
 

 

 

Detaljplan för  

Hemmeslöv 5:17 m.fl. 
i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län 
 

Granskningsutlåtande  
 

 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2018-04-19 till 
2018-05-04 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. 
Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I detta 
granskningsutlåtande sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under granskningsskedet. Synpunkter som inkom under samråder finns 
sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelse daterad 2018-04-05. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Trafikverket 

E.ON har inget att erinra under förutsättning att man beaktar deras 
samrådsyttrande. 

Lantmäteriet 

Södra Hallands Kraft 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 

Försvarsmakten 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen har förtydligat och kompletterat 
handlingarna sedan samrådet och har med de aktuella handlingarna och nuvarande 
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 

 

Inga övriga yttranden har inkommit under granskningstiden. 

Sammanfattning av ändringar efter granskningen 
Då inga synpunkter inkommit under granskningen har inga revideringar gjorts med 
undantag från redaktionella revideringar såsom omdöpning av handlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling” samt uppdatering av grundkarta. 
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Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Detta granskningsutlåtande skickas 
med. På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att 
antas och de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
 Lantmäterimyndigheten 
 Trafikverket 
 E.ON 
 NSVA 

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

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande:  
 Länsstyrelsen 

 

 

Båstad 2018-05-07 

 

 

 

Emma Johansson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 


