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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B15-199

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser och illustration, 2017-09-25
• Planbeskrivning, 2017-09-25 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, 2017-09-13
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2017-09

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnad:
• Behovsbedömning, 2013-06-25
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument är planbeskriv-
ningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, 
samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I planbeskrivningen beskrivs och motiveras också 
planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genom-
föras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska 
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning.

Planbesked
En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploate-
ra ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen 
från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras 
en detaljplan för området eller ej. 

Samråd
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I samrådsskedet tas ett 
första förslag fram till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kom-
munhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. 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 kommer in kan sammanfattas 
och kommenteras i en samrådsredogörelse, annars görs det i ett granskningsutlåtande efter gransk-
ningsskedet. 

Granskning
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in 
sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och 
sedan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under sam-
rådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommun-
styrelsen planen. Planer av principiell beskaffenhet eller av större vikt antas av kommunfullmäktige. 

Överklagande
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk-
ter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda 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
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i den södra delen av Båstads tätort mellan Ängelholmsvägen och Nyleds-
vägen. Planområdet är ca 5000 m2 stort och består av befintlig bostadsmark samt en vändplats med 
träd och buskar i anslutning. Området avgränsas i norr av fastighetsgränsen för Tunet 1, i väster av 
Ängelholmsvägen, i öster av Nyledsvägen, samt i söder av fastighetsgränsen för Malen 1:263. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom fastigheten Tunet 1 
samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark till kvar-
tersmark för bostadsändamål. 

Planområdet ligger inom Båstads tätort och är cirka 5000 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Tunet 1 är i privat ägo. Båstad 109:2 ägs av Båstads kommun. 

Båstad

Västra Karup

Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta med planområdets avgränsning inom rödstreckad linje

0 m 4000 m

N



8

Samrådshandling 2017-09-25
                       Detaljplan för Tunet 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom fastigheten Tunet 1 
samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark till kvar-
tersmark för bostadsändamål. 

Inom fastigheten Tunet 1 finns idag en bostadsbyggnad med två tillhörande gårdsbyggnader. Pla-
nområdet är beläget inom Båstads tätort med dess befintliga infrastruktur och goda gång-, cykel- 
och kollektivtrafikförbindelser. Planområdet utgör därmed ett utmärkt område för förtätning. Av-
sikten med detaljplanen är att möjliggöra för rivning av befintliga byggnader för att kunna uppföra 
11 nya lägenheter i radhusform. Till planområdet hör även marken söder om fastigheten Tunet 1 
som tidigare har använts som vändplats men som efter byggnationen av Skogsliden och förläng-
ningen av Nyledsvägen inte längre används som sådan. 

Planbesked för Tunet 1 beviljades av Kommunstyrelsen 2013-06-12 § 188. Förutsättningarna har 
därefter förändrats varpå Kommunstyrelsen beviljade förnyat planbesked 2017-02-01 § 39 för att 
pröva en högre exploateringsgrad än i dagsläget. 

4. BAKGRUND OCH SYFTE

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som befintlig bebyggelse. Planerad markanvändning i omgivningen består av bostäder i väster (på-
gående utbyggnad) samt verksamheter i norr. 

ÖP08 stödjer bebyggandet av tätare grupperade småhus samt flerbostadshus där det finns goda för-
utsättningar för service av olika slag samt goda möjligheter för arbetspendling. Avståndet till kollek-
tivtrafik tillsammans med närheten till skolor, dagligvaruhandel samt vård nämns i ÖP08 som viktiga 
faktorer vid planering för nya bostäder. Planförslaget anses därmed vara förenligt med översiktspla-
nens intentioner. 

Utsnitt från översiktsplanen med aktuellt planområde inom rödstreckad linje
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Fastighetsreglering
1981 genomfördes en fastighetsreglering för fastigheten Tunet 1 vars syfte var att anpassa fastighe-
ten till en lämplig bostadsfastighet som stämde överens med gällande detaljplan. Gränsdragningen 
mot gatumark (Ängelholmsvägen) gjordes med en mindre avvikelse från stadsplanen. Denna avvi-
kelse innebär att en remsa planlagd som bostadsmark idag ligger inom kommunens gatufastighet 
Båstad 109:2. 

Miljöprogram
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. I programmet anges bl.a. att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska främjas samt att 
hållbar förtätning ska prioriteras före utbredning vid exploatering och nybyggnation. Planförslaget 
uppfyller dessa mål genom att förtäta inom befintligt samhälle som redan är väl utbyggt med kollek-
tivtrafik samt gång- och cykelbanor. 

Detaljplan
För aktuellt planområde gäller idag detaljplan 1362 som vann laga kraft 1980-06-09. Planen har 
ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”BF” – Område för 
bostadsändamål, fristående hus, ”Park eller plantering” samt ”Gata eller torg”. Högst en tredjedel av 
tomtmarken får bebyggas i max en våning jämte vindsinredning. Större delen av Tunet 1 består av 
prickmark, dvs. mark som inte får bebyggas. Längs med Ängelholmsvägen råder utfartsförbud.

Utsnitt från detaljplan 1362 med aktuellt planområde inom rödstreckad linje
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Marken ska användas till det 
ändamål den är mest lämpad med hänsyn till läge, beskaffenhet samt föreliggande behov. Genom att 
förtäta Båstad inom det befintliga samhället anses god hushållning uppnås. 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. Området bedöms vidare nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för bo-
stadsbebyggelse finns i Båstad kommuns översiktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresset för det rörliga friluftslivet (4 kap 1, 2 §§ MB) och i riksintresset 
för kustzonen (4 kap 1, 4 §§ MB). Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då det omfattar 
ett område som redan är ianspråkstaget av bebyggelse.

Miljökvalitetsmål
Planförslaget omfattas av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Riksdagens definition av miljökva-
litetsmålet är: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och ut-
vecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Planförslaget bedöms 
bidra till att miljökvalitetsmålet kan uppfyllas då projektet utgör en förtätning i ett område med väl 
utbyggd infrastruktur.  

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 medlem-
skap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får förekomma i 
större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara 
uppfyllda.  

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Bå-
stads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan 
bedöms inte förändra den situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns 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 miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns 
det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Eftersom det blir mycket svårt för en del 
vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. 

Närmsta vattendrag är Örebäcken som ligger ca 250 meter öster om planområdet. Laholmsbukten 
ligger ca 1,5 km norr om planområdet. Enligt information från Vatteninformationssystem för Sveri-
ge, har Örebäcken ekologisk och kemisk god status. Laholmsbukten har otillfredsställande ekologisk 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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status och uppnår ej god kemisk status. Åtgärder behövs för att statusen ska förbättras, det kan inte 
åstadkommas i någon särskild utsträckning genom denna detaljplan utan kräver andra åtgärder. Det 
är dock viktigt att planen inte bidrar till att försämra vattenkvaliteten.

Vattentäkter
Skyddsområden för vattentäkter finns för att förhindra att vattnet i vattentäkterna förorenas. Vatten-
skyddsföreskrifterna 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, anläggningsarbe-
ten och schaktning. 

Planområdet ligger inom primär skyddszon för nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten vid 
Idrottsplatsen. Ett förslag till ändring av detta skyddsområde håller på att arbetas fram. Skulle försla-
get vinna laga kraft så ser det i dagsläget inte ut att innebära någon förändring för området.

Kommunens bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att 
påverkas 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 försämrar vattnets kvalitet. 

Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören an-
svarar för att söka de tillstånd som behövs. Även de som flyttar in i området bör informeras om vat-
tenskyddsföreskrifterna. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet anger säkerhetsåtgärder för bl.a. 
hantering av brandfarliga varor, bekämpningsmedel, jordbruk, djurhållning, infiltrationsanläggning-
ar, dagvatten, deponi och lagring av avfall, berg- och jordvärme, anläggning av vattenuttag. Informa-
tion om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA. 

Planområde

Kartan visar vattentäkten för Idrottsplatsen med primär, sekundär och tertiär skyddszon
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Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner
• Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv   
• Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till några ökade störningar på omgivningen
• 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.
• Planförslaget berör inga kända fornlämningar
• Under planarbetet behöver bullerfrågan undersökas, risker (olyckor) med anledning av närhe-

ten till Ängelholmsvägen samt påverkan på vattenskyddsområdet

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.

Länsstyrelsen har i ett inledande skede tagit del av behovsbedömningen och har 2013-06-27 yttrat 
att de instämmer i Båstads kommuns bedömning att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34 §. 
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Bebyggelse
Bebyggelsen inom planområdet består idag av ett bostadshus med tillhörande gårdsbyggnader. 

Bebyggelsen i omgivningen består både av friliggande villor, radhus, parhus och lägenheter. De äldsta 
husen är från början av 1900-talet men området har byggts ut kontinuerligt sedan dess. Större ut-
byggnadsetapper skedde år 1990 (området öster om planområdet) och under 2000-talet (flertalet 
av husen väster om planområdet). 

Kommersiell, offentlig och social service
1 km från planområdet ligger Båstads centrum med ett stort serviceutbud innehållande bl.a. affärer, 
post, polis, skolor och förskolor. Direkt sydost om planområdet finns en förskola och Skogslidens 
vård- och omsorgsboende.

Mark och vegetation
Marken inom planområdet består till största delen av anlagda gräs- och grusytor. Inom området 
finns buskar, löv- och barrträd. Vändplatsen söder om Tunet 1 är asfalterad. Höjdmässigt har marken 
en skillnad på 8 meter mellan den lägsta nivån i norr (+34 meter över havet) och den högsta i söder 
(+42 meter över havet). 

Dagvatten
Området är beläget inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som 
t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt Miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett 
sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

Översvämningsrisk
Enligt uppgifter från räddningstjänsten finns det inga tidigare översvämningar registrerade för Tu-
net 1. Det finns heller ingen indikation på att det föreligger någon risk för översvämning inom fast-
igheten.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggnader inom planområdet
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Geotekniska förhållanden
Markens grundskikt består av postglacialt grus. Jordarten har bildats efter den senaste inlandsisens 
avsmältning från området genom transport och omlagring av glaciala jordar. Enligt Sveriges Geolo-
giska Undersökning (SGU) föreligger låg radonhalt för planområdet (<6 Bq/kg). 

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. En del fornlämningar finns dock i omgivning-
en, bl.a. en gravhög väster om planområdet. Om fornlämning skulle påträffas under grävning eller 
annat arbete ska arbetet avbrytas och den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet 
hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10 § lagen om kulturminnen.

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Nyledsvägen som ansluter till Ängelholmsvägen (väg 1730) i norr. Ny-
ledsvägen är en mindre lokalgata utan några större trafikmängder och med en hastighetsbegräns-
ning på 30 km/h. Trafikverkets senaste trafikmätning för Ängelholmsvägen gjordes 2007 vilken re-
sulterade i 3090 fordon ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Ängelholmsvägen är hastighetsbegränsad till 
40 km/h men är rekommenderad till 30 km/h precis utanför planområdet med anledning av det 
fartgupp som finns där. 

Området väster om planområdet med gravhögen i mitten

Vändplatsen vid Nyledsvägen Ängelholmsvägen utanför planområdet

Parkering
Parkering sker inom den egna fastigheten. 
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Servitut
I den norra delen av planområdet finns ett officialservitut som belastar fastigheten Tunet 1 med rät-
tighet till utfart till förmån för fastigheten Tunet 2. 

Olycksrisk
Ängelholmsvägen trafikeras av tung trafik samt farligt gods och har därför ett skyddsavstånd på 12 
meter från vägen inom vilket byggnader inte rekommenderas. Risken för olyckor är låg pga. gällande 
hastighetsbegränsning och fartguppet precis utanför planområdet men risken kan minimeras om 
vägen förses med vägräcke längs med planområdet.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats finns längs med Ängelholmsvägen 50-100 meter norr om planområdet. Håll-
platsen trafikeras av regionbuss 504 mot Båstads busstation respektive mot Förslövs tågstation. Bus-
sen avgår med halvtimmestrafik under rusningstid, övrig tid sker avgångarna med heltimmestrafik.  

Gång- och cykeltrafik
Befintliga gång- och cykelbanor finns längs med Ängelholmsvägen och Nyledsvägen som ansluter 
till Båstads övriga gång- och cykelnät. 

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
E.ON har en gasledning längs med Nyledsvägen.

El, bredband och telefoni
Bjäre Kraft har ett antal ledningar både inom och utanför planområdet. Från befintlig bostadsbygg-
nad och söderut finns en servis, längs den södra plangränsen finns en högspänningskabel och längs 
den östra plangränsen finns kablar med fiber. Skanova har teleledningar i området som delvis ligger 
inom planområdet i väster.

Brandvattenförsörjning
Det finns två brandposter längs med Nyledsvägen varav en är placerad vid vändplatsen och således 
belägen inom planområdet. 

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. En trycksteg-
ringsstation finns inom planområdet i anslutning till vändplatsen. Kommunala vatten- och av-
loppsledningar finns utbyggda längs med Nyledsvägen och ansluter till tryckstegringsstationen  
genom planområdet vid vändplatsen. 

Avfallshantering
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för insamlingen av hushållsavfall. En återvin-
ningsstation som tillgodoser källsorteringens fraktioner finns vid Båstads busstation ca 1 km från 
planområdet. Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och drift av åter-
vinningsstationen. 
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Utgångspunkter
Båstads kommun vision för 2030 anger bland annat att attraktion ska skapas genom tillvarata-
gande av resurser. Byggbar mark är en ändlig resurs varpå utgångspunkten i den här detaljplanen 
är att förtäta inom det befintliga samhället. På så sätt kan övriga resurser i samhället utnyttjas mer 
effektivt såsom infrastruktur, kollektivtrafik och service. 

Planområdet ligger i utkanten av Båstads samhälle där omgivande hus är uppförda under flera 
olika tidsepoker som alla har satt sin egen prägel på området. I detta projekt eftersträvas därför 
en hög arkitektonisk kvalitet där extra hänsyn tas till detaljer kring t.ex. takmaterial, glaspartier, 
balkonger och räcken samt färgsättning av byggnaderna. På så sätt kan även detta projekt bidra till 
den variation som karaktäriserar området som helhet. 

Bebyggelse
Användning 
Inom området planläggs för bostäder vilket medger att bebyggelsen både kan utformas som fler-
familjshus och enfamiljshus. Även byggnadstypen är flexibel då planen möjliggör både för parhus, 
radhus, kedjehus och friliggande villor. 

8. PLANFÖRSLAG

Placering 
Placeringen av byggnaderna görs utifrån be-
fintliga siktlinjer och riktningar i området, 
både från omgivande bebyggelse men även 
utifrån de siktlinjer som finns mellan Äng-
elholmsvägen och Nyledsvägen. Placeringen 
ska ge ett luftigt intryck i området och öka 
känslan av trygghet då entréer synliggörs 
från vägarna. Ut mot Ängelholmsvägen pla-
ceras en garagelänga som ska vara nedsänkt 
och ha ett nedtonat formspråk bl.a. utformas 
taken med sedum och byggnaden inramas 
av växtlighet. Fastigheten Tunet 1 har en lite 
udda form med den kil som går upp i norr. 
För att på bästa sätt utnyttja marken möj-
liggörs det för bebyggelse även där. Avstån-
det till fastigheten i väster ställer dock krav 
på att byggnaden utformas så att gällande 
brandskyddsföreskrifter följs, dvs. att om 
avståndet till fastighetsgräns är mindre än 
4 meter ska fasaden utformas enligt brand-
klass EI-60. För byggnader inom planområ-
det ska avståndet mellan dem minst vara 8 
meter annars krävs att även dessa fasader 
brandklassas enligt EI-60. Till höger visas en 
illustrationskarta med exempel på hur plan-
förslaget kan utformas med radhusbebyg-
gelse.

Illustrationskarta
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Siktlinjerna från bakomliggande bebyggelse bibehålls genom en variation i byggnadshöjder då lä-
genheterna utformas med takterrasser som tonar ner bebyggelsen. Nedan visas hur bebyggelsen kan 
komma att se ut från söder. 

Fastigheten har en höjdskillnad på 8 meter mellan norr och söder och ligger något nedsänkt i förhål-
lande till Ängelholmsvägen. Bebyggelsen kommer därför delvis tillåtas uppföras i tre våningar utan 
att omgivande siktlinjer ska påverkas. Nya byggnader ska anpassas till den befintliga terrängen och 
tillåts läggas på olika höjder i förhållande till varandra för att skapa ett luftigare intryck. Nedan-
stående sektion visar hur bebyggelsen placeras i terrängen sett från Nyledsvägen i öster. Befintliga 
byggnader inom Tunet 2 visas streckade till höger i bild. 

Nedan visas hur bebyggelsen placeras i terrängen sett från Ängelholmsvägen i väster. Befintliga 
byggnader inom Tunet 2 syns till vänster i bild. 

Utformning
En hög detaljrikedom eftersträvas i området då bebyggelsen ligger exponerad ut mot en av infarts-
vägarna till Båstad. Nedan visas hur fasaderna kan utformas med varierande kulör för att skapa ett 
välkomnande intryck. 
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Solförhållanden
Fastigheten ligger nedsänkt i förhållande till omgivningen där befintliga bostäder ligger relativt långt 
från föreslagen bebyggelse. Solförhållandena bedöms därmed inte påverkas i större utsträckning av 
planförslaget. 

Mark och vegetation
Utgångspunkten vid planeringen av området är att terrängen ska behållas oförändrad i så stor ut-
sträckning som möjligt och att byggnaderna därmed ska anpassas till terrängen. För att förstärka 
detta avses bebyggelsen ramas in av växtlighet. 

Allmän plats
Gällande detaljplan, tidigare fastighetsregleringar och verkligheten stämmer inte riktigt överens i 
området. I detta planförslag avses det rättas till. Mot Nyledsvägen finns en smal remsa planlagd som 
naturmark vilken ändras till kvartersmark för bostäder. Området ligger inom kommunens fastighet 
Båstad 109:2 men är ianspråkstaget av Tunet 1. I gällande detaljplan ligger användningsgränserna 
för Nyledsvägen längre österut än vad vägen gör i verkligheten. I detta planförslag planläggs därför 
en del som ”Lokalgata” enligt befintliga förhållanden. Mot Ängelholmsvägen finns en remsa planlagd 
som kvartersmark för bostäder belägen inom kommunens fastighet Båstad 109:2. I planförslaget 
rättas detta till genom att marken planläggs som ”Huvudgata” istället och där gränsen för kvarters-
marken blir i nuvarande fastighetsgräns för Tunet 1. 

Planområdet omfattar även vändplatsen i söder och naturmarken i anslutning till denna vilka plan-
läggs som kvartersmark för bostäder med undantag av tryckstegringsstationen som planläggs som 
”E” – Teknisk anläggning. Anledningen till att vändplatsen tas med i denna detaljplan är för att den 
inte längre används då utbyggnaden av Skogsliden har förlängt Nyledsvägen och gett vändmöjlighe-
ter där istället. För ett bättre markutnyttjande prövas därför planläggning som kvartersmark i denna 
detaljplan. 

Totalt innebär dessa förändringar att ca 950 m2 mark kommer föras över från Båstad 109:2. I genom-
förandebeskrivningen redovisas dessa fastighetsregleringar närmare. 

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd. Planom-
rådet ligger dock inom ett vattenskyddsområde vilket medför restriktioner bland annat gällande 
infiltration av dagvatten.

Geotekniska förhållanden
Till gällande detaljplan 1362 har en översiktlig geoteknisk undersökning gjorts (Kjessler & Manner-
stråle, 1979-10-16). I undersökningen fastställdes att större delen av området utgör god byggnads-
grund för småhus. I detta planförslag föreslås delvis en annan typ av bebyggelse vilket medför att 
kompletterande undersökningar bör genomföras inför projekteringen. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar registrerade. Däremot finns det en gravhög direkt 
väster om Ängelholmsvägen. Om fornlämning skulle påträffas under grävning eller annat arbete ska 
arbetet avbrytas och den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen, 
enligt 2 kap. 10 § lagen om kulturminnen.
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Vid den befintliga vändplatsen prövas användning för bostäder, detta eftersom Nyledsvägen har för-
längts i samband med utbyggnaden av Skogslidens vård- och omsorgsboende och därmed gett vänd-
möjligheter där istället. Planförslaget medför att det inte längre kommer vara möjligt att vända inom 
allmän platsmark, däremot påverkas inte möjligheterna att nå och vända inom fastigheterna längs 
med Nyledvägen. Skogsliden ägs av Båstadhem vilket säkerställer möjligheten att nyttja vändplat-
serna där. Fastigheten är planlagd som ”A” – Allmänt ändamål, vilket användes i äldre lagstiftning för 
all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun etc). Det finns inga 
planer på att sälja Skogsliden men om fastigheten säljs till en privat aktör i framtiden kommer det 
medföra att detaljplanen behöver ändras då användningen ”A” inte är förenlig med en privat huvud-
man. Om en försäljning sker i framtiden och detaljplanen ändras, är det rimligt att en del av marken 
planläggs som allmän platsmark för att fortsatt säkerställa vändmöjligheterna där. En annan möjlig-
het är att reglera detta genom lokala trafikföreskrifter. 

Till förmån för Tunet 2 finns ett officialservitut (1168-198.1) för utfart som belastar Tunet 1. Områ-
det är 5 meter brett och omfattar ca 10 m2 mark i den norra delen av Tunet 1. Det är möjligt att släcka 
ut servitutet och istället fastighetsreglera marken från Tunet 1 till Tunet 2. Detaljplanens genomför-
ande är inte avhängig att detta görs men det är en möjlig lösning som kan underlätta för berörda 
parter. 

Fler boende i området innebär en viss trafikökning. I illustrationen till detaljplanen finns det 11 
lägenheter, detaljplanen möjliggör även för andra bostadstyper men antalet boende bedöms vara 
likvärdigt eller mindre om andra typer av bostäder väljs. Trafikökningen bedöms därmed endast bli 
marginell jämfört med dagens trafikflöde. 

Gator, trafik och buller
Planområdet ansluter till Nyledsvägen i öster. Utfartsförbud kommer även i fortsättningen finnas 
utmed Ängelholmsvägen. För att trafik till tryckstegringsstationen ska kunna nå denna från Nyleds-
vägen sätts en z-bestämmelse i detaljplanen från E-området och rakt österut. 

Skyddsavståndet från Ängelholmsvägen är 12 meter inom vilket inga bostäder kommer placeras. 
Däremot kommer ett garage placeras inom denna del, byggnaden kommer dock placeras något ner-
sänkt i förhållande till Ängelholmsvägen. Med tanke på att rekommenderad hastighet är 30 km/h 
men i verkligheten är betydligt lägre pga. det fartgupp som ligger där bedömer kommunen att risken 
för avåkningar eller andra olyckor är minimal och att byggnadens placering därför är acceptabel. 
Skulle det trots allt behövas finns det möjlighet att sätta upp ett räcke längs med vägen på den sträck-
an. Sektionen nedan visar garagets placering i förhållande till Ängelholmsvägen. 

Sektion från Ängelsholmsvägen till vänster genom garage och bebyggelse inom Tunet 1 till Nyledsvägen till höger 
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Buller
En bullerutredning har gjorts med Buller Väg II som beräknar den ekvivalenta ljudnivån vid fasad till 
58 dBA och den maximala ljudnivån till 76 dBA. För bebyggelsen som placeras öster om garaget blir 
den ekvivalenta ljudnivån 49 dBA respektive 67 dBA maximal ljudnivå. Från den 1 juli 2017 gäller 
nya bullerriktvärden där ljudnivån vid fasad har ökat från tidigare 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 
dBA ekvivalent ljudnivå. För bostäder upp till 35 kvm har den ekvivalenta ljudnivån ökat till 65 dBA. 
Vid uteplatser gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Eftersom bullerrikt-
värdena följs för bebyggelsen öster om garaget föreslås att ett 1 meter högt bullerplank/mur byggs 
i garagets förlängning både åt norr och åt söder för att samtlig föreslagen byggnation ska uppfylla 
bullerriktvärdena. 

Parkering
Parkering för boende sker i garage längs den västra sidan av planområdet. Besöksparkering anord-
nas i den södra delen. Tryckstegringsstationen behöver vara nåbar med last- eller kranbil och genom 
att placera parkeringen i denna del möjliggörs detta. 

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
Planområdet är fördelaktigt beläget längs med ett befintligt gång- och cykelstråk. Avståndet till Bå-
stads centrum är bara 1 km vilket gör att gång och cykel blir ett attraktivt alternativ för vardagsä-
renden. 

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. Planom-
rådet ligger inom primär skyddszon för nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten vid Idrotts-
platsen. Ett förslag till ändring av detta skyddsområde håller på att arbetas fram. Skulle förslaget 
vinna laga kraft så ser det i dagsläget inte ut att innebära någon förändring för området. Kommunens 
bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att påverkas 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 försämrar vattnets kvalitet. 

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet ligger inom primär skyddszon för det nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten 
vid Idrottsplatsen vilket medför att system som utvinner eller lagrar värme eller kyla ur bergrund, 
jord eller vattenområde är förbjudna. Det finns dock gas utbyggt i området till vilket planområdet 
kan anslutas.  

Båstads miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvänd-
ning. 
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El, bredband och telefoni
El, bredband och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet.

Avfallshantering
Återvinningshus placeras mot Nyledsvägen. Byggnaden anpassas till att uppfylla kommunens krav 
på källsortering och avfallshantering. 

Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga ledningsnätet. Befintliga VA-ledningar går från tryck-
stegringsstationen mot nordöst där detaljplanen föreslår bostadsbebyggelse. För att kunna bebygga 
denna del behöver ledningarna flyttas något åt söder. Större delen av planområdets södra del består 
av u-områden. Detta för att ge flexibilitet till ledningsflytten men även för att det finns en hel del an-
dra ledningar i denna del.  

Brandvattenförsörjning
Det finns två brandposter längs med Nyledsvägen varav en är placerad inom planområdet i anslut-
ning till tryckstegringsstationen. Efter planens genomförande kommer brandposten vara nåbar via 
parkeringen som planeras i denna del. Det är även möjligt att flytta ut brandposten till Nyledsvägen 
då VA-ledningarna ändå behöver flyttas. 

Dagvatten
För att kompensera för klimatförändringar och den ökade hårdgörningsgrad som detaljplanen med-
för kommer krav ställas på fördröjning av dagvatten inom planområdet. Enligt NSVAs beräkningar 
kommer det behövas en effektiv magasinsvolym om minst 43 m3 inom planområdet. I illustrationen 
är detta inritat längst i norr där marken är som lägst men placeringen är flexibel enligt detaljplanen 
så länge fördröjningsvolymen uppnås. 
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Med stöd av genomförd behovsbedömning, bedöms att konsekvenserna av planens genomförande 
på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Förtätning inom det befintliga samhället utgör ett effektivt markutnyttjande där befintliga resurser 
används mer effektivt utan att obebyggd mark tas i anspråk. Aktuellt planområde är ett utmärkt 
exempel där en bostad rivs för att möjliggöra för ca elva nya bostäder. Förtätning handlar även om 
byggnation på höjden. I aktuellt planförslag möjliggörs delvis för byggnader upp till tre våningar. Stu-
dier har dock gjorts över hur en högre bebyggelse påverkar omgivningen. Utifrån de riktningar och 
siktlinjer som bebyggelsen i söder har i förhållande till planområdet, som är beläget ett par meter 
ner, bedöms aktuellt planförslag vara genomförbart. 

Planens genomförande bedöms endast medföra en marginell ökning av antalet trafikrörelser jämfört 
med fortsatt användning enligt gällande detaljplan. Bullerberäkningen som har gjorts visar att ett 1 
meter högt bullerplank längs med Ängelholmsvägen bidrar till att gällande riktlinjer för buller upp-
fylls för planerad byggnation. 

Befintliga VA-ledningar i söder behöver flyttas för att möjliggöra den bebyggelse som planeras där. I 
samband med detta kan även brandposten flyttas ut till Nyledsvägen för att bli nåbar från kommu-
nens fastighet Båstad 109:2. 

En utbyggnad enligt planförslaget medför att hårdgörandegraden ökar jämfört med nuläget. För att 
även kompensera för klimatförändringar kommer krav ställas på fördröjning av dagvatten inom pla-
nområdet. Då planområdet är beläget inom vattenskyddsområde medför detta restriktioner bland 
annat gällande infiltration av dagvatten. 

9. KONSEKVENSER
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Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 
erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförande-              
beskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med genomförandebeskrivningen är att den ska 
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd genomförs under ok-
tober 2017 och granskning förväntas ske i början av 2018. Antagande bedöms kunna ske i mitten av 
2018.

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

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförande-
tiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanens bestämmelser fortsätter att 
gälla även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättighe-
ter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planen förutsätter att fastighetsbildningsåtgärder vidtages så att mark från Båstads kommuns fastig-
het Båstad 109:2 förs över till Tunet 1. Totalt beräknas ca 950 m2 överföras, se rödmarkerat område 
i nedanstående bild. Befintlig tryckstegringsstation markerad med blått i det rödmarkerade området 
kvarblir i fastigheten Båstad 109:2. Kommunen och fastighetsägaren till Tunet 1 reglerar kostnader 
för fastighetsbildning, marköverlåtelse, väg, VA-frågor mm i ett exploateringsavtal. 

10. GENOMFÖRANDE
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Gemensamhetsanläggning
Detaljplanen möjliggör bildande av gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggning bildas ef-
ter ansökan om anläggningsförrättning till Lantmäteriet vilket medför kostnader för den enskilda 
fastighetsägaren. Exploatören ansvarar för ansökan och bekostar förrättningen. 

Servitut/ledningsrätt
Till förmån för Tunet 2 finns ett officialservitut (1168-198.1) för utfart som belastar Tunet 1. Områ-
det är 5 meter brett och omfattar ca 10 m2 mark i den norra delen av Tunet 1, se grönmarkerat om-
råde i bilden ovan. Det är möjligt att släcka ut servitutet genom att istället göra en fastighetsreglering 
där mark för utfarten överförs från Tunet 1 till Tunet 2. Detaljplanens genomförande är inte avhängig 
att detta görs men det är en lösning som kan underlätta för berörda parter. 

Befintliga VA-ledningar inom planområdet behöver flyttas för att möjliggöra planerad byggnation i 
söder, ett nytt u-område har lagts in i detaljplanen för det ändamålet. Ledningsägaren behöver där-
efter ansöka om ledningsrättsförrättning. Exploatören ska bekosta flytt av ledningar samt lednings-
rättsförrättning.   

Ekonomiska frågor
Planavtal
Planavtal är upprättat med fastighetsägaren till Tunet 1 i vilket kostnader för framtagande av detalj-
planen, grundkarta, fastighetsförteckning samt eventuella tillkommande utredningar regleras. Nå-
gon planavgift kommer därmed inte tas ut i samband med bygglov inom detaljplaneområdet.

Exploateringsavtal
Före det att detaljplanen slutligt antages ska överenskommelse i ett exploateringsavtal vara träffat 
mellan fastighetsägaren och kommunen som reglerar kostnader och ansvar vad avser fastighetsbild-
ningsåtgärder, marköverlåtelseåtgärder, väg- och VA-åtgärder samt andra eventuella åtgärder som är 
erforderliga för planens genomförande.

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. 

Tekniska frågor
Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom primär zon för befintlig vattentäkt vid idrottsplatsen. Vid exploateringen 
måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören ansvarar för att söka 
de tillstånd som behövs. 

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad, flytt och bekostnad av VA-system (inklusive dagvat-
tensystem) i befintligt område. Utbyggnaden av VA-ledningar i området sker från av kommunen an-
visad anslutningspunkt. Alla ritningar ska godkännas av kommunen innan utbyggnaden påbörjas. 

El, gas, internet och telefoni
Bjäre kraft, E.ON och Skanova har ledningar i området. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder 
som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören.
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Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att gällande bullerriktvärden följs och ska stå för alla kostnader för bul-
lerskydd. 

Vägräcke
Eventuellt vägräcke längs med Ängelholmsvägen bekostas av exploatören. 

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella revide-
ringar av samrådsförslaget i granskningsskedet. Olika utredningar kan tillkomma för att komplettera 
planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av planförslaget såsom 
exempelvis markteknisk utredning, bullerutredning och dagvattenutredning.

Efter samrådet kan de synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i en samråds-
redogörelse, annars görs det i ett granskningsutlåtande efter granskningsskedet. Efter samrådet är  
nästa steg i planprocessen granskningsskedet innan planen går upp för antagande i kommunstyrel-
sen. 

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet:  
• Olof Selldén, planchef
• Leif Davidsson, bygglovhandläggare
• Per Selldén, exploateringsingenjör
• Tai Huang, VA-ingenjör NSVA
• Hamish Bell, planarkitekt (till samrådet)
• Emma Salomonsson, planarkitekt (till samrådet)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson
Planarkitekt

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN


