggnaden får till följd är inte av den omfattning att den
kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan.

- Området kopplas till kommunens avloppsnät.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Planförfarande

Upprättandet av planförslaget följer Plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för
normalt planförfarande.

Genomförandetid

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

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap

Kvartersmark tillhör Plus Q AB, vilket ansvarar för genomförandet av planen.

Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Vägverket är huvudman för
Glimmingevägen. För övrig allmän platsmark ligger huvudmannaskapet på en
samfällighetsförening.

Avtal

Fördelningen av ansvar och kostnader för planens genomförande kommer att regleras
genom ett exploateringsavtal som träffas mellan kommunen och Plus Q AB.

Ledningar

Beträffande flyttning av teleledningar kommer den diagonalt genom området att
flyttas på exploatörens bekostnad. Den som berör tomterna i den nordöstra kanten
ligger kvar och erhåller ledningsrätt.

Fastighetsrättsliga frågor

Den del av fastigheten Västra Karup 15:24  på vilken idag ligger en telestation har ett
arrendeavtal med Telia, vilket fortsätter att löpa.

Något behov av fastighetsplan föreligger inte, då ny fastighetsindelning kan göras
med stöd av detaljplanen.

Delar av fastigheterna utefter Glimmingevägen ligger inom vägområde.
Kvartersgränsen är placerad så att Glimmingevägens bredd kan bibehållas.
Gränsreglering kan ske på initiativ av fastighetsägarna.

Ekonomiska frågor

Bygglov- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. Då exploatören bekostar
upprättandet av detaljplanen erläggs reducerad planavgift vid bygglov.
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Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats under medverkan av planchef  Per Iwansson och planarkitekt
Lina Andersson. Bullerutredning har utarbetats av miljö- och hälsoskyddsinspektör
Patrik Nilsson.

Per Iwansson Lina Andersson Staffan Bolander

Planchef Planarkitekt Konsulterande planarkitekt


