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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B16/990

Detaljplanen består av:
•	 Plankarta med planbestämmelser, 2018-02-01
•	 Illustrationskarta, 2018-02-01
•	 Planbeskrivning, 2018-02-01 (denna handling)
•	 Granskningsutlåtande, 2018-02-01
•	 Fastighetsförteckning, september 2017
•	 Grundkarta, januari 2018

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
•	 Behovsbedömning, 2017-01-31
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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 enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an-
nonserar 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 skrift-
liga	synpunkter.	De	synpunkter	som	kommer	in	sammanfattas	och	kommenteras	i	ett	gransknings-
utlåtande efter granskningsskedet.

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. Alla synpunkter som kommit in 
under samråd och granskning sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och se-
dan	lämnas	förslaget	till	politikerna.	De	som	har	lämnat	synpunkter	på	planförslaget	under	samrådet	
eller	granskningen	får	en	underrättelse	inför	antagandet.	Därefter	antar	eller	avslår	kommunstyrel-
sen planen.

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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Båstad
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0 m 2000 m 4000 m
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i centrala Grevie. Området omfattar fastigheten Hålarp 4:212 och är drygt 
2000 m2 stort. Fastigheten är idag bebyggd.

Fastigheten avgränsas av Järnvägsgatan i söder, torgyta samt parkering i öster  samt befintlig bo-
stadsbebyggelse i både väster och norr.

Båstadhem	AB	avser	utföra	 en	ombyggnad	av	 samlingslokaler	 till	 lägenheter	 (flerbostadshus)	på	
fastigheten Hålarp 4:212 och har sökt planbesked för ändrad användning av bottenvåningen i det 
före detta kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till bostäder (3 lägenheter). På 
ovanvåningen	finns	sedan	tidigare	bostäder	inredda.	Gällande	detaljplan	har	markanvändningsbe-
stämmelsen ”A”, kvartersmark för allmänt ändamål. Vanliga bostäder inryms inte inom markanvänd-
ningen ”A”. Kommunstyrelsen hanterade ärendet angående planbesked för fastigheten Hålarp 4:212 
under sitt sammanträde 2017-01-11 och beslutade att med anledning av fastighetens centrala läge 
pröva att möjliggöra för både bostäder och handel (centrumverksamhet). I praktiken innebär det att 
Båstadhem AB kan inreda bottenvåningen (dvs hela huset) med lägenheter men även på sikt, utifall 
förutsättningar förändras, kan fastigheten bebyggas med bostäder och/eller handel. På så sätt kom-
mer detaljplanen att vara mer hållbar över tid.

Planområdet ligger i Grevie och är cirka 2000 m2 stort.

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med an-
ledning av att den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, se även 
sida 14. 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA
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Båstadhem AB har 2016-10-13 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende fastigheten 
Hålarp 4:212, f.d kommunhuset, i Grevie samhälle.

Båstadhem AB avser utföra en ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter (flerbostadshus) på 
fastigheten Hålarp 4:212 och sökte, 2016-09-20, förhandsbesked för ändrad användning av bot-
tenvåningen i det före detta kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till bostäder 
(3 lägenheter). På ovanvåningen finns sedan tidigare bostäder inredda. Gällande detaljplan har 
markanvändningsbestämmelsen ”A”, kvartersmark för allmänt ändamål. Vanliga bostäder inryms 
inte inom markanvändningen ”A”.

Myndighetsnämnden beslutade 2016-10-13 §117 att inte lämna positivt förhandsbesked på grund 
av att föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden ser positivt på den 
föreslagna åtgärden och ställer sig positiv till att ändring av markanvändning prövas i en ändring 
av detaljplanen.

Kommunstyrelsen hanterade ärendet angående planbesked för fastigheten Hålarp 4:212 under 
sitt sammanträde 2017-01-11 och beslutade att med anledning av fastighetens centrala läge pröva 
att möjliggöra för både bostäder och handel (centrumverksamhet). I praktiken innebär det att Bå-
stadhem AB kan inreda bottenvåningen (dvs hela huset) med lägenheter men även på sikt, utifall 
förutsättningar förändras, kan fastigheten bebyggas med bostäder och/eller centrumverksamhet. 
På så sätt kommer detaljplanen att vara mer hållbar över tid.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder samt centrumverksamhet inom 
fastighet längs Järnvägsgatan i centrala Grevie.

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Ägoförhållanden
Fastigheten Hålarp 4:212 ägs av Båstadhem AB. 

Planområdet
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Efter samråds- och granskningsskedet
Ett	planförslag	har	varit	utsänt	 för	 samråd	under	 tiden	2017-06-01	 till	 och	med	2017-07-14.	Då	
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både sam-
råd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogö-
relse gjordes således inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i 
granskningsförslaget.

Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i textform angående VA-
ledningar inom ett så kallat u-område, avfallshantering, dagvattenhantering samt utfartsförbud. 
Plankartan  kompletterades  med en  begränsning  av  antal  utfarter till Järnvägsgatan samt ett 
förtydligande om Lr (ledningsrätt) i teckenförklaringen. Illustrationskartan kompletterades med en 
illustrering av parkeringsplatser. I övrigt gjordes enbart justeringar av redaktionell art.

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2017-10-04 till och med 2017-11-
12 med ovanstående kompletteringar och förtydliganden.

Inkomna synpunkter efter granskningsskedet föranledde inte till några större justeringar av 
planförslaget inför antagandet förutom förtydligande under rubrikerna ”Fastighetsrättsliga frå-
gor”	och	”Dricks-	och	spillvatten”	om	beteckning	på	ledningsrätt	samt	att	befintliga	VA-ledningar	
i dagsläget bedöms ha tillräcklig kapacitet för att ansluta fler abonnenter. I planbestämmelser på 
plankartan	har	ordet	tomtgräns	ändrats	till	fastighetsgräns.	Dessutom	har	planförslaget	justerats	
avseende högsta tillåtna höjd på mur och plank mot allmän platsmark, dvs 0,6 m istället för 0,8 m.

Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom t ex 
text under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av planhandlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling”.
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Planbesked för Hålarp 4:212 beviljades av kommunstyrelsen 2017-01-11 § 4.  Samtidigt tog kom-
munstyrelsen även beslut om att planförslag får ställas ut för samråd. 2017-09-19 § 203 beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott att ställa ut planförslag för granskning.

Översiktsplan
En översiktsplan är en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska ut-
vecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som	befintlig	bebyggelse. Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07, §41 att ge samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett så 
kallat inriktningsdokument för Grevie samhälle. Syftet med Inriktningsdokumentet var att ta ett 
samlat	grepp	för	Grevie	och	hantera	övergripande	frågor	såsom	t	ex	trafik-	och	utbyggnadsstruktu-
rer av exempelvis både bostäder, handel och verksamheter. Ett samrådsförslag har varit utställt för 
samråde	där	allmänheten,	 företagare,	 föreningar	m.fl.	haft	möjlighet	att	 lämna	synpunkter.	 Inrikt-
ningsdokumentet	för	Grevie	antogs	av	kommunfullmäktige	2017-12-20.	Detta	detaljplaneförslag	är	
förenlig med inriktningsdokumentets intention.

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1286, som vann laga kraft 1974-03-22. Planen har ingen 
genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”A, allmänt ändamål”. Gäl-
lande detaljplan medger en högsta taklutning om 30 grader och en högsta byggnadshöjd på 7,6 m. 
Inom	planområdet	finns	två	u-områden.	Ett	längs	Järnvägsgatan	i	söder	och	ett	längs	fastighetsgräns	
i	norr.	Detta	för	att	säkerställa	åtkomst	till	ledningar.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Utdrag ur gällande detaljplan 1286, laga kraft vunnen 1974-03-22

Planområdet
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Bevarandeplan
Båstads	kommun	har	en	bevarandeplan	från	1997.	Denna	är	utgiven	av	kulturnämnden	i	Båstad,	i	
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet omnämns ej i bevarandeplanen.

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av varken Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (KF 2000) eller Läns-
styrelsens kulturmiljöprogram (LST 2007).

Naturvårdsprogram
Planområdet är beläget mellan tre större naturområden, Grevie backar, Sinarpsdalen samt Böske, 
som är utpekade i Naturvårdsprogram, antaget av KF 2000-08-23, §100.

Naturvårdsprogram, KF 2000-08-23 §100

Naturområden, Grevie

1:20000

0 m 500m 1000m

Planområdet

Sinarpsdalen

Böske

Grevie backar
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Naturreservat

Planområdet är beläget cirka 150 m norr om naturreservatet ”Grevie åsar.”

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar ener-
gianvändning. Planförslaget möjliggör förtätning i form av bostäder och centrumverksamhet i cen-
trala Grevie och det i sin tur medverkar till en hållbar utveckling och hushållning av mark.

Naturreservat: Grevie åsar

Planområdet
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms inte påverka riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom planen en-
dast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse. Området bedöms 
vidare	nödvändigt	för	kommunens	bostadsförsörjning.	Stöd	för	bostadsbebyggelse	finns	i	Båstads	
kommuns översiktsplan och i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksin-
tresse för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då 
det endast omfattar tomtmark som redan är ianspråktagen för bebyggelse.

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	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Dessa	formuleras	på	olika	
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar	och	vattendrag)	finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	
finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekomster	
skulle uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom 
det	är	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	finns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

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

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Skälderviken, SE562000-123800 Måttlig    God

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

SE625537-131246 (Grevie)  God    Otillfredsställande

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

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Eftersom	flera	vattenförekomster	inte	har	god	status	idag	behövs	åtgärder	för	att	statusen	ska	för-
bättras.	Det	kan	inte	åstadkommas	i	någon	särskild	utsträckning	genom	denna	detaljplan,	utan	krä-
ver	andra	åtgärder.	Det	är	dock	viktigt	att	planen	inte	bidrar	till	att	försämra	vattenkvaliteten.	

Planområdet	är	beläget	inom	verksamhetsområde	för	kommunalt	dagvatten.	Dagvatten	från	plan-
området avleds via det kommunala dagvattenledningsnätet.

Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och de när-
maste vattentäkterna, ”Böske 32:1” i norr och ”Krogstorps samhälle” i sydost är cirka 150 m res-
pektive cirka 900 m. Utredning pågår angående eventuell avveckling av vattentäkten ”Krogstorps 
samhälle”.

”Böske 32:1”

”Krogstorps 
samhälle”

”Vattentäkterna Böske 32:1” samt ”Krogstorps samhälle”

Strandskydd
Planområdet omfattas ej av strandskydd.
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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 påverkar inte riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,   
•	 ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
•	 planförslaget påverkar inte skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
•	 planförslaget berör inte områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt,                                    
•	 planförslaget berör inte några kända fornlämningar,
•	 planen möjliggör endast ett tillskott av bostäder och/eller handel, på mark vars omgivningar är 

bebyggda med bostäder, handel och kontor
•	 planområdet	har	goda	kollektivtrafikförbindelser	vilket	tillsammans	med	bra	cykelvägar	och	cy-

kelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil,
•	 planområdets	tillskott	av	bostäder	i	form	av	flerbostadshus	och	/	eller	handel	nära	centrum	kan	

vitalisera området genom att skapa en större variation i bebyggelsen

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

I ett tidigt yttrande (2017-02-15) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett genom-
förande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen (2010:900).
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Historik, Grevie samhälle
År 1885 öppnades Skåne-Hallands Järnväg mel-
lan Helsingborg och Halmstad. Båstad och Förs-
löv blev naturliga hållplatser men den däremel-
lan liggande kyrkbyn Grevie låg för långt bort. 
Hållplatsen placerades en bra bit norr om byn, 
på byn Böskes utmarker. Här på Västkustbanans 
högsta punkt, 103,5 meter över havet, byggdes 
Böskes stationshus 1885. Området var tidigare 
obebyggt och bestod av öppna betesmarker.

Detta	var	ett	stort	bakslag	för	Grevie	Kyrkby,	vil-
ken sedan länge varit ett viktigt centrum med 
ting och kyrka. Snart byttes namnet Böske ut och 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

redan 1891 kallades stationen istället för ”Grefvie”. Stationen blev den nya samlingspunkten och 
drog till sig olika verksamheter. Postskjutsverksamheten flyttades hit och utgick härifrån till Väs-
tra Karup och Torekov. Grevie Hotell, kallat ”Killehus” i folkmun, byggdes i anslutning till stationen. 
Efter sekelskiftet var hotellet nedslitet och fungerade mest som ölkrog. År 1908 stod ett nytt hotell 
färdigt, ”Grefvie Jernvägshotell”. Byggnaden finns kvar men verksamheten har ändrats. En av de 
första rörelserna var en trävaruaffär som 1907 övertogs av Nils Peter Nilsson, nyss hemkommen 
från Amerika. Rörelsen gick bra och N P Nilssons är nu en av de större inom byggvaruhandeln i 
nordvästra Skåne och med huvudkontor i Grevie.

Grevie stationshus

Flygfoto över Grevie, 1961 med fd kommunhuset markerad 

Järnvägsgatan

Spår-
område

Planområdets 
läge
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Stationsområdet bestod av ljungbackar med mycket sten. En stenkross uppfördes norr om statio-
nen	och	grus,	singel	och	makadam	såldes	till	Danmark.	Fram	till	1925	bröts		även	den	kalkhaltiga	
leran märgel av bolaget Grevie Kalk AB. År 1914 startade Stationsskolan som 1963 ersattes av 
lång- och mellanstadieskolan Backaskolan. Grevie Gymnastik- och Idrottsklubb bildades 1926 och 
1934 förvärvades idrottsplatsen.

Ett stort problem för det nya samhället var bristen på vatten. I början fick nybyggarna hämta vat-
ten	 i	en	källa	 i	Böskedal	eller	 i	Böske	bys	brunn.	Det	blev	snart	ohållbart	och	en	36	meter	djup	
brunn grävdes. Strax före sekelskiftet bildades en vattenledningsförening. En källa i Böske förvär-
vades och därifrån drogs rörledningar till samhället. Stationen stängdes 1975 och revs 1977.

Befintlig bebyggelse
Historik 
Byggnaden på fastigheten Hålarp 4:212 uppfördes runt 1930-talet och fungerade ursprungligen 
som kommunhus på orten fram till 1974 då Sveriges stora kommunsammanslagning skedde. 
(Kommunerna Västra Karup och Förslöv/Grevie slogs då samman med Båstads kommun). Under 
årens lopp har både församlingshem, bibliotek och brandstation inrymts i fastigheten. Numera är 
ovanvåningen i fastigheten ombyggd och inrymmer nu 3 lägenheter.

Flygfoto över Grevie runt 1970-talet med fd kommunhuset markerad 

Planområdets 
läge

f.d banvall

Stålhögavägen/väg 105
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Under 1987 genomfördes en bebyggelseinventering där byggnader i Grevie inventerades. 5 fastig-
heter i Grevie samhälle och Grevie kyrkby pekades ut som kulturhistoriskt värdefulla enligt bygg-
nadsnämndens beslut 1988-01-25, dock ej byggnaden på fastigheten Hålarp 4:212.

Byggnaden omfattas ej heller av någon skyddsbestämmelse enligt gällande byggnadsplan, laga 
kraftvunnen 1974-03-22.

I samband med att Inriktningsdokument för Grevie togs fram gjordes en översiktlig inventering 
av eventuellt nya bevarandsvärda fastigheter i Grevie, våren 2017. I den inventeringen bedöms 
befintlig byggnad på fastigheten Hålarp 4:212 bevarandsvärd avseende exteriöra kulturvärden.

Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse i området är blandad och består av både bostäder, verksamheter och kontor.  
Bebyggelsen, intill fastigheten Hålarp 4:212 och längs Järnvägsgatan, är uppförd i 1-2 våningar.  
Byggnaden inom fastigheten Hålarp 4:212 och ett par av de intilliggande fastigheterna är upp-
förda under början av 1900-talet. Byggnader tvärs över gatan och torg/parkering uppfördes under 
1960-talet.

Utskrift från Tekis-GI

0 m 50m 100m

Ortofoto

Bjärepunkten

Planområdets 
läge

Lindab
Järnvägsgatan

Pizzeria

Stålhögavägen/väg 105
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Kranpunkten
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Bjärepunkten - bl a dagligvaruhandel samt bibliotek Genomfart förbi ”centrala” Grevie, Stålhögavägen

Kommersiell, offentlig och social service
Närmaste dagligvaruhandel i Grevie är beläget drygt 100 m väst om	planområdet.	Där	och	i	fastighe-
terna	intill	finns	även	bibliotek,	bensinstation	och	andra	butiker.

I	Grevie	med	omnejd	finns	både	kommunala	och	privata	skolor.	Backabyns	förskola	är	belägen	cirka	
300 m sydost om planområdet. Backaskolan (kommunal skola, åk 1-6) är stängd sedan 2014 och nu-
mera	går	barnen	från	Grevie	i		Västra	Karup	skola	(åk	1-6).	Högstadieskolor	(kommunala)	finns	både	
i Förslöv och i Båstad, 5 km respektive 7 km, från Grevie samhälle. Förskola och skola med montes-
soripedagogik	finner	man	i	Grevie	Kyrkby.

I	Grevie	samhälle	finns	Bjäre	Läkarpraktik	med	läkarmottagning,	sjukgymnastik	samt	BVC	(barna-

Byggnad på fastighten Hålarp 4:212, f.d. kommunhus Byggnad på fastigheten Hålarp 4:204, f.d. ICA numera 
Sandbäckens rör

Byggnad på fastigheten Hålarp 4:177, f.d. bageri numera 
pizzeria

Byggnad på fastigheten 4:189, f.d. bank numera Lindab
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vårdcentral).	Vårdcentral	 finner	man	även	i	Förslöv	och	Båstad,	cirka	5	km,	respektive	7	km,	 från	
samhället.	I	Båstad	finns	även	tandläkarpraktiker	belägna.

Från planområdet är det cirka 2 km till närmaste vård- och omsorgsboende (Almgårdens Service-
hem	i	Grevie	Kyrkby).	Vård-	och	omsorgsboende	finns	även	i	Förslöv,	Båstad	och	Västra	Karup.

Verksamheter
Grevie tätort har Båstad kommuns största privata arbetsgivare som är Lindab med huvudkontoret 
och tillverkningsenheten Lindab Ventilation. N.P. Nilssons trävaruaktiebolag har funnits i Grevie 
sedan 1907 och är byns äldsta företag. Här finns också Willab, Tema klasskort, Bjäre kvarn och 
ytterligare ett flertal medelstora företag tillsammans med en stor mängd småföretag och jordbruk 
vilket gör att arbetstillfällena är många i Grevie.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Inom	planområdet	finns	en	större	grusad	yta	med	enstaka	vintergröna	växter	samt	en	gräsyta	bakom	
befintlig	byggnad.	Längs	med	Järnvägsgatan	finns	uppvuxna	björkar.	I	möjligaste	mån	ska	dessa	be-
varas.

Ljusförhållandena är goda inom planområdet.

Allmän plats

Vy från Järnvägsgatan  Vy från torgytan öster om Hålarp 4:212

Planområdet omfattar ingen allmän platsmark, dvs gatumark, torgyta, parkområde etc.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Översvämningsrisk
Någon översvämningsrisk med anledning av stigande havsnivå eller översvämmade bäckar förelig-
ger ej inom planområdet. Inga kända kapacitetsproblem på dagvattennätet.
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Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av isälvssediment. 

När inlandsisen smälte bildades stora mängder vatten som bildade isälvar vilka forsade fram på, 
i	och	under	 isen.	Dessa	 jättelika	 isälvar	följde	ofta	dalgångarna	i	berggrunden.	Det	strömmande	
vattnet i isälvarna tog med sig löst material, stenar, grus, sand med mera, när det forsade fram. När 
vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och vattnets transportförmåga. Materia-
let sjönk till botten och avsattes som isälvssediment.

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord.

Inom Grevie samhälle har förhöjda markradonvärden konstaterats. Mot bakgrund av detta fö-
reskrivs i detaljplan att ”byggnader inom området skall utföras radonsäkert” (gäller dock ej 
komplementbyggnad/-er).

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram.

Gator och trafik
Trafikförsörjning	till	planområdet,	och	fastigheten	Hålarp	4:212,	sker	från	Järnvägsgatan.	Högsta	till-
låtna	hastighet	på	 Järnvägsgatan	är	40	km/h.	Enligt	Trafikverkets	Nationella	Vägdatabas	(NVDB),	
maj	2017,	förekommer	en	ÅDT	(Årsmedeldygnstrafik)	avseende	totaltrafik	om	mellan	501-1000	for-
don	på	Järnvägsgatan	och	2001-4000	fordon	i	ÅDT	på	Stålhögavägen.	101-200	tunga	fordon	i	ÅDT	
trafikerar	 Järnvägsgatan	och	201-400	 fordon	på	Stålhögavägen.	2012	när	Trafikverket	utförde	en	
trafikräkning	(stickprov)	uppgick	årsmedeldygnstrafiken	(ÅDT)	för	Järnvägsgatan	till	900	fordon	va-
rav 110 fordon var lastbilar. Hastigheten under den perioden låg i snitt 43 km/h. Under planproces-
sen för Hålarp 4:212 har ett arbete med ett så kallat Inriktningsdokument för Grevie pågått parallellt. 
Där	uppmärksammas	trafikproblematiken	i	korsningspunkten	Järnvägsgatan/Stålhögavägen.		Några	
andra	kända	trafikproblem	finns	ej.	Trafikverket	är	huvudman	för	Järnvägsgatan	som	asfalterades	
om under 2015.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 504 
(Båstad-Grevie-Förslöv) och 505 (Tore-
kov-Grevie-Förslöv). Närmsta hållplatsen 
avseende busslinje nr 504 är lokaliserad i 
direkt anslutning till planområdet. Ytterli-
gare en är belägen längs Järnvägsgatan och 
ligger cirka 400 m nordost om planområ-
det. Busslinje 505 nås via Stålhögavägen, 
cirka 400 m söder om planområdet. Buss-
linje 504 trafikerar Grevie med halvtim-
mestrafik i rusningstid, timmestrafik övrig 
tid samt nattrafik fredagar och lördagar. 
Busslinje 505 trafikerar Stålhögavägen 

Avancerad resesök
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varje timme under tidig morgon och sen kväll/natt.

Förslövs pågatågstation är belägen ca 4,5 km söderut och Båstads nya tågstation ca 8 km nordost 
om planområdet. 

Gång- och cykeltrafik
Separata gång- och cykelbanor som förbinder området med ortens övergripande nät finns i anslut-
ning till planområdet.

Teknisk försörjning
El och telefoni
E.On Elnät, Bjäre Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i direkt anslutning 
till planområdet.

Brandvattenförsörjning
Två	brandposter	finns	placerade	i	anslutning	till	planområdet	(Stålhögavägen	samt	Grusåsvägen).	

Dricks- och spillvatten
Planområdet i sin helhet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Fastigheten 
Hålarp 4:212 är idag ansluten till det kommunala dricks- och spillvattenledningsnätet. Befintliga 
ledningar	bedöms	 i	dagsläget	ha	 tillräcklig	kapacitet	 för	att	ansluta	ytterligare	abonnenter.	Den	
tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området. 

Dagvatten
Fastighet	inom	planområdet,	dvs	Hålarp	4:212,	tillhör	verksamhetsområde	för	dagvatten.	Dagvatten	
är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hård-
gjorda 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 föro-
rena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt som 
innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

Avfallshantering
Avfallshanteringen	sker	genom	NSR:s	försorg.	Hushållsavfall	hämtas	1	gång	per	vecka.	En	befintlig	
återvinningsstation	finns	på	Grusåsvägen,	cirka	100	m	väster	om	planområdet,	som	tillgodoser	käll-
sorteringens fraktioner. 
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Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark avseende Hålarp, 4:212 föreslås ändras från ”A - Allmänt ändamål” till ”B1 C	-	
mark	för	bostäder	(i	form	av	flerbostadshus)	och	centrumverksamhet”.	Detaljplanen	för	fastigheten	
Hålarp 4:212 föreslås därmed möjliggöra för både bostäder och handel (centrumverksamhet). I 
praktiken innebär det att Båstadhem AB kan inreda bottenvåningen (dvs hela huset) med lägen-
heter men även på sikt, utifall förutsättningar förändras, kan fastigheten bebyggas med bostäder 
och/eller handel. På så sätt kommer detaljplanen att vara mer hållbar över tid.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder samt centrumverksamheter 
inom fastighet längs Järnvägsgatan i centrala Grevie.

Placering, utformning och bevarande
Med	 anledning	 av	 att	 den	 befintliga	 byggnadens	 exteriöra	 kulturvärden	 bedöms	 bevarandsvärda	
omfattas	planområdet	av	planbestämmelsen	q	(dvs	Befintliga	exteriöra	kulturvärden	avseende	ma-
terial,	 färg	och	 fönster	ska	bevaras)	samt	k,	eventuella	 tillbyggnader	ska	underordna	sig	befintlig	
byggnad vad gäller material och färg.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås en exploateringsgrad om 30 %, trots planområdets centrala 
läge,	för	att	eventuella	tillbyggnader	ska	underordna	sig	befintlig	byggnad.	I	gällande	detaljplan	finns	
ingen exploateringsgrad angiven. Som högsta nockhöjd anges 11,0 m vilket i praktiken innebär att 
det är möjligt att uppföra ett 3-våningshus. Utöver nockhöjd får skorsten och hisschakt anordnas.

Parkering	ska	anordnas	på	egen	fastighet.		Vidare	ska	minst	30%	av	fastighetsarean	möjliggöra	infil-
tration av dagvatten.

Inom planområdet föreslås utformningsbestämmelser som reglerar bland annat placering av bygg-
naderna. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska pla-
ceras minst 6 m från gata och minst 1 m från övriga fastighetsgränser. För byggnader närmare än 4 
m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav. Brandkrav styrs av BBR (Boverkets Byggregler). 
Väljer fastighetsägare att placera byggnad t ex 3 m från fastighetsgräns ska byggnaden uppföras en-
ligt särskilda brandkrav (även om grannfastigheten är obebyggd). Syftet är att få en rättvis fördel-
ning av kostnaden avseende brandskydd. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader är 3,5 
meter.	Dessutom	föreslås	en	planbestämmelse	som	gör	att	bygglov	inte	krävs	för	murar	och	plank	
som ligger närmare allmän plats än 4 meter och är lägre än 0,6 meter, inte heller för murar och 
plank som är lägre än 1,5 meter på övrig tomtmark. Övriga murar och plank får ej överstiga 1,5 m.

Utfartsförbud anläggs delvis längs Järnvägsgatan för att begränsa antalet utfarter och därmed också 
göra	trafiksituationen	säkrare.	Värt	att	notera	är	dock	att	befintliga	in-	och	utfarter	får	kvarstår	enligt	
gammal hävd men vid nyanläggning / nybyggnation inträder utfartförbudet. Trafikverket	är	väghål-
lare för väg 1727.1 (Järnvägsgatan) och ansvarar för att fri sikt etc uppfylls enligt VGU (Vägar och ga-
tors	utformning).	Vid	bygglovhantering	kommer	Trafikverket	att	beaktas	som	sakägare	och	därmed	
ges tillfälle att avge yttrande över ansökan om bygglov.

Inom	planområdets	norra	del	finns	ett	u-område	angivet	för	att	säkra	åtkomst	till	befintliga	VA-led-
ningar.

Se även plankartans planbestämmelser.

8. PLANFÖRSLAG



24

Antagandehandling 2018-02-01
Hålarp 4:212 i Grevie

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken	inom	planområdet	är	flack,	dvs	det	råder	inga	stora	nivåskillnder	inom	fastigheten.	Fastig-
heten	är	i	dagsläget	redan	bebyggd.	Det	finns	inga	kända	grundläggningsproblem	i	området.	Inom	
Grevie samhälle har förhöjda markradonvärden konstaterats. Mot bakgrund av detta föreskrivs i 
detaljplan att ”byggnader inom området skall utföras radonsäkert”.

Befintlig	vegetation,	främst	träden	i	anslutning	till	Järnvägsgatan,	ska	i	möjligaste	mån	bevaras.

Allmän plats
Planområdet omfattar ej någon allmän platsmark.

Geotekniska förhållanden
En mer ingående geoteknisk utredning bedöms ej vara nödvändig då marken inom planområdet 
redan är bebyggd. Se även sida 21.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram.

Illustrationskarta, förslag på tillbyggnad
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Beslutsdatum Instans

ANTAGANDEHANDLING 2018-01-17
Granskningsutlåtande

Illustrationskarta
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
i Grevie
Hålarp 4:212
Detaljplan för

ILLUSTRATIONSKARTA
Skala: 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

PLANOMRÅDETS LÄGE

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Bostäder, endast flerbostadshusB1

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %,
4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Placering
Huvudbyggnad/huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap 16 § 1

Komplementbyggnad/komplementbyggnader ska placeras i minst 6 m från gräns mot gata och
minst 1 m från övriga fastighetsgränser. För byggnad närmare än 4 m från grannfastighet
gäller särskilda brandkrav.
Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän platsmark får inte
överstiga 0,8 m. Övriga murar och plank får ej överstiga 1,5 m,  4 kap 16 § 1

Utformning
Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 11,0 m. Utöver nockhöjd får hisschakt och
skorsten anordnas. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnad är 3,5 m,  4 kap 16 § 1

Byggnader inom planområdet ska utföras radonsäkert. Gäller ej komplementbyggnad/er,  4 kap
16 § 1

Markens anordnande och vegetation
Marken - Minst 30 % av fastighetsarean ska möjliggöra infiltration av dagvatten,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Skydd av kulturvärden
q Befintliga exteriöra kulturvärden avseende material, färg och fönster

ska bevaras,  4 kap 16 § 3

Varsamhet
k Tillbyggnad ska underordna sig befintlig byggnad vad gäller material

och färg,  4 kap 16 § 2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt
Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4 m och är
lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5 m på övrig tomtmark. Byggs
plank eller mur närmare fastighetsgräns, som angränsar mot kvartersmark, än 4 m behövs
berörd grannes medgivande.. Bestämmelsen gäller under detaljplanens genomförandetid.,  4 kap
15 § 1

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Befintlig byggnad

Föreslagen ny byggnad

Befintliga träd
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Gator och trafik
Planförslaget	(som	både	möjliggör	bostäder	och	centrumverksamhet)	bedöms	ej	generera	fler	for-
donsrörelse än verksamheten genererat de senaste åren då både bostäder och bibliotek inrymts i 
byggnaden.

Under	 arbetet	med	 Inriktningsdokument	 för	 Grevie	 har	 trafikproblematiken	 i	 korsningspunkten	
Järnvägsgatan/Stålhögavägen uppmärksammats. 3-vägskorsningen är i praktiken en 4-vägskors-
ning.	 Både	 bilister	 och	 fotgängare/cyklister	 upplever	 att	 korsningspunkten	 behöver	 trafiksäkras.	
Dialog	pågår	med	Trafikverket.	Några	andra	kända	trafikproblem	finns	ej.	Planförslaget	bedöms	ej	
påverka problematiken i korsningen Stålhögavägen/väg 105.

Parkering
Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark för bostäder och centrum-
verksamhet.

Kollektivtrafik
En	ombyggnation	av	befintlig	byggnad	där	ytterligare	3	lägenheter	möjliggörs	bedöms	ha	en	margi-
nell	påverkan	på	befintlig	kollektivtrafik.	Däremot	om	fastigheten	bebyggs	med	ytterligare	lägenhe-
ter	och	om	centrumverksamhet	etableras	bedöms	underlaget	till	kollektivtrafiken	att	ökas.

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget	har	ingen	påverkan	på	befintligt	gång-	och	cykelnät.	

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 risker beträffande hälsa och säkerhet.

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse. Riktvärdena är följande:
•	30	dBA	ekvivalentnivå	inomhus
•	45	dBA	maximalnivå	inomhus	nattetid
•	60	dBA	ekvivalentnivå	utomhus	vid	fasad.	Från	2017	gäller	65	dBA	ekvivalentnivå	utomhus
vid fasader för bostäder om högst 35 m2

•	70	dBA	maximalnivå	vid	uteplats	i	anslutning	till	bostad

Särskilda	bullermätningar	avseende	biltrafik	har	 inte	utförts,	men	befintliga	bullernivåer	bedöms	
inte	vara	av	sådan	nivå	att	Riksdagens	och	Naturvårdsverkets	riktvärden	för	trafikbuller	vid	nybygg-
nation av bostadsbebyggelse överskrids.

Trafiken	på	Järnvägsgatan,	vilken	är	den	främsta	bullerkällan	avseende	fordonstrafik		uppgår	till	900	
fordon	i	ÅDT	(årsmedeldygnstrafik)	enligt	Trafikverkets	trafikräkning	2012,	med	en	högsta	tillåtna	
hastighet om 40 km/h.
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet	är	anslutet	till	befintligt	elnät.	I	intilliggande	gator	finns	distributionsledningar	för	na-
tur-	och	biogas.	Detta	innebär	att	gas	kan	vara	ett	energialternativ.

Båstads miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Båstads kommuns 5 lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och ekosys-
tem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med bland 
annat målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör förtätning inom redan ianspråktagen mark.

El och telefoni
El	och	telefoni	är	anslutet	till	det	befintliga	ledningsnätet.	Befintligt	el-	och	telefoninät	bedöms	vara
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Befintlig	bebyggelse	är	anslutet	till	det	befintliga	ledningsnätet	för	vatten	och	spillvatten.	Befintliga	
allmänna ledningar bedöms i dagsläget ha tillräcklig kapacitet för att klara den belastning som den 
utökade byggrätten medför. Krävs större serviser in till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. 
För ledningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägare. Utifall sprinklers ska installeras på fast-
igheten krävs en separat tank för detta.

Brandvattenförsörjning
Två	brandposter	finns	i	anslutning	till	planområdet	(Stålhögavägen	samt	Grusåsvägen).	Samråd	med	
räddningstjänsten kommer att ske.

Dagvatten
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten. Minst 30% av fastighetsa-
rean	ska	möjliggöra	infiltration.	Vid	ändring	av	mark	och	byggnader	inne	på	fastigheten	är	det	viktigt	
med korrekt höjdsättning av marken så det inte bildas instängda områden (lokala lågpunkter) där 
vatten kan samlas och orsaka skador på egendom.

Avfallshantering
Den	nya	bebyggelsen	anpassas	till	att	klara	kommunens	krav	på	källsortering	och	avfallshantering.	
Bland annat bör avfallsutrustning för fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är minst 
5,5 m bred).
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Planområdet är beläget centralt i samhället med gångavstånd till service, kommunikation och re-
kreation. Området bedöms som lämpligt för bostäder och centrumverksamhet.

Planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen 
mark.	Den	föreslagna	förändringen	innebär	ökade	möjligheter	till	boende	samt	centrumfunktioner	i	
centrala	Grevie,	där	befintligt	tekniskt	system	samt	infrastruktur	kan	utnyttjas.

Planområdet	har	 goda	kollektivtrafikförbindelser.	Busslinje	 trafikerar	 Järnvägsgatan	 som	 ligger	 i	
direkt anslutning till planområdet 1-2 ggr / tim. Med buss kan man lätt nå den nya Pågatågsstationen 
som	ligger	i	Förslöv,	cirka	4,5	km	söderut.	Detta	tillsammans	med	bra	cykelvägar	och	cykelvänlig	ter-
räng	ger	goda	möjligheter	för	de	nyinflyttade	att	pendla	och	uträtta	vardagsärenden	utan	bil,	vilket	
är positivt för både människa och miljö.

Planområdet	 ligger	nära	exempelvis	både	golfbana,	 fotbollsanläggning,	naturområde	och	 lekplats,	
vilket	ger	goda	rekreativa	förutsättningar.	I	alla	riktningar	finns	möjlighet	till	promenader,	cykelturer	
och löparrundor.

Planområdets tillskott av bostäder samt centrumverksamhet i centrala Grevie bedöms vitalisera or-
ten	genom	att	skapa	möjlighet	till	blandad	bebyggelse.	Den	blandade	funktionen	med	både	bostäder	
och centrumverksamhet bidrar till att människor kommer att röra sig i centrala Grevie i princip hela 
dygnet alla veckans dagar.

9. KONSEKVENSER
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Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor-
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	standardförfarande	enligt	PBL	2010:900	(PBL2013/14	CU:13).	Samråd	
har genomförts under juni och granskning har skett under hösten 2017. Antagande bedöms kunna 
ske under första kvartalet 2018.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen	är	huvudman	för	allmän	plats	i	anslutning	till	planområdet.	Trafikverket	är	väghållare	
för Järnvägsgatan och Stålhögavägen/väg 105. 

Inom det nya området är exploatören ansvarig för projektering och utbyggnad av all teknisk infra-
struktur, samt iordningställande av mark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planens genomförande föranleder inte några fastighetsbildningar.

Servitut, ledningsrätt
Inom	 planområdet	 finns	 inga	 servitut,	 gemensamhetsanläggningar	 eller	 ledningsrätter.	 Däremot	
finns	 två	 ledningsrätter	 (1278--1103.2	 samt	 1278-1103.3)	 utanför	 planområdet,	 i	 Järnvägsgatan	
(markerad med blå linje i nedanstående bild).

Gemensamhetsanläggning
Fastigheten	Hålarp	4:212	ingår	i	befintlig	Grevie	GA:2	(markerad	med	grönt	i	nedanstående	bild).	

10. GENOMFÖRANDE

Gemensamhetsanl o ledningsrätt

0 m 40m 80m

Ledningsrätt (Järnvägsgatan) samt Grevie GA:2

Grevie
 GA:2

Ledningsrätt, 
1278-1103.2 & 1278-1103.3
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Deltagande	fastigheter	i	en	gemensamhetsanläggning	ansvarar	genom	sitt	andelstal	för	förvaltning-
en av anläggningen (dvs Grevie GA:2). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal mm 
fastställs i ett anläggningsbeslut. 

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 till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Ekonomiska frågor
Gatumark (utanför planområdet) sköts redan idag av en gemensamhetsanläggning (Grevie GA:2). 
Ersättning betalas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. En utbyggnad av detaljplanen för-
anleder därmed ej att Teknik- och service driftbudget för gatuunderhåll behöver utökas.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arke-
ologisk undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd 
markägare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare.

Planavtal
Planavtal är upprättat med Båstadhem AB angående plankostnader, såsom t ex tekniska utredningar, 
grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka Båstad-
hem AB ska stå för. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheten Hålarp 4:212 uttas 
ingen planavgift i samband med bygglovprövning.

Tekniska frågor
Allmän platsmark
Ingen allmän platsmark ingår i planområdet.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive dagvattensys-
tem)	inom	planområdet.	Önskas	andra	servisdimensioner	än	de	befintliga	så	bekostas	det	av	fastig-
hetsägaren, enligt Båstads kommuns VA-taxa. Byggs ytterligare bostadsenheter ska lägenhetsavgift 
erläggas enligt taxa.
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Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och att Bover-
kets råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

El, tele, internet
E.On Elnät, Bjäre Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i anslutning till 
planområdet	och	kan	komma	att	beröras	av	planens	genomförande.	Eventuella	flyttningar	eller	an-
dra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/
fastighetsägaren.
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Denna	detaljplan	handläggs	 enligt	 standardförfarande. Efter granskningen kan planhandläggaren 
göra	små	ändringar	i	planförslaget	ifall	det	behövs	och	sedan	lämna	över	förslaget	till	politikerna.	De	
som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning får en underrättelse inför antagandet. 
Därefter	antar	eller	avslår	kommunstyrelsen	detaljplanen.	Beslut	om	att	anta	planen	sätts	upp	på	
kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter 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 antagandet satts upp. I vissa fall kan också länsstyrelsen på eget initiativ pröva och 
upphäva planen.

Planen vinner laga kraft när överklagandetiden gått ur och ingen har överklagat eller när eventuella 
överklaganden har prövats och slutligen avslagits.

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	Camilla	Nermark	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
•	 Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
•	 Kristina Bell, översiktsplanerare
•	 Olof Selldén, planchef
•	 Roger Larsson, stadsarkitekt
•	 Mårten Nilsson, exploateringsingenjör 
•	 Sara Sandberg, kart- & gis ingenjör
•	 Malin Svensson, kart- & gis ingenjör
•	 Fredrik Jönsson, projektingenjör
•	 Sara Borglin, NSVA
•	 Hanna Palm Johansson, NSVA

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla	Nermark
Planarkitekt

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN


