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UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 
Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad 
 
Rubricerad detaljplan upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun ställs härmed ut 
för granskning. Planområdet är beläget i Hemmeslöv, Båstad, cirka 2,5 km från Båstad 
centrum. Området omfattar del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 och är ca 1 100 m2 stort, 
marken består främst av en grusad yta med begränsad växtlighet. Området avgränsas i 
väster av Inre Kustvägen, öster av Västkustbanan och i norr respektive söder av verksam-
hetsmark. 
 
Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom fas-
tighet avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen. Planförslaget innebär att del av plan-
området som idag är planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, 
H, K). I samband med denna justering tas prickmark (dvs mark som ej får bebyggas) bort 
för befintligt område avsett för Tekniska anläggningar (E-område). Prickarna inom E-
området är en redaktionell miss i detaljplan 1652. Planens genomförande antas inte inne-
bära någon betydande miljöpåverkan. 
 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i 
Båstad under tiden 2019-03-28 – 2019-04-25. Samtliga handlingar finns också tillgäng-
liga på kommunens hemsida, www.bastad.se, under Planer på gång. Kopia av planhand-
lingarna kan mot kopieringskostnad beställas på tel. 0431-77330 eller via samhallsbygg-
nad@bastad.se 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kom-
mun, Vångavägen 2, 269 80 Båstad, senast den 25 april 2019. Namnteckning skall kom-
pletteras med namnförtydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienumret 
B178-780. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter 
granskning överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detalj-
planen kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Camilla Nermark, tel. 0431-770 72 eller planchef 
Olof Selldén, tel. 0431-777 31. 
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