
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Datum: Torsdagen den 16 maj 2019 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Upprop 
1. Val av justeringsperson KS au 

2. Godkännande av dagordning KS au 

3. Informationsärenden

1. Upphandling i Båstads kommun, Ann-Heléne Klasson

2. Återvinningscentral - Bokesliden, Olof Selldén

3. Hyresreduktion i budget 2019 gällande Vången, Jan Bernhardsson

4. Bryggorna i Torekov, Jan Bernhardsson
4. Budgetuppföljning - tertial 1

Handlingar skickas ut den 15 maj

Elisabet Edner KS 

5. Kommunanalys av SKL inför budget 2020 Fredrik Hedesand KS 

6. Medieskugga i Stora Hult Olof Nilsson KS 

7. Medborgarförslag - Ändring av busslinje 505 Torekov - Förslöv Olof Nilsson/Johan 
Peterson  

KF 

8. Medborgarförslag - Bänkar på Malen - Strandpromenaden Olof Nilsson/Johan 
Peterson 

KF 

9. Medborgarförslag - Likvärdigt bidrag till vägföreningar Olof Nilsson/Johan 
Peterson 

KF 

10. Medborgarförslag - Kompletterande belysning vid Förslövs skola Olof Nilsson/Johan 
Peterson 

KF 

11. Medborgarförslag - Främja cyklandet - fler offentliga cykelpumpar Olof Nilsson/Johan 
Peterson 

KF 

12. Medborgarförslag - Gör om skjutbanefastigheten till en
hembygdspark

Olof Nilsson/Johan 
Peterson 

KF 

13. Medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma Olof Nilsson/Johan 
Peterson 

KF 

14. Medborgarförslag - Övergångslösning för den gamla banvallen Olof Nilsson/Johan 
Peterson 

KF 



Båstads kommun 
Datum 

2019-05-08 
Sida 

2(2) 

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

15. Medborgarförslag -  Ändra tidsperioden för hundars vistelseförbud
på stranden vid Malen

Olof Nilsson/Johan 
Peterson 

KF 

16. Medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner Olof Nilsson/Johan 
Peterson 

KF 

17. Medborgarförslag - Uppföra återvinningscentral på industriområdet
Vistorp i Förslöv alternativt Bokesliden

Olof Nilsson/Johan 
Peterson 

KF 

18. Medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort Olof Nilsson/Johan 
Peterson 

KF 

19. Demokratiutveckling i Båstads kommun Olof Nilsson KF 

20. Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun Alexander Ejwertz 
Johanzon 

KF 

21. Medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder längs
Köpmansgatan/Hallandsvägen (väg115)

Hans Paganus KS 

22. Sponsoravtal - utegym vid Malen Hans Paganus KS 

23. Politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i för- och
grundskoleorganisationen

Jan Bernhardsson KS 

24. Strategiskt förvärv norr om nya stationen Susanna Almqvist KS 

25. Exploateringsavtal för Tunet 1 Susanna Almqvist KS 

26. Detaljplan för Tunet 1 m.fl. i Båstad - Beslut om antagande Henrik Eliasson KS 

27. Avbrytande av detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. Henrik Eliasson KS 

28. Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad - Begäran om
planbesked

Camilla Nermark KS 

29. Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 - Beslut om antagande Camilla Nermark KS 

30. Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 m.fl. (fd Hemmeslöv 6:2) -
Beslut om granskning

Emma Johansson KS au 

31. Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 m.fl. (Tuvelyckan etapp II) - Beslut
om planbesked

Emma Johansson KS 

32. Detaljplan för Varan 2:24 - Beslut om antagande Emma Johansson KS 

33. Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 Olof Selldén KF 

Båstad den 9 maj 2019 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 
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Datum: 2019-05-07 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000025/2019 – 100 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson (S). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Mats Sjöbeck (C). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum torsdagen den 23 maj kl. 15:00. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och  
justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommun-
fullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 
 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-05-07. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000026/2019 – 100 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum : 2019-05-07 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000028/2019 – 100 
 
 

Informationsärenden 
 

1. Upphandling i Båstads kommun, Ann-Heléne Klasson  
 

2. Återvinningscentral - Bokesliden, Olof Selldén  
 

3. Hyresreduktion i budget 2019 gällande Vången, Jan Bernhardsson  
 

4. Bryggorna i Torekov, Jan Bernhardsson  
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Datum: : 2019-05-06. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Fredrik Hedesand  

Dnr: KS 000379/2019 – 905 
 
 

Kommunanalys av SKL inför budget 2020  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att, till en fast kostnad av 85 tkr, inlämna en beställning till 
SKL:s särskilda analysgrupp för genomförandet av en ”Analys av kommunens ekonomi och 
ekonomistyrning”. 
Medel för genomförandet tas ur Kommunstyrelsens budgeterade medel till förfogande 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsledning och politisk ledning har gemensamt enats om att behovet av en objektiv 
analys av kommunens ekonomiska situation föreligger. SKL erbjuder, via sin Analysgrupp, en 
för detta ändamål efterfrågad analys som fördjupar sig i kommunens ekonomiska situation och 
verksamhetens kostnader, samt en bedömning av förutsättningarna kommande fem år.  
 
Allt görs med utgångspunkt i t ex demografiskt indelad befolkningsprognos, investeringspla-
ner, bokslut, budgetdokumentation.  
 

Bakgrund 
Under processen och arbetet med Budget 2020 har behovet av en oberoende analys av kom-
munens ekonomi blivit tydlig. Detta för att ge de politiska partierna ett kompletterande un-
derlag till förvaltningens budgetförslag inför slutfasen av budgetprocessen.  
 
Uppstart av analysen sker genom att SKL under en arbetsdag (10 juni) i mindre grupper inter-
vjuar följande grupper: 1) Förvaltningsledning Ekonomi, 2) Verksamhetsområdeschefer, 3) 
Kommunstyrelsen (majoriteten), 4) Kommunstyrelsen (oppositionen), samt eventuellt även 5) 
Verksamhetsekonomer. 
Därefter skickar även SKL ut en enkät till en ytterligare utökad målgrupp med tjänstepersoner 
i förvaltningen. 
SKL insamlar offentligt material och statistik på egen hand. Detta material kompletteras även 
med särskilt efterfrågat material från Båstads kommun (t ex efterfrågas underlaget till befolk-
ningsprognos, investeringsplaner, etc.). SKL arbetar vidare med analysen under sommarmåna-
derna och återkommer med en presentation av slutrapporten vecka 34 (preliminärt satt till 
den 20 augusti). 
Slutrapporten presenteras till de ovan nämnda intervjugrupperna. 
 
SKL:s analysgrupp har genomfört analyser av 160 kommuner under 18 års tid och har med det 
en metodik, samt en samlad erfarenhet och material. Det gör också att jämförelser sker med 
kommuner med liknande struktur. 
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Aktuellt 
Analysen innehåller följande delar: 
 
Nulägesanalys av kommunens ekonomi  
Underlag inhämtas från räkenskapssammandrag tidigare år, årsredovisningar, budgetdoku-
mentation, m.m. 

 Analys av resultat- och balansräkning över tid och jämförelse med andra kommuner. 
 Analys av investeringsverksamhet över tid och omfattning, finansiering samt jämfö-

relse med andra kommuner. 
 Analys av kommunens olika verksamhetsområden genom kostnadsutveckling och 

kommunens kostnader i förhållande till kommunens strukturella förutsättningar. 
 Analys av hur kommunens bolag påverkar kommunens ekonomi. 

Beroende av vad som framkommer av de olika punkterna ovan kan ytterligare fördjupad ana-
lys bli aktuell. 
 
Kommunens ekonomistyrning 
Intervjuer med ledande tjänstepersoner och politiker genomförs för att få en bild av hur eko-
nomistyrningen fungerar och hur dessa ser på kommunens ekonomiska förutsättningar. Ex-
empel på frågeställningar: 

 Om årsbudgeten och budgetprocessen fungerar som ett styrverktyg. 
 Hur uppföljningen görs och vilka åtgärder som vidtas vid konstaterade avvikelser mel-

lan budget och utfall. 
 Om det finns andra formella eller informella styrregler i kommunen. 
 Om det finns en samsyn om kommunens ekonomi mellan de olika partierna, mellan 

kommunstyrelsen och nämnderna, mellan politisk ledning och tjänstepersoner. 
 
Framtidsanalys av kommunens ekonomi 
Kommunens gällande befolkningsprognos ligger till grund för en framräkning av resursbeho-
ven inom de större verksamhetsområdena (inklusive kända statliga reformer). Analysen kan t 
ex visa på förväntade volymförändringar och behov av omprioriteringar. 
Framtidsanalysen kommer även att visa hur kommunens samlade ekonomi kan förväntas ut-
vecklas för minst fem år framåt. 
 
Sammanfattande iakttagelser, bedömningar och förslag 
SKL sammanfattar gjorda analyser och iakttagelser. SKL presenterar, med analysen som grund, 
ett förslag till en övergripande ekonomisk strategi för kommunen. SKL presenterar även idéer 
till hur ett eventuellt förändringsarbete skulle kunna påbörjas. 
 
Presentation av Analysgruppens analysarbete 
Analysarbetet presenteras muntligt för ovan nämnda grupper. Skriftlig dokumentation sker 
genom en sammanställd Powerpoint-fil. 
 
Då analysen som Båstads kommun beställer kommer att genomföras under perioden juni-
augusti 2019 innebär detta att jämförelsen med andra kommuner kommer att baseras på 2018 
års siffror.  
 
Kommunen utser en kontaktperson för utlämnandet av eventuella kompletterande uppgifter. P 
g a sommarmånader och semestrar när analysen genomförs så lämnar förvaltningen ett 
schema till SKL:s Analysgrupp. 
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Konsekvenser av beslut 
 
 

Ekonomi 
Analysens genomförande sker till en fast kostnad om 85 tkr. 
Medel för genomförandet tas ur Kommunstyrelsens budgeterade medel till förfogande 2019. 
 
 
 
Fredrik Hedesand ,  
Chef Verksamhetsstöd, Kommunkontoret 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Sveriges Kommuner och Landsting, Att: Peter Sjöquist, 118 82 Stockholm  
Ekonomichef 
Kommunens ledningsgrupp 
 
Bilaga till tjänsteskrivelsen: 
KF och KS budgeterade medel till förfogande 2019 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
 
 



Belutat till KF att fördela 250 000

Återstår för KF att fördela 250 000

Belutat till Ks att fördela 2 600 000
Upplåtelse av kommunala lokaler Pensionärsföreningar - bidrag 

till lokala pensionärsföreningar ökas med 35 tkr -35 000

Beslutat återstår för KS att fördela 2 565 000

Ärenden på väg upp

Utredning SKL 85 000

Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler - 

kompletterande utredning 93 000

Inhyrning lokal Västra Karups skola 1 067 000

Återstår för KS att fördela om ovan ärenden godkänns 1 320 000
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Datum: 2019-05-08. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000687/2018 – 100 
 
 

Medieskugga i Stora Hult 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar till sig informationen och lägger det till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ingela Stefansson (S) har väckt ett ärende om att undersöka ifall samhällsinformation ej skick-
ats ut till boende i Stora Hult. Vi kan konstatera att det finns en historisk problematik med ut-
skick till Stora Hult som baseras på att deras postnummer delas med Vejbystrand. Kommunen 
har ingen möjlighet att följa om utskicken har gått till alla hushåll, men när vi uppmärksammas 
om det ska vi ställa krav på rättelse så att informationen når ut till alla.  
 
Vid det senaste samhällsinformationsutskicket, om europaparlamentsvalet, ställdes särskilda 
krav om att det skulle delas ut till samtliga hushåll. Vi kan konstatera att utskicket nått ut till 
boende i Stora Hult och att förvaltningen kan utforma en rutin baserat på erfarenheten för att 
säkerställa att rätt krav ställs vid samhällsinformationsutskick. 
 

Bakgrund 
Ingela Stefansson (S) väckte ett ärende om samhällsinformation i kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 16 juli 2018. Ärendet fick då rubriken Medieskugga i Stora Hult och handlar främst 
om att invånare i Stora Hult inte kommunala samhällsutskick. Förvaltningen fick då i uppdrag 
att undersöka om så var fallet. 
 

Aktuellt 
Det kan konstateras att problematiken med samhällsinformation till Stora Hult har historik 
sedan en längre tid tillbaka. Den 5 september 2007 beslutade kommunstyrelsen att bifalla ett 
förslag om att kommunledningskontoret skulle tillse att alla kommuninvånare erhåller sam-
hällsinformation från Båstads kommun. Ett ärende som även det handlade om att Stora Hult ej 
fick samhällsinformation. 
 
Samhällsinformation är en särskild gruppförsändelse som syftar till att myndigheter, kyrkan 
och föreningslivet kan nå ut med viktig information till alla hushåll. Då det är viktig informat-
ion når försändelsen även ut till hushåll som tackat nej till reklam. Båstads kommun använder 
inte samhällsinformation frekvent, men när det görs syftar det till att nå ut till samtliga hushåll. 
Exempel på det är när valnämnden informerar om kommande val eller när kommunstyrelsen 
informerar om viktiga händelser. 
 
Kommunen kan inte följa vilka hushåll som får ta del av samhällsinformationen, utan förutsät-
ter att den tjänst vi beställt också levererar enligt syftet att det ska nå alla hushåll. Vi kan kon-
statera, baserat på samråd med invånare, att det finns en historik att Stora Hult ej har fått ta 
del av samhällsinformation vid några tillfällen. Anledningen till det är för att Stora Hult delar 
postnummer med Vejbystrand (Ängelholms kommun) och därför har det inte delats ut till 
dessa hushåll. Det är beklagligt att det har inträffat och kommunen ska givetvis ställa krav på 
rättelse när vi uppmärksammas om det. 
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Då kommunkansliet har ansvar för en del av utskicken (valinformation) har kontakt upprättats 
med boende i Stora Hult för att utreda frågan. Glädjande kan vi konstatera att valnämndens 
utskick om europaparlamentsvalet levererats till alla hushållen i Stora Hult den 8 maj 2019. 
Vid beställningen var förvaltningen tydlig med att det skulle levereras även till Stora Hult och 
det har fungerat. För att säkerställa att det sker fortsättningsvis kan förvaltningen ta fram in-
terna rutiner vid beställning av samhällsutskick. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef 
 
Samråd har skett med: 
Boende i Stora Hult 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 1 av 1 

 

 

KS § 210  Dnr KS 000687/2018 - 100 

Väckt ärende - Medieskugga i Stora Hult 

 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väckte på arbetsutskottet i juli ett ärende om att 

invånarna i Stora Hult inte får all samhällsinformation. Att viktig 
samhällsinformation inte når alla invånare i kommunen kan vara ett 
demokratiproblem, särskilt inför valet i höst. Förvaltningen får i uppdrag att 
undersöka detta. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000155/2019 – 350 
 
 

Svar på medborgarförslag- Ändring av busslinje 505 Torekov - Förslöv 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling.   

 
Sammanfattning av ärendet 
2019-02-20 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att busslinjen 505 från 
Torekov till Förslöv ändrar sin rutt.  
 
Då kommunen inte äger beslutanderätten över Skånetrafikens busstrafikering kan kommunen 
inte besluta om ändringar av busslinje 505 mellan Torekov och Förslöv. Däremot kan kommu-
nen föra en dialog med Skånetrafiken och då bland annat arbeta för ändring av befintlig buss-
linje eller utökad anropstrafik inom Båstads kommun. Då ärendet ej är inom ramen för kom-
munfullmäktiges beslutanderätt föreslås att medborgarförslaget avskrivs från vidare behand-
ling.   
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-04-26.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
 
 



Segelstorp den 17 februari 2019 Kommunfullmäktige 
Båstads Kommun 
Båstad 

Medborgarförslag om ändring av busslinje 505 Torekov-Förslöv 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -02- 2 0 
Dnr.~ .. 0~ffi. ~~ 
··································· 

Idag trafikerar buss 505 Torekov-Förslöv väg 105 genom Grevie samhälle via 
Greviebyrondellen till avfart vid Förslövs stn. Buss 504 kommer från Båstad via Grevie 
samhälle till Greviebyrondellen och sedan via Bokesliden och Förslövs samhälle till Förslövs 
stn. 

Varför ska två bussar trafikera sträckan Ica i Grevie samhälle till Grevieby samtidigt? 

Undertecknads förslag är att den linjen som kommer från Torekov ( buss 505) svänger av i 
Grevie till väg 1727 Hålarpsvägen till korset i Killebäckstorp för att där ta vänster på väg 
1700 mot Ängelsbäck och vidare mot Ranarp. I Ranarp tar man av väg 1722 Vistorpsvägen 
fram till Förslövs stn. 
På denna sträckning får boende i Killebäckstorpsby, Ängelsbäcksby och Ranarp också 
tillgång till kollektivtrafiken. 
Busslinjen Torekov-Killebäckstorp-Ängelsbäck och vidare mot Ängelholm försvann när 
stationen i Förslöv blev klar. 

Förslaget är även framfört till trafikingenören i Båstad Kommun och till Skånetrafiken. 
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000082/2019 – 350 
 
 

Svar på medborgarförslag - Bänkar på Malen - Strandpromenaden  
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås.   

 
Sammanfattning av ärendet 
2019-01-24 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att strandpromenaden 
vid Malen i Båstad förses med fasta bänkar. När medborgarförslaget godkändes beslutade 
kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att be-
slutet delges kommunfullmäktige.  
 
I dagsläget finns det ett antal bänkar längsmed strandpromanden. Under sommarhalvåret pla-
ceras ytterligare bänkar ut till följs av att fler rör sig i området. Att placera fasta bänkar innebär 
ökade skötselinsatser som medför högre driftskostnader. Driftkostnader för att täcka skötsel-
insatserna finns ej inom fastställd budget. Mot bakgrund av att det i dagsläget finns bänkar i 
området och att det ej finns medel inom fastställd budget för fasta bänkar, föreslås att medbor-
garförslaget avslås.        
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-01-24.  
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
 
 



BÅSTADS KOMMUN 
· Kommunstyrelsen 

2019 -01- 2 4 rJA\Oi Båstad den 25 januari 2019 
~ ooooe2- ?-V - 1 Dnr .......... ......... .. ~ -3 ·· · ................................. · M edborgarförslag 

Då vi ju har en gågata här på Malen har gågatan Strandpromenaden, med 

vad allt det betyder enligt gällande regler hos Trafikverket och kommuner, så 

föreslår jag att denna gågata förses med ett antal fasta bänkar utformade så att 

gamla trötta pensionärer och även yngre utan trötta ben där kan slå sig ner en 

stund. Bänkarna bör vara fasta så att de kan användas året om . De bör även 

vara vända så att vi promenörer kan njuta av utsikten mot det aldrig orörliga 

havet. Det är som utomhus-TV för dem som kanske annars inte kommer ut så 

lätt. Det är svårt till i det närmaste omöjligt att sätta sig och vila på en rollator. 

Dessa fasta bänkar måste ha ett ryggstöd. En bra förebild är bänken vid 

"Österrike". En dålig förebild är bänken halvvägs från "Österrike" mot den 

strida bäcken hitom barnparken Gulstad. Den bänken blir hal så fort som SMHI 

varnar för nederbörd och den är väl låg. 

Jag hoppas att herrar och damer i kommunfullmäktige tycker att detta är ett 

bra förslag och att förslaget minnes när budgeten skall klubbas. 

Kristoffer Huldt 

Tel: 070 626 72 07 

Malenvägen 8 
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000065/2019 – 350 

Svar på medborgarförslag - Likvärdigt bidrag till vägföreningar 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
2019-01-18 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att bidragsnivån ska 
vara likvärdig för kommunens olika vägföreningar.  

Det sker ett i nuläget ett översynsarbete med huvudmannaskapet avseende kommunens väg-
föreningar. Den 13 april 2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag åt förvaltningen 
att utreda konsekvenserna av ett kommunalt övertagande av anläggningar med enskilt hu-
vudmannaskap i Båstads kommun (Dnr: KS000578/2018). Ärendet är omfattande och utred-
ningen är pågående. Då medborgarförslaget tangerar det pågående ärendet föreslås att med-
borgarförslaget avskrivs från vidare behandling.   

Kommunkontoret Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-01-18 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000970/2018 – 350 

Svar på medborgarförslag - Kompletterande belysning vid Förslövs skola 

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
2018-10-23 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår kompletterande  
belysning vid Förslövs skola. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäk-
tige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunfullmäktige.  

För närvarande pågår en omfattande om- och tillbyggnation av Förslövs skola. I det projektet 
ingår även att se över ljusbilden i och kring skolan, framförallt längs med Bokesliden (punkt 2-
4 i förslaget). Då ombyggnationen delvis ligger i linje med förslagsställarens intention föreslås 
att medborgarförslaget anses vara besvarat.    

Kommunkontoret Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-10-23. 

Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000907/2018 – 350 

Svar på medborgarförslag - Främja cyklandet - fler offentliga cykelpumpar 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

2018-10-04 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att kommunen placerar 
kommunala cykelpumpar på lämpliga platser och främja cyklandet i kommunen ytterligare. 
När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten 
till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  

I likhet med förslagsställarens intention arbetar nu kommunen för att främja cyklandet. Kom-
munen planerar att placera ut flera nya offentliga cykelpumpar i Båstads kommun. Under 
sommaren 2019 kommer en pump placeras ut vid Akademi Båstad och under hösten 2019 
kommer en pump vid Båstad station placeras ut. Vid Förslövs skola kommer en cykelparkering 
byggas i slutet av 2020, där också en offentlig cykelpump kommer att placeras. Mer exakt 
kommer pumpen placeras i anslutning till gång- och cykelvägen mellan kulturskolan och den 
befintliga biblioteksingången. Med bakgrund av kommunen intentioner så föreslås medborgar-
förslaget anses besvarad. 

Kommunkontoret   Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-10-04. 

Samråd har skett med: 
Teknik och service.  



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag 
Främja cyklandet - fler offentliga cykelpumpar! 

2018 -10- 0 4 
Dn.tfr. f,/QV..1.0.".r. / 
~. (?. .~ ~ . .-~ . 3. S:.o. ...... . 

Som nyinflyttad i kommunen tycker jag det är positivt att det verkar satsas på att göra Båstad 
till en mer cykelvänlig kommun genom att bygga nya cykelvägar. Men en sak som förvånar 
mig är att det helt verkar saknas offentliga cykelpumpar? Jag hade förväntat mig att det skulle 
finnas en pump i närheten av den nya stationen, precis som det finns i anslutning till 
stationerna i exempelvis Ängelholm och Helsingborg, men har inte lyckats hitta någon. 

Jag har sökt på sidor som hittacykelpump.se - men kan inte hitta en enda offentlig cykelpump 
i kommunen? 

Helsingborgs Dagblad skriver i en artikel från 7:e september 2018 att grannkommunen 
Ängelholm fördubblar antalet cykelpumpar (från 7 till 14) i kommunen. Helsingborgs stad 
skriver på sin hemsida att det finns tio cykelpumpar som man fritt kan använda. Det endajag 
kan hitta gällande cykelpumpar i Båstad är ett omnämnande i dokumentet "Cykelstrategi för 
Båstads kommun" (Antagen i kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 63. Dnr: KS 
000114/2015-350) där man kan läsa följande gällande cykelpumpar: 

"Cykelpumpar i stadsmiljö är ett relativt enkelt sätt att ge god service till cyklister och 
dessutom uppmärksamma och synliggöra cykling. Cykelpumparna bör placeras centralt och 
synligt och/ eller i samband med de nya stationerna" 

Så mitt förslag är att göra precis vad som står i dokumentet - placera kommunala cykelpumpar 
på lämpliga platser och främja cyklandet i kommunen ytterligare! 

Länkar: 

http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2017 /02/Cykelstrategi-fO/oC3 %B6r
B%C3 %A5stads-kommun.pdf 
https://www.hd.se/2018-09-07 /angelholm-fordubblar-antalet-offentliga-cykelpumpar-luften 
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/cykling/cykelpumpar/ 
https://www.hittacykelpump.se/ 

Adress: 
Henrik Jönsson 

Kioskvägen 2 

269 40 Båstad 
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000856/2018 – 200 
 
 

Svar på medborgarförslag - Gör om skjutbanefastigheten till en hembygds-
park  
 
 
Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2018-09-13 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att den så kallade  
skjutbanefastigheten nyttjas till att skapa en hembygdspark.  
 
Förslagsställarens intentioner att satsa på de yngsta i kommunen är i linje med Båstads kom-
mun som hela tiden strävar för att göra kommunen attraktiv för unga kommuninvånare. Dock 
är driften av en hembygdspark inte en del av kommunens kärnverksamhet. Som förslagsställa-
ren skriver i medborgarförslaget så är Ängelholms hembygdspark ett bra exempel på hur unga 
kommuninvånare får ta del av natur och djur. Men denna hembygdspark drivs av Ängelholms 
Hembygdsförening och inte av Ängelholms kommun. Med denna bakgrund har Båstads kom-
mun inga planer på att avsätta medel för att anlägga en hembygdspark och förvaltningen före-
slår att medborgarförslaget avslås.   
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-09-13.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000568/2018 – 200 
 
 

Svar på medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma - för pollinerarnas 
välmående och vår njutning! 
 
 
Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avskrivs.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2018-06-08 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Bjäres vägrenar 
berikas med frösådd av blomsterblandning, pollen och nektar. När medborgarförslaget god-
kändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna 
fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  
 
Även om förslagsställarens intentioner är goda så föreslår förvaltningen att medborgarförsla-
get avskrivs då vägarna i förslaget inte är kommunala och äger kommunen inte beslutanderätt 
över dem. Ansvaret ligger istället under Trafikverket. Då förvaltningen anser att det är goda 
idéer som förs fram i medborgarförslaget önskas att förslagsställaren istället föreslår Trafik-
verket dessa.     
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-06-08. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001326/2017 – 380 
 
 

Svar på medborgarförslag - Övergångslösning för den gamla banvallen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
2017-12-01 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att det möjliggörs för 
gående att nyttja den gamla banvallen på de sträckor där en ombyggnad till gång- och cykelväg 
kommer att dröja. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att dele-
gera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäk-
tige.  
 
Den 2018-12-05 beslutade kommunstyrelsen att förvaltningen skulle få i uppdrag att utveckla 
banvallen till en gång- cykel- och rekreationsled (Dnr: KS000099/2017). Mer exakt sträckan 
mellan Entré Båstad och Lyavägen, Norra Grevie och Önnarpsvägen, Valdebäcksvägen och 

Vistorpsvägen, Vistorpsvägen och Mercurivägen och mellan Mercurivägen och Viarps byaväg. 
Mot denna bakgrund förslås medborgarförslaget vara besvarad.   
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare  Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-12-01. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
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Datum: : 2019-04-25. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001088/2017 – 380 
 
 

Svar på medborgarförslag -  Ändra tidsperioden för hundars vistelseförbud 
på stranden vid Malen 
 
 
Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses vara besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-10-13 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att tidsperioden för 
hundarnas vistelseförbud på stranden vid Malen ändras från 6 månader till 4 månader. När 
medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  
 
2019-03-21, föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen om ändringar i de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun (Dnr: KS001135/2016). Ärendet 
återremitterades i kommunstyrelsen 2019-04-10. I förslaget till beslut står att hundar inte får 
vistas på stranden vid Malen från och med den 1/5 – 15/9 (fyra och en halv månader). Mot 
bakgrund av att frågan behandlats i ärendet om revidering av lokala ordningsföreskrifter före-
slås medborgarförslaget vara besvarad.  
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-10-13.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
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Datum: : 2019-04-25. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000527/2017 – 600 
 
 

Svar på medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås.  

 
Sammanfattning av ärendet 
2017-05-10 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att kommunen under 24 
månader subventionerar lönebidragsanställningar och andra typer av statliga lönesubvention-
er med 20 % av lönekostnaden till arbetsgivare som anställer subventionsberättigade kommu-
ninvånare. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera 
beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av medborgarförslaget är svår att bedöma utan att göra en 
grundlig utredning av frågan. Även principen om kommunen kan eller bör subventionera löne-
bidragsanställningar i organisationer utom kommunen bör utredas. Frågeställningen som 
kommunfullmäktige bör behandla är huruvida medborgarförslaget ska utredas eller ej. 
 
Bedömning är att medborgarförslaget ej bör utredas och ska därmed avslås.  
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-05-10.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
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Datum: : 2019-04-25. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000127/2017 – 500 
 
 

Svar på medborgarförslag - Uppföra återvinningscentral på industriområdet 
Vistorp i Förslöv alternativt Bokesliden 
 
 
Förslag till beslut 
 
Avskrivs från vidare behandling.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-02-02 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att kommunen ger NSR i 
uppdrag att uppföra en modern återvinningsstation på industriområdet Vistorp i Förslöv al-
ternativt i Bokesliden. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att 
delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommun-
fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att återvinningscentralen ska placeras på Bokesli-
den/Killerödsvägen norr om stationen i Förslöv (Dnr: KS 000770/2012). Med anledning av att 
beslut redan har fattats i ärendet föreslås medborgarförslaget avskrivas från vidare behand-
ling.   
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-02-02.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
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Datum: : 2019-04-25. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001064/2017 – 300 
 
 

Svar på medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget bifalles.  
 
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få med förslaget i 2020 
års investeringsbudget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-10-09 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att möjliggöra  
gångförbindelser i Vistorp, Förslöv. Föreslaget gångstråk ger en bra förbindelselänk till den 
nya stationen och har förutsättningar för att  bli ett populärt gångstråk. All mark där nya stigar 
ska anläggas ligger på kommunal mark. Befintliga stigar ligger delvis på privat mark.  
 
Medel kan tillsättas i investeringsbudgeten för Ram Fritidsanläggningar, förslagsvis 2020 för 
att genomföra detta förslag. Kostnaden beräknas till 250 000 kr för att uppföra ett gångstråk 
med ledmarkeringar och informationstavlor.  
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-10-09.  
 
Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Teknik och service.   
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Datum: 2019-05-08. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001060/2018 – 901 
 
 

Demokratiutveckling i Båstads kommun – förslag från kommunfullmäktiges 
presidium 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under kommunstyrel-

sen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 25 september 
2019 och innehålla förslag till reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska 
och verksamhetsrelaterade konsekvenser. 

2. Uppdragsbeskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig beredning för idrott 
och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen tar ställning till om det ska inrät-
tas ett fritids- och idrottsråd.  

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande styrdokument 
för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas med byaråden och inne-
hålla beskrivning av ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen 
ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019.  

4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan digitaliseras 
och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja åsiktsbildningen. Utredningen 
ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige senast den 18 december 2019. 

5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande av dialogmöten. 

6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. Kommunfullmäktiges 
budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra evenemanget. 

7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. Finansiering under 
2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov. För 2020 och fram 
till mandatperiodens slut utökas kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för 
att genomföra evenemangen. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 ett uppdrag att bevaka utvecklingen av 
demokratin och medborgarinflytande och arbetar aktivt för åtgärder inom områdena. Presidiet 
har utarbetat ett första program med aktiviteter som kan stärka den lokala demokratins ut-
veckling i Båstads kommun genom att bland annat inrätta fler medborgarråd, aktivt välkomna 
nyinflyttande och öka samverkan med den idéburna sektorn. 
 
Aktuellt 
Inom ramen för sitt demokratiuppdrag har kommunfullmäktiges presidium presenterat ett 
program för demokratiutveckling i kommunen. Övergripande handlar det om att bygga förtro-
ende genom att öka tilliten och delaktigheten med och mellan medborgarna, politiken och den 
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kommunala förvaltningen.  Utvecklingen ska vara ekonomiskt och administrativt hållbar. Ne-
dan presenteras en genomgång om hur presidiets förslag kan omsättas i praktiken, men det är 
av vikt att ta del av presidiets program för att förstå förslagens syfte.  
 

1.  Inrättande av nya medborgarråd 
Kommunala råd, även kallat medborgarråd, inrättas vanligtvis för att skapa en dialog mellan 
kommunens förtroendevalda och föreningar inom olika områden.  I demokratiutredningen Låt 
fler forma framtiden! (SOU 2016:5) framhålls bland annat att råden kan tillföra viktiga perspek-
tiv i kommunens beslutsprocesser. 
 
I Båstads kommun har råd varit en del av organisationen sedan 1970-talet och består idag av 
tre stycken: Tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet. Råden möjliggör för att 
dela information och föra överläggningar, men även för att samråda i viktiga ärenden inför 
beslut. 
 
Det ansvarsområde och det arbete som ska utföras av råden regleras i deras respektive regle-
mente, vilka ska fastställas i kommunfullmäktige. Det är av vikt att reglementets syfte och am-
bitionsnivå ställs i relation till de ekonomiska och verksamhetsrelaterade resurser som avsätts 
till rådet. Om det saknas resurser kommer råden ej att kunna genomföras enligt syftet.  
 

1.1 Kulturråd 
Frågan om det politiska ansvaret för kulturfrågor har varit föremål för överläggning i kom-
munfullmäktige under en längre period – främst genom demokratiberedningens initiativ inom 
området.  
 

Förslag Det är av vikt att ärendet kan slutbehandlas, och mot bakgrund av det föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning med tillhö-
rande reglemente för kulturrådet och konsekvensbeskrivningar för ekonomi och verksamhet-
en. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige i september 2019. 
 

1.2  Fritids- och idrottsråd 
Kommunfullmäktige har sedan 2015 i uppdrag att ta fram ett program för idrott och det rörliga 
friluftslivet. Det ska göras genom en tillfällig beredning som beräknas påbörja, och slutföra, sitt 
uppdrag hösten 2019. 
 

Förslag Kommunfullmäktige bör ej föregå den tillfälliga beredningens arbete med programmet, utan 
föreslås istället att besluta att inkludera frågeställningen om råd som en del av den uppdrags-
beskrivning som ska lämnas. Beredningen får därmed möjlighet att föreslå för kommunfull-
mäktige om det bör inrättas ett råd. 
 

1.3  Byarådslag 
 Att inrätta ett medborgarråd under kommunfullmäktige är ej vanligt förekommande i Sveriges 

kommuner, men det finns inget formellt hinder för att inrätta det. I likhet med övriga råd är det 
av vikt att frågan får utredas. 

 
Förslag  Mot bakgrund av det föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en utredning med 

tillhörande styrdokument för hur byarådslaget kan genomföras, samt dess eventuella konse-
kvenser för ekonomin och verksamheten. Utredningen ska samrådas med byaråden innan be-
slut i kommunfullmäktige i oktober 2019. 

 
2 Dialogplattform 

  Presidiets förslag att arbeta med E-demokrati, genom exempelvis en digital dialogplattform, är 
en komplicerad fråga som kräver utredningsarbete för att ta fram rätt metod för att uppnå 
syftet att stärka dialogen. I demokratiutredningen Låt fler forma framtiden framkommer att 
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medborgarförslag har haft en begränsad effekt på det demokratiska samtalet och åsiktsbild-
ningen, så presidiets intention ligger i linje med demokratiutredningen. 

 
Förslag Det är av vikt att avgränsa uppdraget och därav föreslås att förvaltningen i nuläget får i 

uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan förändras för att skapa en större del-
aktighet och främja åsiktsbildningen. Utredningen ska primärt fokusera på hur digital teknik 
kan användas men även beakta så att det inte understödjer utökat digitalt utanförskap. Utred-
ningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige senast december 2019. 

 
3 Dialogmöten 

 Presidiet vill enligt programmet skapa möten för att minska avståndet mellan politiken, 
förvaltningen och medborgarna. En metod som framhålls i det är att skapa dialogmöten där 
den politiska ledningen och förvaltningen träffar medborgarna.  

 
Förslag Att anordna dialogmöten ligger inom ramen för det uppdrag som nämnder och kommunsty-

relse kan arbeta med idag, och därför föreslås inga aktiva åtgärder just nu. Kommunstyrelsens 
presidium får ta del av programmets idéer och sedan besluta om det är något man vill formali-
sera till ett ärende och sedan bereda. 

 
3 Fullmäktigesammanträden 

 Det ligger inom ramen för presidiets uppgift att skapa goda mötesformer. En plan finns 
utarbetad inom ramen för det ansvaret och kommer successivt att verkställas, varvid inga be-
slut behöver fattas i frågan.  

 
4 Busstur för invånare ”Se din kommun genom ett bussfönster” 

 Båstads kommun har tidigare erbjudit uppskattade bussturer för intresserade invånare. Fokus 
för bussturerna har då varit kommunens utvecklingsområden, men även historia och kuriosa 
från bygden. 

 
Bedömningen är att en årlig busstur kan organiseras utan att det påverkar verksamheten nega-
tivt. Baserat på tidigare bussturer bedöms kostnaden uppgå till 10 000 kronor. 

 
Förslag Busstur nyinflyttade anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. Kommunfullmäk-

tiges ram utökas med 10 000 kronor för att genomföra evenemanget.  
 

5 ”Borgmästarkaffe” 
 Kommunfullmäktiges presidium vill välkomna nya kommuninvånare två gånger om året 

genom att informera om kommunen och samtidigt bjuda på fika. Kommunen är van vid att ta 
emot besökare och informera om verksamheten, vilket gör att det kan utföras inom ramen för 
det ordinarie arbetet. Kostnaden bedöms till 10 000 kronor (5000 kronor per tillfälle). 

 
Förslag Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. Finansiering under 2019 

sker genom kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov. För 2020 och fram till man-
datperiodens slut utökas kommunfullmäktiges ram med 10 000 kronor för att genomföra eve-
nemangen. 

 

6 Biblioteken och demokratin 
 Kommunens, och Sveriges, bibliotek är viktiga mötesplatser för invånare och har en väsentlig 

roll i den svenska demokratin. I bibliotekslagens andra paragraf framgår det att biblioteken 
syftar till att utveckla det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning. 

 
 Kommunfullmäktiges presidium vill att biblioteken är en aktiv aktörer när det gäller utveckling 

av den lokala demokratin. Projekten En bok, en kopp kaffe och en kanelbulle för 30 kr och inspi-
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rationsbokhyllor ska verka som inspiration till biblioteken men föreslås att ej vara föremål för 
beslut i kommunfullmäktige.  

 
Presidiet bör fortsättningsvis verka för att involvera biblioteken som en viktig aktör inom de-
mokratiområdet. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet för vidarebefordran till berörda parter inom förvaltningen, kommunfullmäk-
tiges och kommunstyrelsens presidium. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Demokratiutveckling i Båstads kommun – kommunfullmäktiges presidium 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
 



DEMOKRATIUTVECKLING I BÅSTADS KOMMUN  

Vid fullmäktiges aprilsammanträde 2109 reviderades KFs arbetsordning med bland annat 

tillägget att ”Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande och 

arbeta aktivt för nödvändiga åtgärder inom områdena”. 

Detta är ett stort ämne som spänner över ett mycket brett fält. Vi i presidiet tar oss an 

uppgiften med ödmjukhet och insikt att vi inte kan lägga fram ett fullödigt program. 

Däremot kan vi inleda en process att vidareutveckla vår demokrati i Båstads kommun.  

Bakgrund 

I Sverige har vi indirekt demokrati, som även kallas representativ demokrati. Där utser man 

representanter som fattar beslut i folkets namn. Dessa representerar medborgarna. Ett av 

demokratins nutida problem är att avståndet mellan representanterna (förtroendevalda) 

och de representerade (medborgarna) är stort och det är viktigt att det i en demokrati finns 

kommunikation mellan politiker och medborgarna. 

Båstads kommun behöver sina medborgare för att utveckla det lokala samhället och 

medborgarna behöver sina förtroendevalda och tjänstepersoner för att utveckla en service 

som skapar värde och dessutom värnar den lokala demokratin. Det samhälle vi ser idag på 

Bjäre är mycket skapat av enskilda personer och/eller grupper av medborgare, så det finns 

en lång tradition hos våra medborgare att aktivt medverka till att skapa ett innehållsrikt och 

attraktivt samhälle.  

Så medborgarnas inflytande och delaktighet i vår kommuns utveckling är en viktig fråga för 

oss alla, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett 

hållbart samhälle. 

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma 

resurser och fatta beslut om frågor som rör människors vardag. Vi politiker ska ta ansvar för 

de tjänster som kommunen har i uppdrag att se till att våra medborgare har tillgång till 

utförs. Men också skapa förståelse för kommunens uppdrag. Att ta ansvar för helheten och 

för att prioritera de gemensamma resurserna. Det innebär också ett synligt politiskt 

ledarskap och en förvaltning som främjar utveckling av en kultur där medborgare och 

civilsamhällets röst ses som en resurs för samhällets utveckling.  

Mål och syfte 

Det handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla medborgare 

har möjlighet att delta i det politiska arbetet och påverka den kommunala verksamheten. 

Social tillit och delaktighet är förutsättningen för en levande demokrati. Båstads kommun 

ska skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Båstads kommun genom samverkan både 

internt och externt mellan kommun, myndigheter, näringsliv och ideella sektorn. 

För att stärka kommunens roll i demokratiarbetet behöver samspelet med medborgarna 

utvecklas. Dessutom att se medborgarna som medspelare i demokratiutvecklingsarbetet. 



Det övergripande målet är – att bygga förtroende genom att öka tilliten och delaktigheten 

med och mellan medborgarna, politiken och den kommunala förvaltningen. 

 En viktig del i ett demokratiarbete är att finna former där medborgarna kan möta politik och 

kommunförvaltning, men också att medborgarna känner sig välkomna till dialog och samtal. 

Vi har i vårt arbete delat upp vårt övergripande mål i två delmål, nämligen: 

A. Att skapa fler möten. Detta är ett bra sätt att minska avståndet mellan politiken, 

förvaltningen och medborgarna. 

B. Att medborgarna känner sig genuint välkomna. Ett uppdrag för politiken och 

förvaltningen att utveckla sitt värdskap så att medborgarna känner sig välkomna. 

Våra utgångspunkter för denna plan som presenteras nedan är: 

- En hållbar tillits- och delaktighetsskapande process 

- Stödja det politiska arbetet och/eller förvaltningens arbete 

- Hållbart administrativt system 

- Hållbart ekonomiskt åtagande 

FÖRSLAG – att utveckla demokratin i Båstads kommun 

A. MÖTEN 

 

UNGDOMSRÅD 

Fullmäktige beslöt 2016 att inrätta ett Ungdomsråd. Dagens ledning för politiken och 

förvaltningen arbetar nu fram en handlingsplan för detta arbete, vilket vi med 

intresse ser fram emot. 

 

KULTURRÅD (rekommendation till kommunstyrelsen) 

Demokratiberedningen föreslog fullmäktige, hösten 2018, att inrätta en 

kulturnämnd. Fullmäktige begärde en konsekvensanalys. Vi ser nu att kostnaderna 

för politiken ökar med detta förslag och eftersom dessa kostnader inte är 

budgeterade kommer det att tära på kulturens begränsade tilldelade resurser. Ett 

sätt att tillvarata förslagets intentioner utan att nämnvärt tära på resurserna är att 

inrätta ett Kulturråd där kommunens kulturföreningar och privata kulturbärare ges 

plats tillsammans med kommunens kulturinstitutioner. Då skapar vi en mötes- och 

samtalsplats för kulturfrågorna. Våra kulturföreningar men även privata kulturbärare 

som bär upp mycket av våra kulturaktiviteter kommer här till tals. 

 

FRITIDS- OCH IDROTTSRÅD (rekommendation till kommunstyrelsen) 

Precis som kulturen behöver en plattform behöver fritidslivs- och 

idrottsföreningslivet en plattform och mötesplats. Detta kan ske i ett Fritids- och 

Idrottsråd där föreningar ges möjlighet att möta politiken och förvaltningen och föra 

en aktiv dialog och samtal i ärenden som just rör vårt fritids och idrottsliv. Dock bör vi 

avvakta den tillfälliga beredningen som ska ta fram ett program för Idrott och det 

rörliga friluftslivet. 



 

BYA-RÅDSLAGET (genomförs av KFs presidium) 

Under de senaste åren har det växt fram byaråd i många av våra tätorter i vår 

kommun. Dessa byaråd är ett utmärkt exempel på hur medborgarna tar tag i frågor 

som ligger dem varmt om hjärtat och berör sin tätorts/bys utveckling. För att stärka 

detta arbete inrättas en funktion under KFs presidium vars uppgift är att stödja, 

samverka, samtala och skapa konstruktiv dialog med byaråden i syfte att föra fram 

frågor/ärenden som berör byarna till den kommunala förvaltningen. Men också att 

inspirera varandra och ta lärdom av varandra. Byarådslagets utformning och 

arbetsmetoder utformas i dialog med byaråden. Uppstart – hösten 2019. 

 

DIGITAL DIALOGPLATTFORM (rekommendation till kommunstyrelse och förvaltning) 

Internationella erfarenheter visar att Sverige är bland de allra bästa när det gäller 

medborgarnas tillgång till nätet. Men Sverige har halkat efter i IT-utvecklingen när 

det gäller att erbjuda medborgarna arenor för att delta. Utmaningen är hur vi i 

Båstads kommun kan möta samhällsengagemanget på de sociala medierna och vad 

den egna hemsidan ska ha för roll i framtiden. Idag är kommunens hemsida 

traditionellt uppbyggd och fungerar framförallt som en informationskanal från 

kommunen till brukarna och medborgarna. Kan vi öppna upp vår hemsida för dialog 

genom någon form av IT-verktyg för just dialog? Dialog om kommunen pågår också 

på andra platser på nätet än den egna hemsidan. Detta innebär en utmaning som 

kommunen måste förhålla sig till. Politiker och tjänstemän måste/kan då vara aktörer 

och delta på dessa arenor och för det krävs strategier. 

 

Vi i presidiet anser det angeläget att vi för en politisk diskussion hur vi hanterar 

sociala medier, såsom A. Vill vi öppna för dialog på vår hemsida? B. Ska vår hemsida 

kompletteras med deltagande i sociala medier? C. Ska möjligheter skapas för dialog 

mellan politiker och medborgare via sociala medier? D. Vill vi hålla oss ajour om vad 

som diskuteras om Båstads kommun i sociala medier? 

 

Våra medborgarförslag skulle mycket väl kunna hanteras på en ”digital plattform” 

som är tillgänglig för alla. Detta innebär att de som vill kan ställa sig bakom ett 

medborgarförslag, vilket är önskvärt eftersom tyngden då ökar i förslaget om flera 

står bakom och det blir också effektivitet i hanteringen av förslagen. 

Vi i presidiet anser det av intresse att utveckla det vi kallar för E-demokrati där vi 

skapar nya arenor där medborgarnas behov är i centrum och där den interna 

förvaltningsstrukturen har fått ge vika för medborgarnas sätt att söka information. 

Men först behövs ett ställningstagande till bland annat de frågeställningar som anges 

ovan. Dessutom en ekonomisk och social konsekvensanalys.  

 

Dialogmöten  (rekommendation till kommunstyrelsen) 

Som ett komplement till att sända in medborgarförslag så bjuder 

kommunledningen/byarådet in allmänheten till dialogmöten för att just lämna 

kommunal information och svara på frågor om den kommunala verksamheten och 



lyssna på kommuninvånarnas idéer och uppslag. Dessa dialogmöten kan 

företrädesvis förläggas uti i våra tätorter. Värdar för dessa dialogmöten kan vara 

ortens byaråd. 

 

Fullmäktigesammanträdena (ansvarig KFs presidium) 

Presidiet har lagt fram ett handlingsprogram för att förbättra och utveckla 

fullmäktige så att de blir mera tittar och lyssnarvänliga. Men också underlätta arbetet 

för fullmäktigeledamöterna. Dessa förändringar kommer succesivt att genomföras 

under 2019 och 2020. 

 

B. VÄLKOMNA 

Ska vi nå fler medborgare som känner sig delaktiga i att tillsammans med oss skapa 

morgondagens samhälle så måste våra medborgare känna sig välkomna. Ska vi nå fler 

människor som vill bryta sin isolering eller vill vidga sin bekantskapskrets så måste vi i 

kommunen utveckla vårt värdskap så att våra medborgare känner sig välkomna. Vi 

måste finna många vägar och tillfällen att bjuda in våra medborgare till möten, 

evenemang, kaffestund mm.  

 

Här nedan anges några välkomnande aktiviteter: 

 

Se din kommun genom ett bussfönster (ansvarig KFs presidium) 

En gång om året bjuder kommunen in till en bussrundtur i och kring vår kommun. På 

denna rundtur informerar kommunen om vad som är på gång och vad som händer i 

olika delar av vår kommun. Start 2020.   

 

En bok, en kopp kaffe och en kanelbulle för 30 kr (ansvarig KFs presidium) 

Ett samarrangemang mellan kommunens bibliotek, bygdegårdarna, 

hembygdsföreningarna och pensionärsföreningarna. Alla hälsas välkomna till en 

kaffestund där boken står i centrum. Alla dessa kaffe- och bok-träffar sker i alla våra 

tätorter. Projektstart – våren 2020. 

 

”Borgmästarkaffe” (ansvarig KFs presidium) 

En gång i halvåret/året dukar vi upp vårt kaffebord för de som har flyttat in i vår 

kommun. De hälsas hjärtligt välkomna och där presenterar vi vår kommun, vårt rika 

fritidsliv och vår aktiva livsstil. Projektstart – hösten 2019. 

 

Inspirationsbokhyllor (ansvarig kommunens bibliotek) 

Trots att Båstads kommuns bibliotek har de största besöks/utlånings-siffrorna i vår 

region så är det alltför få som hittar till våra bibliotek, vilket är både en demokratisk 

brist och att många går miste om något som kommunen erbjuder alla. En 

försöksverksamhet inleds med inbjudande ”inspirationsbokhyllor” på platser som 

besöks av många medborgare i andra sammanhang. Dessa bokhyllor innehåller 

”lättillgänglig” litteratur och tidskrifter som skapar nyfikenhet hos besökarna och 



förhoppningsvis leder till att våra medborgare känner sig välkomna att ta steget till 

våra ordinarie folkbibliotek. Försöksplatserna kan vara en i Förslöv och en i Östra 

Karup. Ett levande bevis på att medborgarna har lust till läsupplevelser är Grevie 

Bibliotek. När biblioteket flyttades till ICA Nära steg utlåningsverksamheten med 300 

%. 

 

Avslutningsvis vill vi säga att tillit är ingen naturresurs, utan något som tar lång tid att bygga 

upp och måste underhållas för att inte försvinna. Vi i Båstads kommun har i grunden nära till 

varandra men tilliten mellan våra medborgare och oss politiker är inte självklart 

grundmurad. Vi måste anstränga oss för att öka tilliten. För om tilliten inte värnas slutar 

medborgarna känna ansvar för samhället och försöker åka snålskjuts på andra. 

Hur tillit skapas är komplext, men det handlar om att skapa ett samhälle där människan 

känner sig delaktig och rättvist behandlad, där hen har förtroende för maktutövningen i 

samhället och själv är beredd att ta ansvar. 

Detta förslag är ett litet steg i att öka tilliten och delaktigheten i vårt samhälle – Båstads 

kommun ett bättre sätt att leva. 

 

 

Båstad maj 2019 

Fullmäktiges presidium  

 

Thomas Andersson                            Jessica Andersson                      Helena Stridh 

Ordförande                                        1:e vice ordförande                    2:e vice ordförande 
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Datum: 2019-05-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Alexander E. Johanzon 

Dnr: KS 000391/2019 – 350 
 
 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, numrerade 1, 2, 3, 4, 5 
och 6 i ärendet, bifalls. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i viss mån styra 
trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta områden med begränsade ytor är 
det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även 
användandet av alternativa färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda 
cykel framför användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt förekommande 
och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgiftsbelägga parkeringsytor, vilket även är den 
trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar om.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2009-11-05, (dnr 1092/09-353) nivå för parkeringsavgifter och 
tidsvillkor för parkeringar i Båstads kommun. 2010-06-16 antog Kommunfullmäktige (dnr 
178/10-353) en mindre revidering, endast avseende maxtaxa för Malenbadets parkering som 
höjdes från 40 kr till 50 kr. Parkeringsavgifterna och tidsvillkoren från 2009-2010 är aktuella 
än idag. Gemensamt för alla avgiftsbelagda parkeringsytor i Båstads kommun är att de endast 
är belagda med avgift 1 juni till och med 31 augusti.  
Kommunfullmäktige antog 2018-02-28(dnr 001059/2017 -350) en revidering av avgifter och 
tidsangivelser för vissa parkeringsplatser. 
 
Förvaltningen har, dels genom upplysningar från allmänhet och några näringsidkare, samt 
genom egna iakttagelser identifierat vissa parkeringsytor som har hög beläggning och låg ro-
tation. Detta medför att tillgängligheteten till parkeringsytan är låg. För dessa identifierade 
ytor bedömer förvaltningen att en tydligare trafikreglering genom en höjning av befintliga par-
keringsavgifter kan få positiva effekter på trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. De iden-
tifierade parkeringsytorna är: Asfalterade parkeringen vid Badhusparken/hamnen (1), Båstad 
hamn (2), Centrum parkeringen (3) ,Torekovs hamn (4), Parkeringsplats Malenbadet (5) och 
Parkeringsplats Prästliden (6). 
 

Aktuellt 
1. Parkeringsytan vid Badhusparken är i dag reglerad 1 juni till den 31 aug med max 4 

timmars parkering á 20 kr per timme under tiden 10.00 – 06.00. En del av parkeringen 
(öster om bommen) är upplåten genom avtal till Hotell skansens verksamhet. Denna 
del är inte reglerad med tid eller avgifter. Eftersom det pågår ett arbete att ta fram en 
ny detaljplan för hamnområdet, parkeringsytan inkluderad, samt att arrendeavtalet 
med ”hamnen” löper ut april 2019 föreslås den östra delen om bommen lämnas utanför 
detta ärende för att hanteras i samband med ovanstående. Stora delar av året har as-
faltparkeringen hög beläggning med låg tillgänglighet. Ett rimligt antagande är att par-
keringsytan till stora delar försörjer hotellets verksamhet som konferensparkering och 
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personalparkering tiden utanför 1 juni till 31 aug. Önskemål om bättre tillgänglighet 
har framförts till förvaltningen från andra aktörer i området.  Förslagsvis höjs dagens 
timtaxa från 20 kr till 35 kr med avgift 10.00-06.00. 
 

2. Parkeringsytan vid Båstad hamn är i dag reglerad 1 juni till den 31 augusti med max 4 
timmars parkering á 15 kr per timme under tiden 10.00 – 06.00. Under högsäsong har 
parkeringsytan hög beläggning med låg tillgänglighet. Önskemål om bättre tillgänglig-
het har framförts till förvaltningen från bland annat allmänheten.  Förslagsvis höjs da-
gens timtaxa från 15 kr till 20 kr med avgift 10.00-06.00 mellan datum  1 juni till den 
31 augusti. 

 
3. Centrumparkeringen vid biblioteket/Agardh är idag uppdelad i två parkeringar. Den 

norra delen är reglerad året runt med 2 timmars avgiftsfri parkering med p-skiva mel-
lan 08.00-20.00. Den södra delen (vid återvinningsstationen) är oreglerad, vilket inne-
bär 24 timmars avgiftsfri parkering, året runt. Det finns ett KF beslut som antogs 2018-
02-28(dnr 001059/2017 -350) att även den södra delen ska ha 2 timmars avgiftsfri 
parkering med p-skiva mellan 08.00 – 20.00. På grund av problem för personal vid Bå-
stad biliotek samt Akademi Båstad  med brist på parkeringsplatser togs skyltarna ned 
då beslutet inte kunde utföras.  En justering av södra parkeringen avseende tid bör 
kunna möjligöra parkeringsreglering. Förslaget är att södra parkering reglering med  
parkering med p-skiva mellan 08.00 -20.00 endast ska gälla tiden 1 juni till 31 augusti. 
Denna åtgärd kommer att bidra till ökad tillgänglighet samt rotation på parkeringsplat-
ser även på den södra parkeringen. 
 
 

4. Den stora parkeringsytan vid hamnen i Torekov är i dag reglerad med 24 timmar och 
avgift 10.00-06.00, 1 juni – 31 aug á 20 kr per timme. Vid fint väder på sommaren som 
genererar många besökare till Hallands Väderö räcker inte parkeringsytan till. Det 
finns parkeringsytor som är avgiftsfria i relativ närhet, exempelvis vid busstorget, och 
genom en tydligare reglering är avsikten att få personer att avstå från att köra ner till 
hamnen. Förslagsvis lämnas tidsregleringen för parkeringsytan oförändrad medan av-
giften höjs från 20kr till 35 kr per timme på parkeringsytan Torekov hamnplan(inre 
hamnparkeringen). För att styra trafiken till parkeringsytan Torekov stora föreslås den 
får en lägre avgift, 30 kr/timme dvs. en höjning från tidigare 20 kr/timme.  
 

5. Parkeringsytan vid Malenbadet är i dag reglerad 1 juni till den 31 augusti med max 24 
timmars parkering á 10 kr per timme under tiden 10.00 – 06.00 med max 50kr/dygn. 
Under högsäsong har parkeringsytan hög beläggning med låg tillgänglighet. Förslagsvis 
höjs dagens timtaxa från 10 kr till 15 kr med avgift 10.00-06.00 med max 55 kr/dygn 
mellan datum  1 juni till den 31 augusti. 
 

6. Parkeringsytan vid Prästliden är i dag reglerad 1 juni till den 31 augusti med max 24 
timmars parkering á 10 kr per timme under tiden 08.00 – 22.00 med max 50kr/dygn. 
Under högsäsong har parkeringsytan hög beläggning med låg tillgänglighet. Förslagsvis 
höjs dagens timtaxa från 10 kr till 15 kr med avgift 08.00-22.00 med max 60 kr/dygn 
mellan datum  1 juni till den 31 augusti. 
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Konsekvenser av beslut 
 
 
Samhälle 
Ett rimligt antagande är att dessa trafikregleringsåtgärder kommer att bidra till att det sker ett 
ökat använde av alternativa färdmedel (kollektivtrafik, cykel).  En ökad tillgänglighet till parke-
ringsplatser förväntas också uppnås och därmed tillgänglighet till handel och andra verksam-
heter i närheten av parkeringsytorna. Ett annat rimligt antagande är att, det under ”icke högsä-
song”, i högre utsträckning kommer att parkeras bilar på avgiftsfria parkeringsplatser och 
längs med gator som ger sådan möjlighet. Detta i sig är ingen ny företeelse då det normalt sker 
under högsäsong. Parkeringsytan vid idrottsplatsen (Örebäcksvallen) kan komma nyttjas i 
större utsträckning vilket kan påverka föreningens verksamhet. Dock äger föreningen genom 
avtal med kommunen rätt att reglera parkeringsytan om det skulle behövas. 
 
Verksamhet 
I det fall beslut fattas om förändring av avgifter behövs uppdatering göras av lokala trafikföre-
skrifter samt uppdatering av digitala och analoga(biljettautomat) biljettlösningar.   
Arbetsgivare och verksamheter (däribland Båstads kommun) som nyttjar aktuella parkerings-
ytor som personalparkering kommer sannolikt uppleva tillkommande regleringar som negativt 
för deras personal.   
 

Ekonomi 
Det uppstår en marginell investeringskostnad på ca 20 tkr för uppdatering av mjukvara i bil-
jettautomater. Driftkostnaderna bör inte påverkas nämnvärt. 
 
Förvaltningens förslag om trafikreglering för vissa parkeringsytor året runt medför att förvalt-
ningens inköp av bevakningstimmar för parkeringsövervakning är oförändrad.  ”Idag” köper 
Båstads kommun ca 1200 bevakningstimmar (för 400 tkr) från Securitas varav ca 1000 tim-
mar fördelas på sommarperioden juni till och med augusti. Summerat medför förvaltningens 
förslag om trafikregleringsåtgärder en investeringskostnad om ca 20 tkr och den årliga drifts-
kostnaden om 500 tkr är densamma. 
 
Hur trafikregleringsåtgärderna påverkar intäkterna är underordnat syftet med regleringarna 
och det verkliga resultatet kommer främst att bero på beläggningsgraden på parkeringarna 
som i sin tur kommer beror på antal besökare och personbilar som kommer till platserna.  
 
 
Teknik och service 
Alexander E. Johanzon, Trafik- och Gatuingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Sammanställning nuvarande och föreslagna trafikregleringar 
 
 
 



Bilaga 1: Sammanställning nuvarande och föreslagna trafikregleringar
Kommunfullmäktige 2019-xx-xx

Rev. 1/2019-05-06 Dnr: 000391/2019-350

Parkeringsplats P-tid Avgift Avgiftstid Maxbelopp Säsong P-tid Avgift Avgiftstid Maxbelopp Säsong

Prästliden 24 h 10 kr/h 08.00-22.00 50 kr/dygn 1/6-31/8 24 h 15 kr/h 08.00-22.00 60 kr/dygn 1/6-31/8
Torekov stora 24 h 20 kr/h 10.00-06.00 100 kr/dygn 1/6-31/8 24 h 30 kr/h 10.00-06.00 120 kr/dygn 1/6-31/8

Torekov hamnplan 24 h 20 kr/h 08.00-22.00 1/6-31/8 24 h 35 kr/h 08.00-22.00 120 kr/dygn 1/6-31/8

Malenbadet 24 h 10 kr/h 10.00-06.00 50 kr/dygn 1/6-31/8 24 h 15 kr/h 10.00-06.00 55 kr/dygn 1/6-31/8

Båstad hamn 4 h 15 kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8 4 h 20 kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8
Badhusparken 4 h 20 kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8 4 h 35 kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8

Båstad Torg Turistbyrå 2 h p-skiva 08.00-18.00 1/1-31/12 Oförändrad

Båstad Torg Torgkiosk 2 h p-skiva 08.00-18.00 1/1-31/12 Oförändrad

Centrumparkering söder 2 h p-skiva 08.00-20.00 1/1-31/12 Oförändrad
Centrumparkering norr 2 h p-skiva 08.00-20.00 1/1-31/12 2 h p-skiva 08.00-20.00 1/6-31/8

Båstad järnvägsstation 24 h Oförändrad

* 6-8 p-platser mot torgkiosken /victoria har i dag 1 timmes parkering med p-skiva

** Mellan 1/9-31/5 regleras parkeringsytan med 2 timmar avgiftsfri parkering med p-skiva. 08.00 - 20.00

*** I brist på alternativa p-platser till personal för Bibliotek samt Akademi Båstad togs skyltar ned i avvaktan på annan lösning
v= vardagar

Fet, kursiv text innebär nya eller förändrade villkor

Utanför avgiftstid är det fri parkering

Nuvarande trafikreglering Föreslagen ny trafikreglering
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190509\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

 

Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS000739/2018 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115, reviderad 20190506 (bilaga 1) 
Medfinansieringsavtal – Lv 115 genom Båstad tätort, Uppdragsnummer 15577 
 

Samråd har skett med: 
Planavdelningen  
Stadsarkitekt 
 

Medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder längs 
Köpmansgatan/Hallandsvägen (väg 115), reviderad 20190506 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering av projektet både avseende 
trafiksäkerhet och utformning, med 5 Mkr 2019(i enlighet med tidigare beslut) samt 10 
Mkr 2020. 

2. Investeringsmedel med 10 Mkr avsätts för projektet 2020 och hanteras enligt ordinarie 
investeringshantering. Driftbudget för 2020 och framåt utökas med 50 000 kr/år för 
utökat skötselbehov. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna 
Medfinansieringsavtal– Lv 115 genom Båstad tätort, Uppdragsnummer 15577 och 
returnera detsamma till Trafikverket. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En helhetssyn på Köpmansgatans utformning har genomförts under våren för att försöka få till 
en så tilltalande och ekonomiskt försvarbar utformning som möjligt, som fortfarande godkänns 
av Trafikverket som är projektledare för ombyggnadsprojektet. Samtliga extra kostnader för 
extra insatser utöver trafiksäkerhet tas av Båstads Kommun. Detaljerat ritningsunderlag för 
projektet är under framtagande, sammanfattning av åtgärder presenteras i bilaga 1. De stora 
förändringarna sedan tidigare förslag är följande: 
 

 Den dubbelriktade cykelvägen + gångbana på norra sidan mellan Agardhsgatan och 
Havsbadsvägen utformas enligt följande: cykelbana i asfalt, gångbana i 350x175 mm 
plattor i tvärsledd, längsledd över korsningar som samtliga blir upphöjda. 

 Södra sidan byggs om med 350x175 mm plattor och några träd mellan Fridhemsvägen 
och Korrödsvägen. Ingen åtgärd vid korsning med Friluftsvägen. 

 Två rader smågatsten längst ut på den 6,9 meter breda gatan, på bägge sidor längs de 
ombyggda sträckorna. 

 Rak kantsten längs hela de ombyggda sträckorna.  
 Fridhemsvägen byggs om med allé och GC-väg på östra sidan. 
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 Upphöjt övergångsställe med cykelöverfart även vid Havsbadsvägen, vilket innebär att 
känslan av  ”Båstad centrum” börjar där. 

 Busshållplatser vid Kungsbergsvägen flyttas 70 meter österut till Malens 
torg/Stationsterassen, utförs upphöjda och handikappvänliga. 

 
Sedan tidigare ingår följande i projektet: 

 Cirkulationsplats i korsningen Fridhemsvägen/Köpmansgatan som är estetiskt 
tilltalande och blir navet för trafiken i Båstad tätort. Tre parkeringsytor vid korsningen 
försvinner och ersätts med parkeringar längs Fridhemsvägen.  
Den estetiska utformningen vid cirkulationsplatsen är nu fastställd. 

 Vänstersvängfält i korsningen Rivieravägen/Hallandsvägen. 
 Dubbelriktad upphöjd GC-väg på norra sidan av Köpmansgatan mellan Agardhsgatan 

och Havsbadsvägen, där cyklister har företräde i korsningarna. 
 Flytt av övergångsställen vid Kungsbergsvägen, Havsbadsvägen, Korrödsvägen och 

Rivieravägen samt upphöjning av övergångsställen vid Kungsbergsvägen och 
begravningsbyrån(flyttat från Korrödsvägen). 

 
Bakgrund 
Trafikverket har i samarbete med Båstads kommun tagit fram trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
på del av Köpmansgatan/Hallandsvägen, från Agardhsgatan i väster till Rivieravägen i öster. 
Åtgärderna grundar sig delvis på en tidigare utredning från 2007 som togs fram av Båstads 
Kommun och dåvarande Vägverket. Anpassningar har nu gjorts med hänsyn till ändrade 
regelverk som främjar cykeltrafik samt ökad trafik på Rivieravägen. En översyn av 
övergångsställen på sträckan ingår också i projektet. 
 
Tidplan 
Byggnadsarbeten beräknas starta i september 2019 och avslutas senast 31 maj 2020. 

 
Ekonomi 
Total kostnad för projektet beräknas till 25 Mkr. Båstads kommun har budgeterat 5 Mkr 2019 
för detta projekt. Trafikverket står för 10 Mkr av investeringskostnaden. Resterande kostnader 
på 10 Mkr kräver utrymme i investeringsbudgeten för 2020. 
Ökad driftkostnad för skötsel av träd och plattsättning beräknas till 50 000 kr/år. 
 
 
 
 
Båstad 2019-05-06 
 
 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
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Ärendenummer 

Trafikverket TRV2018 

Xxx xxx 

  

  
 

   
 

Medfinansieringsavtal– Lv 115 genom Båstad tätort  
Uppdragsnummer 15577 

 

 

 
Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Syd, , nedan Trafikverket 
 
Båstads kommun, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
Grundutförande: Den lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. Begreppet 
används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar/utökningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med 
medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden. 
 
Avtalet avser planläggningsprocess och produktion av Lv 115 genom Båstad tätort.  
 
Lv 115 genom Båstad har under lång tid haft problem gällande tillgänglighet, trafiksäkerhet samt dålig 
anpassning i gaturummet. Standarden på befintlig gc-bana (där sådan finns) är mycket varierande. 
I samband med att den nya järnvägsstationen i Hemmeslöv öppnade, 2,5 km nordost om Båstad, har 
Köpmansgatan/Lv 115 fått en mer central betydelse som förbindelselänk. 
 
Genom Båstad tätort går lv 115, som enda alternativ för trafik som ska till mål i centrala Båstad eller 
vidare genom Båstad. Trafikmängderna varierar stort under året. Under stora delar av året är 
trafikmängderna små till måttliga medan det under de absoluta högsommarveckorna är intensiv trafik 
genom staden. Efter öppnandet av tunneln genom Hallandsås och flytt av tågstationen har även 
busstrafiken ökat. 
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Gaturummets bredd och utformning genom tätorten är olika längs olika delar av gatan. Idag finns 
ingen enhetlig separering av gång- och cykelvägstrafiken och standarden varierar. Det finns ett behov 
av sammanhängande stråk för gång och cykel utefter hela Köpmansgatan samt ett behov av att säkra 
gång- och cykelpassager. De oskyddade trafikanterna ska prioriteras. 
 
Längs Köpmansgatan finns många in- och utfarter. Det finns ett behov av att inventera och utreda om 
det går att minska antal in- och utfarter. Det finns även behov av att förbättra utformningen på vissa 
korsningspunkter där det i dagsläget råder framkomlighetsproblem främst under sommartid. 
Olycksstatistiken visar 129 olyckor längs Köpmansgatan, med en koncentration av trafikolyckor med 
oskyddade trafikanter vid Lyckantorget. 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
Ökad framkomlighet 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
ÅVS Lv 115/Köpmansgatan genom Båstad, 2015-11-13 
Båstad kommun- Åtgärdsförslag, 2007-12-19 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan 
för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden. 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket äger och ansvarar för. 
 
Projektets mål är att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna och skapa bättre 
framkomlighet för alla genom Båstads tätort. Köpmansgatan genom Båstad är smal och det är svårt 
med framkomligheten, speciellt sommartid. 
Genom att anlägga en dubbelriktad gång- och cykelväg på havssidan av Köpmansgatan mellan 
Agardhsgatan och Havsbadsvägen med upphöjda passager vid korsande sidovägar skapar man en 
säkrare trafikmiljö för samtliga. En cirkulationsplats i centrum gör att framkomligheten blir bättre och 
att trafiken flyter bättre. I öster vid Rivieravägen behöver säkerheten stärkas för de som ska svänga 
vänster in på Rivieravägen. Där anläggs ett vänstersvängfält och en busshållplats flyttas. 
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 
 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
Åtgärd 1 och 4 Åtgärder på Köpmansgatan Lv 115.  
 
 Åtgärder i den kommunala infrastrukturen 
Åtgärd 3 Åtgärder på Fridhemsvägen.  
 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till ca 25 000 tkr i prisnivå 
(2018-06). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt/ kalkyler och är preliminära. 
De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och 
platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
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Nr. Åtgärder Ansvarig för 

utförandet

Trafik-

verket 

(tkr)

Båstad 

kommun 

(tkr)

Summa 

(tkr)

1 Produktion  Lv 115 Båstad tätort Trafikverket 9 000 9 000

2 Trafikverkets interna kostnader och byggplatsuppf (10%). 1 000 1 000

10 000 10 000

3 Åtgärder och beläggning på Fridhemsvägen(kommunal väg) Trafikverket 2 000 2 000

4 Tillägg utöver grundutförande i och runt cpl. och övrig 

stadardhöjning (åtgärd 1)

Trafikverket 11 500 11 500

5 Projektering av 3 och 4. Trafikverket 100 100

6 Trafikverkets interna kostnader och byggplatsuppf (10%). Trafikverket 1 360 1 360

7 Besiktningskostnader Trafikverket 50 50

15 010 15 010

10 000 15 010 25 010Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal

Finansiär

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

Åtgärder utöver ursprunglig omfattning/grundutförande för anläggningen

SUMMA

  
 

 

Grundutförande och tillägg 

Projektet är kostnadsberäknat till ca 25 000 tkr för produktionen. Trafikverket tillför totalt 9 000 tkr 

för produktion till Åtgärd 1. Medfinansieringen från Båstad kommun avser en utökning av projektets 

ursprungliga omfattning. 

 

Åtgärd 3-5 utgör åtgärder och kostnader utöver ursprunglig omfattning/standard för anläggningen. 

Denna del medfinansieras till 100% av Båstad kommun.  

 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna 
totala kostnader.  
 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt §5 om det inte 
påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som omfattas av detta avtal §5 

och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga möten och får 

ta del av erforderligt material för genomförande av uppgifterna enligt §5. 
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3. Trafikverket löser erforderlig mark för åtgärd 1, utöver av Kommunen ägd mark vid 
kontraktstecknade och eventuell mark som och överenskommelser som kan behövas på 
inlandssidan av Köpmansgatan.  

4. Trafikverket ansvar för upphandlingen av åtgärderna enligt §5. 
5. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
6. Trafikverket ansvarar för byggplatsuppföljning. 
7. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift och 

underhåll samt eventuell förnyelse av cirkulationsplatsen med undantag av konstutsmyckning. 
8. Trafikverket ansvarar för att framtida drift och underhåll av åtgärd 1. 
 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas för åtgärderna som Kommunen ansvarar för. 
2. Kommunen ansvarar för att tillsätta bevakande projektledare som kommer att fungera som 

kontaktperson vid frågor. 
3. Kommunen svarar för att dialog förs med Skånetrafiken 
4. Kommunen tillhandahåll kostnadsfritt mark som behövs för projektets genomförande som man 

idag är ägare till. 
5. Kommunen tar fram handlingar och uppgifter för del 3 och 4 inför upphandlingen. 
6. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av konstutsmyckningen inklusive tillhörande 

belysning i cirkulationsplatsen. 
7. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av planteringar som utförs i projektet. 
8. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av ytor utanför vägområdet som åtgärdas i projektet. 
9. Kommunen ansvarar för skötsel av betongplattytor och smågatstensytor på Köpmansgatan. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Trafikverkets budget för projektet är låst till 10 000 tkr och när anbuden för entreprenaden har 
inkommit, ska en avstämning av projektets kostnad ske. En diskussion om projektet omfattning, 
behov av begränsningar ska ske innan kontrakt tecknas. Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 
bedömd totalkostnad och parterna inte kan överenskomma om annan lämplig omfattning ska 
respektive part ges möjlighet till att avbryta projektet. 
 
I de fall projektet avbryts står respektive part för de kostnader inom sitt ansvar som dittills nedlagts. 

§9 Betalning 

Trafikverket fakturerar löpande i takt med att kostnaderna upparbetas. 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider tekniskt och 
tidsmässigt. Rapporteringen sker ca. en gång i månaden genom deltagande på byggmöten och via 
protokoll från dessa. 

§11 Tidplan  

Produktionen är planerad att utföras hösten 2019 och avslutas våren 2020.  
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§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av:   
 

1. att båda parter undertecknat avtalet senast 2019-06-10 
2. att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet senast 2019-06-04 
3. att åtgärden inte kräver vägplan 

 
Om avtalet inte träder i kraft, kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills genomförda och 
upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §5 och 6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga. 
 
Risk och hantering av skador ska regleras mellan parter och krav ska ställas på att entreprenören 
uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
lag. 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
________________________ ________________________ 
Trafikverket (Namnförtydligande)  Båstad kommun (Namnförtydligande) 
 



Vänstersvängfält på 
väg 115 till Riviera 
samt dubbelriktad 
GC-väg till korsning 
med Stationsterassen

Trafiksäker och 
visuellt tilltalande 
Cirkulationsplats 
vid Fridhemsvägen

Nya lägen för 
övergångsställen

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115 – Översikt av åtgärder 
enligt tidigare beslut

Dubbelriktad upphöjd GC-väg från 
Agardhsgatan till Havsbadsvägen

1
Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115



13 700 -14 000 i normalsektionen

850-
1150    2100 6500 2500     1350

Fastighetsgräns

Gångbana, betongplattor 350x175 mm

Dubbelriktad cykelväg, asfalt

Kantsten, natursten visning 100

2 rader gatsten

Fastighetsgräns

Gångbana, betongplattor 350x175
Möbleringszon, betongplattor

Kantsten, natursten visning 100 
2 rader gatsten

Sektion öster om Sjövägen

Gata asfalt 

Rev. 2019-05-06

Flerbostadshus Enbostadshus

Gatubredd 6900

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115 – tillkommande 
utformning och gestaltning

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
2

HavssidaLandsida



1150     2100 6500 2500     1350

Gångyta framför 
butiker,
Betongplattor 350x175 
mm

Kantsten, natursten 
visning 100

2 rader gatsten (bägge 
sidor)

P
ar

ke
ri

n
gs

fi
ck

a,
 g

at
st

en Fastighetsgräns

Gångbana, betongplattor 350x175 mm

Dubbelriktad cykelväg, asfalt

Kantsten, natursten visning 100

2 rader gatsten (bägge sidor)

Sektion väster om Sjövägen

Gata asfalt

Gatubredd 6900

Rev. 2019-05-06

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115 – tillkommande 
utformning och gestaltning

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
3

HavssidaLandsida



Upphöjt 
övergångsställe/cykelöverfart 
vid Havsbadsvägen

Plattsättning av gångstråk, två rader 
gatsten i gatan samt rak kantsten vid 
dubbelriktad upphöjd GC-väg från 
Fridhemsvägen till Havsbadsvägen

4
Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115 – Översikt 
tillkommande utformning och gestaltning

Plattsättning av gångstråk, två rader 
gatsten i gata, rak kantsten samt 
trädplantering på södra sidan från 
Fridhemsvägen till Korrödsvägen

Allé och GC-väg 
på östra sidan av 
Fridhemsvägen 

Busshållplatser Kungsbergsvägen
flyttas till nytt läge vid Malens Torg 
och utförs handikappanpassade.
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Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000383/2019 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Layout (Bilaga 1) 
Sponsoravtal (Bilaga 2) 
 

Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunjurist 
 

Sponsoravtal för utegym vid Malen i Båstad 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Sponsoravtal för utegym vid Malen godkänns. Teknik- och Servicechef får i uppdrag att 
underteckna Sponsoravtal och returnera detsamma till Hotell Riviera Strand AB. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Malens utegym, beläget i Malenskogen vid Malenbadet, har varit i behov av uppgradering 
sedan en tid tillbaka. Efter en besiktning av utegymmet hösten 2018 togs beslut om att 
samtliga redskap måste tas bort för att inte riskera att utrustningen skall orsaka skada på 
användare av utegymmet. Utegymmet skall nu rustas upp med modern utrustning som 
uppfyller dagens krav på säkerhet och funktion. Den strategiska placeringen av utegymmet 
med närhet till motionsslingor, utebad, strand och skog medför att utegymmet är mycket 
frekvent använt av både boende i kommunen och besökare. Önskemål finns från näringsidkare 
att utöka antalet redskap och höja standarden på utegymmet utöver vad kommunen normalt 
installerar. 
 

Bakgrund 
Efter en besiktning av utegymmet hösten 2018 togs beslut om att samtliga redskap måste tas 
bort för att inte riskera att utrustningen skall orsaka skada på användare av utegymmet. Olika 
typer av utegym som kan ersätta det gamla på samma plats har analyserats och diskuterats 
inom organisationen samt i Familjen Helsingborgs nätverk för fritidschefer. Det bästa valet för 
vår utsatta, havsnära miljö innebär en statushöjning men överskrider vår budget på 200 tkr. 

 
Tidplan 
Montage av det nya utegymmet beräknas ske i juni 2019. 
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Ekonomi 
I investeringsramen Ram fritidsanläggningar är det avsatt 200 tkr för detta projekt 2019.  
 
Total kostnad för projektet beräknas till 350 000 kr utan sponsorer:  

  Kostnad  

Utrustning 233 000 

Montage av leverantör 58 000 

Markbearbetning/besiktning 30 000 

Summa  321 000 

 
 
Utöver detta sponsoravtal har även överenskommelse skett om utförande av montage, som 
kommer att ske under överinseende av vår egen personal. Kostnaden blir då med sponsorer: 

  Kostnad  

Utrustning 143 000 

Montage 10 000 

Markbearbetning/besiktning 30 000 

Summa  183 000 

 
 
 
Båstad 2019-05-06 
 
 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
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Datum: 2019-05-06  Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000028/2018 - 903 

 
 
Politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i för- och grundskoleorganisationen. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

att en politisk styrgrupp inrättas för fastighetsinvesteringar som överstiger 10 miljoner inom 
för- och grundskoleorganisationen. 

att politiskt består styrgruppen av ordförande, 1:e och 2:e vice ordföranden från Kommunsty-
relsen och från Utbildningsnämnden. 

att styrgruppen följer upp fastighetsinvesteringarnas status och resultat avseende ekonomi, 
tidplan och funktion. 

att styrgruppen har mandat att besluta om eventuella förändringar av fastighetsinvesteringar-
nas omfattning och kvalitét inom beslutad budget av kommunfullmäktige. 

att beslut i kommunstyrelsen ”§ 90 2018-04-04 politisk styrgrupp för framtida investeringar i 
skolorganisationen avseende kommunstyrelsens ansvarsområde” upphävs. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har flera pågående och kommande byggprojekt inom området Barn och 
skola. Flera av dessa är en följd av att förskole- och grundskolestruktur för norra och södra 
sidan i Båstads kommun är beslutad för att säkerställa en hållbar skolorganisation. Beslutet 
togs i Kommunfullmäktige den 2019-03-27. Bland annat pågår ombyggnad och projektering 
för nybyggnad på Förslövs skola, planering för ny skola i Västra Karup och utredning kring 
Strandängsskolans disponering och fördelning. 
 

Med en politisk styrgrupp får det fortsatta arbetet med fastighetsinvesteringar stöd och inrikt-
ning. Bland annat underlag inför beslut av de olika faserna i investeringsprocessen avseende 
idé- och förstudie, programhandlingar, projektering och genomförande.  
Styrgruppen får också löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvestering-
ar avseende status, tidplan, ekonomi och funktion. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 att inrätta en styrgrupp för fastighetsinvesteringar i 
skolorganisationen. Det beslutet upphävs då en ny mandatperiod har börjat med nya ledamö-
ter i nämnderna. 
 

 

Bakgrund 
Utredning för att ta fram en skolorganisation för en tidsenlig och likvärdig utbildning har på-
gått under flera år. Utbildningsnämnden beslutade 2019-02-12 om en likvärdig förskole-och 
grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun 2019-2023. 
 
Förslaget som antogs innebär bland annat nybyggnation av F-6 skolor i Förslöv och Västra 
Karup, ny struktur för grundskolan i Båstad samt nya förskolor i Västra Karup och Båstad. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-24 att bevilja investeringsmedel och bilda styrgrupp 
till program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola F-6.  
2018-04-04 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för framtida investe-
ringar i skolorganisationen avseende kommunstyrelsens ansvarsområden. 
 
Styrgruppen har följt projektet fram tills det att den upplöstes i samband med att Båstads 
kommun fick ett nytt styre i september 2018.  För att försäkra att behovet av fastighetsinveste-
ringar i förskole- och grundskolorganisationen får en bred politisk förankring, behövs en poli-
tisk styrgrupp utses för det fortsatta arbetet med fastighetsinvesteringar i skolorganisationen. 
 
Styrgruppen samordnas av kommunens fastighetsstrateg som blir projektsamordnare som 
organiserar och planerar styrgruppens möten. Fastighetsinvesteringarna planeras in i budget-
processen och beslutas i olika faser.  
Fasernas är ide´- förstudiefas, programfas, projekteringsfas och genomförandefas. 
 
Syfte 
Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar projektets målsättning avseende 
funktion, tid och ekonomi. 
 
Mandat 
Styrgruppens mandat är att besluta eventuella förändringar av fastighetsinvesteringarnas om-
fattning och kvalitét inom beslutad budget av kommunfullmäktige. 
 
Tidplan 
Styrgruppen träffas regelbundet och sammankallas vid behov i de olika faserna för projekten. 

 
Sammansättning 
Styrgruppen består av: 
Ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande från Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden. 
Byggprojektledare, Skolchef, Teknik och servicechef och representant från verksamheten ex 
rektor. 
 
Byggprojektledaren är föredragande. 
 
Ekonomi 
Styrgruppens arbete sker inom kommunstyrelsens ram. 
 
 
Jan Bernhardsson    
Teknik och servicechef    
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Barn och skola 
Ekonomiavdelningen 
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Datum:  2019-05-07. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000378/2019 – 200 
 
 

Strategiskt förvärv norr om nya stationen  
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättade förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, kommande del av 
Hemmeslöv 5:14, varigenom kommunen förvärvar ca 7 000 kvm tomtmark och ca 3,8 hektar 
strategiskt belägen mark för verksamheter av Båstad Tuvelyckan AB.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har i samförstånd med avdelningen för samhällsbyggnad under tid fört för-
handlingar med Båstad Tuvelyckan AB för att säkerställa att kommunen får rådighet över mark 
norr om nya stationen i Båstad. Förhandlingen har utmynnat i två förslag till köpeavtal som har 
godkänts och undertecknats av företrädare för Båstad Tuvelyckan AB. 
 
Förvärvet säkrar mark av strategisk betydelse för kommunen. Det ena omfattar ca 3,8 hektar 
mark som i ÖP 2018 pekas ut som lämplig för verksamheter.  Det andra förvärvet omfattar ca 
7 000 kvm tomtmark avsedd för kommunal service, såsom förskola och LSS, inom kommande 
etapp av området Tuvelyckan.  

 
Förvärven är strategiska, det vill säga att användningen av marken är mer eller mindre långsik-
tig och att den är viktig för kommunen att äga.  
Det föreligger vid avtalstecknande inget behov av att bygga ytterligare en förskola i området 
men ett framtida behov förväntas uppstå under tid med stöd i planerad utbyggnad och därtill 
hörande befolkningsprognos.  Att kommunen i det läget har rådighet över situationen och kan 
möta efterfrågan är viktigt.   
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Marken som förvärvas i syfte att utvecklas till verksamhetsmark utgör en resurs som kommer 
att nyttjas omgående då kommunen saknar tomter att erbjuda företag som vill etablera sig i 
kommunen.   
 
Båda förvärven har gjorts beroende av att fastighetsbildning genomförs. Det köpeavtal som 
omfattar 7 000 kvm mark inom kommande etapp av området Tuvelyckan kan bara preciseras 
preliminärt i detta skede. Under detaljplanearbetet kommer markområdet att definieras för att 
slutligen överlåtas till kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft. Båstad Tuvelyckan AB 
bekostar planläggning med tillhörande utredningar samt efterföljande utbyggnad av infra-
struktur. Kommunen förvärvar byggklar tomtmark.  
De 3, 8 hektaren blivande verksamhetsmark som omfattas av det andra köpeavtalet är väl de-
finierat och fastighetsbildning påbörjas så snart kommunen erlagt överenskommen köpeskil-
ling. Kommunen initierar, bekostar och genomför planläggning av detta område parallellt med 
planläggning för kommande etapp av området Tuvelyckan.  
 

Bakgrund 
Kommunen är i stort behov av nya markresurser att utveckla i lämpliga lägen. I budget för 
2019 finns 8 mkr avsatta för inköp av mark som kan vara av betydelse för kommunens fort-
satta möjligheter att påverka kommande samhällsutbyggnad.  
 

Aktuellt 
Planbesked för Tuvelyckan etapp II har lyfts för politisk beredning och är knutet till detta be-
slutsärende.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att godkänna förevarande förslag till beslut skaffar sig kommunen rådighet över mark 
för olika ändamål på en plats där kommunen inte har något eget markinnehav att utveckla. Det 
är ett viktigt förvärv som möter behovet av två prioriterade ändamål: en vällokaliserad tomt 
för ett LSS-boende och mark för verksamhetsetablering. Det tredje ändamålet, förskola,  är av 
mer långsiktg karakatär men inte för den skull mindre angeläget när behovet väl uppstår.  
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för verksamheten bortsett en 
framtida skyldighet att underhålla de 7 000 kvm tomtmark , inom kommande etapp av 
området Tuvelyckan, i avvaktan på byggnation.  
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut kommer att resultera i en kostnad om  1 750 000 kronor som 
belastar exploateringskonto 8102 under 2019 samt en kostnad om uppskattningsvis 2 910 000 
kronor som belastar exploateringskonto 8102 under 2021.  
Kommunens driftsbudget kommer att behöva utökas att omfatta underhåll av förvärvad 
tomtmark från och med 2021.  
Den mark som detaljplaneläggs för verksamheter kommer  genom överenskommelse att 
brukas fram tills detaljplanen vunnit laga kraft och belastar således inte kommunens 
driftsbudget.  
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Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Tuvelyckan AB, Andreas Granberg och Anders Börjesson 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, kommande del av Hemmeslöv 5:14, 
7 000 kvm tomtmark för LSS och förskola. 

2. Förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, kommande del av Hemmeslöv 5:14, 3, 
8 hektar mark för verksamheter.  

 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningen för samhällsbyggnad. 
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Datum: 2019-05-06. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000377/2019 – 200 
 
 

Exploateringsavtal för Tunet 1 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för Tunet 1. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Tunet 1 m.fl är inför antagande och för att styra genomförandet av planen har 
förslag till exploateringsavtal upprättats. Exploateringen kommer att genomföras i två steg, då 
endast en av två berörda fastighetsägare har för avsikt att genomföra sin del av planen nu.  
Ägare av fastigheten Båstad Tunet 1 och tillika exploatör är 2m2 Home I Båstad AB. Båstads 
kommun äger den del av fastigheten Båstad Båstad 109:2 som omfattas av detaljplanen.  
 
Detaljplanen är flexibel och möjliggör byggnation av ett flertal nya bostäder i varierande form. 
Detaljplanen omfattar även område naturmark för vilket kommunen är huvudman. Kommunen 
avsvarar för utbyggnad av dagvattenhantering genom NSVA samt projektering och utbyggnad 
av parkanläggningar inom naturområdet.  
Exploatören står samtliga kostnader som är förenade med detaljplanens genomförande och 
ges genom förslag till exploateringsavtal rätt att förvärva ett område mark av kommunen. Pri-
set för marken motsvarar ett korrigeringsvärde framräknat utifrån rådande marktaxerings-
värde för likvärdiga fastigheter i närområdet.  
Exploatören har godkänt upprättat förslag till exploateringsavtal.  
 
 

Bakgrund 
Avdelningen för samhällsbyggnad har genom beslut i kommunstyrelsen den 12 juni 2013 givits 
i uppdrag att upprätta detaljplan för Tunet 1 m.fl. Detaljplanen som nu är färdig för antagande 
ska föregås av ett exploateringsavtal som styr genomförandet av detaljplanen.  
 

 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att godkänna förevarande förslag till exploateringsavtal styrs genomförandet av upp-
rättad detaljplan för Tunet 1 m. fl. vilket i sin tur skapar rätt förutsättningar för byggnation av 
nya bostäder i Båstad.  
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut binder kommunen vid åtagandet att iordningställa allmän plats 
inom detaljplanen. Detta åtagande omfattar byggnation av öppen dagvattenanläggning och 
parkanläggningar inom naturmark. För detta åtagande måste kommunen avsätta resurser i 
form av projektledare. 
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Ekonomi 
Förevarande förslag medför inga kostnader kända för verksamheten. Exploatören bekostar 
genomförandet av detaljplanen och ställer säkerhet till kommunen för de kostnader som upp-
kommer för iordningställande av allmän plats.  
Kommunens kostnader för utbyggnad av öppet dagvattenanläggning täcks genom uttag av 
anläggningsavgift.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. 2m2 Home I Båstad AB, Carsten Johansen 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
3. NSVA, Lina Falk 
4. Weum GAS, Gert-Ove Persson 

 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal för Tunet 1 
 
Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med avdelningen förs samhällsbyggnad, NSVA och Weum GAS 
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EXPLOATERINGSAVTAL FÖR TUNET 1 
 

 

         Parter; 

 
2m2 Home I Båstad AB (556817-0384), i följande text kallad exploatören. 
 
Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen. 
 
 

1  Syfte och förutsättningar 
Detta avtal syftar till att styra genomförandet av detaljplan för Tunet 1 m. fl.   
Detaljplanen medger flexibla möjligheter att uppföra bostäder i form av flerbostads-
hus eller en, -och tvåfamiljshus i utformning av par, -rad, -kedjehus eller friliggande. 
Exploatören äger fastigheten Tunet 1, en av två fastigheter som omfattas av detaljpla-
nen. Båstads kommun äger fastigheten Båstad 109:2 som i detaljplanen föreslås ut-
göra allmän plats med utrymme för öppen dagvattenhantering.   
 

2  Huvudmannaskap 
Båstads kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet.  
Exploateringsområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vattennyttig-
heter och ska anslutas till det kommunala ledningsnätet för ren, -spill, och dagvatten. 
Kommunen kommer vara huvudman för de öppna dagvattenanläggningar som an-
läggs på allmän plats inom planområdet. 
 
 

3  Fastighetsbildning 
Exploatören förbinder sig att ansöka om- och betala för nödvändiga fastighetsbild-
ningsåtgärder som omfattar: 

 Avstyckning för att bilda nya fastigheter 
för bostadsändamål. 

 Reglering av mark i planområdets södra 
del, från kommunens fastighet Båstad 
109:2 till exploatörens fastighet Tunet 1. 
För marköverföringen ska en ersättning 
om 245 kr/kvm betalas innan förrättning-
en vinner laga kraft.  

 Bildande av ledningsrätt för Va-ledning 
som flyttas till nytt läge. Se p 5.2 

 Bildande av servitut för åtkomst till pump-
station (vatten och avloppsanläggning) 
över blivande del av Tunet 1.  
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Exploatören ansvarar också för att bilda gemensamhetsanläggning för anläggningar 
inom kvartersmark som fler än en fastighet har behov av att tillgå. Lämpligen söker 
exploatören om denna åtgärd när det har klarlagts genom bygglov var sådana anlägg-
ningar kommer att placeras.  
 

4  Anläggningsarbeten 

Kommunen förbinder sig att iordningställa de Va-anläggningar som är nödvändiga för 
exploatering av området samt ombesörja flytt av befintliga ledningar i planområdets 
södra del. Kommunen kommer att projektera och genomföra utbyggnad av Va- genom 
NSVA.  
Kommunen förbinder sig också att iordningställa naturytan norr i planområdet på ex-
ploatörens bekostnad.  
Kommunen förbinder sig att under projektering av anläggningarna hålla samråd med 
exploatören exempelvis genom att bjuda in exploatören till valda projekterings, -och 
byggmöten. 
 

5  Kostnadsposter 

Exploatören ska betala de faktiska kostnader som uppkommer genom kommunens 
åtaganden i p 4.  
 
5.1  Administrativa kostnader 
Kommunens administrativa kostnader uppskattas uppgå till ca 30 000 kronor exklu-
sive moms.  Kostnaden debiteras exploatören när anläggningsarbeten enligt p 4 fär-
digställts.  
 
5.2  Kostnad för vatten och avloppsanläggningar 
Exploatören betalar den kostnad som uppstår för iordningställande av Vatten och av-
loppsanläggningar som är nödvändiga för exploateringen. Kostnaden utgår i form av 
anläggningsavgift, enligt för tillfället gällande Va-taxa.  
Exploatören står också den kostnad som uppstår för flytt av befintlig vattenledning i 
områdets södra del. Ledningen ska flyttas för att tillgängliggöra kvartersmark med 
byggrätt. Åtgärden beräknas kosta 400 tkr, exklusive moms. 
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5.3 Kostnad för naturmark 
Exploatören betalar den faktiska kostnad som uppstår för iordningställande av na-
turmark i detaljplanens norra del. Iordningställandet omfattar trädplantering, asfalte-
rad gångväg, bro med sittplatser, gräsinsådd och perenna växter. Planerade åtgärder 
beräknas kosta 800 tkr, exklusive moms. 
 

5.4  Arkeologiska fyndigheter 

Exploatören är införstådd med att kommunen måste anmäla till länsstyrelsen om ar-
keologiska fyndigheter påträffas under anläggningsarbeten inom allmän plats, enligt 
lagen om fornminnen. Påträffande av sådan fyndighet föranleder arkeologisk under-
sökning innan anläggningsarbete kan fortskrida.  
I det fall sådan undersökning åläggs kommunen står exploatören de kostnader som 
uppkommer därav.   
 
5.5  Avgift för el, -fiberanslutning; 
Exploatören erlägger avgift för anslutning av el, -fiber och andra nyttigheter för de nya 
bostadstomterna enligt gällande taxa. 
 
5.6  Bygglov mm. 
Exploatörer erlägger också de avgifter som är förenade med eventuella tillstånd som 
ska sökas och erhållas till följd av exploateringen.  
 

6  Säkerhet  

För att säkerställa att kommunen kan genomföra vad kommunen åtagit sig i p 4 utan 
att stå egen risk ska exploatören ställa säkerhet i form av en bakgaranti eller spärr-
medel till kommunen om 1 540 000 kronor.  
Säkerheten ska vara kommunen tillhanda senast 30 dagar efter att detta avtal god-
känts av kommunstyrelsen och detaljplanen för Tunet 1 m.fl. har vunnit laga kraft.  
 
A) 37 500 kronor utgör säkerhet för kommunens administrativa kostnader, p 5.1 

B) 500 tkr utgör säkerhet för flytt av va-ledning, p 5.2 

C) 1 mkr utgör säkerhet för iordningställande av naturmark, p 5.3 

Säkerheten återlämnas i sin helhet när anläggningarna färdigställts och exploatören 
ersatt kommunen för upparbetade kostnader.  
 

7  Organisation 
Ombud för kommunen vad gäller innehållet i detta avtal är kommunens exploaterings-
ingenjör. För nödvändig Va-utbyggnad svarar Va- ingenjör från NSVA.  
Exploatören företräder sig själv eller genom ombud. 
 

8  Överlåtelse 
Exploatören äger rätt att överlåta detta avtal till part som kommunen skriftligen god-
känner. 
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9  Giltighet 
Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att kommunsty-
relsen godkänt det och att beslutet vinner laga kraft.  
 

10  Tvist 
Eventuell tvist mellan parterna med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän 
domstol. 
 
 
Avtalet är upprättat i två stycken likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.  
 
 
 
Båstad 2019-   Båstad 2019- 
 
För 2m2 Home I Båstad AB  För Båstads kommun 
 
 
………………………………………………… ……………………………………………….. 
     Johan Swanstein 

 
 
 ………………………………………………… ……………………………………………….. 
     Jan Bernhardsson 

 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-05-03 Till: KS  

Handläggare: Henrik Eliasson  

Dnr: B15-199 

 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. - Beslut om antagande 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Detaljplan för Tunet 1 m.fl. godkänns för antagande.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. har varit utställd för granskning under tiden 2019-01-31 till 2019-
03-01. Efter granskningen har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts.  
 

Bakgrund 
Planbesked 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. Planförslaget har varit utställt för samråd 
under tiden 2017-10-02 till 2017-11-13. Ursprungligen omfattades bara Tunet 1 och vändplat-
sen i söder. Efter samrådet har planområdet utökats med Tunet 2 och naturmarken fram till 
Ladugårdsvägen också. Planförslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 
2019-01-31 till 2019-03-01. 
 
Aktuellt 
Inkomna synpunkter under granskningen redovisas i granskningsutlåtandet (bilaga 4). Inför 
antagandet har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts såsom förtydligande gällande 
störningsskydd mot Ängelholmsvägen samt att gångväg kan anordnas inom naturytan i norr.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till förtätning med totalt 16 nya bostäder för ett mer effektivt utnyttjande 
av befintlig infrastruktur.  
 

Ekonomi 
Planarbetet bekostas av exploatören.  
 
 
 
Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson och Henrik Eliasson – Samhällsbyggnad, Plan 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Plankarta, 2019-05-03 
2. Illustrationskarta, 2019-05-03 
3. Planbeskrivning, 2019-05-03 
4. Granskningsutlåtande, 2019-05-03 
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gång

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Trafik mellan områdenHUVUDGATA

LokaltrafikLOKALGATA

Naturområde. Fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas.
NATUR

Kvartersmark

BostäderB

Teknisk anläggning

E

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Dagvatten skall fördröjas inom planområdet med 400 m

3

/reducerad hårdgjord hektar

gång Gångväg

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e
1

 000 Största bruttoarea i m

2

 ovan mark

e
2

 00 Största byggnadsarea i m

2

 ovan mark

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

Marken får med undantag av uthus och garage inte förses med

byggnader

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

z Marken skall vara tillgänglig för trafik till teknisk anläggning

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

Murar och plank som ligger närmare än 4 meter från fastighetsgräns mot allmän platsmark får

ej överstiga 1,0 meter. Murar och plank på övrig tomtmark får ej överstiga 1,5 meter.

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning

+0.0

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet

STÖRNINGSSKYDD

Bullerskydd skall anordnas längs med Ängelholmsvägen så att gällande riktlinjer för buller

uppfylls för bostäderna. Bullerskydd skall placeras utanför vägens säkerhetszon och

skyddsområde.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft

Planinformation

Detaljplanen är upprättad med standardförfarande enligt PBL 2010:900 utifrån Boverkets

allmänna råd som gällde när planarbetet påbörjades 2013-06-12

GAS GAS
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B15-199

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-05-03
• Illustrationskarta, 2019-05-03
• Planbeskrivning, 2019-05-03 (denna handling)
• Granskningsutlåtande, 2019-05-03
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2019-01-24
• Fastighetsförteckning, 2019-01-22
• Samrådsredogörelse, 2018-11-08

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på kommunen:
• Behovsbedömning, 2013-06-25



3

Antagandehandling 2019-05-03
                       Detaljplan för Tunet 1 m.fl.



4

Antagandehandling 2019-05-03
                       Detaljplan för Tunet 1 m.fl.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PLANHANDLINGAR ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

1� SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN �����������������������������������������������������������������������������6

2� SAMMANFATTNING ����������������������������������������������������������������������������������������������������7

3� PLANDATA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Planområdets läge och storlek �����������������������������������������������������������������������������������������������������������7

Ägoförhållanden ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

4� BAKGRUND OCH SYFTE ��������������������������������������������������������������������������������������������8

5� TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ��������������������������������������������������������������������8
Översiktsplan ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

Detaljplan ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

Fastighetsreglering ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

Miljöprogram ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

6� AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN ���������������������������������������������������������10
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB ����������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Riksintressen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10

Miljökvalitetsmål ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ����������������������������������������������������������������������������������������� 10

Miljökvalitetsnormer för vatten ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Ekosystemtjänster ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

Behovsbedömning ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14

7� FÖRUTSÄTTNINGAR ������������������������������������������������������������������������������������������������15
Bebyggelse ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

Kommersiell, offentlig och social service ������������������������������������������������������������������������������������ 15

Mark och vegetation ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

Dagvatten ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15

Översvämningsrisk ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15

Geotekniska förhållanden ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16



5

Antagandehandling 2019-05-03
                       Detaljplan för Tunet 1 m.fl.

Fornlämningar ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

Gator och trafik ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

Teknisk försörjning ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17

8� PLANFÖRSLAG ������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Utgångspunkter ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18

Bebyggelse ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18

Mark och vegetation ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20

Gator, trafik och buller ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

Hälsa och säkerhet ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22

Teknisk försörjning ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 22

9� KONSEKVENSER ��������������������������������������������������������������������������������������������������������24

10� GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ���������������������������������������������������������������������25
Inledning �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25

Organisatoriska frågor ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25

Markägoförhållanden ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning ���������������������������������������������������������������������������������� 25

Utförande ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25

Fastighetsrättsliga frågor������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 26

Tekniska frågor �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28

Ekonomiska frågor ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28

11� FORTSATT ARBETE ���������������������������������������������������������������������������������������������������29

12� MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN ��������������������������������������������������������������������������29



6

Antagandehandling 2019-05-03
                       Detaljplan för Tunet 1 m.fl.

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 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.

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 cirka 12000 m2 stort och består av befintlig bostadsmark, en vändplats samt 
naturmark med mindre vegetationsgrupper. Området avgränsas i norr av Ladugårdsvägen, 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 fastigheterna Tunet 1 
och 2 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark 
till kvartersmark för bostadsändamål. Planen syftar även till att säkerställa dagvattensituationen i 
området genom att möjliggöra för fördröjningsmagasin norr om Tunet 2.

Planområdet ligger inom Båstads tätort och är cirka 12000 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Tunet 1 och 2 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

BÅSTAD
109:2

MALEN
1:263

TUNET
2

1
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom fastigheterna Tunet 1 
och 2 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark 
till kvartersmark för bostadsändamål. Planen syftar även till att säkerställa dagvattensituationen i 
området genom att möjliggöra för fördröjningsmagasin norr om Tunet 2.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2017-10-02 till 2017-11-13. Ursprungligen 
omfattades bara Tunet 1 och vändplatsen i söder. Efter samrådet har planområdet utökats med 
Tunet 2 och naturmarken fram till Ladugårdsvägen också. 

Inom fastigheterna Tunet 1 och 2 finns idag två bostadsbyggnader med tillhörande gårdsbyggna-
der. Planområdet är beläget inom Båstads tätort med dess befintliga infrastruktur och goda gång-, 
cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Planområdet utgör därmed ett utmärkt område för förtät-
ning. Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra för rivning av befintliga byggnader för att kunna 
uppföra 16 nya lägenheter i radhusform. 

Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 2013-06-12 § 188. Förutsättningarna har därefter för-
ändrats varpå kommunstyrelsen beviljade förnyat planbesked 2017-02-01 § 39 för att pröva en hö-
gre 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 gäl-
lande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planom-
rådet som befintlig bebyggelse respektive verksamheter. ÖP08 
stödjer bebyggandet av tätare grupperade småhus samt flerbo-
stadshus där det finns goda förutsättningar för service av olika 
slag samt goda möjligheter för arbetspendling. Avståndet till kol-
lektivtrafik tillsammans med närheten till skolor, dagligvaruhan-
del samt vård nämns i ÖP08 som viktiga faktorer vid planering för 
nya bostäder. 

Båstads kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, i 
samrådshandlingen anges den södra delen av aktuellt detaljplane-
området som ”Stadsbygd oförändrad” vilket innebär ett befintligt 
område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär och 
där bostäder ingår eller kan ingå. Generellt uppmuntras förtätning 
inom tätorterna men varje projekts lämplighet måste bedömas i 
detaljplan. Den norra delen av planområdet anges som ”Grönom-
råde ny/ändrad” med beskrivningen: Yta för dagvattenhantering 
vid stora regnmängder. Anledningen till att ytan pekas ut för det 
ändamålet är att klimatet förändras med mer intensiva regn. En 
ökad utbyggnad i kombination med ökad avrinning från Halland-
sås leder till att Båstad blir särskilt känsligt för skyfall. Genom att 
reservera grönytan för dagvattenhantering finns kapacitet att byg-
ga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven ökar och på så 
sätt minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. 

Den samlade bedömningen är att planförslaget är förenligt med 
översiktsplanens intentioner. 

Utsnitt från förslag till ny ÖP med 
aktuellt planområde inom rödstreckad 
linje. Blå linje visar befintlig gång- och 
cykelbana. 
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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 miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. I programmet anges bl.a. att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska främjas 
samt att hållbar förtätning ska prioriteras före utbredning vid exploatering och nybyggnation. Plan-
förslaget uppfyller dessa mål genom att förtäta inom befintligt samhälle som redan är väl utbyggt 
med kollektivtrafik 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 kvartersmarken 
består av prickmark, dvs. mark som inte får bebyggas. Längs med Ängelholmsvägen råder utfarts-
förbud.

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. Miljökvalitetsnormerna formu-
leras 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. Normerna har upp-
daterats och fastställts under 2017. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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I nedanstående tabell visas vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet enligt 
uppgifter från Vatteninformationssystem för Sverige (www.viss.lansstyrelsen.se).

Ytvattenförekomst Ekologisk status Kemisk status
Örebäcken Måttlig Uppnår ej god
Laholmsbukten Måttlig Uppnår ej god

Grundvattenförekomst Kvantitativ status Kemisk status
Bjärehalvön (SE625674-131386) Otillfredsställande Otillfredsställande
SE625883-131794 God God

Närmsta vattendrag är Örebäcken som ligger ca 250 meter öster om planområdet. Laholmsbukten 
ligger ca 1,5 km norr om planområdet. Grundvattenförekomster som kan påverkas är Bjärehalvön 
(SE625674-131386) och SE625883-131794 där den senare kan vara den viktigaste då en del av 
kommunens dricksvatten tas därifrån, se nedanstående kartbild. En riskbedömning har gjorts för 
denna grundvattenförekomst vilken kommer fram till att det finns en risk att den kemiska statu-
sen inte uppnår god kemisk status år 2021. I dagsläget uppnås god kemisk status men analyser vi-
sar även fynd av bekämpningsmedel varför bedömningen görs att god kemisk status riskerar att ej 
uppnås år 2021. Åtgärder behövs för att statusen ska förbättras, det kan inte åstadkommas i någon 
särskild utsträckning genom denna detaljplan då orsaken till problemet framförallt är bekämpnings-
medel. Det behöver istället göras andra åtgärder exempelvis uppdatering av vattenskyddsområdet 
med bl.a. nya föreskrifter, se nästa sida. 

Grundvattentäkt SE625883-131794 markerat i turkos
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Planområde

Kartan visar vattentäkten för Idrottsplatsen med primär, sekundär och tertiär skyddszon

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 bland annat att 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 det nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten 
vid Idrottsplatsen. 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 planområdet.

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 
vattenskyddsföreskrifterna. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet anger säkerhetsåtgärder för 
bl.a. hantering av brandfarliga varor, bekämpningsmedel, jordbruk, djurhållning, infiltrationsanlägg-
ningar, dagvatten, deponi och lagring av avfall, berg- och jordvärme, och anläggning av vattenuttag. 
Information om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA. 
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt nöd-
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Natu-
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome-
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald.

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande 
ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup-
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan-
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.

Planförslaget påverkar inte några försörjande eller stödjande ekosystemtjänster. Beroende på hur 
dagvattenhanteringen utformas kan de reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna påverkas po-
sitivt då de bidrar med möjligheter till naturupplevelser, hälsa och inspiration samt pollinering och 
skydd mot översvämning. 
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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 två 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 12 meter mellan den lägsta nivån i norr (+30 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 och NSVA finns det inga tidigare översvämningar registre-
rade inom eller i närheten av planområdet. Det finns heller ingen indikation på att det föreligger 
någon risk för översvämningar. Det är viktigt att höjdsättningen görs på rätt sätt så att vatten inte kan 
ansamlas och skada bebyggelse vid extrem nederbörd. 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggnader inom Tunet 1
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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 respektive fastighet. 
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Servitut
I den norra delen av kvartersmarken finns ett officialservitut som belastar fastigheten Tunet 1 med 
rättighet 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.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats finns längs med Ängelholmsvägen inom planområdet. Hållplatsen trafikeras 
av regionbuss 504 mot Båstads busstation respektive mot Förslövs tågstation. Bussen 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
Weum Gas (tidigare E.ON Gas) har en distributionsledning för natur- och biogas längs med Nyleds-
vägen.

El, bredband och telefoni
Bjäre Kraft har ett antal ledningar både inom och utanför planområdet. Från befintlig bostadsbygg-
nad inom Tunet 1 och söderut finns en servis, längs den södra plangränsen finns en högspännings-
kabel och längs den östra plangränsen finns kablar med fiber. Skanova har teleledningar i området 
som delvis ligger inom planområdet i väster.

Brandvattenförsörjning
Det finns tre brandposter inom eller i anslutning till planområdet; en inom naturområdet i norr, en 
längs med Nyledsvägen i öster samt en vid vändplatsen i söder. 

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
Båstad kommuns 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. 

I syfte att säkerställa framtida behov av dagvattenfördröjning tas naturmarken i norr med i plan-
området. På så sätt finns kapacitet att bygga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven ökar 
och därmed minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. 

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. 

8. PLANFÖRSLAG

Bebyggelse
Användning 
Inom området planläggs för bostäder vilket 
medger att bebyggelsen både kan utformas 
som flerbostadshus och en- och tvåbostadshus. 
Även byggnadstypen är flexibel då planen möj-
liggör både för parhus, radhus, kedjehus och 
friliggande villor. 

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 Ängelholmsvägen 
och Nyledsvägen. Placeringen ska ge ett luftigt 
intryck i området och öka känslan av trygghet 
då entréer synliggörs från vägarna. Till höger 
visas en illustrationskarta med exempel på hur 
planförslaget kan utformas med radhusbebyg-
gelse. 

Siktlinjerna från bakomliggande bebyggelse 
bibehålls genom en variation i byggnadshöjder 
då lägenheterna utformas med takterrasser 
som tonar ner bebyggelsen. Sektionen nedan 
visar detta samt tillåten höjd enligt detaljpla-
nen genom området från väst till öst.  

Sektion S2-S2 Illustrationskarta
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Kvartersmarken har en höjdskillnad på 8 meter mellan norr och söder och ligger något nedsänkt i 
förhållande 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. Stöd-
murar samt övriga murar och plank tillåts vara max 1 meter höga om de placeras inom 4 meter från 
gräns mot allmän platsmark. Inom övrig tomtmark gäller en maximal höjd på 1,5 meter. Nedanstå-
ende sektion visar hur bebyggelsen placeras i terrängen sett från Nyledsvägen i öster.

Nedan visas hur bebyggelsen placeras i terrängen sett från Ängelholmsvägen i väster. 

Möjlig utformning av bebyggelsen. Illustration: Linghoff Arkitektur

Sektion S1-S1

Elevation E1-E1

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. 

Solförhållanden
Fastigheterna ligger nedsänkta i förhållande till omgivningen där befintliga bostäder ligger relativt 
långt från föreslagen byggnation. Solförhållandena bedöms därmed inte påverkas i större utsträck-
ning av planförslaget. I relation till gällande detaljplan 1362 som saknar bestämmelser om maximal 
nockhöjd eller totalhöjd, begränsas höjderna i aktuellt planförslag. I teorin innebär bestämmelserna 
i detaljplan 1362 att byggnader kan uppföras som är mer än dubbelt så höga som vad aktuellt plan-
förslag reglerar. 
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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. Inom den norra delen av planområdet möjliggörs 
det för fördröjning av dagvatten där ytor reserveras för det ändamålet. I ett första skede kommer en 
fördröjningsdamm bara tillskapas till följd av den ökade hårdgörning som denna detaljplan medför. 
Hur stort behovet blir för fler dammar i framtiden är ännu inte utrett men genom att reservera yta 
för det i detaljplanen kommer kapacitet finnas när behovet uppstår. Fram tills dess kommer ytan att 
fungera och utformas som idag med gräs och vegetationsgrupper. Om dammar anläggs i framtiden 
finns det även möjlighet att skapa andra kvaliteter i området med gångslingor etc. 

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 och Tunet 2.

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. 

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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Gator, trafik och buller
Planområdet ansluter till Nyledsvägen i öster. Utfartsförbud kommer även i fortsättningen finnas ut-
med Ängelholmsvägen. För att trafik till tryckstegringsstationen ska kunna nå denna från Nyledsvä-
gen sätts en z-bestämmelse i detaljplanen från E-området och rakt österut. Bestämmelsen ger ingen 
automatisk rätt att använda området för det ändamålet utan kräver att en rättighet bildas. Huvud-
mannen för anläggningen behöver ta initiativ till detta vilket antingen görs via avtal med markägaren 
eller genom ansökan om förrättning hos lantmäterimyndigheten. 

Skyddsavståndet från Ängelholmsvägen är 12 meter inom vilket inga bostäder kommer placeras. Dä-
remot kommer parkeringar anordnas inom denna del där avståndet till Ängelholmsvägen kommer 
vara minst 8 meter. 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 placeringen av parkeringarna därför är acceptabel.  

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 Nyledsvägen. 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. Om-
rådet är 5 meter brett och omfattar ca 10 m2 mark i den norra delen av Tunet 1. I samband med att 
detaljplanen genomförs fullt ut bör servitutet regleras bort då det inte längre kommer fylla någon 
funktion, men så länge det inte sker några förändringar inom Tunet 2 behöver servitutet finnas kvar.

Fler boende i området innebär en viss trafikökning. I illustrationen till detaljplanen finns det 16 
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. 

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. 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. Det är möjligt att klara bullerriktvärdena 
genom att uppföra ett 1 meter högt bullerskydd längs med Ängelholmsvägen men även andra lös-
ningar är möjliga. Detaljplanen anger att störningsskydd ska anordnas så att gällande bullerriktlinjer 
för bostäder uppfylls. Bullerskyddet ska placeras utanför vägens säkerhetszon och skyddsområde, i 
det här fallet 2 meter från vägkanten. Exploatören ansvarar för redovisning av detta i bygglovet samt 
bekostar åtgärden.
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Parkering
Parkering för boende sker inom planområdet, besöksparkering anordnas i den södra delen. I illus-
trationen redovisas totalt 24 st parkeringsplatser. Tryckstegringsstationen behöver vara nåbar med 
last- eller kranbil och genom att placera besöksparkering i den södra delen 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. Planområ-
det ligger inom primär skyddszon för det 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. Vid extrem nederbörd är det viktigt att 
höjdsättningen görs på rätt sätt så att vatten inte kan ansamlas och göra skada på bebyggelse. 

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 berggrund, 
jord eller vattenområde är förbjudna. Det finns dock gas utbyggt i området till vilket planområdet 
kan anslutas.  

Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. 

El, bredband och telefoni
El, bredband och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet.

Avfallshantering
Återvinningshus placeras mot Nyledsvägen. Byggnaderna anpassas till att uppfylla kommunens krav 
på källsortering och avfallshantering. 
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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 åt söder. Beroende på ledningarnas djup och dimension samt 
om byggnader uppförs med eller utan källare varierar skyddsavståndet mellan 4 meter för byggna-
der med källare upp till 4,5-8,5 meter för byggnader utan källare. De skyddsavstånd mellan bebyg-
gelse och VA-ledningar som NSVA rekommenderar ska beaktas. Större delen av planområdets södra 
del består av u-områden. Detta för att ge flexibilitet till ledningsflytten men även för att det finns flera 
andra typer av ledningar i denna del. 

Brandvattenförsörjning
Det finns två brandposter längs med Nyledsvägen varav en är placerad inom planområdet i anslut-
ning till tryckstegringsstationen. Därutöver finns en brandpost placerad inom naturområdet i norr. 
Brandposten vid tryckstegringsstationen kommer vara nåbar via parkeringen som placeras 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 dagvatten behöva fördröjas med 400 m3/reducerad hårdgjord hektar. Om planområdet 
byggs ut maximalt kommer detta motsvara ett magasin som är 110 m3 stort. Genom att reglera voly-
men i förhållande till reducerad hårdgjord hektar är det möjligt att minska volymen på magasinet ge-
nom att minska andelen hårdgjord yta inom planområdet. Det blir då upp till exploatören att avgöra 
hur stor andel mark som ska hårdgöras och således även hur stort magasinet behöver bli. Exploa-
tören kan även välja andra dagvattenlösningar såsom svackdiken och andra fördröjningsåtgärder 
innan magasinet för att ytterligare minska magasinsvolymen. 

Den norra delen av planområdet reserveras i förberedande syfte för framtida behov av dagvatten-
fördröjning samt andra skyddsåtgärder mot skyfall. Detta på grund av att klimatet förändras med 
mer intensiva regn. Utbyggnaden inom Båstad kommer fortsätta och avrinningen från Hallandsås 
ökar vilket leder till att Båstad blir särskilt känsligt för skyfall. Genom att ta med naturmarken i pla-
nen kommer kapacitet finnas att bygga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven uppstår och 
på så sätt minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. När magasinen projekteras är det viktigt 
att hänsyn tas till gasledningen som korsar naturområdet. Minsta avstånd mellan gasledningen och 
fördröjningsmagasinets släntkrön ska minst vara 1 meter i enlighet med Energigasnormens regler 
(EGN). Under förutsättning att det inte finns risk för rinnande vatten samt att högsta vattennivå inte 
förväntas hamna över ledningens djup (ca 1,2 meter), behöver inte kanten stensättas. Slänten måste 
utformas enligt föreskrifterna i Naturgassystemanvisningar (NGSA). Plantering av träd bör inte ske 
närmare än 2,5 meter från ledningen. För att minska risken för skador på träd i samband med even-
tuella arbeten med ledningen, rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd. Samråd ska 
ske med Weum Gas områdeshandläggare i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i när-
heten av gasledningen. 
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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 ex-
empel där en eller två bostäder rivs för att möjliggöra för ca 16 nya bostäder. Förtätning handlar även 
om byggnation på höjden. I aktuellt planförslag möjliggörs delvis för byggnader upp till tre våningar. 
Studier 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 me-
ter ner, bedöms aktuellt planförslag vara genomförbart. 

Detaljplanen kommer genomföras i två etapper där den första etappen omfattar byggnationen inom 
Tunet 1 och Båstad 109:2. Byggnationen inom Tunet 2 kommer ske i en andra etapp. När detalj-
planen får laga kraft kommer befintliga byggnader bli planstridiga. I praktiken  har detta mindre 
betydelse då byggnader som är befintliga får lov att ligga kvar oavsett vad detaljplanen anger. Om 
befintliga planstridiga byggnader rivs gäller dock att dessa inte får byggas upp på nytt utan att anpas-
sas till gällande detaljplans bestämmelser. 

Planens genomförande bedöms endast medföra en marginell ökning av antalet trafikrörelser jäm-
fört 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 
uppfylls för planerad byggnation men även andra åtgärder är möjliga. Exploatören ansvarar för att 
redovisa detta i bygglovet samt bekosta åtgärden. 

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. Beroende på hur dagvattenhanteringen utformas kan de 
reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna påverkas positivt då de bidrar med möjligheter till 
naturupplevelser, hälsa och inspiration samt pollinering och skydd mot översvämning. 

Den norra delen av planområdet reserveras i förberedande syfte för framtida behov av dagvattenför-
dröjning och andra skyddsåtgärder mot skyfall. Detta eftersom klimatet förändras med mer inten-
siva regn. Förtätningen av Båstad kommer att fortsätta och avrinningen från Hallandsås ökar vilket 
leder till att Båstad blir särskilt känsligt för skyfall. Genom att ta med naturmarken i planen kommer 
kapacitet finnas att bygga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven uppstår och på så sätt 
minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. 

9. KONSEKVENSER
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Inledning
En genomförandebeskrivning syftar till att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekono-
miska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

Planarbetet har skett enligt följande tidplan: 
Samråd   Kvartal 4 2017 
Granskning   Kvartal 1 2019
Antagande   Kvartal 2 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen beräknas genom-
föras i två etapper där byggnationen inom Tunet 1 och utbyggnaden av nödvändiga dagvattenanlägg-
ningar samt iordningställande av allmän plats inom Båstad 109:2 ingår i den första etappen. Tunet 2 
kommer exploateras på längre sikt. 

Begreppet ”genomförandetid” innebär den tid då planen är tänkt att genomföras. Under genomför-
andetiden 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 rät-
tigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Markägoförhållanden
Båstads kommun äger fastigheten Båstad 109:2. Tunet 1 och 2 är i privat ägo. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och drift av allmänna anlägg-
ningar. 

Vatten och avlopp Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)
El   Bjäre Kraft
Gas   Weum Gas (tidigare E.ON Gas) 
Telefoni  Skanova
Bredband  Bjäre Kraft

Utförande
Allmän plats
Båstads kommun ansvarar för utbyggnad och iordningställande av anläggningar på allmän plats-
mark. 

Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. 

10. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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Vatten, spill- och dagvatten
Båstads kommun är huvudman för VA inom planområdet och ansvarar genom Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp (NSVA) för att området ansluts till det kommunala vatten-, spill- och dagvattennä-
tet. Fördröjningsdamm för dagvatten kommer att förläggas inom planens norra del på mark planlagd 
som NATUR. 

Drift och underhåll
Allmän plats
Båstads kommun ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark med undantag av Trafikver-
kets väg (väg 1730).

Kvartersmark 
Varje fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av egen kvartersmark. I det fall gemensamma 
anläggningar finns och gemensamhetsanläggning bildats genom förrättning regleras ansvaret med 
grund i det andelstal fastigheten givits i anläggningsförrättning. 

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar 6322 m2 kvartersmark och 5887 m2 allmän plats.

Fördelning mellan kvartersmark (blått) och allmän plats (rött)
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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 980 m2 överföras, se rödmarkerat område 
i nedanstående bild. Kommunen och fastighetsägaren till Tunet 1 reglerar kostnader för fastighets-
bildning, marköverlåtelse, väg, VA-frågor mm i ett exploateringsavtal. 

Gemensamhetsanläggning
Detaljplanen möjliggör bildande av gemensamhetsanläggning för skötsel av gemensamma ytor inom 
kvartersmarken. Gemensamhetsanläggning bildas efter ansökan om anläggningsförrättning till 
Lantmäteriet vilket medför kostnader för berörda fastighetsägare. 

Servitut
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. För att kunna upphäva 
servitutet krävs att utfart kan säkras på annat sätt än genom speciell rättighet. Det är upp till berörda 
fastighetsägare att hantera denna fråga i genomförandet. 

Ledningsrätt
Inom planområdet finns ledningar som säkrats med ledningsrätt. Dessa redovisas i fastighetsför-
teckningen. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas 
funktion ska bekostas av den part som anser sig ha fördel av åtgärden förutsatt att ledningsrätt finns. 
I det fall rättighet för ledningen saknas svarar ledningsägaren för flytt av ledningen. Samordning av 
ledningsflytt görs under projekteringen.

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. De skyddsavstånd mellan be-
byggelse och VA-ledningar som NSVA rekommenderar ska beaktas. Tryckstegringsstationen kommer 
efter fastighetsreglering hamna inom Tunet 1, ledningsägaren behöver därför ansöka om lednings-
rättsförrättning för att säkra funktionen och tillgängligheten. 

Rött område avses fastighetsregleras till Tunet 1
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Tekniska frågor
Gator och trafik
Detaljplanen föranleder inga förändringar gällande det allmänna vägnätet då området redan är ut-
byggt. Angöring kommer fortsatt ske via Nyledsvägen. 

Bullerskydd
Fastighetsägaren ansvarar för att gällande bullerriktlinjer följs och ska stå för alla kostnader för 
nödvändiga anpassningar inom kvartersmark samt för skötseln och eventuella åtgärder som krävs 
om den bullerdämpande förmågan försämras. Bullerskydd ska placeras utanför Ängelholmsvägens 
skyddszon, i det här fallet minst 2 meter från vägkanten. Trafikverket ska bli hörda i samband med 
att förslag för störningsskydd och stödmur arbetas fram. 

Vatten och avlopp
Fastighetsägaren ansvarar för projektering, utbyggnad, flytt och bekostnad av VA-system i befintligt 
område. Utbyggnaden av VA-ledningar i området sker från av kommunen anvisad anslutningspunkt. 
Alla ritningar ska godkännas av NSVA innan utbyggnaden påbörjas. 

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

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Fastighetsägaren till Tunet 1 får kostnader för markköp, lantmäteriförrättningar, iordningställande 
av allmän plats samt för flytt av ledningar. 

Fastighetsägarna för Tunet 1 och Tunet 2 får kostnader avseende anläggningsavgift för VA. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter tas ut enligt taxa. 

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 upprättas 
mellan kommunen och fastighetsägaren till Tunet 1 i syfte att styra genomförandet av planen till 
ansvar och kostnad. 
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Antagandehandling 2019-05-03
                       Detaljplan för Tunet 1 m.fl.

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen läm-
nas förslaget till politikerna för beslut om antagande. De som har lämnat synpunkter på planförsla-
get under samrådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller 
avslår kommunstyrelsen planen. 

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

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson     Olof Selldén    
Planarkitekt     Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN



 
 

Detaljplan för  

Tunet 1 m.fl. 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

 

Granskningsutlåtande  
 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2019-01-31 till 
2019-03-01 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan 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 inkomna under samrådsskedet 
finns i separat samrådsredogörelse.  

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information 
inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 
10-11 §§ PBL. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) har inga ytterligare synpunkter. 

Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret.  

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten har noterat följande: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Planbestämmelse – z 
Planbestämmelsen för markreservat för allmännyttiga ändamål ger ingen 
automatisk rätt att använda området för avsett ändamål. För att få utnyttja ett 
område som omfattas av markreservat måste en rättighet bildas. Att en 
bestämmelse om markreservat för allmännyttiga ändamål används i en detaljplan 
betyder inte att det har prövats att en rättighet kan bildas. Det är huvudmannen för 
anläggningen som måste ta initiativ till nyttjande av markreservatet. Detta görs 
antingen genom ett avtal med markägaren eller genom ansökan om förrättning hos 
lantmäterimyndigheten. Det ska framgå i planbeskrivningen hur markreservatet är 
tänkt att genomföras och vilka konsekvenser detta får för fastighetsägarna. 

Befintliga byggnader 
I och med planförslaget blir befintliga byggnader planstridiga. Det ska framgå av 
planbeskrivningen vad konsekvenserna av planen blir för respektive fastighet. 
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Delar av planen som bör förbättras 
Planbeskrivning 
Sidan 27, det framgår inte för vilket/vilka ändamål gemensamhetsanläggning är 
tänkt att bildas för. 

Sidan 28, ekonomiska konsekvenser, det bör framgå att det vid genomförande av 
detaljplanen tillkommer förrättningskostnader för lantmäteriförrättningar. 

Fastighetsbildning 
Har gränsmarkeringar för befintliga fastigheter återfunnits och mätts in inför 
planarbetet? 

Om fastighetsgränserna för Tunet 1 och 2 är oklara kan fastighetsbestämning 
komma att behövas inför kommande fastighetsbildning vilket kan leda till att 
fastighetsgränserna inte stämmer överens med plangränserna. 

Plankarta 
Markreservat är administrativa bestämmelser och bör avgränsas med administrativ 
gräns i plankartan. 

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas gällande markreservat, befintliga 
byggnader, gemensamhetsanläggning och ekonomiska konsekvenser.  

Samtliga gränsmarkeringar har hittats och mätts in till grundkartan.  

Plankartan är framtagen enligt Boverkets allmänna råd så som de var utformade när 
planarbetet påbörjades 2013-06-12. Markreservat avgränsas därmed inte med 
administrativ gräns utan egenskapsgräns. Plankartan kompletteras med information 
gällande detta.  

 

PostNord Sverige AB undrar hur postlådeplaceringen är tänkt för området och 
framför att de förordar lådsamlingar som är nåbara direkt från deras fordon.   

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte den här typen av frågor men synpunkten 
vidarebefordras till exploatören inför projekteringen.  

 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna och framför följande:  

För att trafiksäkerheten inte ska äventyras får det inte förekomma några fysiska 
hinder i form av fasta oeftergivliga föremål inom vägens säkerhetszon. 
Säkerhetszonen beräknas utifrån vägtyp, hastighet och trafikflöde. I detta fall är 
säkerhetszonen 2 meter från vägkant. Trafikverket förutsätter att störningsskydd 
samt stödmur placeras utanför vägens säkerhetszon. Stödmur och störningsskydd 
får inte placeras inom Trafikverkets säkerhetszon eller vägområde. 

Anordningar som inte tillhör vägen får inte heller placeras inom vägområdet. 
Vägområdet är den mark som behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. 
Ängelholmsvägens vägområde är till stora delar lika bred som säkerhetszonen 
medan i södra delen utgörs vägområdet av slänt samt kantremsa á 1 meter. Viktigt 
att detta framkommer i kommunens plankarta. 

Störningsskydd 
Trafikverket kräver att planbestämmelsen störningsskydd kompletteras på följande 
vis: ”Bullerskydd skall anordnas längs med Ängelholmsvägen så att gällande 
riktlinjer för buller uppfylls för bostäderna. Bullerskyddet skall placeras utanför 
vägens säkerhetszon och vägområde.” 
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Till genomförandebeskrivningen av störningsskyddet ska det framkomma att 
exploatören ansvarar för skötseln av störningsskyddet och för alla eventuella 
åtgärder som skulle krävas om den bullerdämpande förmågan försämras. 
Tillgängligheten till störningsskyddet ska inte ske från vägområdet. Placeringen ska 
inte försvåra vägens avvattning och snöröjning. Trafikverket ska bli hörda i 
samband med att förslag för störningsskydd och stödmur arbetas fram. 

Kommentar: Plan- och genomförandebeskrivning samt planbestämmelse förtydligas 
och revideras enligt Trafikverkets yttrande.  

 

Weum Gas AB har tagit del av handlingarna och framför följande: 

Detaljplanen har utökats och omfattar nu även fastigheten Tunet 2 och del av 
fastigheten Båstad 109:2. Inom planområdet har Weum Gas en servisledning för 
natur- och biogas, som är inritad på plankartan med benämningen -GAS-. 

Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat 
anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt 
närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. 

Weum Gas noterar att det ska finnas möjlighet att anordna tre öppna 
fördröjningsmagasin i norra planområdet. Weum Gas önskar att planbeskrivningen 
kompletteras med information om att minsta avstånd mellan gasledningen och 
dagvattensmagasinets släntkrön ska vara 1 meter, i enlighet med EGN. Under 
förutsättning att det inte finns risk för rinnande vatten samt att högsta vattennivån 
inte förväntas hamna över ledningen djup (ca 1,2 meter), behövs inte kanten 
stensättas. Slänten måste utformas enligt föreskrifterna i NGSA 
(naturgassystemanvisningar). Plantering av träd bör inte ske närmare ledningen än 
2,5 meter. För att minska risken för skador på träd i samband med eventuella 
arbeten med ledningen, rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd. 

Weum hemställer att genomförandebeskrivningen kompletteras med texten ”Weum 
Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens genomförande 
såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av 
exploatören”. 

Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt 
projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. 

Kommentar: Den exakta utformningen av naturytan i norr är ännu inte bestämd, 
illustrationskartan visar tre fördröjningsmagasin men det kan ändras då plankartan 
enbart anger att fördröjningsmagasin får anordnas. EGN kommer följas när marken 
projekteras, information om detta läggs till i planbeskrivningen.  

Genomförandebeskrivningen har redan en liknande formulering under rubriken 
”Ledningsrätt” som behålls.  

 

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna till Tunet 2 har ingen egentlig kritik mot förslaget till detaljplan (men 
tycker liksom en del grannar att fastigheternas del i Båstads historia gör att dem 
gott kunnat få bestå ännu en tid). Tidigare framförda synpunkter tycks vara 
beaktade men ägarna vill ändå understryka att förutsättningen att de har 45 år på 
Tunet 2 inte ska kunna tvingas flytta annat än på eget initiativ. Ägarna upplever att 
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detta försäkrades vid mötet med planförfattaren och ägaren till Tunet 1 den 16 
januari 2016, och som även noterades i anteckningar.  

I övrigt hänvisas till samtal med planförfattaren den 25 februari 2019 angående 
besvär med obefintligt skydd mot översvämning av regnvatten från Stg 109:460 
över Ängelholmsvägen.  

Kommentar: Som fastighetsägare har ni full frihet att själva välja att behålla 
befintliga byggnader eller genomföra byggnationen enligt detaljplanen. Detaljplanen 
möjliggör för en förändring, men när och om ni väljer att utnyttja denna är helt upp 
till er själva. Genomförandetiden är ändrad till 15 år då detta är den längsta tid som 
går att bestämma i detaljplan enligt PBL. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla fram tills den ändras eller upphävs. Om detaljplanen ändras 
eller upphävs efter genomförandetidens utgång har ni som fastighetsägare ingen rätt 
till ersättning för den byggrätt som inte har utnyttjats.  

Syftet med att naturytan norr om Tunet 2 tas med i planförslaget är att möjliggöra för 
bortledning och fördröjning av dagvatten så att problem med översvämningar inte ska 
uppstå. Det är även viktigt att höjdsättningen görs på rätt sätt så att byggnader inte 
ska drabbas av översvämningar.   

 

Brf Stallvägen har precis som i samrådsförslaget inget att erinra mot planförslaget. 
Bostadsrättsföreningen har dock önskemål om att planen ska medge att det anläggs 
en gångväg över kommunens mark från Nyledsvägen till busshållplatsen vid 
Ängelholmsvägens östra sida. Gräsytan används redan idag som gångväg för dem 
som kan gå där, det är dock omöjligt för dem med barnvagn eller rullator. 
Ängelholmsvägen saknar även trottoar på östra sidan samt övergångsställen i 
närheten av busshållplatsen.   

Kommentar: Användningen ”NATUR” medger att gångvägar får anordnas. Den 
exakta utformningen av hela ytan är i det här läget inte bestämt men kommunen 
tycker det är ett bra förslag att öka tillgängligheten till busshållplatsen och förtydligar 
plankartan men egenskapen ”gång” dvs. att gångväg ska anordnas. Även 
illustrationskartan uppdateras med möjliga gångstråk, den exakta utformningen och 
sträckningen kommer att studeras mer noggrant under projekteringen.  

 

Synpunkter från ej besvärsberättigade: 
Föreningen Gamla Båstad inleder med att konstatera att planområdet har utökats 
med Tunet 2 till granskningen och undrar om det är möjligt utan att förslaget varit 
ute för samråd. Föreningen anser att det är skillnad på att decimera en kulturmiljö 
och att utplåna den och efterfrågar en utökad beskrivning av kulturmiljön. De två 
gårdarna undantogs i detaljplanen som gjordes 1980 då de var viktiga för 
kulturmiljön för hela området. Det låg där tre oskiftade gårdar som nu minner om 
områdets agrara historia. I och med det här detaljplaneförslaget utraderas ett viktigt 
inslag i kulturmiljön.  

Föreningen undrar vidare varför gårdarna ska rivas och om det beror på att det 
saknas nybyggnation i Båstad med omnejd. Föreningen anser att det för närvarande 
byggs mer än någonsin i Båstad och att byggnationer stoppas på grund av bristande 
köpintresse. Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer är mycket stort.  

Angående genomförandetiden framförs att den har förlängts till 15 år eftersom det 
inte finns något närliggande intresse för exploatering av Tunet 2. Föreningen tolkar 
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detta som detaljplaneringen endast görs för att öka värdet på fastigheten vilket inte 
kan vara ett primärt kommunalt intresse. 

Föreningen tycker inte heller att det bör vara ett kommunalt intresse att utplåna en 
viktig trivselfaktor i området som i övrigt är mycket stereotypt. Den tilltänkta 
byggnationen kommer att ytterligare förstärka det intrycket. Från Ängelholmsvägen 
kommer man att mötas av bullervall och parkeringar istället för den grönska med 
träd och trädgårdar som nu möter bilisterna vid infarten till Båstad söderifrån. 

Om det finns behov av ytterligare bostäder i framtiden föreslår föreningen att 
befintliga gårdar byggs om med 10-15 lägenheter med Agardhsgårdens renovering 
som förebild.  

Föreningen har synpunkter på den demokratiska behandlingen som de anser är 
bristande då kungörelsen utannonseras så diskret att mycket få lägger märke till det 
samt att de informationsmöten som tidigare inledde samrådsperioden numera helt 
har upphört. Mingel har istället ägt rum men då måste besökarna känna till vad de 
vill fråga om. Föreningen efterlyser ett informationsmöte med kunniga tjänstemän 
och tydliga genomgångar av vad planförslaget innebär, med både positiva och 
negativa effekter. Föreningen framhäver även kartavdelningen som har gjort ett 
föredömligt arbete som skulle kunna nyttjas i demokratins tjänst. Man tycker dock 
att hanteringen är så komplicerad att få utanför den inre kretsen har någon nytta av 
den.  

Den kommunala behandlingen slutar ofta i Kommunstyrelsen bakom stängda 
dörrar. Föreningen undrar varför det är förbjudet att offentligt diskutera planfrågor. 
Om myndighetsbeslut måste vara bakom stängda dörrar kan ju besluten fattas i 
särskild ordning efter en offentlig diskussion. 

Föreningen sammanfattar sitt yttrande med följande frågor: 
• Kan man inbegripa Tunet 2 utan ett samråd? 
• Varför har inte kulturmiljöaspekten behandlats? 
• På vilket sätt förstärks trivseln i området om byggnaderna rivs? 
• Saknas det nybyggnation i Båstad med omnejd? 
• Varför görs ett detaljplaneförslag med genomförandetid på 15 år om behovet 

inte anses stort för närvarande? 
• Varför har kommunen upphört med informationsmötena vid utställning av 

detaljplaner? 
• Varför sker inte en öppen politisk diskussion om detaljplaner? 

Föreningen föreslår avslutningsvis att detaljplanearbetet ska avbrytas och att en 
framtida exploatering kan ske genom om- och nybyggnad inom de befintliga 
byggnadsvolymerna så att kulturmiljön bevaras. 

Kommentar: Detaljplanen var utsänd för samråd 2017-10-02 till 2017-11-13 och 
omfattade då enbart Tunet 1 samt vändplatsen i söder. Baserat på de synpunkter som 
kom in under samrådet utökades planområdet med Tunet 2 och naturmarken i norr 
för att skapa en bättre helhet i området. Granskning innebär en ny remissrunda och är 
processmässigt samma sak som det inledande samrådet med den skillnaden att 
namnet byts till ”granskning”.  

Den kulturmiljö som Föreningen Gamla Båstad hänvisar till försvann när 
jordbruksmarken runt gårdarna exploaterades. I nuläget finns ett par äldre 
gårdsbyggnader med det är inte samma sak som att byggnaderna i sig har ett 
kulturhistoriskt värde. Befintliga gårdar är inte undantagna i gällande detaljplan 
1362 och det finns inget i den planen som hindrar att de rivs.  
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Att planlägga för bostäder är ett angeläget allmänt intresse. Kommunen har dock få 
styrmedel när det gäller när i tiden som områden ska byggas ut. Detta bestäms av 
marknaden vilket förändras över tid. Att genomförandetiden anger 15 år är ett 
önskemål från ägarna till Tunet 2 men medför i praktiken ingen större skillnad. 
Genomförandetiden innebär den tid då byggrätten är garanterad. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla fram tills den ändras 
eller upphävs. Om så sker har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning för den 
byggrätt som inte utnyttjats.  

Detaljplanen reglerar inte den exteriöra utformningen av fasader eller planteringar 
inom kvartersmark. Detta kommer bestämmas senare av antingen fastighetsägaren, 
hyresvärden eller bostadsrättsföreningen beroende på vald upplåtelseform. 
Bullerskydd ska anordnas längs med Ängelholmsvägen men enligt gjorda beräkningar 
räcker det att det görs till en höjd av 1 meter för att klara riktlinjerna.  

När planarbetet inleddes 2013 ansöktes det om att möjliggöra för ombyggnation av 
befintliga byggnader inom Tunet 1 till nio lägenheter. Exploatören har därefter 
undersökt möjligheterna för detta vidare men inte lyckats få ekonomi i projektet och 
har därför presenterat ett alternativt förslag med en högre exploateringsgrad. 2017-
02-01 beslutade kommunstyrelsen om förnyat planbesked för att möjliggöra detta.  

Kommunen välkomnar förslag på hur fler kan nås av pågående planarbeten. Enligt 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap. 11 § ska kommunen samråda med bland 
annat myndigheter, sakägare och organisationer. Enligt 11 b § ska kungörelse om 
detaljplaneförslag anslås på kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning. I 
Båstads kommun anslås förslaget även på det bibliotek som ligger närmast 
planområdet samt läggs upp på kommunens hemsida samt facebooksida. Har 
Föreningen Gamla Båstad fler förslag på hur information kan spridas tas detta 
tacksamt emot. Kommunen har dålig erfarenhet av klassiska samrådsmöten då alla 
inte kommer till tals eller vågar ställa sina frågor i stora folksamlingar. Kommunen 
har därför istället gått över till mingel för de planer som har ett stort allmänt intresse. 
Fördelen med mingel är att tjänstemän och politiker finns tillgängliga för frågor under 
en längre period vilket ökar flexibiliteten för besökarna. Vet besökarna inte vad de ska 
fråga om förklarar vi naturligtvis detta på plats. För mindre planer såsom den nu 
aktuella sker detta istället genom telefon, mail eller under kommunens besökstid. 
Planavdelningen är positivt inställda till att arbeta mer med 3D-illustrationer och 
liknande som kan förtydliga för allmänheten vad planförslagen kommer innebära.  

Även debatten kring stadsbyggnadsfrågor välkomnas men behöver ske utanför 
kommunstyrelsen då det handlar om myndighetsutövning. Önskemålen om detta 
framförs dock till politiken.  

 

En boende på Stallvägen 19 hänvisar till detaljplan 1362 som anger att högst en 
tredjedel av tomtmarken får bebyggas i max en våning jämte vindsinredning och 
anser att det är rätt för att smälta in i området.  

Vidare framförs att Tunet 1 ligger högt i förhållande till radhusen på Stallvägen. Från 
adressen Stallvägen 19 till den sydligaste och högst belägna byggnadskroppen i 
nordost är skillnaden mellan marken och nocken 17,9 meter, vilket då skulle 
innebära att Stallvägen 19 skuggas hela eftermiddagen under vinterhalvåret. 
Utsikten från Stallvägen 19 kommer bli en stor, hög yta som ger ett stängt intryck.   

Slutligen framförs att det bör anläggas en gångväg från Nyledsvägen tvärs över 
grönområdet till busshållplatsen på östra sidan av Ängelholmsvägen.  
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Kommentar: Nu gällande detaljplan 1362 anger BFIv för aktuella fastigheter. Högsta 
byggnadshöjd är reglerad till 4,4 meter och taklutningen får max vara 55 grader. 
Eftersom detaljplan 1362 inte anger något om totalhöjd eller nockhöjd innebär planen 
teoretiskt sett att en byggnad kan uppföras inom Tunet 1 som är mer än dubbelt så 
hög som vad aktuellt planförslag reglerar.  

Planläggning handlar om avvägningar och i det här fallet har det centrala läget 
medfört att det allmänna intresset med förtätning har vägt tyngre då befintlig 
infrastruktur kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Med ett avstånd på ca 90 meter 
mellan Stallvägen 19 och den högsta byggnadskroppen i planförslaget bedöms höjden 
vara acceptabel då bebyggelsen inte påverkas mer än möjligtvis under vinterhalvåret 
då solen ändå går ner så pass tidigt.  

Se svar till Brf Stallvägen angående gångvägen.  

 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Planbestämmelsen gällande störningsskydd revideras enligt Trafikverkets 

yttrande.  

• Egenskapsbestämmelsen ”gång” läggs till inom naturmarken i norr för att 
förtydliga att gångväg ska anordnas. Detta illustreras även på 
illustrationskartan.  

• Plan- och genomförandebeskrivning förtydligas gällande markreservat, 
befintliga byggnader, gemensamhetsanläggning, ekonomiska konsekvenser, 
störningsskydd samt avstånd till gasledning. 

 

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  
• Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)  
• Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
• PostNord Sverige AB 
• Region Skåne 
• Skanova 
• Trafikverket  
• Weum Gas AB (tidigare E.ON Gas Sverige AB) 
• Ägarna till Tunet 2 
• Brf Stallvägen 
• Föreningen Gamla Båstad 
• En boende på Stallvägen 19 
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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 
• Lantmäterimyndigheten 
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. godkänns för antagande.  

 

 

Båstad 2019-05-03 

 

 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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Datum: 2019-05-06 Till: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Henrik Eliasson  

Dnr: B 2019-247 

 
Avbrytande av detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. avbryts.  
 

Sammanfattning av ärendet 
, nuvarande ägare av Protor Fastighets AB, har inkommit med en hemställan om att 

beslutet om planbesked från 2010-07-02 ska annulleras så att detaljplanen förblir oförändrad. 
Detta medför att befintliga verksamheter kan fortsätta bedrivas alternativt att bostäder upp-
förs istället.  
 
Bakgrund 
2010-07-08 köpte Proni AB aktier av Båstad Utvecklingsbolag AB, BUTAB, i Protor Fastighets 
AB som äger fastigheterna Vitlingen 16, 24, 25 och 26. 2010-07-02 beslutade kommunstyrel-
sen att detaljplanen skulle ändras för aktuella fastigheter så att det inte längre ska vara möjligt 
att uppföra bostäder inom området i enlighet med önskemål från BUTAB och Protor Fastighets 
AB. 2019-03-19 inkom , nuvarande ägare av Protor Fastighets AB, med en skrivelse 
gällande hemställan om att beslutet från 2010-07-02 annulleras så att detaljplanen förblir 
oförändrad.  
 
Aktuellt 
Gällande detaljplan nr 1183 för Vitlingen 16, 24, 25 och 26 anger Bj II, Område för bostads- och 
småindustriändamål, där byggnationen får uppföras i två våningar. Direkt angränsande till ak-
tuella fastigheter har detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. tagits fram i syfte att öka andelen helårs-
boende i Torekov samt möjliggöra för kompletterande verksamheter om etapp 2 genomförs.  
Samhällsbyggnad anser inte att det finns någon anledning att ändra detaljplanen för Vitlingen 
16 m.fl. och ta bort möjligheten för bostäder när det tillåts för fastigheterna i omgivningen. 
Samhällsbyggnad bedömer därmed att planarbetet ska avbrytas efter den sökandes begäran. 
Konsekvenserna av en avbruten planprocess medför att befintlig verksamhet kan fortsätta 
bedrivas alternativt att bostäder kan uppföras istället.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Gällande detaljplan förblir oförändrad varpå konsekvenserna för samhället inte bör påverkas i 
större utsträckning. Befintliga verksamheter kan fortsätta bedrivas, om förutsättningarna för 
detta förändras möjliggör detaljplanen bostäder vilket kan leda till fler helårsboende i Torekov.  
 

Ekonomi 
I beslutet om planbesked anges att detaljplanen ska upprättas på den sökandes bekostnad. Det 
är inte samma person som ansökte om det ursprungliga planbeskedet som äger fastigheterna 
idag och nuvarande ägare har inget intresse av att ändra detaljplanen. Beslut om att avbryta 
planarbetet får ingen ekonomisk påverkan för vare sig kommunen eller fastighetsägaren.  
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Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
 
 
Planarkitekt 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Eliasson och Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan, tjänsteskrivelse och beslut om upprättande av detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. 
2. Anhållan om annullering av planärende 

Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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Datum: 2019-05-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B19-246 

 
 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads kommun, Skåne län – 
Begäran om planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad 
får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna Båtsmannen 4, 5 och Ma-
len 1:42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående bild. Planområdet avgränsas av Köpmans-
gatan i väster och söder, Tennisvägen i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. 
Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 200 m2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planområdet 
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Backahill Båtsmannen 6 AB har 2019-03-19 inkommit med en förfrågan om planbesked avse-
ende Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 i centrala Båstad. 
 
Intressenten ansöker om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en större byggnation 
av seniorbostäder. 
 
Enligt intressentens beskrivning beräknas projektet omfatta ett 40-tal lägenheter med höga 
boendekvaliteter. Vidare beskrivs att bebyggelsen blir 2-3 våningar hög och att lägenheterna 
förses med ett gemensamt överglasat gårdsrum. De boende kommer att ha tillgång till gemen-
samma funktioner som SPA, boulebana, utegym, gemensamhetslokal med övernattningsmöj-
ligheter, behandlingsrum med mera. I det södra hörnet planeras också en verksamhetslokal. 
Parkering planeras ske under anläggningen i suterrängvåning samt på innergården. 
 
Sammanfattningsvis framför intressenten att detta är ett projekt som ligger i tiden genom för-
tätning av centrum och ökat kundunderlag för handel samt genom att erbjuda centralt place-
rade seniorbostäder med höga boendekvaliteter kan frigöra enfamiljshus för inflyttning på 
orten. 
 
Marken är i dag planlagd för handelsändamål samt även för hantverks- och bostadsändamål 
(HB). Byggnaderna ska vara sammanbyggda (S) och dess placering inom fastigheterna är i gäl-
lande detaljplan uppstyrda genom prickmark, dvs mark som ej får ej bebyggas. I mitten av 
planområdet är det i gällande detaljplan tillåtet att även bygga under markplan. Inom planom-
rådet får byggnationen vara högst en våning (I) jämte vindsinredning (v) inom den tillåtna 
byggnadshöjden på +14,5 meter från grundkartans nollplan, se nedanstående bild. Detaljplan, 
1434, vann laga kraft 1987-10-09. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag ur gällande detaljplan, 1434 
 
 
För att bostäder och centrumverksamhet om 2-3 våningar samt underjordiskt parkeringsga-
rage ska kunna uppföras inom fastigheten Båtsmannen 4, 5 samt Malen 1:42 måste gällande 
detaljplan ändras. 
  

Ungefärlig av-

gränsning av 

planområde 

Ungefärlig av-

gränsning av 

planområde 
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Bakgrund 
Planområdet är beläget inom detaljplan 1432 som vann laga kraft 1987-10-09. 
 
Planförslaget med bostäder och handel (centrumverksamhet) bedöms ha stöd i både inrikt-
ningsdokument för Båstad samt ÖP08 (översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008) samt 
förslag till ny ÖP2030, som i skrivande stund varit ute på samråd och bedöms gå ut på gransk-
ning under 2019. 
 
Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken 
av postglacial sand. Några kända föroreningar finns ej. 
 
Planområdet berörs av riksintressen Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ miljöbalken samt Högexploate-
rad kust, 4 kap 4§ miljöbalken. Planförslaget bedöms dock vara förenligt med riksintressen 
eftersom marken redan är ianspråktagen. Planområdet omfattas ej av riksintresse för kultur-
miljö men ingår i länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram under ”Särskilt värdefulla kulturmil-
jöer” samt kulturmiljöstråk ”Per Albin-linjen” (LST 2007).  Planområdet ingår även i Bevaran-
deprogram, antaget av kommunfullmäktige 1997 och är i Inriktningsdokument för Båstad 
tätort, (antaget av KF 2016) beläget inom ”Bevaransvärt område med restriktioner för ny- och 
ombyggnationer”. 
 
Inga kända fornlämningar finns registrerade inom planområdet. 
 
Planområdet ingår ej i Natura 2000-område och omfattas ej heller av riksintresse naturvård. 
 
Planområdet omfattas ej av strandskydd och är beläget cirka 90 meter norr om Skyddsområde 
för vattentäkt, vilket antogs av kommunfullmäktige 2017 och beräknas fastslås av länsstyrel-
sen under 2019. 
 
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten. 
 
Trafikverket är huvudman för Köpmansgatan som är klassificerad som en ”Farligtgodsled”. 
Köpmansgatan (generellt) omfattas av Länsstyrelsens beslut (2015) om 30 m byggnadsfritt 
avstånd från allmän väg. 
 
Trafik- och bullerfrågor kommer att hanteras under planprocessen. 
 
 

Aktuellt 
För att bostäder och centrumverksamhet om 2-3 våningar samt underjordiskt parkeringsga-
rage ska kunna uppföras inom fastigheten Båtsmannen 5 med flera måste gällande detaljplan 
ändras. 
 
Inför formell förfrågan om planbesked har samhällsbyggnad under vintern 2018/våren 2019 
träffat intressenten vid flera tillfällen och diskuterat utformning av byggnationen inom kvarte-
ret. 
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Vy 1 

 

 
Vy 2 

 

 
Vy3 

 
 

Föreslagen ny 

byggnation 

Föreslagen ny 

byggnation 

Föreslagen ny 

byggnation 
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Vy4 

 
Med anledning av planområdets läge samt intilliggande bebyggelse och vägstruktur har sam-
hällsbyggnad gjort följande reflektioner och ställningstaganden: 
 

 Föreslaget projekt stämmer väl överens med kommunens ambition om att förtäta cen-
trala Båstad. Projektet förhåller sig väl till angränsande fasader med brutna huskrop-
par genom saxning och olika nockhöjder 

 Positivt med förtätning i centrala Båstad 
 Positivt med fler bostäder i Båstad 
 Positivt med underjordiskt parkeringsgarage 
 Förordar lokaler i bottenvåning mot Köpmansgatan 
 Max 3 våningar mot Köpmansgatan 
 Max 2 våningar mot Tennisvägen i norr för att möta befintlig bebyggelsestruktur 
 Olämpligt med en glasad innergård (men gärna en huskroppsformation som ett U) då 

en så stor volym blir ett främmande inslag i en i övrigt småskalig del av tätorten 
 Stor ska vikt läggas på att bottenvåning och markytan mot Köpmansgatan få en stads-

mässig gestaltning. 
 

Samhällbyggnad anser att ovanstående ställningstaganden ska vara vägledande vid upprät-
tande av ny detaljplan. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår Sam-
hällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un-
derjordiskt garage bedöms centrala Båstad berikas och vitaliseras genom en blandad bebyg-
gelse med olika funktioner. De olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området 
större delen av dygnet, veckans alla dagar, vilket skapar ett mer tryggt och levande centrum. 
Ett underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov samt döljer även upp-
ställda fordon. Med centrumlokaler i bottenvåning (mot till exempel Köpmansgatan) kommer 
fler arbetstillfällen att skapas vilket är positivt för samhället. En byggnation inom kvarteret 
innebär förtätning på redan i anspåktagen mark i centrala Båstad vilket innebär god 
hushållning och effektivt nyttjand av mark. 
 

Föreslagen ny 

byggnation 
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Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa miljö- och samhällsbyggnadskommuner”, 
samt ”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner” kan uppfyllas. 
En byggnation av attraktiva bostäder, lokal för centrumverksamhet samt underjordiskt 
parkeringsgarage kommer att ske genom förtätning på redan i anspråktagen mark vilket 
innebär god hushållning och effektivt nyttjande av mark. Genom centrumlokaler bedöms 
arbetstillfällen skapas. 
 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Detaljplanen föreslås inordnas med 
prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista då ett genomförande av detaljplanen bland 
annat omfattar en blandning av bostäder och centrumverksamhet, bedöms bredda 
kommunens bostadsutbud och omfattar fler än 10 bostäder. Dessutom innebär utbyggnaden 
förtätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning av mark. Planområdet 
är även beläget kollektivtrafiknära och kommer att möjliggöra bostäder och 
centrumverksamhet i centrala Båstad. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas i samband med planarbetet om sådan bedöms vara 
nödvändig. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent. 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2019-03-19 
2. Ritningar tillhörande ansökan om planbesked 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef 
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Datum: 2019-05-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B2018-780 

 
 

Detaljplan för del av  Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad,  Båstads 
kommun, Skåne län – antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 

 Planförslag för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad, antas i enlighet med de re-
videringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2019-05-05. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i 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 verksamhetsmark. 
 
Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom 
fastighet avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen. Planförslaget innebär att del av 
planområdet 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. 
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Bakgrund 
 

Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 beviljades av kommunstyrelsen den 3 september 2018 § 
192. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2019-01-23 till 2019-03-04. Då plan-
förslaget drivs enligt standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både samråd 
och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogö-
relse gjordes inte. Inkomna synpunkter har beaktats tillgodoseetts i möjligaste mån i gransk-
ningsförslaget.  
 
Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende, se 
bilaga 1, Granskningsutlåtande. 
 
Ett  granskningsförslag   var utställt  för granskning  under tiden 2019-03-28 till och med 
2019-04-25. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning sam-
manställts och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Se bilaga 1. 

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett någon större revidering av 
planförslaget inför antagandet. Dock har ett par förtydliganden/justeringar gjorts i planbe-
skrivning och på plankarta i enlighet med Granskningsutlåtandet, se bilaga 1.  

 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2019-05-05. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt ”Konsekvenser av beslut” föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad, Båstads 
kommun, Skåne län. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Den föreslagna förändringen möjliggör ett mer rationellt nyttjande av befintlig verksamhets-
mark vilket innebär god hushållning av mark.  Dessutom innebär planförslaget ett effek-tivt 
utnyttjande av stationsnära mark. Arbetstagare kommer att kunna pendla till arbete på ett 
effektivt och miljövänligt sätt. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna minska alstran-
det av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar. 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen till att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” kan uppfyllas. Ett mer 
rationellt nyttjande av befintlig verksamhetsmark innebär god hushållning av markresurs. 
Arbetstagare och besökare kommer att kunna pendla till arbete på ett effektivt och miljövänligt 
sätt. 
 
En planprocess kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som även 
samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Ett genomförande av detaljplanen inne-
bär att den lokalgata som genom planändring omvandlas till kvartersmark inte längre kommer 
att vara kommunens ansvar att anlägga och sköta. 
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Ekonomi 
Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen har för avsikt att överlåta 
marken genom tecknat optiosavtal. Kommande köpare betalar ett marknadsmässigt pris för 
tomtmarken, vari kostnad för planarbete ingår. 
 
Optionsavtalet  medför  inga specifika ekonomiska konsekvenser undantaget den kostnad 
kommunen kommer få för planarbetet. Den kostnaden ska sättas i relation till den kostnad som 
kommunen, utan planändring, hade haft för utbyggnad av lokalgata och belysning. 
 
Uppskattningsvis sparar kommunen investeringskostnader om 500-800 000 kronor på 
föreslaget förfarande. 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Teknik & Service, Susanna Almqvist 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2019-05-05 
2. Planbeskrivning, daterad 2019-05-05 
3. Plankarta och illustrationskarta, daterad 2019-05-05 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef , Susanna Almqvist - exploate-
ringsingenjör 



Detaljplan för  

del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad har 
varit ute på samråd  2019-01-23  till  2019-03-04  och  på  granskning  under  tiden 
2019-03-28 till 2019-04-25 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. I detta 
granskningsutlåtande finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har läm-
nats in under både samråd och granskning och dels Samhällsbyggnads 
kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen i Skåne (granskningsskedet) 

Lantmäteriet (granskningsskedet) 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden (samråds- och granskningsskedet) 

Weum Gas AB (tidigare E.on Gas Sverige AB)(samråds- och granskningsskedet) 

Trafikverket (granskningsskedet) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2019-01-15, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen konstaterar följande: Planområdet ligger i Hemmeslöv strax söder 
om Båstads station. Planområdet är ca 1100 kvm stort och avgränsas av Inre 
Kustvägen, Västkustbanan samt mark planlagd för verksamheter. 

Kommunen anger att syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer rationell 
disponering av byggrätten inom en fastighet avsedd för verksamhet längs Inre 
Kustvägen genom att planlägga en mindre yta som idag är planlagd som gata som 
kvartersmark för verksamheter, handel och kontor istället. 

För området gäller översiktsplan ÖP08, på markanvändningskartan anges det 
aktuella området som annan öppen mark under befintlig markanvändning. 
Kommunen anger dock i planbeskrivningen att detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanens intentioner. I Länsstyrelsens granskningsyttrande nämns att där 
ny bebyggelse planeras vid järnvägen bör vibrationsstörningar utredas i 
planarbetet. I nu aktuell planhandling redovisar kommunen denna fråga. I 
samrådsförslaget till ny översiktsplan pekas området ut som verksamhetsområde. 

Bilaga 1
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Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande. För området gäller en 
detaljplan som täcker ett större område längs med Västkustbanan och Inre 
Kustvägen. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB. Länsstyrelsen har 
tidigare yttrat sig över behov av miljöbedömning för den nu aktuella detaljplanen 
och delar kommunens bedömning.  

Vidare framför Länsstyrelsen följande råd: 

Råd om planteknik/planförfarande 

Förenlighet med översiktsplanen 

Vid samrådet om behov av miljöbedömning lyfte Länsstyrelsen frågan om 
förenlighet med översiktsplanen. Länsstyrelsen är positiv till att kommunen för en 
argumentation kring hur de bedömer att detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanens intentioner, men rekommenderar kommunen att även relatera det 
resonemanget till markanvändningskartan och vad som redovisas i den, eftersom 
det i den inte redovisas någon planerad utbyggnad av verksamhet av området. 

Genomförandetid 

I och med att ett antagande av nu aktuell detaljplan innebär att gällande detaljplan 
ersätts före genomförandetidens utgång råder Länsstyrelsen kommunen att föra ett 
resonemang i planbeskrivningen om vad som gäller i ett sådant läge enligt 4 kap 39 
§ PBL. 

Avslutningsvis framför Länsstyrelsen att de med de aktuella planhandlingarna och 
nuvarande information inte har några formella synpunkter på planförslaget utifrån 
Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i granskningshandlingen. 
Planbeskrivningen kompletteras med kartbild från ÖP2008 samt samrådshandling 
ÖP2030. 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Detaljplan med texten ”Planen har 
genomförandetid kvar till 27 mars 2024. Om ingen av de berörda fastighetsägarna 
motsätter sig det är det möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens 
utgång. Om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång har den som äger 
en fastighet inom planområdet rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska 
skada som detta medför.” 

 

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten framför att genomförandebeskrivningen 
kan förtydligas om att avstyckning samt bildande av ledningsrätt och 
gemensamhetsanläggning sker genom lantmäteriförrättning samt förtydligande om 
vem som ansöker om och bekostar dessa förrättningar. Vidare påtalar de att 
fastighetsbeteckning en 5:9 saknas på plankartan samt att där planbestämmelser 
hänvisar till paragraf även ska informera om vilken lag som avses. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandlingen. Planbeskrivningen 
kompletteras under rubrikerna Fasighetsbildning, Ledningsrätt/markreservat samt 
Gemensamhetsanläggning med texten ”Avstyckning/ bildande av ledningsrätt alt 
gemensamhetsanläggning sker genom en lantmäteriförrättning. Berörda 
ledningsinnehavare/fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga 
erforderliga lantmäteriförrättningar.” 

Plankartan kompletteras med fastighetsbeteckning samt laghänvisning till PBL. 
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Trafikverket, framför följande: 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 1741 (Inre Kustvägen) norr om 
planområdet. Planområdet sträcker sig över delar av väg 1741. Inre Kustvägens 
dagvattenledningar har flyttats ut till sidan om Inre Kustvägen, tidigare låg de i 
vägkonstruktionen. 

Enligt Trafikverkets riktlinjer ska skyltar placeras minst 1,5 ggr objektets höjd från 
vägkanten. Reklam får inte sitta så att den skymmer sikten eller kan blända 
trafikanterna. Belyst skylt ska förses med skymningsrelä. Texten ska vara så stor och 
kortfattad att den går att läsa från bilen utan att det inverkar negativt på 
trafiksäkerheten. Det får inte förekomma telefonnummer eller hänvisning till 
hemsidor på skylten. Det är inte lämpligt att placera reklam i närheten av 
vägvisningsskyltar eller andra liknande anordningar med information som 
trafikanterna måste kunna ta till sig. Reklamskyltar ska kunna nås från en lokalväg 
för annonsering och underhåll. 

Järnväg 

Västkustbanan samt Båstad station ligger sydöst om planområdet. Västkustbanan 
samt station Båstad Norra är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. 

Detaljplanen påverkar inte järnvägens intressen. 

Enligt detaljplanen ska kablar som går till Trafikverkets transformatorer, teknikhus 
ligga under prickmark med bestämmelse U (underjordiska ledningar). Det är 
positivt då dessa är av stort allmänt intresse. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Skyltars placering och utförande kommer att 
hanteras i bygglovsskedet för att säkerställa att de utformas på ett korrekt och, ur ett 
trafiksäkerhetsaspekt, säkert sätt. 

 

TeliaSonera Skanova Access AB, meddelar att de har markförlagda 
kabelanläggningar gränsande till detaljplaneområdet, dock i osäkert läge. Vidare 
framför de att de önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabelanläggningar nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i 
planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses delvis. 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken El, tele, internet med texten 
”TeliaSonera Skanova Access önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabelanläggningar nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning.” 
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Bjäre kraft, Södra Hallands kraft och TeliaSonera Skanova Access AB har 
kabelanläggningar inom och i anslutning till planområdet och de kan komma att 
beröras av planens genomförande. Dessa ledningar omfattas i dagsläget ej av 
ledningsrätt. Det är varje ledningsägares angelägenhet att säkra sitt ledningsutrymme 
med tillbörlig rättighet. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att 
säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av respektive ledningsinnehavare. 

 

Södra Hallands Kraft AB, vill framföra nedanstående kommentarer gällande 
rubricerat detaljplan (notera att när det gäller gas inom området så svarar vår 
gasavdelning). 

Inom området finns ett E-omåde som vi disponerar för en nätstation som försörjer 
området med el. Där finns även ett flertal elledningar i mark. Detta E-område samt 
utrymme för kablar i mark måste bibehållas. Kablar måste även fortsättningsvis 
ligga lättåtkomliga med schaktmaskin vid eventuella skador eller för framtida 
utbyggnader. Detta innebär bl a att inga byggnader, staket eller andra fasta 
anläggningar kan ställas närmare kablarna än fem meter. 

Nätstationen måste även fortsättningsvis vara tillgängligt för Södra Hallands Kraft 
utan att stängsel, byggnader eller liknande förhindrar detta. Nätstationen måste 
vara tillgänglig med lastbil samt befinna sig minst fem meter från närmsta 
brännbara byggnadsdel. 

Kablar i mark måste sättas ut och dess läge säkerställas i god tid innan eventuella 
markarbete påbörjas. Eventuella flyttningar av befintliga elledningar, nätstationer 
osv bekostas av exploatören. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. I övrigt se föregående kommentar angående 
ledningsrätt och om vem som bekostar eventuell flytt. Planbeskrivningen kompletteras 
under rubriken El, tele, internet med texten: ”Södra Hallands krafts ledningspaket 
strax väster om planområdet och som ansluter till befintlig nätstation (inom 
planområdet) kommer att säkerställas genom ledningsrätt”. 

 

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), framför följande: 

• Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar 
allmän väg. 

• Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta 
för källsortering. 

• Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer 

• Se Bilaga 2 (som finns att tillgå hos samhällsbyggnad, diarienr B18-780) som vi 
bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i gällande 
renhållningsordning för Båstads kommun. 

Kommentar: Synpunkter är tillgodosedda i granskningshandlingen. Information om 
att den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering 
och avfallshantering. Planbeskrivningen kompletteras under rubriken 
Avfallshantering med texten ”Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i 
anslutning till körbar allmän väg och att avfallsutrymmets storlek ska motsvara de 
behov som föreligger och underlätta för källsortering. Vid tömning av avfallsbehållare 
som kräver kranfordon få bland annat kranen inte sträcka sig över gång- eller 
cykelbana eller tömma ”trafikfarligt” vid t.ex utfart eller korsning..” 
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Byggare uppmanas ta kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt 
stadie för planering av avfallshantering. 

 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB), framför följande: 

Anslutning för vatten, spillvatten och dagvatten 

Serviser för vatten, spillvatten och dagvatten på huvudledningar i Inre Kustvägen 
finns nordöst och sydväst om planområdet. De befintliga serviserna ska med fördel 
användas. Huvudledningarna är bara några år gammal och det är en fördel om inte 
ytterligare serviser behöver anläggas på huvudledningarna. 

Dagvatten 

Servisledningarna för dagvatten korsar Inre Kustvägen. På norra sidan om Inre 
Kustvägen kan åtgärder behövas för att leda dagvattnet till Hemmeslövssjön. Vid 
anslutning av nya fastigheter ska avledningen av dagvatten ses över. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandlingen. Planbeskrivningen 
förtydligas under rubrikerna Dricks- och spillvatten samt Dagvatten med texten 
”Serviser för vatten, spillvatten och dagvatten på huvudledningar i Inre Kustvägen 
finns nordöst och sydväst om planområdet. De befintliga serviserna ska med fördel 
användas. Huvudledningarna är bara några år gammal och det är en fördel om inte 
ytterligare serviser behöver anläggas på huvudledningarna.” 

Under rubriken Dagvatten förtydligas texten även med följande information: 
”Servisledningarna för dagvatten korsar Inre Kustvägen. På norra sidan om Inre 
Kustvägen kan åtgärder behövas för att leda dagvattnet till Hemmeslövssjön. Vid 
anslutning av nya fastigheter ska avledningen av dagvatten ses över.” 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2019-03-11, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB), har tagit del av 
granskningshandlingarna och framför följande: 

• Dricks och spillvatten på s 19. Förslag att ta bort den sista meningen om att 
ytterligare serviser kan anläggas. Meningen motsäger texten under 
motsvarande rubrik i planförslaget vilken är den som gäller. Befintliga serviser 
ska användas. 

• Dricks-, spill- och dagvatten på s. 29. 

◦ Förslag att ändra den första och andra meningen till "Kommunen är 
huvudman för allmänna VA-ledningar inom planområdet. Kommunen 
ansvarar för utbyggnad av VA-ledningar till tomtgräns". 

◦ Förslag att ändra den sista meningen till "Befintliga serviser (anslutningar) 
ska i första hand användas". Ska istället för bör. 

• Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare på s. 32. Ändra 
anslutningsavgifter till anläggningsavgifter. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. Text i planbeskrivningen justeras 
enligt NSVA’s synpunkter. 
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Södra Hallands Kraft, framför följande kommentarer gällande rubricerad 
detaljplan (vänligen notera att när det gäller gas inom området så svarar Södra 
Hallands Kraft’s gasavdelning). 

Inom området finns ett E-område som vi disponerar för en nätstation som försörjer 
området med el. Där finns även ett flertal elledningar i mark. Detta E-område samt 
utrymme för kablar i mark måste bibehållas. Kablar måste även fortsättningsvis 
ligga lättåtkomliga med schaktmaskin vid eventuella skador eller för framtida 
utbyggnader. Detta innebär bl. a att inga byggnader, staket eller andra fasta 
anläggningar kan ställas närmare kablarna än fem meter. 

Nätstationen måste även fortsättningsvis vara tillgängligt för Södra Hallands Kraft 
utan att stängsel, byggnader eller liknande förhindrar detta. Nätstationen måste 
vara tillgänglig med lastbil samt befinna sig minst fem meter från närmsta 
brännbara byggnadsdel. 

Kablar i mark måste sättas ut och dess läge säkerställas i god tid innan eventuella 
markarbete påbörjas. Eventuella flyttningar av befintliga elledningar, nätstationer 
osv bekostas av exploatören. 

Vi konstaterar att ni har karta över kablarna och nätstationen med i underlaget. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. I övrigt se föregående kommentar angående 
ledningsrätt och om vem som bekostar eventuell flytt. Planbeskrivningen kompletteras 
under rubriken El, tele, internet med texten: ”Södra Hallands krafts ledningspaket 
strax väster om planområdet och som ansluter till befintlig nätstation (inom 
planområdet) kommer att säkerställas genom ledningsrätt”. 

 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningen 

Förutom redaktionella revideringar, såsom t ex omdöpning av handlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling” har följande revideringar av 
planförslaget gjorts; 

 Uppdaterad bild över vattenskyddsområden i Båstad (planbeskrivning) 

 Ny perspektivskiss sett från Inre Kustvägen mot föreslagen byggnation 
(planbeskrivning) 

 Förtydligande under rubrikerna Dricks- och spillvatten (s 19 och 29 i 
planbeskrivnignen) angående VA-ledningar samt sida 32 (i enlighet med 
NSVA’s yttrande) 

 Förtydligande i Genomförandebeskrivningen gällande gemensamhets-
anläggningar, servitut och fastighetsbildning. 
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Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 

Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Södra Hallands Kraft AB 
Telia Sonera Skanova Access 
Weum Bas AB 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
som yttrat sig under samråd 
 
samt 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Södra Hallands Kraft AB 
Weum Bas AB 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 
 
 

Underrättelse efter antagandet sänds till 

Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Södra Hallands Kraft AB 
Telia Sonera Skanova Access 
Weum Bas AB 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
som yttrat sig under samrådet 
 
samt 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Södra Hallands Kraft AB 
Weum Bas AB 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 

När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
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Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till 
följande: 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget avseende del Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad, Båstads 
kommun, antas i enlighet med de revideringar som föreslås i detta 
granskningsutlåtande, daterat 2019-05-05. 

 

 

Båstad 2019-05-05 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B18-780

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt Illustrationskarta, 

2019-05-05
• Planbeskrivning, 2019-05-05 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, januari 2019
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), mars 2019

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgäng-
liga på samhällsbyggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2018-11-20
• Planprogram för området vid Båstads nya station, 2013-05-22
• Åstad, Översiktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, NSVA, 

2012-10-01
• Geoteknisk utredning, Åstaden, Ramböll, 2014-04-11
• Bullerutredning, ÅF-Infrastructure AB, 2013-12-18
• Komplettering till den detaljerade riskanalysen med avseende 

på risker med farligt gods på järnvägen. Båstads nya station, 
Vectura, 2013-12-09

• Komplettering till den detaljerade riskanalysen med avseende 
på risker med farligt gods på järnvägen. Båstads nya station, 
Vectura, 2012-11-01

• Detaljerad riskanalys med avseende på risker med farligt gods 
på järnvägen, Vectura, 2011-10-10
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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 ändring av 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 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 sammanfattas och kommenteras i ett 
granskningsutlåtande 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!
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Planområdets läge och storlek
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 verksamhetsmark.

Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom fastighet av-
sedd för verksamhet längs Inre Kustvägen. Planförslaget innebär att del av planområdet som idag är 
planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, H och 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.

Planområdet är beläget i Hemmeslöv, strax söder om Båstads station. Området avgränsas i väster av 
Inre Kustvägen, öster av Västkustbanan och i norr respektive söder av verksamhetsmark. Planområ-
det omfattar del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 och är cirka 1100 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Hemmeslöv 5:9 ägs av Båstads kommun. 

Planområdets läge
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Båstads kommun äger fastigheten Hemmeslöv 5:9 och har för avsikt att avyttra planlagd mark 
mellan Båstads station och Hallandsvägen. Det har under diskussioner med intressenter framgått 
att tomtmarken på grund av den avskärande lokalgatan med allmänt huvudmannaskap hindrar ett 
rationellt nyttjande av befintlig byggrätt.

Ett företag har för avsikt att etablera sig i kommunen och har framfört önskemål om att förvärva 
tomtmark söder om Båstads nya station. Exploatören avser att bygga en visningslokal för sina 
varor, tillskapa kontorsplatser, bedriva försäljning och utveckla ett för verksamheten nödvändigt 
lager. Etableringen beräknas initialt sysselsätta cirka 25 personer för att succesivt öka.

Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom fastighet 
avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen då nuvarande planbestämmelse ”lokalgata”, med kom-
munalt huvudmannaskap, försvårat användandet av den smala tomtytan. Planförslaget innebär att 
del av planområdet som idag är planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, 
H och K). Inom planområdet kommer dock funktionen ”tillfart med tillhörande vändzon” att kvarstå, 
se även illustration på sida 22.

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.

del av Hemmeslöv 5:9

0m 100m 200m

Ungefärlig avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Båstads station

Västkustbanan

Planområdets 
läge

Stensån
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Efter samrådsskedet & granskningsskedet
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2019-01-23 till och med 2019-03-04. 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 i möjligaste mån tillgodosågs 
i granskningsförslaget. Planförslaget efter samråd reviderades och förtydligades i några avseende. 
Bland annat förtydligades planbeskrivningen med kartutsnitt på gällande översiktsplan ÖP 2008 
samt samrådsversion av ny översiktsplan ÖP2030. Vidare förtydligades planbeskrivningen med för-
klaring om vad som händer om ny detaljplan upprättas innan genomförandetid för gällande detalj-
plan gått ut. Förtydligande gjordes även kring serviser för dricks- spill och dagvatten samt avfalls-
hantering. Vidare så förtydligades genomförandebeskrivningen angående fastighetsrättsliga frågor 
rörande t.ex bildande av ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar. I övrigt gjordes enbart jus-
teringar av redaktionell art.

Ett planförslag har efter samrådet och ovanstående förtydliganden varit utställt för granskning 
under tiden 2019-03-28 till och med 2019-04-25. Efter granskningen har bilder avseende vatten-
skyddsområde samt perspektivskiss över planerad byggnation uppdaterats. Utöver det har ett par 
förtydligande gjorts bl a angående VA-ledningar under rubrikerna Dricks- och spillvatten.

I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts, såsom till exempel omdöpning av hand-
lingar från granskningshandling till antagandehandling.
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Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 beviljades av kommunstyrelsen den 3 september 2018 § 192. 

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska ut-
vecklas på sikt. Detaljplaneförslaget bedöms förenligt med gällande översiktsplan för Båstads kom-
mun, ÖP08, som bl.a säger: 
”Planen koncentrerar bebyggelseutvecklingen runt den kommande järnvägsstationen i Petersberg i ett 
omland på cykelavstånd.... En förutsättning för att nya områden ska bli populära, .... är att de kontinu-
erligt hänger ihop med Båstad så att inte stationsområdet upplevs som en egen isolerad stadsdel.”
”Tätorten ska växa på slättmarken utanför Hemmeslöv för att knyta nya bostadsområden till järnvä-
gens regionala pendlingsmöjligheter.”

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

En ny översiktsplan håller på att arbetas fram och har under sommaren 2018 varit utställt för sam-
råd. Granskning beräknas ske under 2019. I samrådsförslag för ny översiktsplan (2030) pekas områ-
det ut som verksamhetsområde.

ÖP2008

Gällande översiktsplan ÖP2008. Ungefärligt läge för planområdet är markerat med röd cirkel

ÖP2030

Översiktsplan ÖP2030, samrådsversion. Ungefärligt läge för planområdet är markerat med röd cirkel
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Gällande detaljplan, 1652, för aktuellt planområde

Planen bedöms därmed förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1652, som vann laga kraft den 27 mars 2014. Planen har  
genomförandetid kvar till den 27 mars 2024. Om ingen av de berörda fastighetsägarna motsätter 
sig det är det möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång. Om en detaljplan 
ändras före genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom planområdet rätt till 
ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför. Gällande bestämmelser för 
aktuellt planområde är J, H och K (Hantverk, småindustri, kontor och handel, ej hotell. Ej tillstånds-
pliktig verksamhet), Lokalgata samt E (Tekniska anläggningar).

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och energi-
program 2012-2022 bl a genom att förtätning sker på en plats där det råder goda kollektivtrafik-
möjligheter och på mark som redan är ianspråktagen vilket medverkar till en hållbar utveckling och 
hushållning av mark.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. (Kapitel 3 behandlar riks-
intressen, kapitel 4 behandlar områden med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns 
i dem, kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, MKN.) Planens genomförande bedöms endast inne-
bära en marginell påverkan på riksintressena eftersom planen endast omfattar ett mindre markom-
råde som redan är ianspråktaget för verksamhet i anslutning till Inre Kustvägen och Västkustbanan. 
Området bedöms vidare nödvändigt för kommunens möjlighet att erbjuda verksamhetsmark samt 
en viktig del i att skapa aktivitet och attraktivitet i det område som utgör entrén till Båstad. Stöd för 
verksamheter finns i Båstads kommuns översiktsplan.

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 rörligt friluftsliv,  kust, turism, friluftsliv enligt 4 kap 1,2 §§ 
MB och i riksintresse för kust/högexploaterad kust enligt 4 kap 1,4 §§ MB samt riksintresse för total-
försvar (särskilt behov för hinderfrihet) 3 kap 9§ MB.

Planförslaget angränsar till riksintresse för kommunikation (järnväg) samt naturvård.

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då det endast omfattar ett mindre område som 
redan ianspråktagits för verksamhet och infrastruktur och dessutom är avgränsat med vägar och 
järnväg. Riksintresse för totalförsvaret bedöms ej påverkas då högsta tillåtna nockhöjd anges till 16,0 
m.

Miljökvalitetsmål
Ett genomförande av detaljplanen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet är ett in-
riktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske 
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation ska vi 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälso-
problem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är utfärdat av Naturvårdsverket och definierat 
av riksdagen. Detaljplanen bedöms förenlig med miljökvalitetsmålen bland annat med anledning av 
att byggnation sker genom förtätning på delvis redan ianspråktagen mark i ett kollektivtrafiknära 
läge.

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:
 
Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på kli-
matsystemet inte blir farlig.” - Målet påverkas positivt genom att service och arbetsplatser inom pla-
nens verksamhetsmark får goda cykel- och kollektivtrafikförbindelser vilket minskar behovet av bil.
 
God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. 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.”  - Målet påverkas po-
sitivt då detaljplanen möjliggör en mer rationell disponering av byggrätt på mark som inte är lämplig 
att nyttja på annat sätt än som verksamhetsmark vilket innebär god hushållning med mark. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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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. Normerna har uppdaterats 
och fastställts under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst 
det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnor-
mer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och 
kvantitativ status. 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

Stensån, SE625937-132613  Måttlig    Uppnår ej god

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

Laholmsslätten, SE626116-132280 God    God

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande  Otillfredsställande

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. Tabell över vattenförekomster 
som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för 

Sverige (www.viss.lst.se) 

Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos fler av vattenförekomsterna. Det kan dock inte åstad-
kommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte 
bidrar till att försämra vattenkvalitén. Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta plan-
förslag inte påverkas negativt.

Huvudsyftet med detaljplanen är att ändra mark som idag är planlagd som gatumark till verksam-
hetsmark. Dagvatten från körytor inom kvartersmark avses omhändertas lokalt och renas innan det 
avleds under Inre Kustvägen till Hemmeslövssjön och sedan vidare till Stensån. Mark inom och i 
anslutning till planområdet kommer delvis att möjliggöra infiltration/fördröjning av dagvatten, ge-
nom t ex raingarden och där mark ej hårdgörs. Fördröjning och infiltration har en renande effekt på 
dagvattnet eftersom föroreningar bryts ner och näringsämnen tas upp på gräs/växtbeklädda ytor. 
(Se även sida 27).
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Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. På uppdrag av Båstads kommun och Nord-
västra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har WSP pekat ut vattenskyddsområden i Båstads kom-
mun, vilka kommunfullmäktige antog 2017. Avgränsning av dessa vattenskyddsområden beräknas 
fastslås av länsstyrelsen under 2019. Avståndet mellan planområdet och de närmaste vattentäkterna, 
”Idrottsplatsen, Malen och Axeltorp” respektive ”Eskilstorp” är 1900 meter respektive 1000 meter.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. 

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt nöd-
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 

Vattenskyddsområde

Utökat vattenskyddsområde

0m 500m1000m

Vattenskyddsområde 
”Idrottsplatsen”

Vattenskyddsområde 
”Eskilstorp”

Planområdets 
läge

Landskapsbild
Förslaget innebär genom möjligheterna till exploatering att landskapsbilden kan påverkas. Detta 
kommer att upplevas både av de som vistas i området och de som kommer med tåg eller bil. Bebyg-
gelsen föreslås hålla en likvärdig höjd som intilliggande planerad bebyggelse vilket innebär en hög-
sta nockhöjd om 16,0 m. Sammantaget kommer det som detaljplanen medger kunna innebära en på-
verkan på landskapsbilden men inte i den utsträckning att det bedöms utgöra en betydande negativ 
påverkan. Planområdet omfattas inte av landskapsbildsskydd.
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träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Natu-
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome-
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald.

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande 
ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup-
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan-
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande).

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.

Planförslaget bedöms inte påverkar några försörjande eller stödjande ekosystemtjänster. Beroende 
på hur utemiljön i anslutning till verksamhetslokalerna utformas kan exempelvis de reglerande eko-
systemtjänsterna påverkas positivt då t ex en trädallé eller plantering längs Inre kustvägen bidrar till 
luftrening.

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. 
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Behovsbedömningen grundades på följande:

• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner
• planen bedöms inte påverka 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 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

Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, inte ge en sådan miljöpåver-
kan att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ be-
höver genomföras. 

I ett tidigt yttrande (2018-12-13) 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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Bebyggelse
Historik 
Planområdet är inte bebyggt. Planområdet har nyttjats som arbetsområde i samband med byggan-
det av Inre Kustvägen och tunneln genom Hallandsåsen (dvs nya Västkustbanan).

Bostäder 
Bostadsområdet Hemmeslöv ligger strax norr och väster om planområdet. Det domineras av villor, 
till största delen uppförda under 1960 och -70-talen som fritidshus. Idag blir fler och fler av husen 
i Hemmeslöv permanenta bostäder.

Drygt 250 meter öster om planområdet, på andra sidan järnvägen, finns enstaka bostadshus.

Kommersiell, offentlig och social service
Planområdet är beläget cirka 700 m från handelsområdet Entré Båstad, där kommersiell service i 
form av t ex matvaruaffär och andra butiker finns. Inom handelsområdet Entré Båstad driver även 
Friskis & Svettis en verksamhet. Längs med Hallandsvägen (som sedan övergår till Köpmansgatan) 
västerut (in mot centrala Båstad) finns det service i form av bland annat handel, bensinstation, apo-
tek, post.  Inom en radie om cirka 3 km från planområdet når man vård, förskola, skola. I skrivande 
stund håller byggnation i form av både bostäder, förskola och centrumverksamhet att uppföras i 
anslutning till Båstads station (Tuvelyckan).

Verksamheter
Inom tätorten Båstad har kommunen ca 500-550 anställda inom sin verksamhet. Det är bland 
annat inom barnomsorg och skola, äldreomsorg, förvaltning och tjänstemän. Inom den privata 
sektorn är Hotell Skansen den största arbetsgivaren i tätorten med strax över 100 anställda. Andra 
stora arbetsgivare  i tätorten är Ica Supermarket, NP Nilsson Trävaruhus och Willys. Även Hotell 
Riviera är en stor arbetsplats. Sommartid är ytterligare ca 150 personer anställda på Hotell Skan-
sen. Då utgör även Pepes Bodega och övriga verksamheter i hamnen stora arbetsplatser med totalt 
upp till 200-300 anställda. Båstad har ett bra företagande med många nyetablerade små företag 
med endast en eller ett par anställda. Flera av dessa har sina kontor i Företagsbyn i tätortens syd-
ligaste spets.

Mark och vegetation
Mark och vegetation

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Området har varit arbetsområde under arbetet 
med Inre Kustvägen samt tunneln genom Hal-
landsåsen. Marken är platt och består till störs-
ta delen av en stor grusyta med inslag av asfalt. 
Mycket lite av markens ursprungliga vegetation 
och marknivå finns kvar och grusytan är idag 
delvis bevuxnen med gräs. Floran bedöms som 
trivial och dominerad av igenväxningsväxter. 

Bullervall finns anlagd längs Västkustbanan.

Ortofoto, juli 2018

In
re kustvägen

Befintlig 
nätstation

Västkustbanan
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Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom om-
rådet. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område som 
bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan/naturvårdsprogram.

Allmän plats
Ungefär hälften av planområdet (dvs cirka 500 m2) är idag planlagd som allmän plats (lokalgata). 
Gatan är dock ej utbyggd. 

Översvämningsrisk
Planområdet är beläget cirka 115 m norr om Stensån. Enligt utredningen Hydrologi och hydraulik i 
Stensåns avrinningsområde, upprättad av Ramböll 2011, kommer byggnader och dränering inte att 
påverkas av översvämning av ett 10-årsregn om de anläggs på ca +8 meter över havet.

Geotekniska förhållanden
I samband med att gällande detaljplan (1652) togs fram gjordes en geoteknisk utredning (Åstaden, 
Geoteknisk utredning, Ramböll, 2014-04-11) för ett större område. Undersökningarna visade att 
marken generellt består av sand eller mulljord i ytan. Under detta vanligen tunna lager finns jord, 
vanligen kärrtorv ovanpå gyttja. De organiska lagrens mäktighet varierar mellan 0-4 meter inom 
hela undersökningsområdet och inom nu aktuellt planområde 2-3 meter.

Under den organiska jorden finns sand (vanligen finsand) som ibland är siltig. Sediment övergår 
mot djupet till lera. På vissa ställen finns lera direkt under den organiska jorden. Ibland innehåller 
sedimenten organiskt material (dy och växtdelar) eller kalk.

Panoramavy, juli 2018 - Planområdet sett från Inre Kustvägen mot nordost (Båstads station)

Planområdets 
läge Befintlig nät-

station

Inre kustvägen

Båstads 
station

Bullervall mot 
Västkustbanan
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Jordlagrens mäktighet kan förväntas vara några tiotals meter och underlagras av berggrund som 
utgörs av kalksten.

Grundvattnet förekommer i området 0-1,5 m under markytan.

Enligt översiktsplanen finns det inte någon mer omfattande undersökning över radonrisk i kom-
munen. I berggrund och grundvatten bedöms, generellt sett, låg radonrisk föreligga medan det i 
mark föreligger låg eller normal risknivå. Byggnader inom planområdet ska utföras radonsäkert, 
eftersom merkostanden för det är liten och bedömningarna av radonrisken något osäkra.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Inre kustvägen som byggdes under 2015 och stod klar till invigningen 
av järnvägsstationen och tunneln genom Hallandsåsen i december samma år. Trafikverket är väg-
hållare för vägen som knyter ihop Båstads och Laholm. Skyltad hastighet förbi planområdet är 60 
km/tim och enligt trafikmätningar 2016 är årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 1800 fordon, varav 11% 
är tung trafik.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 501 mellan Båstads torg och Båstads station. Bussen går en till 
två gånger per timme och avgångarna är anpassade till tågens ankomsttider. Närmaste busshåll-
plats är lokaliserad i anslutning till tågstationen i Båstad.

Båstads tågstation är belägen ca 400 meter nordost om planområdet.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Hallandsvägen samt Inre Kustvägen.

Teknisk försörjning
El och telefoni
Södra Hallands kraft och Bjäre kraft har kabelanläggningar både inom och i anslutning till planområ-
det. Skanova har kabelanläggning i anslutning till planområdet.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns placerade i anslutning till Inre Kustvägen cirka 500 m från planområdet. NSVA 
kan inte garantera tillräckligt tryck och flöde.

Dricks- och spillvatten
I Inre Kustvägen går ledningar för vatten och spillvatten. Två servispaket med vatten, spillvatten 
och dagvatten finns i anslutning till planområdet från de nya ledningarna i Inre Kustvägen. 

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 
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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. 

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en dagvattenutredning, ’’ÅSTAD - över-
siktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, 2012-10-01, NSVA”. I denna konstateras att det på grund av 
det höga grundvattnet är olämpligt att infiltrera dagvatten lokalt i större omfattning utan det ska till 
stor del ledas till Stensån eller havet. Avrinningen ska ske genom ett trögt system där vattnet fördröjs 
och renas i området genom dammar och svackdiken.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg.

Risker
Västkustbanan trafikeras dagligen av transporter med farligt gods och planområdets närhet till järn-
vägen innebär att särskild hänsyn behöver tas till riskerna som är förknippade med dessa transpor-
ter. Beroende på markanvändning behöver ny bebyggelse planeras med vissa säkerhetsavstånd till 
spåren. Säkerhetsavstånden syftar både till att minimera risknivåerna för människor i området och 
att säkerställa möjligheterna att framöver trafikera Västkustbanan. Länsstyrelserna i Skåne, Stock-
holm och Västra Götalands län har tagit fram riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen som 
berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras, RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i sam-
hällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods, Skåne i 
utveckling 2007:06). I RIKTSAM anges ett så kallat riskhanteringsområde på 150 meter inom vilket 
riskerna alltid ska beaktas vid framtagandet av en detaljplan. Riskhanteringsområdet är inde-lat i 
olika avsnitt som anger vilken markanvändning som generellt kan anses vara lämplig. Det minsta 
bebyggelsefria avståndet som eftersträvas till en riskkälla är 30 meter. Inom avsnittet närmast efter 
det bebyggelsefria området (30-70 meter) bör markanvändningen disponeras så att få personer up-
pehåller sig i området och att personerna alltid är i vaket tillstånd. Exempel på markanvändning som 
kan finnas inom denna zon är handel, industri och lager. I zonen 70-150 meter anses exempelvis 
bostäder, kontor, handel samt platser för idrott och kultur kunna anordnas. I RIKTSAM anges vidare 
att om bebyggelse med ett annat innehåll än det som är rekommenderat inom de angivna avstånden 
föreslås så behöver en riskutredning tas fram för att undersöka om risknivåerna kan anses vara ac-
ceptabla. I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en riskanalys ”Detaljerad ris-
kanalys med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura” (se sid 24-25).
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Utgångspunkter
Utgångspunkt för detaljplanen är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom 
fastighet avsedd för verksamhet.

Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark avseende del av Hemmeslöv 5:9 föreslås ändras från LOKALGATA till Z, H 
och K (verksamheter, detaljhandel och/eller kontor) vilket motsvarar gällande planbestämmelse för 
intilliggande mark (J, H och K - Hantverk, småindustri, kontor och handel, ej hotell. Ej tillståndspliktig 
verksamhet). Upprättad enligt PBL 2010.

Användningen Z - Verksamheter är en generell användningsbestämmelse som tillåter en bred an-
vändning. Här ingår olika typer av ytkrävande verksamheter som har en begränsad omgivningspå-
verkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Det kan till ex-
empel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för 
material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster 
ingår. Handel med varor som produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då 
framför allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma med 
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Träd
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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 §  PBL

Tekniska anläggningarE
DetaljhandelH
KontorK
VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §  PBL

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50%

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

Skyltar får placeras på fasad men ej nå högre upp än byggnads takfot. Skyltar får
ej placeras på tak. Fristående skyltar/skyltpyloner frå uppföras till en högsta höjd
av 10 meter.

0.0
Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftsintag får ej anordnas mot järnväg, möjlighet till central avstängning av
byggnads ventilation ska finnas.
Fasad som vetter mot järnväg ska utföras brandskyddad.
Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §  PBL

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen

Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen, färdigt golv ska ligga på
minst +8 meter över havet (möh)

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor
stadigvarande vistas inte överskrider 0,4 mm/s vägd RMS.
Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

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

Markreservat,  4 kap. 6 §

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g Markreservat för gemensamhetsanläggning

Upplysningar
Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets version 2018-08-01

Utdrag ur plankarta, antagandehandling 2019-05-05
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varor som producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår också i användingen. I an-
vändningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering och kontor.

Användningen H - Detaljhandel är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områ-
den som är avsedda för alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Till de-
taljhandel räknas även service och hantverk av olika slag till exempel skomakeri, bank, post, resebyrå 
och restaurang.

Användningen K - Kontor är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områden för 
kontor, konferenslokaler och tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. Avgörande bör 
vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för omgivningen. Personalbutiker kan före-
komma i mindre omfattning.

Inom planområdet finns ett befintlig transformatorstation inom mark avsett för E (tekniska anlägg-
ningar) och avses kvarstå.

Placering 
Byggnaderna bör placeras så nära Inre Kustvägen som möjligt för att skapa ett stadsmässigt gatu-
rum.

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50%.

Utdrag ur illustrationskarta, antagandehandling 2019-05-05, inkl möjlig byggnation i anslutnings till planområdet
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Träd
Planområdets
avgränsning

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 §  PBL

Tekniska anläggningarE
DetaljhandelH
KontorK
VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §  PBL

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50%

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

Skyltar får placeras på fasad men ej nå högre upp än byggnads takfot. Skyltar får
ej placeras på tak. Fristående skyltar/skyltpyloner frå uppföras till en högsta höjd
av 10 meter.

0.0
Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftsintag får ej anordnas mot järnväg, möjlighet till central avstängning av
byggnads ventilation ska finnas.
Fasad som vetter mot järnväg ska utföras brandskyddad.
Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §  PBL

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen

Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen, färdigt golv ska ligga på
minst +8 meter över havet (möh)

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor
stadigvarande vistas inte överskrider 0,4 mm/s vägd RMS.
Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

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

Markreservat,  4 kap. 6 §

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g Markreservat för gemensamhetsanläggning

Upplysningar
Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets version 2018-08-01

Utformning
Bebyggelsen tillåts uppföras till en högsta nockhöjd på 16 meter. Gällande detaljplan (1652) möj-
liggör en totalhöjd om 19 m. Förenklat innebär planbestämmelsen nockhöjd högsta punkt på tak 
(nock) och totalhöjd högsta punkt på byggnadsverk, såsom t ex skorsten eller liknande. Källare får 
inte finnas och byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.
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Skyltar får inte placeras på byggnadernas tak. Skyltar som placeras på fasaden får inte nå högre än 
till byggnadens takfot. Fristående skyltar får inte vara högre än takfoten på den högsta byggnaden 
inom planområdet.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen. Färdigt golv ska ligga på minst +8,0 meter över 
havet för att undvika skador vid höga vattenflöden.

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen.

Skiss över möjlig byggnation sett från Inre Kustvägen, april 2019

Allmän plats
Planförslaget innehåller ingen allmän plats.

Masshantering
För att minska miljöbelastningen bör varje projekt syfta till att man uppnår massbalans. Massba-
lansberäkningar bör utföras i tidigt stadie utifrån hushållning av naturresurser och för att minimiera 
omgivningsstörningar och transporter i samband med exploatering. Eventuella fyllnads- eller över-
skottsmassor bör inte transporteras långa sträckor. Fyllnadsmassor ska kontrolleras för man ska 
kunna ta reda på dess lämplighet för planerad utfyllnad och för att föroreningsbelastningen inom 
planområdet inte ökar.

Med anledning av de geotekniska förhållandena kommer sannolikt organiskt material att behöva 
schaktas och köras bort innan byggnation sker. Vid utschaktning kan den torvhaltiga jorden utgöra 
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en tillgång för jordbruket i området genom att man plöjer ner materialet i åkrar som jordförbätt-
ringsåtgärd. Beroende på hur mycket massor som tas bort kan utfyllnadsmassor behövas inom pla-
nområdet. Befintlig marknivå är idag cirka +9 möh (meter över havet). Respektive fastighetsägare 
ansvarar för masshantering inom sin fastighet.

Geotekniska förhållanden och grundläggning
Enligt upprättad geoteknisk undersökning i anslutning till planområdet föreslås grundläggning ut-
föras med plintar ner till jord med hög relativ fasthet, alternativt pålar. Lättare konstruktioner kan 
grundläggas med platta på mark. All organisk jord skall schaktas bort under samtliga konstruktioner, 
inklusive deras lastspridning, innan grundläggning utföres. Kompletterande geotekniska undersök-
ningar bör göras i samband med detaljprojektering.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Påträffas fornlämningar inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § i Lagen om kulturminnen mm.

Gator och trafik
Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på befintliga gator eller trafik i förhållande till gällande 
detaljplan. Körbar utfart från Inre Kustvägen kommer att ligga kvar enligt gällande detaljplan.

Parkering
Parkering ska ordnas inom den egna fastigheten.

Kollektivtrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på gång- och cykeltrafik. 

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

Folkhälsa
Med arbetsplatser med goda gång- och cykelmöjligheter samt närhet till kollektivtrafik ökar möjlig-
heten att leva ett bilfritt liv.  

Risk
I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en riskanalys. ”Detaljerad riskanalys 
med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura”. Riskanalysen bedöms 
fortfarande aktuell och relevant då dagens förutsättningar är likvärdiga med tidigare prognoser och 
underlag.

Analyserna omfattar plötsliga och oväntade olyckor, värderar riskerna och föreslår möjliga riskre-
ducerande åtgärder (skadeförebyggande eller konsekvenslindrande). Som en del i bedömningen av 
risknivåerna inom planområdet har antagits att Inre Kustvägen inte kommer vara en rekommende-
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rad led för transporter av farligt gods. Järnvägen har setts som den enda riskkällan av betydelse för 
planområdet och beräkningar och bedömningar i riskanalyserna har gjorts utifrån prognoser om 
framtida trafikering av Västkustbanan samt kvalificerade bedömningar av exempelvis hur stor andel 
av transporterna som kommer att bestå av farligt gods samt hur fördelningen mellan olika godsslag 
ser ut. Genomförd riskanalys (Vectura, 2011-10-10) visar att den markanvändning planen föreslår 
innebär att risknivån för individrisk är acceptabel men att risknivån för samhällsrisk är av det slag 
att åtgärder bör övervägas. De skydd i form av bullervallar och/eller skärmar som finns uppförda 
längs järnvägen har en positiv påverkan genom att sänka risken i nästan samtliga scenarier. Analysen 
förutsatte dock inte dessa.

För individrisken ligger risknivån enligt beräkningarna i både år 2015 då stationen beräknades tas i 
bruk och för prognosåret 2030 under de angivna kriterierna i RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen, Länsstyrelsen i Skåne län 2007) och riktlinjer från Statens räddningsverk, SRV. 
För samhällsrisken ligger risknivån under de angivna kriterierna i RIKTSAM men över gränsen där 
risker kan anses små enligt SRV. Det faktum att många människor kan skadas gör att skyddsåtgärder 
bör övervägas. Åtgärderna bör främst fokusera på områden eller byggnader som ligger nära järnvä-
gen och där relativt många människor vistas. 

Åtgärder som bedöms vara relevanta inom planområdet är:
*  entré/utrymningsväg vänd från järnvägen
*  avstängningsbar ventilation
*  friskluftsintag (ej mot järnvägen)
*  brandskyddad fasad (mot järnvägen)

Ovanstående åtgärder regleras i särskilda planbestämmelser för all kvartersmark.

I RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) anges ett så kallat riskhanteringsom-
råde på 150 meter inom vilket riskerna alltid ska beaktas vid framtagandet av en detaljplan. Riskhan-
teringsområdet är indelat i olika avsnitt som anger vilken markanvändning som generellt kan anses 
vara lämplig. Det minsta bebyggelsefria avståndet som eftersträvas till en riskkälla är 30 meter. Inom 
avsnittet närmast efter det bebyggelsefria området (30-70 meter) bör markanvändningen dispone-
ras så att få personer uppehåller sig i området och att personerna alltid är i vaket tillstånd. Exempel 
på markanvändning som kan finnas inom denna zon är handel, industri och lager.

Inom planområdet är en befintlig nätstation belägen cirka 28 m från närmsta spårmitt, dvs närmre 
än vad som anges i RIKTSAMS riktlinjer. Nätstationens placering bedöms dock rimlig med hänsyn till 
att fåtal personer som besöker platsen få ggr/år samt den 3-4 m höga vall som anlagts som skydds-
barriär mellan verksamhetsmarken och Västkustbanan.

Värt att notera är att skyddsvallen ej förutsattes  i riskanalysen. Utdrag ur riskanalysen ”Vid beräk-
ning av individ och samhällsrisk har inte hänsyn tagits till att det på delar av sträckan kommer att 
finnas en bullervall eller plank vilket minskar konsekvenerna för flera av de aktuella scenerna.

En bullervall tjänar som avgränsning vid eventuella utsläpp av vätskor och därmed begränsas både 
storleken och bildandet av pölar vilket innebär begränsade bränder. I händelse av utsläpp som sprids 
i luften kan i vissa fall koncentrationerna förväntas minska till hälften på andra sidan vallen (giftig 
gas och giftiga ämnen). En bullervall kan skydda mot tryckvåg vid explosion (explosiva ämnen och 
BLEVE). Den utgör även ett skydd mot strålningsnivåer från en brand (jetflamma).”

I övrigt uppfyller planförslaget riktlinjer enligt RIKTSAM avseende markanvändning samt minsta 
bebyggelsefria avstånd till närmsta räls, dvs 30 meter.
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Buller
Trafikverket har inom ramen för Hallandsåsprojektet tagit fram bullerberäkningar för järnvägen vid 
flera tillfällen. För att skydda befintlig bostadsbebyggelse nordväst om Västkustbanan har bullerval-
lar byggts längs en stor del av järnvägen. Vallarna har en höjd på 3 meter över rälsöverkant.

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en utredning där effekten av Trafikver-
kets då redan uppförda samt planerade bullerskydd (3 meter över rälsöverkant) beräknades med 
avseende på den föreslagna bebyggelsen. I rapporten ”Beräkningar av utomhusbuller för utbyggnad 
av bostäder och verksamheter vid Båstads nya station. Rev. D. ”, ÅF 2013-12-18, beskrivs bullersprid-
ningen från järnväg såväl som Inre Kustvägen.

Utifrån planområdets läge och förutsättningar och bullerutredningens beräkningar och rekommen-
dationer bedömer kommunen att det inom planområdet är lämpligt att tillåta verksamheter, detalj-
handel, kontor och tekniska anläggningar - precis som i intilliggande gällande detaljplan.

Vibrationer
Områdets geotekniska förhållanden är sådana att väg- och järnvägsinfrastruktur kan ge upphov till 
vibrationer och stomljud som upplevs störande. För att säkerställa goda miljöförhållanden i lokaler 
tillämpas de riktvärden för vibrationer som gäller för nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur 
även för tillkommande bebyggelse. Enligt dessa riktlinjer ska 0,4 mm/s vägd RMS klaras i utrymmen 
där människor stadigvarande vistas, detta regleras i särskild planbestämmelse för all kvartersmark.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet är anslutet till befintligt elnät.

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 mer rationell disponering av byggrätt inom 
redan ianspråktagen mark.

El, fiber och telefoni
El, fiber och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. Befintligt el- och telefoninät be-
döms vara tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen kan ansluta sig till det befintliga ledningsnätet. Serviser för vatten- och spill-
vatten  på huvudledningar i Inre Kustvägen finns nordöst och sydväst om planområdet. De befintliga 
serviserna ska med fördel användas. Huvudledningarna är bara några år gammal och det är en fördel 
om inte ytterligare serviser behöver anläggas på huvudledningarna.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns placerade i anslutning till Inre Kustvägen cirka 500 m från planområdet. NSVA 
kan inte garantera tillräckligt tryck och flöde.
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Dagvatten
I samband med att gällande detaljplan (1652) för aktuellt planområde togs fram hanterades dag-
vattenfrågan. Rent dagvatten ska ledas från området under Inre Kustvägen och ut i Hemmeslövssjön. 
Trafikdagvatten från Inre Kustvägen renas och fördröjs av Trafikverket i dammar på ömse sidor om 
Stensån. Dagvatten från körytor inom kvartersmark avses omhändertas lokalt och renas innan det 
avleds under Inre Kustvägen till Hemmeslövssjön och sedan vidare till Stensån. För mer utförlig in-
formation om dagvattensystemet se ”Åstad-Översiktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, 2012-10-
01, NSVA”. Med anledning av det nu aktuella planområdets förhållandevis lilla areal bedöms ingen 
eller ringa påverkan. Dagvatten från körytor inom kvartersmark ska hanteras i enlighet med NSVAs 
dagvattenpolicy.

Serviser för dagvatten på huvudledningar i Inre Kustvägen finns nordöst och sydväst om planområ-
det. De befintliga serviserna ska med fördel användas. Huvudledningarna är bara några år gammal 
och det är en fördel om inte ytterligare serviser behöver anläggas på huvudledningarna.

Servisledningarna för dagvatten korsar Inre Kustvägen. På norra sidan om Inre Kustvägen kan åt-
gärder behövas för att leda dagvattnet till Hemmeslövssjön. Vid anslutning av nya fastigheter ska 
avledningen av dagvatten ses över.

Avfallshantering
I kommunens Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 är ett av målen ”Minskad 
resursanvändning och ökad återvinning”, målet innebär ökad återvinning och återbruk i hela kom-
munen. Andelen avfall ska minimeras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogaspro-
duktion.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshan-
tering. Bland annat innebär det att avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i anslutning till 
körbar allmän väg och att avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och under-
lätta för källsortering. Vid tömning av avfallsbehållare som kräver kranfordon få bland annat kranen 
inte sträcka sig över gång- eller cykelbana eller tömma ”trafikfarligt” vid t.ex utfart eller korsning.

Byggare uppmanas ta kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt stadie för pla-
nering av avfallshantering.
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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.

Förslaget innebär genom möjligheterna till ett mer rationellt sätt att nyttja byggrätten inom verk-
samhetsmarken att landskapsbilden marginellt kan påverkas. Detta kan komma att upplevas både 
av de som vistas i området och de som kommer med tåg eller bil. Sammantaget bedöms detaljplanen 
inte innebära en betydande påverkan på landskapsbilden.

Den föreslagna förändringen bedöms positiv då den möjliggör ett mer rationellt nyttjande av befint-
lig verksamhetsmark vilket innebär god hushållning av markresurs.  Dessutom innebär planförslaget 
ett effektivt utnyttjande av stationsnära mark. Arbetstagare kommer att kunna pendla till arbete på 
ett effektivt och miljövänligt sätt. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna minska alstrandet 
av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar.

9. KONSEKVENSER
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Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamåls-
enligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsik-
ten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (PBL2013/14 CU:13). Samråd 
har skett under januri-mars 2019 och granskning ske under mars-april 2019. Antagande bedöms 
kunna ske under 2019.

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

Markägoförhållanden
Båstads kommun äger marken inom detaljplaneområdet.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Detaljplanen innehåller ingen allmän plats.

Utförande
Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. Där gemensam an-
läggning finns på kvartersmark ansvarar fastighetsägarna till den omfattning som anges i lantmäte-
rimyndighetens anläggningsbeslut.

Dricks-, spill och dagvatten
Kommunen är huvudman för allmänna VA-ledningar inom planområdet och ansvarar för att området 
ansluts till det kommunala dricks-, spill- och dagvattennätet. Kommunen ansvarar för utbyggnad av 
VA-ledningar till tomtgräns. Befintliga serviser (anslutningar) och ledningar ska i första hand använ-
das.

Drift och underhåll
Allmän plats
Ingen allmän platsmark ingår i planområdet

Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark. I det fall gemensamma an-
läggningar finns regleras ansvaret med grund i det andelstal fastigheten givits i anläggningsförrätt-
ning. 

Avtal
Som en konsekvens av detaljplanen kan överenskommelse om bildande av ledningsrätt bli aktuellt 
för va, el, fiber m.m. jämte upprättande av servitut, alternativt bildande av gemensamhetsanläggning 
för ändamålet tillfart.

10. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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Följande avtal ska upprättas inför och under planarbetet:

*  Överenskommelse och ansökan om bildande av ledningsrätt.
*  Servitut ska bildas för att säkra att Södra Hallands kraft ges åtkomst till sin transformatorstation. 

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter
Berörd fastighet är Hemmeslöv 5:9.

Fastighetsbildning
En eller två fastigheter för ändamålet verksamheter avses avstyckas från fastigheten Hemmeslöv 
5:9. Avstyckning sker genom en lantmäteriförrättning. Kommunen ansvarar för att erforderlig fast-
ighetsbildning görs i samband med försäljning av marken. Bildande av gemensamhetsanläggning 
sker genom en lantmäteriförrättning. Kommunen ansvarar för att erforderlig fastighetsbildning görs 
i samband med försäljning av marken.

Ledningsrätt / markreservat
Ledningsrätt ska bildas för ledningar belägna inom u-område i det fall det påkallas av ledningsägare. 
Bildande av ledningsrätt sker genom en lantmäteriförrättning. Berörda ledningsinnehavare tar ini-
tiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättingar.

Gemensamhetsanläggning
I det fall fastigheterna som bildas inom planområdet säljs till olika intressenter ska båda fastighe-
terna tillsäkras tillfart från Inre Kustvägen. Detta sker antingen med servitut eller genom bildande 
av gemensamhetsanläggning.

Ändamålet med gemensamhetsanläggningen  är att säkra angöring till befintlig nätstation respektive 
fastighet i söder inom planområdet och att säkerställa framtida drift och underhåll av anläggningar 
som är till nytta för fler än en fastighet, se ovanstånde karta.

del av Hemmeslöv 5:9
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GRANSKNINGSHANDLING 2019-03-11
Planavgift utgår ej

Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planchef
Olof Selldén

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad

Detaljplan för

Skala: 1:500 (A1) 1:1000 (A3)

Skala: 1:500 (A1) 1:1000 (A3)

Planområdets läge

Plankarta

Illustrationskarta

Planområdets läge

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Planerad byggnation (2M2 Group AB)

Befintlig nätstation

Träd
Planområdets
avgränsning

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 §  PBL

Tekniska anläggningarE
DetaljhandelH
KontorK
VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §  PBL

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea i %

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

Skyltar får placeras på fasad men ej nå högre upp än byggnads takfot. Skyltar får
ej placeras på tak. Fristående skyltar/skyltpyloner frå uppföras till en högsta höjd
av 10 meter.

0.0
Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftsintag får ej anordnas mot järnväg, möjlighet till central avstängning av
byggnads ventilation ska finnas.
Fasad som vetter mot järnväg ska utföras brandskyddad.
Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §  PBL

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen

Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen, färdigt golv ska ligga på
minst +8 meter över havet (möh)

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor
stadigvarande vistas inte överskrider 0,4 mm/s vägd RMS.
Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

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

Markreservat,  4 kap. 6 §

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g Markreservat för gemensamhetsanläggning

Upplysningar
Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets version 2018-08-01
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Ledningsrätter
Inom planområdet finns inga kända rättigheter.

Genom  och i anslutning till planområdet löper ledningar som ej säkrats med ledningsrätt. Eventuella 
åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av den part som anser 
sig ha fördel av åtgärden förutsatt att ledningsrätt finns. I det fall rättighet för ledningen saknas sva-
rar ledningsägaren för flytt av ledningen. Samordning av ledningsflytt görs under projekteringen.

Övriga rättigheter
Inom planområdet finns inga övriga kända rättigheter.

Tekniska frågor
Gator och trafik
Inre Kustvägen med tillhörande gång- och cykelväg ägs och driftas av Trafikverket. Ingen ny gatuan-
läggning  ska byggas ut till följd av detaljplanen.

Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunalt VA.

VA-ledningar (dricks-, spill- och dagvatten) är förlagda i Inre Kustvägen och längs planområdets 
nordvästra gräns (dagvatten). Ett u-område förläggs i anslutning till infart till planområdet för att 
säkra upp att byggnad ej placeras för nära Trafikverkets befintliga dagvattenledning, som avleder  
vägvatten.

I anslutning till planområdet (norr respektive söder om) finns anslutningspunkter för kommunalt 
VA (dricks- spill och dagvatten).

Bullerskydd
Varje fastighetsägare ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och 
att Boverkets råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

En vall som skyddar mot exempelvis buller från Västkustbanan är redan uppförd.

El, tele, internet

Inre Kustv
ägen

160 mm

160 mm

4 st. 160mm

J4658

Båstad norra FS 1510

K5978

AXCEL 50

N617
Åstad

BC 1
L28514

L21584

Skala: 1:500

100 meter9080706040 503020100
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xxxHANDLING 20XX-XX-XX
Granskningsutlåtande

Illustrationskarta Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande
Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun
i samarbete med xxxx

Skåne länBåstads kommun,
del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad

Ledningskarta tillhörande detaljplan för

Karta över Bjäre Krafts, Södra Hallands krafts samt TeliaSonera Skanova Access kabel-
anläggningar inom och i anslutning till planområdet

Bjäre kraft, Södra Hal-
lands kraft och TeliaSo-
nera Skanova Access AB 
har kabelanläggningar 
inom och i anslutning till 
planområdet och de kan 
komma att beröras av 
planens genomförande. 
TeliaSonera Skanova Ac-
cess önskar att så långt 
som möjligt behålla be-
fintliga kabelanläggningar 
i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och 

Planområdets 
läge

Ledningar
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kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Dessa ledningar omfattas i dagsläget ej av led-
ningsrätt. Det är varje ledningsägares angelägenhet att säkra sitt ledningsutrymme med tillbörlig 
rättighet. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas 
funktion ska bekostas av respektive ledningsinnehavare. Kabelledningar i sydost (längs bullervall) 
är i föreslagen detaljplan förlagda inom prickmark, dvs mark som ej får bebyggas, och omfattas av 
planbestämmelse om markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (betecknat med u på 
plankarta).

Ekonomiska frågor
Intäkter
Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark.

Utgifter
Kommunen bekostar planläggning med därtill nödvändiga utredningar.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Bygglovs- och anläggningsavgift till kommunala vattentjänster debiteras enligt för tillfället gällande 
taxa. Anläggningsavgifter avseende el och fiber bekostas av berörd fastighetsägare.

Planavgift
Planarbetet bekostas av Båstads kommun och planavgift kommer inte att tas ut vid ansökan om 
bygglov.
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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 får 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: 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, f.d. översiktsplanerare
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
• Malin Svensson, kart- gis ingenjör
• Klas Rosenkvist, kart- gis ingenjör
• Mårten Sällberg, tf miljöchef
• Hanna Palm Johansson, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark    Olof Selldén
Planarkitekt     Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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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 §  PBL

Tekniska anläggningar

E

Detaljhandel

H

Kontor

K

Verksamheter

Z

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §  PBL

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50%

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

Skyltar får placeras på fasad men ej nå högre upp än byggnads takfot. Skyltar får

ej placeras på tak. Fristående skyltar/skyltpyloner frå uppföras till en högsta höjd

av 10 meter.

0.0

Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftsintag får ej anordnas mot järnväg, möjlighet till central avstängning av

byggnads ventilation ska finnas.

Fasad som vetter mot järnväg ska utföras brandskyddad.

Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §  PBL

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen

Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen, färdigt golv ska ligga på

minst +8 meter över havet (möh)

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor

stadigvarande vistas inte överskrider 0,4 mm/s vägd RMS.

Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid,  4 kap. 21 §

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

Markreservat,  4 kap. 6 §

u

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g

Markreservat för gemensamhetsanläggning

Upplysningar

Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets version 2018-08-01
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Datum: 2019-05-06 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000719/2017 - 315 

 
 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 m fl (fd Hemmeslöv 6:2) – beslut om 
granskning 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 m fl godkänns för att ställas ut för gransk-

ning. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslag för Hemmeslöv 5:9 (tidigare Hemmeslöv 6:2) har varit utställt för samråd. Efter 
samrådet har inkomna synpunkter sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse 
och planförslaget har reviderats. Nästa steg i planprocessen är granskning. 
 

Bakgrund 
Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u-område. För att mar-
ken ska bli lättare att nyttja och på så sätt bli mer attraktiv för verksamheter behöver detalj-
planen ses över avseende prickmark och u-område. 
 
2017-09-06 § 194 fattade kommunstyrelsen beslut om att detaljplan för området fick upprät-
tas och att samråd fick hållas. Samråd hölls under tiden 2018-10-31 till 2018-12-12. Syn-
punkter som inkommit under samrådet finns sammanställda och kommenterade i en samråds-
redogörelse, bilaga 4. De inkomna synpunkterna har föranlett vissa revideringar av planförsla-
get. Bland annat har användningen C (centrumändamål) bytts till K (kontor), Trafikverkets 
sedimentationsdamm planläggs som kvartersmark för trafikändamål (T), högsta tillåtna nock-
höjd har sänkts, dagvattendammar och E-område har justerats och planhandlingarna har kom-
pletterats med information som efterfrågats. 
 

Aktuellt 
Planförslaget har reviderats efter samrådet. Nästa steg i planprocessen är granskning. 
 
 
Konsekvenser av beslut 

För konsekvenser av planens genomförande se planbeskrivningen, bilaga 1. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
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Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Samrådsredogörelse 

 
Samråd har skett med: 
Planchef 
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Detaljplan för 

del av Hemmeslöv 5:9 m fl  (fd Hemmeslöv 6:2)
i Hemmslöv, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Standardförfarande
Granskningshandling 2019-05-06

Dnr: B17-835
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B17-835

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-05-06
• Illustrationskarta, 2019-05-06
• Planbeskrivning, 2019-05-06 (denna handling)
• Samrådsredogörelse, 2019-05-06
• Fastighetsförteckning, 2019-03-04
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), mars 2019

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
• Geotekniskt PM, Hemmeslöv 6:2 m l, Petersberg i Båstad, Sigma 

Civil, 2018-10-10
• Tra ikutredning Hemmeslöv 6:2 m l, Petersberg, i Båstad, ÅF, 

2019-03-14
• Riskanalys för bensinstation, Ramböll, 2014-07-04
• Beräkning av utomhusbuller för utbyggnad av bostäder och verk-

samheter vid Båstads nya station, ÅF, 2013-12-18
• Stensån Inventering och bedömning av miljöer och arter, Ignita, au-

gusti 2012
• Åstad, översiktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, NSVA, 2012-

10-01
• Hydrologi och hydraulik i Stensåns avrinningsområde, Ramböll, 

2011-12-23
• Detaljerad riskanalys med avseende på risker med farligt gods på 

järnvägen, Vectura, 2011-10-10
• Mark- och exploateringsunderlag för del av Hemmeslövsområdet, 

WSP , 2007-03-15
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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 lera dokument. De inns 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 inns 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) inns 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 HD 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!
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Båstad

Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Hemmeslöv, vid Båstads infart, ca 2,5 km öster om Båstads centrum. Om-
rådet omfattar del av Hemmeslöv 5:9 och är ca 33 000 m2 stort, marken består främst av grusytor 
med begränsad växtlighet. Området avgränsas i nordost av dagvattendammar och i söder av Hal-
landsvägen. I sydost gränsar planområdet till Västkustbanan och i nordväst till Inre Kustvägen och 
Stensån. 

Syftet med denna plan är att se över u-områden för ledningar samt prickmark för att göra fastigheten 
möjlig att exploatera på ett mer rationellt sätt.

Planområdet ligger i Hemmeslöv, vid Båstads infart, och är cirka 33 000 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Hemmeslöv 5:9 ägs av Båstads kommun. Båstads kommun äger fastigheten Hemmeslöv 
6:2 genom avtal med Tra ikverket. Fastighetbildning pågår varigenom marken kommer att tillföras 
fastigheten Hemmeslöv 5:9. 
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I gällande detaljplan finns ett mycket stort u-område som inte får bebyggas. Det är stort då den be-
rörda ledningens exakta läge aldrig utreddes i samband med att gällande detaljplan upprättades. 
Det gör tomten mycket svår att nyttja. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att se över u-område och prickmark för att göra tomten möjlig att 
exploatera på ett mer rationellt sätt. 

Ungefärlig avgränsning av planområdet

4. BAKGRUND OCH SYFTE

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 (dåvarande Hemmeslöv 6:2) beviljades av kommunstyrelsen 
6 september 2017 § 194

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som verksamhetsområde. Även i samrådsförslaget för ny översiktsplan pekas området ut som nytt 
verksamhetsområde.

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 
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Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1652, som vann laga kraft 27 mars 2014. Planen har genom-
förandetid kvar till 27 mars 2024. Om ingen av de berörda fastighetsägarna motsätter sig det är 
det möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång. Om en detaljplan ändras före 
genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom planområdet rätt till ersättning av 
kommunen för den ekonomiska skada som detta medför.

Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”Hantverk, småindustri, kontor och handel, ej 
hotell. Ej tillståndspliktig verksamhet.” samt ”Huvudgata”. Området har även en planbestämmelse 
om tillfällig användning ”Arbetsområde med upplag och transportvägar samt material- och arbets-
byggnader till senast 1 år efter Hallandsåstunnelns öppnande för tra ik.” Denna bestämmelse är inte 
längre aktuell då tidsgränsen passerat. Planområdet korsas av ett u-område dvs. mark som ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  Den norra delen av planområdet omfattas av plan 
1603 (laga kraft 7 maj 2009) samt en mindre del av plan 1511 (laga kraft 21 april 1994). Plan 1603 
anger användning ”Natur” samt tillfällig användning för arbetsområde på samma sätt som i plan 
1652. Plan 1511 anger användningen ”Odlingsområde - lantbruk eller liknande”. Även i denna plan 
inns en planbestämmelse om tillfällig användning i likhet med de övriga två planerna. Plan 1603 har 

mindre än ett års genomförande tid kvar. För plan 1511 har genomförande tiden gått ut.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar utveckling. De delar som berör aktuellt planområde är hantering av dagvatten för att mini-
mera utrinningen av skadliga ämnen samt att all nybyggnation ska vara energi- och resurseffektiv 
och med ett hållbarhetsperspektiv. 

Utsnitt ut detaljplan 1652
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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 endast innebära en marginell påverkan på riksintressena eftersom planen endast omfattar 
ett mindre markområde som redan är starkt påverkat av verksamheter såsom upplag och liknande 
i samband med byggandet av tunneln genom Hallandsås. Området bedöms vidare nödvändigt för 
kommunens möjlighet att erbjuda verksamhetsmark samt en viktig del i att skapa aktivitet och att-
raktivitet i det område som utgör entrén till Båstad. Stöd för verksamheter inns i Båstads kommuns 
översiktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB), Bjärekusten-
Skälderviken. I värdebeskrivningen för området belyses riksintresseområdets stränder och klipp-
kust, beteslandskapet och strandängarna med hög artrikedom, det öppna landskaper rikt på forn-
lämningar och utblickar över havet. Riksintresseområdet erbjuder goda möjligheter till vandring och 
andra aktiviteter. Inga av dessa värden inns inom nu aktuellt planområde då det är starkt påverkat 
av tunnelbygget och omgärdat av järnväg och vägar.

Området ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och  
riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Någon egentlig värdebeskrivning inns inte för 
dessa riksintressen. I regeringens proposition (1985/86:3) framgår att utpekade områden, där bl.a. 
Hallandsåsen med angränsande kustområde ingår, i sin helhet är av riksintresse. Exploateringsföre-
tag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa områden endast om det kan ske på ett sätt 
som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna hindrar inte utveck-
ling av be intliga tätorter, det lokala näringslivet eller anläggningar som behövs för totalförsvaret. 
Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet, intressen ska särskilt beaktas vid bedöm-
ning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Utifrån att planområdet är 
starkt påverkat av verksamhet samt avgränsat av vägar och järnväg gör kommunen bedömningen att 
det inte inns några värden för riksintressena inom planområdet. 

Planområdet gränsar till järnvägen som är riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8§ MB. Då 
föreskrivna avstånd hålls till järnvägsspåret bedöms riksintresset inte påverkas. Tra ikverket delar 
enligt sitt samrådsyttrande denna bedömning.

Stensån, strax norr om planområdet, är klassad som riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6§ MB i 
sitt nedre förlopp väster om planområdet och i övrigt som ett nationellt värdefullt vattendrag. Sten-
såns skyddsvärde ligger främst i dess miljö för iskfauna. Ån är ingen naturlig å utan i stort ett grävt 
dike över det mesta av sitt förlopp. I samband med att Inre Kustvägen och bron över Stensån byggdes 
grävdes Stensån om och ick en mer naturlig meandrande utformning. Riksintresseområdet följer 
åns tidigare sträckning, men då ån efter omgrävning inte längre ligger i riksintresseområdets sträck-
ning inns inte några av riksintressets värden kvar i just denna sträcka.

Planområdet berörs även av riksintresse för totalförsvaret och innebär ett särskilt behov av hinders-
frihet. Det medför att alla byggnader och anläggningar som är 20 meter eller högre måste hinders-
prövas. 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då det endast omfattar ett mindre område som 
redan nyttjats för verksamhet i samband med tunnelbygget och dessutom är avgränsat med vägar 
och järnväg samt att inga byggnader högre än 20 meter tillåts inom planområdet. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Natura 2000
Knappt 400 meter söder om planområdet inns natura 2000-området ”Hallandsås norrslutning” som 
är utpekat enligt habitatdirektivet. Området bedöms inte påverkas av ett genomförande av detaljpla-
nen.

Miljökvalitetsmål
Ett genomförande av detaljplanen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet är ett 
inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver 
ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation 
ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är utfärdat av Naturvårdsverket och 
de inierat av Riksdagen. 

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:

Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på kli-
matsystemet inte blir farlig.” - Målet påverkas positivt genom att service och arbetsplatser inom pla-
nens verksamhetsmark får goda cykel- och kollektivtra ikförbindelser vilket minskar behovet av bil.

Levande sjöar och vattendrag: ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras varia-
tionsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättning-
ar för friluftsliv värnas.” - För att målet inte ska påverkas negativt är det viktigt att dagvatten från 
området fördröjs innan det släpps vidare till Stensån. Detta görs genom dagvattendammar mellan 
Inre Kustvägen och Stensån. Krav på oljeavskiljare för tra ikytor ställs inom planområdet. 

God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. 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.” - Hur målet påverkas 

Stensån markerad med blått fält och riksintresse för naturvård markerat med grön skrafering. 

Inre Kustvägen

Hallandsvägen

Stensån
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beror på vilken verksamhet som etablerar sig inom området. Om det blir en besöksintensiv verksam-
het eller en verksamhet med många anställda och företrädesvis med öppettider en stor del av dygnet 
bidrar det till att befolka entrén till Båstad, vilket skapar trygghet och bidrar positivt till ortens iden-
titet. En annan positiv effekt är förtätning av mark som inte är lämplig att nyttja på annat sätt än som 
verksamhetsmark vilket innebär god hushållning med mark.

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 inns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenföre-
komst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) inns det miljökvali-
tetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten inns det miljökvalitetsnormer för ke-
misk och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status (både 
kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det var mycket svårt för en del 
vattenförekomster fanns vissa möjligheter till undantag. 

Följande vattenförekomster skulle kunna påverkas av planområdet:
Vattendrag Ekologisk status Kemisk status
Stensån Måttlig Uppnår ej god

Grundvatten Kemisk status Kvantitativ status
Laholmsslätten God God
Bjärehalvön Otillfredsställande Otillfredsställande

Källa: VISS Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se (2018-10-18)  

Landskapsbild
Förslaget innebär genom möjligheterna till exploatering att landskapsbilden kan påverkas. Detta 
kommer att upplevas både av de som vistas i området och de som kommer med tåg eller bil. Be-
byggelsen föreslås hålla en måttlig skala med en högsta nockhöjd på 16 meter. Sammantaget kom-
mer det som detaljplanen medger kunna innebära en påverkan på landskapsbilden men inte i den 
utsträckning att det bedöms utgöra en betydande negativ påverkan. Planområdet omfattas inte av 
landskapsbildsskydd.

Strandskydd
Stensån ligger i gränsen av planområdet. Strandskyddet omfattar marken 100 meter på ömse sidor 
om ån. Delar av planområdet ligger inom strandskyddsområdet. Då dessa delar ligger inom detalj-
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planelagt område omfattas de ej av strandskydd på aktuell sträcka. I och med aktuellt planarbete 
återinförs strandskyddet som då kommer att behöva upphävas på kvartersmark. Enligt PBL 4 kap. 
17 § får kommunen i detaljplan upphäva strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtliv. Inga naturtyper som är hotade, särskilt skyddsvärda eller utgör livsmiljö 
för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte väsentligen 
livsvillkoren för djur- och växtarter. Aktuellt område saknar rekreationsvärden på grund av dess läge 
intill större vägar samt dess otillgänglighet. Inom strandskyddat område medger detaljplanen kvar-
tersmark för verksamheter, drivmedelsförsäljning, handel och kontor. 

Särskilda skäl för upphävande av strandskydet redovisas på sidan 22-23.

Strandskydd gäller för naturmarken mellan Inre Kustvägen och Stensån. Dagvattendammar inom 
naturområdet avses hanteras med dispens från strandskyddet.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster de inieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbe innande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt nöd-
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbe innande. Natu-
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome-
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald.

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande 
ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup-
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med lera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan-
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.
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Planförslaget påverkar inte några försörjande eller stödjande ekosystemtjänster. Beroende på hur 
dagvattenhanteringen utformas kan de reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna påverkas po-
sitivt då de bidrar med möjligheter till naturupplevelser, hälsa och inspiration samt pollinering och 
skydd mot översvämning.

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. Järnvägsprojektet med Hallandsåstunneln har sedan länge varit föremål för miljökon-
sekvensbeskrivning samt uppföljning av konsekvenser för miljön som framför allt gällt påverkan 
på grundvattenbildning i Hallandsåsen. Även projektet Inre Kustvägen har varit föremål för miljö-
konsekvensbeskrivning och miljöbedömdes igen i samband med att en ny arbetsplan togs fram. I 
samband med framtagandet av gällande detaljplan gjorde kommunen bedömningen att dessa miljö-
bedömningar var tillräckliga för att bedöma konsekvenserna även för detaljplanens bebyggelse utö-
ver vägens och järnvägens infrastruktur. Med anledning av att de MKB och andra miljöbedömningar 
som Tra ikverket upprättatt behandlar samma frågor som en MKB för detaljplanen skulle omfatta 
bedömdes inte upprättandet av en särskild MKB för detaljplanen vara nödvändig. Då frågorna om 
miljökonsekvenser redan behandlats noggrant i tidigare processer samt att nu aktuell detaljplan 
endast syftar till mindre ändringar bedöms planen sammantaget inte ge en sådan miljöpåverkan att 
en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR
Bebyggelse
Historik 
Planområdet är inte bebyggt. Området har nyttjats som arbetsområde och upplagsområde i sam-
band med byggandet av tunneln genom Hallandsåsen. Efter byggtiden har området stått tomt.

Ortofoto från 1996 med planområdet markerat med röd linje

Ortofoto från 2016 med planområdet markerat med röd linje
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Bostäder 
Bostadsområdet Hemmeslöv ligger ca 300 m norr om planområdet. Det domineras av villor, till 
största delen uppförda under 1960 och -70-talen som fritidshus. Idag blir fler och fler av husen i 
Hemmeslöv permanenta bostäder.

Drygt 100 meter öster om planområdet, på andra sidan järnvägen, finns enstaka bostadshus.

Kommersiell, offentlig och social service
Direkt söder om Hallandsvägen, mindre än 100 meter från planområdet, ligger handelsområdet En-
tré Båstad. Där inns bland annat mataffär, blomsterhandel och träningsanläggning. Ca 900 meter 
nordost om planområdet, i anslutning till järnvägsstationen, växer ett nytt område med närservice 
upp.

Verksamheter
Längs Hallandsvägens södra sida, från järnvägen och västerut in mot tätorten ligger Entré Båstad 
följt av lera andra verksamheter.

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Marken är platt och består till största delen av en stor grusyta med inslag av asfalt. Mycket lite av 
markens ursprungliga vegetation och marknivå finns kvar och upplagsytorna är idag bevuxna med
gräs. I områdets södra kant, mot cykelbanan och Hallandsvägen, finns högre slyvegetation som 
avskärmar området. Floran bedöms som trivial och dominerad av igenväxningsväxter. 

Bullervallar finns utbyggda utmed järnvägen.

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom pla-

Planområdet med bullervallen till höger.
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nområdet. I planområdets gräns rinner Stensån. I samband med att ån leddes om vid bygget av 
Inre Kustvägen gjordes en inventering av miljöer och arter vid ån (Ignita 2012). I rapporten kon-
stateras att utter, kungsfiskare och sötvattensgråsugga tidigare setts i området men att det inte 
påträffades några spårtecken av dem under inventeringstillfällena. Då nu aktuell detaljplan inte 
innebär några förändringar i åfåran eller i åns direkta närhet bedöms dessa arter inte påverkas av 
detaljplanen.

I Artportalen finns registrerat mjukdån, vanlig åkerrättika, större vattensalamander, vanlig snok 
och åkergroda i närheten av planområdet. Vattensalamandern, snoken och åkergrodan har alla 
setts i närheten av Hemmeslövssjön och de vattensamlingar som finns där. Då det området avskiljs 
från nu aktuellt planområde med både Stensån och Inre Kustvägen bedöms nu aktuell detaljplan 
inte påverka dessa arter negativt. Mjukdån och vanlig åkerrättika har setts väster om Inre Kustvä-
gen och trivs på ruderatmark. Den biotop som finns mellan Inre kustvägen och järnvägen försvin-
ner när verksamheter etablerar sig inom området. Området är under igenväxning vilket medför 
att förutsättningarna för dessa växter förändras och riskerar att försvinna även om området inte 
exploateras. Planen etablerar en dagvattenhantering norr om Inre kustvägen och stärker möjlig-
heten för arter att etablera sig där.

Planområdet är inte beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommu-
nens översiktsplan/naturvårdsprogram.

Allmän plats
En mindre del av Inre Kustvägen ingår i planområdet samt ca 11 500 m2 naturmark mellan Inre 
kustvägen och Stensån.

Vattenområden
Området närmast Stensån klassas som naturvärdesklass 2 (på en tregradig skala) i Naturvårdsbe-
dömning, november 2012 av Naturcentrum. Bedömningen tar hänsyn till åns värde på grund av att 
det inte har släppts ut någon förädlad fisk. Särskilt hänsynskrävande arter som förekommer i Sten-
såns vattensystem är bland annat havsvandrande lax och öring. Det råder fiskeförbud i Stensån.

Delar av planområdet berörs av strandskydd som återinträder i samband med en ny detaljplan, se 
sidan 22-23.

Stensån omfattas av dikningsföretaget Stensåns regleringsföretag.

Översvämningsrisk
Enligt utredningen Hydrologi och hydraulik i Stensåns avrinningsområde, upprättad av Ramböll 
2011, kommer byggnader och dränering inte att påverkas av översvämning av ett 10-årsregn om de 
anläggs på ca +8 meter över havet.

Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning har gjorts av området i samband med planarbete för intilliggande områ-
den (Sigma Civil 2018). För nu aktuellt planområde konstateras i utredningen att den generella jord-
lagerpro ilen utgörs av ett lager fyllnadsjord på lerig sand. Det överst liggande fyllnadslagret varierar 
i mäktighet inom delområdet och består främst av sandig mulljord. Lagret har en varierande relativ 
fasthet och beskaffenhet. Den underliggande leriga sanden har påträffats från ca 1,5 meter under 
markytan och bedöms som mycket mäktig. Lagret varierar i sammansättning och klassi iceras ställ-
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vis som lera. Lagret har i sin övre del en låg relativ fasthet vilken ökar till medelhög vid ca 5 meter 
under markytan. Inget berg har påträffats inom delområdet.

Förorenad mark
Området har varit arbetsområde och upplag under arbetet med tunneln genom Hallandsåsen. Om-
rådet har använts för upplag av skrot, byggutrustning, uppställning av maskiner m.m. Miljöavdel-
ningen har inte fått någon information om spill eller läckage från entreprenaden vid byggnationen 
av vägen. Det går inte att utesluta att det skett dropp/spill från uppställning, drift eller tankning av 
arbetsmaskiner. Enligt flygfoton ser man tydligt att det på fastigheten under en lång tid skett stor 
hantering av byggmaterial och eventuell avfallshantering från byggverksamhet. Miljöavdelningen 
har inga uppgifter om att farligt avfall hanterats på fastigheten.

Stabilitet och skredrisk
Översiktliga stabilitetsundersökningar har, i samband med den geotekniska undersökningen (Sig-
ma), utförts för byggnation av de planerade dagvattendammarna som är planerade delvis innanför 
angivet säkerhetsavstånd till Stensån. Beräkningarna visar att planerade dagvattendammar uppfyl-
ler stabilitetskraven, och kan således byggas. Vid större för lyttningar eller lastfall skall omvärdering, 
av nu utförd undersökning, ske. 

Vibrationsalstrande aktiviteter samt erosion, speciellt i kombination med vatten, skall beaktas då 
området innehåller erosionsbenägna jordar.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området. Området är påverkat av tidigare genomförda 
markarbeten.

Gator och trafi k
Tra ikförsörjning sker från Inre kustvägen som byggdes under 2015 och stod klar till invigningen av 
järnvägsstationen och tunneln genom Hallandsåsen i december samma år. Tra ikverket är väghål-
lare för vägen som knyter ihop Båstads och Laholm. Skyltad hastighet förbi planområdet är 60 km/
timmen och enligt tra ikmätningar 2016 är årsmedeldygnstra iken (ÅDT) 1800 fordon, varav 11% 
är tung tra ik.

Direkt söder om planområdet går Hallandsvägen som är den stora infarten till Båstad och Bjä-
rehalvön. Trafikverket är väghållare även för Hallandsvägen. Skyltad hastighet på sträckan är 60 
km/timmen och enligt Trafikverkets mätningar 2017 är ÅDT 6900 fordon. Antalet fordon varierar 
dock kraftigt under året.

Kollektivtrafi k
Området trafikeras av busslinje nr 501 mellan Mariatorget, via Båatsads busstation och Båstads 
station. Bussen går en till två gånger per timme och avgångarna är anpassade till tågens ankomst- 
och avgångstider. Hållplatsen är lokaliserad till Entré Båstad och ligger 200-300 meter väster om 
planområdet. 

Båstads tågstation är belägen ca 900 meter nordost om planområdet. 

Gång- och cykeltrafi k
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Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Hallandsvägen samt Inre Kustvägen.

Teknisk försörjning
El, telefoni och energiförsörjning
Södra Hallands Kraft och Skanova har ledningar i Inre Kustvägen. Anslutningar inns förberedda till 
planområdet. Södra Hallands Kraft har även en utrangerad kabel tvärs över planområdet. Bjärekraft 
har en ledning i Hallandsvägen. Be intliga ledningar bedöms inte påverkas av detaljplanen.

I gällande detaljplan inns ett E-område intill Inre Kustvägen avsett för en nätstation.

Brandvattenförsörjning
En brandpost inns placerad inom planområdet, på Inre Kustvägens norra sida. Flödet bedöms vara 
tillräckligt men NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) kan inte garantera lödet. 

Dricks- och spillvatten
I Inre kustvägen går ledningar för vatten och spillvatten. Två servispaket med vatten, spillvatten 
och dagvatten finns till planområdet från de nya ledningarna i Inre kustvägen.

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. 

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en dagvattenutredning, ’’ÅSTAD - över-
siktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, 2012-10-01, NSVA”. I denna konstateras att det på grund av 
det höga grundvattnet är olämpligt att in iltrera dagvatten lokalt i större omfattning utan det ska till 
stor del ledas till Stensån eller havet. Avrinningen ska ske genom ett trögt system där vattnet fördröjs 
och renas i området genom dammar och svackdiken. 

NSVA har beräknat föroreningsbelastningen från planområdet i programmet StomTac. Exploatering-
en kommer att medföra förhöjda halter av tungmetaller till dagvattnet (till stor del pga. parkerings-
ytorna). För att få en ökad rening av dagvattnet kan det med fördelas ledas till svackdiken och rain 
gardens inom kvartersmark. Lokal hantering av dagvattnet kan ge andra värden som är mer estetiskt 
tilltalande utformning samt ekosystemtjänster.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg.  

Risker
Västkustbanan tra ikeras dagligen av transporter med farligt gods och planområdets närhet till järn-
vägen innebär att särskild hänsyn behöver tas till riskerna som är förknippade med dessa transpor-
ter. Beroende på markanvändning behöver ny bebyggelse planeras med vissa säkerhetsavstånd till 
spåren. Säkerhetsavstånden syftar både till att minimera risknivåerna för människor i området och 
att säkerställa möjligheterna att framöver tra ikera Västkustbanan. Länsstyrelserna i Skåne, Stock-
holm och Västra Götalands län har tagit fram riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen som 
berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras, RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i sam-
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hällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods, Skåne i 
utveckling 2007:06). I RIKTSAM anges ett så kallat riskhanteringsområde på 150 meter inom vilket 
riskerna alltid ska beaktas vid framtagandet av en detaljplan. Riskhanteringsområdet är indelat i 
olika avsnitt som anger vilken markanvändning som generellt kan anses vara lämplig. Det minsta 
bebyggelsefria avståndet som eftersträvas till en riskkälla är 30 meter. Inom avsnittet närmast efter 
det bebyggelsefria området (30-70 meter) bör markanvändningen disponeras så att få personer up-
pehåller sig i området och att personerna alltid är i vaket tillstånd. Exempel på markanvändning som 
kan innas inom denna zon är handel, industri och lager. I zonen 70-150 meter anses exempelvis 
bostäder, kontor, handel samt platser för idrott och kultur kunna anordnas. I RIKTSAM anges vidare 
att om bebyggelse med ett annat innehåll än det som är rekommenderat inom de angivna avstånden 
föreslås så behöver en riskutredning tas fram för att undersöka om risknivåerna kan anses vara ac-
ceptabla. I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en riskanalys ”Detaljerad ris-
kanalys med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura” (se sid 24-25). 
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Utgångspunkter
Utgångspunkten för detaljplanen är att skapa ytor med byggrätt som är möjliga att nyttja på ett 
effektivt sätt.

Bebyggelse
Användning 
Detaljplanen möjliggör verksamheter (Z), drivmedelsförsäljning (G), handel (H) och kontor (K) inom 
området mellan Inre Kustvägen och Västkustbanan. Dessa verksamheter bedöms fungera bra i en 
miljö som är starkt påverkad av järnväg och biltra ik. De gynnas även av områdets goda kommunika-
tioner. Verksamheter som ger arbetstillfällen och skapar en målpunkt där människor rör sig och är 
upplyst skapar ett starkt signalvärde vid Båstads entré.

En mindre del av Inre Kustvägen ingår i planområdet och planläggs som huvudgata (GATA1). Om-
rådet mellan Inre Kustvägen och Stensån planläggs som natur (NATUR) och omfattar ytor för dag-
vattenfördröjning och rekreationsstråk.

Norr om Inre kustvägen ligger Tra ikverkets be intliga sedimentationsdamm där vatten från tunneln 
genom Hallandsåsen kontrolleras innan det släpps vidare till Stensån. Dammen planläggs som tra-
ikområde (T1) ”Hantering av dagvatten från järnvägstunnlarna”. Att dammen planläggs som tra ik-

område beror på att den är kopplad till järnvägstunnlarnas funktion. Ytan är knappt 800 m2 stor och 
gränserna är satta 2 meter från be intliga staket för att anläggningen ska kunna underhållas. 

Placering 
Byggnaderna bör placeras så nära Hallandsvägen som möjligt för att tydligt markera entrén till or-
ten. Även en placering med byggnader nära Inre kustvägen är positivt för att skapa ett stadsmässigt 
gaturum.

Utformning
Verksamhetsbebyggelsens möte med cirkulationsplatsen vid Hallandsvägen är särskilt viktigt, plat-
sen är dels en entré till Båstad från öster och dels en entré till de nya områdena kring stationen och 
byggnader i denna del måste gestaltas med extra stor omsorg. Bebyggelsen tillåts uppföras till en 
högsta nockhöjd av 16 meter.

Skyltar får inte placeras på byggnadernas tak. Skyltar som placeras på fasaden får inte nå högre än 
till byggnadens takfot. Fristående skyltar får inte vara högre än takfoten på den högsta byggnaden 
inom planområdet.

Grundläggning
Enligt upprättad geoteknisk undersökning föreslås grundläggning utföras med plintar ner till jord 
med hög relativ fasthet, alternativt pålar. Lättare konstruktioner kan grundläggas med platta på 
mark. All organisk jord skall schaktas bort under samtliga konstruktioner (inklusive deras lastsprid-
ning) innan grundläggning utföres. Kompletterande geotekniska undersökningar bör göras i sam-
band med detaljprojektering.

8. PLANFÖRSLAG



22

Granskningshandling 2019-05-06
                       del av Hemmeslöv 5:9

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen. Färdigt golv ska ligga på minst +8,0 meter över 
havet för att undvika skador vid höga vatten löden.

Allmän plats
En mindre del av Inre Kustvägen, ca 4000 m2, ingår i planområdet samt ca 12 500 m2 naturmark 
mellan Inre Kustvägen och Stensån. Inom naturmarken inns utrymme för en fördröjningsdamm 
för dagvatten från planområdet samt rekreationsstråk. Dammen dimensioneras för att även rym-
ma dagvatten från intilliggande område som även det planeras för framtida bebyggelse men han-
teras i en separat detaljplan. Totalt avses dammen rymma 1300 - 1600 m3. Om dagvatten fördröjs 
inom de enskilda fastigheterna kan behovet av att fördröja det i dammar på allmän plats bli mindre 
och dammarna kan ges en mindre volym. Om dammarna skulle behöva utökas i framtiden inns 
utrymme för detta inom naturmarken. Inom naturområdet inns även  möjlighet att anlägga pro-
menadstråk längs ån.

Vattenområden/Strandskydd
Stensån ligger direkt norr om planområdet och går in en liten bit i planområdets norra del. Den del 
av Stensån som ingår i planområdet planläggs som vattenområde (W) för att korrigera gällande de-
taljplan efter åns faktiska sträckning.

Strandskyddet omfattar marken 100 meter på ömse sidor om ån. Delar av planområdet ligger när-
mare Stensån än 100 meter. Då dessa delar ligger inom detaljplanelagt område omfattas de ej av 
strandskydd på aktuell sträcka. I och med aktuellt planarbete återinförs strandskyddet som då kom-
mer att behöva upphävas på kvartersmark. Enligt PBL 4 kap. 17 § får kommunen i detaljplan upp-
häva strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livs-
villkor för djur- och växtliv. Inga naturtyper som är hotade, bedöms särskilt skyddsvärda eller utgör 
livsmiljö för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte vä-
sentligen livsvillkoren för djur- och växtarter. Aktuellt område saknar rekreationsvärden på grund 
av dess läge intill större vägar och järnväg samt dess otillgänglighet. Inom strandskyddat område 
medger detaljplanen kvartersmark för verksamheter, drivmedelsförsäljning, handel och kontor. 

I enlighet med Miljöbalken 7 kap. 18 c § bedöms följande särskilda skäl föreligga enligt punkt 1, 2 och 
5 för verksamhetsmarken (ZGHK): 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - 
Området utgörs idag av ett svårtillgängligt upplagsområde med mycket lite växtlighet. 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen - Längs större delen av planområdet ligger Inre kustvägen som en barriär mel-
lan planområdet och Stensån. Endast för den delen av Stensån som går mellan kulvertarna under 
vägen respektive järnvägen inns ingen avskiljande väg, denna delen av ån är ändå inte tillgänglig 
just på grund av väg och järnväg.

5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet” - För Båstad bedöms det vara ett angeläget allmänt intresse att den 
nya bebyggelsen vid stationen tillåts växa ihop med det be intliga Båstad. Den tätortsutveckling som 
kan ske inom detta område går inte att ersätta med bebyggelse på någon annan plats i Båstad.
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För Tra ikvekters sedimentationsdamm, område med användning T, bedöms följande särskilda skäl 
föreligga enligt punkt 1 och 5:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - Se-
dimentationsdammen inns redan på platsen. 

5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet” - Sedimentationsdammen ligger redan på platsen och är nödvän-
digt för kontroll av vatten som härrör från järnvägstunneln genom Hallandsås innan det släpps ut i 
Stensån.

Strandskyddets syfte, att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet bedöms inte motverkas av ett genomförande av 
detaljplanen. 

Gator och trafi k
Föreslagna nya ytor för verksamheter, drivmedelsförsäljning, handel och kontor kan generera viss 
ökad tra ik. Mängden tra ik beror mycket på vilken typ av verksamheter och service som kan bli ak-
tuellt. När vägplanen för Inre Kustvägen upprättades beräknades tra ikmängderna fram till år 2035. 
I tra ikprognosen togs hänsyn till den kommunala planeringens utbyggnader av bostäder och verk-
samheter. Inre kustvägen är dimensionerad för denna tra ik och tra iken bedöms inte medföra några 
störningar.

Gata
I planområdet ingår en del av Inre Kustvägen som planläggs som GATA1 - Huvudgata, i likhet med 
gällande detaljplan.

Planområdet saknar de inierat infartsläge. Anslutningar till detta område avses hanteras i samråd 
med Tra ikverket när konkreta planer på byggnation framställts till kommunen. Utfartsförbud inns 
mot Hallandsvägen samt ca 100 meter längs Inre Kustvägen. Avståndet längs Inre Kustvägen är satt 
för att ge utrymme för en anslutning även från andra sidan av Inre Kustvägen där ytterligare en de-
taljplan är under framtagande. Dessa anslutningar ska inte mötas i en fyrvägskorsning utan ska an-
läggas som två T-korsningar med minst 50 meters avstånd. Det förutsätter att det inns tillräckligt ut-
rymme på Inre Kustvägens västra sida för en anslutning på korrekt avstånd från cirkulationsplatsen. 

Parkering
Parkering ska ordnas inom den egna fastigheten.

Kollektivtrafi k
En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för be intlig kollektivtra ik då den bidrar både med ar-
betsplatser och målpunkter för besökare och kunder. 

Gång- och cykeltrafi k
Planförslaget har ingen direkt påverkan på gång- och cykelvägar men kan bidra till ökat antal gående 
och cyklister i området då den bidrar med arbetsplatser och målpunkter för besökare och kunder. 
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Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

Folkhälsa
Med arbetsplatser med goda gång- och cykelmöjligheter samt närhet till kollektivtra ik ökar möjlig-
heten att leva ett bilfritt liv. 

Risk
Både väg 115 (Hallandsvägen) och Västkustbanan är anvisade leder för farligt gods.

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en riskanalys. ”Detaljerad riskanalys 
med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura”. 

Analyserna omfattar plötsliga och oväntade olyckor, värderar riskerna och föreslår möjliga riskre-
ducerande åtgärder (skadeförebyggande eller konsekvenslindrande). Som en del i bedömningen av 
risknivåerna inom planområdet har antagits att Inre Kustvägen inte kommer vara en rekommende-
rad led för transporter av farligt gods. Järnvägen har setts som den enda riskkällan av betydelse för 
planområdet och beräkningar och bedömningar i riskanalyserna har gjorts utifrån prognoser om 
framtida tra ikering av Västkustbanan samt kvali icerade bedömningar av exempelvis hur stor andel 
av transporterna som kommer att bestå av farligt gods samt hur fördelningen mellan olika godsslag 
ser ut. Genomförd riskanalys (Vectura, 2011-10-10) visar att den markanvändning planen föreslår 
innebär att risknivån för individrisk är acceptabel men att risknivån för samhällsrisk är av det slag 
att åtgärder bör övervägas. De skydd i form av bullervallar och/eller skärmar som inns uppförda 
längs järnvägen har en positiv påverkan genom att sänka risken i nästan samtliga scenarier (analy-
sen förutsatte dock inte dessa)

För individrisken ligger risknivån enligt beräkningarna i både år 2015 då stationen beräknades tas i 
bruk och för prognosåret 2030 under de angivna kriterierna i RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen, Länsstyrelsen i Skåne län 2007) och riktlinjer från Statens räddningsverk, SRV. 
För samhällsrisken ligger risknivån under de angivna kriterierna i RIKTSAM men över gränsen där 
risker kan anses små enligt SRV. Det faktum att många människor kan skadas gör att skyddsåtgärder 
bör övervägas. Åtgärderna bör främst fokusera på områden eller byggnader som ligger nära järnvä-
gen och där relativt många människor vistas. Åtgärder som bedöms vara relevanta inom planområ-
det är:

• entré/utrymningsväg vänd från järnvägen
• avstängningsbar ventilation
• friskluftsintag (ej mot järnvägen)
• brandskyddad fasad (mot järnvägen)

2014 upprättades en riskanalys för bensinstation i området. I den sammanfattas de avstånd och 
skyddsåtgärder som krävs. I planarbetet har även avstämning har gjorts med representant från Rädd-
ningstjänsten som konstaterar att ett avstånd på 25 meter räcker mellan drivmedelshanteringen och 
bostäder, handel och liknande. Utifrån detta är bedömningen att utrymme inns för att kombinera 
föreslagna användningar inom planområdet.
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Förutsättningarna vad gäller tra ik och markanvändning har inte förändrats jämfört med de utgångs-
punkter som användes vid upprättandet av riskutredningarna varför slutsatser och åtgärdsförslag 
fortfarande är tillämpbara.

Buller
Tra ikverket har inom ramen för Hallandsåsprojektet tagit fram bullerberäkningar för järnvägen vid 
lera tillfällen. För att skydda be intlig bostadsbebyggelse nordväst om Västkustbanan har bullerval-

lar byggts längs en stor del av järnvägen. Vallarna har en höjd på 3 meter över rälsöverkant.

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en utredning där effekten av Tra ikver-
kets då redan uppförda samt planerade bullerskydd (3 meter över rälsöverkant) beräknades med 
avseende på den föreslagna bebyggelsen. I rapporten ”Beräkningar av utomhusbuller för utbyggnad 
av bostäder och verksamheter vid Båstads nya station. Rev. D. ”, ÅF 2013-12-18, beskrivs bullersprid-
ningen från järnväg såväl som Inre Kustvägen. 

Utifrån planområdets läge och förutsättningar och bullerutredningens beräkningar och rekommen-
dationer bedömer kommunen att det i området, förutom verksamheter, drivmedelsförsäljning och 
handel även är skulle kunna vara lämpligt att tillåta kontor.

Vibrationer 
Områdets geotekniska förhållanden är sådana att väg- och järnvägsinfrastruktur kan ge upphov till 
vibrationer och stomljud som upplevs störande. För att säkerställa goda miljöförhållanden i lokaler 
tillämpas de riktvärden för vibrationer som gäller för nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur 
även för tillkommande bebyggelse. Enligt dessa riktlinjer ska 0,4 mm/s vägd RMS klaras i utrymmen 
där människor stadigvarande vistas, detta regleras i särskild planbestämmelse för all kvartersmark.

Teknisk försörjning

El, telefoni och energiförsörjning
Södra Hallands Kraft och Skanova har ledningar i Inre Kustvägen. Anslutningar inns förberedda till 
planområdet. Bjärekraft har en ledning i Hallandsvägen. Be intliga ledningar bedöms inte påverkas 
av detaljplanen. El och telefoni avses anslutas till det be intliga ledningsnätet. Gasledning inns ca 
500 meter norr om samt 400 meter väster om planområdet.

Be intligt E-område för nätstation lyttas längre in längs be intlig angöringsväg för att minska risken 
för påkörning i samband med att transporter angör verksamhetsområdet.

Dricks- och spillvatten
Området kommer anslutas till be intliga system för vatten och avlopp. Idag inns två anslutnings-
punkter till kommunalt VA till planområdet. Ska fastigheten styckas i mer än två fastigheter måste en 
gemensamhetsanläggning bildas för gemensamma ledningar fram till anslutningspunkten, alterna-
tivt kan privata eller kommunala ledningar tryggas med ledningsrätt eller servitut. 

Området innehåller enligt den geotekniska undersökningen tjälfarliga jordar och ledningar rekom-
menderas därför att grundläggas på frostfritt djup, alternativt frostskyddsisoleras.
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Brandvattenförsörjning
En brandpost inns placerad inom planområdet, på Inre Kustvägens norra sida. Flödet bedöms vara 
tillräckligt men NSVA kan inte garantera lödet. Om sprinkler krävs rekommenderas att egen tank 
installeras eftersom NSVA inte kan garantera tillräckligt tryck och löde på det allmänna nätet vid 
alla tidpunkter.

Dagvatten
I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en dagvattenutredning, ’’ÅSTAD - över-
siktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, 2012-10-01, NSVA”. I denna konstateras att det på grund 
av det höga grundvattnet är olämpligt att in iltrera dagvatten lokalt i större omfattning utan det ska 
till stor del ledas till Stensån eller havet. Avrinningen ska ske genom ett trögt system där vattnet 
fördröjs och renas i området genom dammar och svackdiken. Rent dagvatten från planområdet leds 
under Inre Kustvägen och ut till dagvattendammar där det fördröjs innan det släpps ut i Stensån. 
Dagvattenutlopp till Stensån ska utformas med erosionsskydd, och på ett sådant sätt att erosion 
förhindras.

NSVA har beräknat föroreningsbelastningen från planområdet i programmet StomTac. Exploatering-
en kommer att medföra förhöjda halter av tungmetaller till dagvattnet (till stor del pga. parkerings-
ytorna). För att få en ökad rening av dagvattnet kan det med fördel ledas till svackdiken och rain 
gardens inom kvartersmark. Lokal hantering av dagvattnet kan ge andra värden som mer estetiskt 
tilltalande utformning samt ekosystemtjänster. Dagvatten från körytor inom kvartersmark ska han-
teras i enlighet med NSVAs dagvattenpolicy. I deras riktlinjer för slam- och oljeavskiljare krävs ingen 
speci ik klass på oljeavskiljare för dagvatten från parkeringsplatser.  Istället ställs krav på att den lös-
ning som används klarar att avskilja olja, metaller och partikelbundna föroreningar. Om en drivme-
delstation ska byggas inom planområdet ställs krav på oljeavskiljare enligt ”Riktlinjer för slam- och 
oljeavskiljare inom NSVA”. 

Genom området går två ledningar som tillhör Tra ikverket. En av ledningarna är en dagvattenled-
ning, den andra leder vatten från tunneln genom Hallandsås till en sedimentationsdamm i planområ-
dets norra del. Ledningen med vatten från tunneln föreslås lyttas till ett läge närmare dagvattenled-
ningen för att tillskapa en större byggrätt och göra området lättare att utnyttja effektivt. Ledningarna 
skyddas med ett 10 meter brett u-område.

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshante-
ring.

Masshantering
Organiskt material behöver schaktas bort i samband med byggnation. Respektive fastighetsägare 
ansvarar för massor uppkomna inom sin fastighet. 

Inom allmän platsmark, NATUR, kommer dagvattendammar anläggas med en sammanlagd volym 
om ca 1500 m3. Organiskt material härifrån kan, under förutsättning att massorna är rena, återföras 
till jordbruksmark i närområdet. Icke organiskt material kan i ett första skede användas som över-
last inför bebyggelse i intilliggande planområde. I ett senare skede kan dessa massor användas till 
exempelvis bullervallar där behov för det inns. Om lera inns i massorna kan den användas för att 
täta fördröjningsmagasinen i området.
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Samhällsbyggnad bedömer att konsekvenserna av planens genomförande på miljön, hälsan och hus-
hållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten började gälla den 22 december 2009. De påverkas inte 
av åtgärder inom planområdet. Förhållandet mellan Stensån och bebyggelse i området läggs fast i 
den överordnade gällande planen och berörs inte av planändring inom kvarteret. Närmaste grund-
vattenförekomster ligger ”uppströms” knappt två kilometer från planområdet och grundvatten i 
detta område nära havet rör sig inte dit.

Förslaget innebär genom möjligheterna till exploatering att landskapsbilden kan påverkas. Detta 
kommer att upplevas både av de som vistas i området och de som kommer med tåg eller bil. Sam-
mantaget kommer det som detaljplanen medger kunna innebära en påverkan på landskapsbilden 
men inte i den utsträckning att det bedöms utgöra en betydande negativ påverkan.

Socialt och ekonomiskt innebär planen möjlighet till ler arbetstillfällen i kommunen.

9. KONSEKVENSER
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Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamåls-
enligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsik-
ten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen fått laga kraft. 

Markägoförhållanden
Båstads kommun äger marken inom detaljplaneområdet genom avtal med Tra ikverket. Fastighet-
bildning pågår varigenom marken inom planområdet kommer att tillföras fastigheten Hemmeslöv 
5:9. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Båstads kommun är huvudman för allmän plats som tillskapas i detaljplanen. Tra ikverket är väghål-
lare för Inre Kustvägen. Kommunen är huvudman för allmänna vattentjänster i området och kom-
munens driftsansvarig för kommunalt ägda vattenledningar och öppna dagvattensystem är NSVA.

Vatten och Avlopp Båstads kommun/NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)
El   Södra Hallands Kraft
Opto   Skanova

Utförande
Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. Där gemensam an-
läggning inns på kvartersmark ansvarar fastighetsägarna till den omfattning som anges i lantmäte-
rimyndighetens anläggningsbeslut.

Dricks-, spill- och dagvatten
Kommunens är huvudman för VA inom planområdet och ansvarar för att området ansluts till det 
kommunala dricks-, spill- och dagvattennätet. Dagvattenfördröjning i form av ett öppet system ska 
byggas ut inom planens nordvästra del, på mark planlagd som NATUR. Kommunen ansvarar för att 
utbyggnad av nödvändigt VA-nät byggs ut.

Drift och underhåll
Allmän plats
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark, NATUR, som tillskapas i detaljpla-
nen. För allmän plats, GATA1, Inre Kustvägen ansvarar Tra ikverket för drift och underhåll.

Kvartersmark
Fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark. I det fall gemensamma anlägg-
ningar inns regleras ansvaret med grund i det andelstal fastigheten givits i anläggningsförrättning. 

10. GENOMFÖRANDE
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Dispenser och tillstånd under genomförandeskedet
För att beställa följande dispenser respektive tillstånd ansvarar:

Strandskydd   Upphävs i planen

Avtal
Följande avtal skall upprättas inför och under planarbetet:
• Överenskommelse med Stensåns regleringsföretag
• Överenskommelse och ansökan om bildande av ledningsrätt, alternativt ansökan om ombildning 

av ledningsrätt 

Fastighetsrättsliga frågor
Inom detaljplanen tillskapas ca 17 000  m2 kvartersmark och ca 16 500 m2 allmän plats, varav ca 
4000 m2 planläggs som huvudgata och ca 12 500 m2 som naturmark.

Berörda fastigheter

Båstad Hemmeslöv 5:9 Båstads kommun Tillförs mark från Båstad 
Hemmeslöv 6:2

del av Båstad Hemmeslöv 6:2 Under ägarbyte från Trafi kver-
ket till Båstads kommun

Uppgår i Båstad Hemmeslöv 
5:9

Markområde som förs till Hemmeslöv 5:9 från Hemmeslöv 6:2 markerat med röd linje

Allmän plats markerad med röd linje
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Fastighetsbildning
Mark ska föras från fastigheterna Båstad Hemmeslöv 6:2 till Båstad Hemmeslöv 5:9. 

En eller lera fastigheter för ändamålet verksamheter ska avstyckas från fastigheten Båstad Hem-
meslöv 5:9. 

Fastighetsägaren ansvarar för att söka fastighetsbildning och anläggningsförrättningar. 

Gemensamhetsanläggningar och servitut
När tillkommande fastighetsägare förvärvat kvartersmarken inom planområdet och anlagt tillfarts-
väg ska en gemensamhetsanläggning bildas i det fall ler än en fastighet styckats av från Hemmeslöv 
5:9. 

Ändamålet med gemensamhetsanläggningen är att säkra framtida drift och underhåll av tillfarten 
samt gemensam ledning för dricks-, spill- och dagvatten. NSVA ska tillfrågas i lantmäteriförrättning-
en för att säkerställa att alla fastigheter kan få en förbindelsepunkt enligt vattentjänstlagen.

I anslutning till Tra ikverkets anläggning (T ) säkerställs en 10 meter bred yta för ett servitut med 
syftet att Tra ikverket ska kunna angöra sin anläggning inom fastigheten Hemmeslöv 6:2. Servitutet 
kommer att belasta fastigheten Hemmeslöv 5:9.

Ledningsrätter
Genom planområdet löper två ledningar. Det inns två ledningsrätter avsedda för dessa ledningar, 
dock ligger inte ledningarna i ledningsrätterna utan uppskattningsvis 12-18 meter öster om rät-
tigheterna. Avsikten är att alla ledningar ska samlas i det u-område som reserverats i detaljplanen. 
Samtliga ledningsrätter bedöms behöva omprövas som en konsekvens av detaljplanen. 

Ledningsrätter (blå linjer) inom området samt föreslaget nytt u-område och ledningarnas faktiska läge (röda linjer)
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Övriga rättigheter
Inom planområdet inns inga kända rättigheter utöver ovan nämnda ledningsrätter.

Avtal
Följande avtal skall upprättas till följd av planens innehåll:
• Överenskommelse om fastighetsreglering
• Köpeavtal

För genomförandet av detaljplanen svarar Båstads kommun genom att upprätta vederbörliga över-
enskommelser och ansöka om tillhörande lantmäteriförrättning.  

Tekniska frågor
Gator och trafi k
Inre Kustvägen med tillhörande gång- och cykelväg ägs och driftas av Tra ikverket. Ingen ny gatuan-
läggning ska byggas ut till följd av detaljplanen.

Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunalt VA. Fördröjning av dagvatten ordnas inom område planlagt som 
NATUR och varje fastighetsägare kommer anmodas tillskapa lämplig fördröjning inom kvartersmark. 
Fördröjning sker exempelvis genom uppsamlande, underjordiska magasin.

Ekonomiska frågor
Intäkter
Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark. 

Utgifter
Kommunen bekostar planläggning med tillhörande utredningar samt utbyggnad av allmän plats och 
inlösen av kvartersmark.

Kommunen bekostar lytt av ledningar skyddade med ledningsrätt. För lytt av ledningar utan rättig-
het står ledningsägaren de kostnader som uppstår. 

Kostnaderna för fastighetsbildning och anläggningsförrättningar faller på fastighetsägaren.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Bygglovs- och anslutningsavgift till kommunala vattentjänster debiteras enligt för tillfället gällande 
taxa.

Planavgift
Planarbetet bekostas av Båstads kommun och planavgift kommer inte att tas ut vid ansökan om 
bygglov. Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen täcks av markpriset.



32

Granskningshandling 2019-05-06
                       del av Hemmeslöv 5:9

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella mindre 
revideringar av granskningsförslaget i antagandeskedet. 

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Därefter tar kom-
munen ställning till eventuella revideringar innan planen går upp för antagande i kommunstyrelsen. 

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Emma Johansson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 

• Olof Selldén, planchef
• Lisa Rönnberg, tidigare samhällsbyggnadschef 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
• Per Selldén, tidigare exploateringsingenjör
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör
• Malin Svensson, kart- och GIS-ingenjör
• Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, tf miljöchef
• Hanna Palm Johansson, NSVA
• Sara Borglin, NSVA

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma Johansson     Olof Selldén
Planarkitekt      Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN







 

	

	

Detaljplan för  

del av Hemmeslöv 5:6 m.fl.  
(fd Hemmeslöv 6:2) 
i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län 
	

Samrådsredogörelse 
	

	

Detta	 detaljplaneförslag	 har	 varit	 utställt	 för	 samråd	 under	 tiden	 2018‐10‐31	 till	
2018‐12‐12	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	 denna	
samrådsredogörelse	 sammanfattas	 och	 kommenteras	 de	 synpunkter	 som	 har	
kommit	in	under	samrådsskedet.		

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Weum	Gas	AB	

Region	Skåne	

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen	 påpekar	 att	 planområdet	 omfattas	 av	 riksintresse	 för	 naturvård,	
friluftsliv,	 kommunikationer,	 rörligt	 friluftsliv	 och	 högexploaterad	 kust.	 De	 delar	
kommunens	 bedömning	 att	 riksintressena	 inte	 bör	 utgöra	 något	 hinder.	 Dock	
saknar	 de	 redovisning	 av	 vilka	 av	 värdena	 inom	 respektive	 riksintresse	 som	 är	
berörda	 eller	 förekommer	 inom	 planområdet	 samt	 resonemang	 om	 hur	
planförslaget	påverkar	värdena	 inom	riksintressena.	De	saknar	 information	om	att	
planområdet	ligger	inom	ett	område	med	särskilt	behov	av	hinderfrihet	kopplat	till	
riksintresse	för	totalförsvaret.	

Länsstyrelsen	 delar	 kommunens	 bedömning	 att	 det	 finns	 särskilda	 skäl	 för	
upphävandet	av	strandskyddet	som	är	tillämpbara	inom	kvartersmarken.	

Länsstyrelsen	vill	 att	 resonemanget	om	vad	 för	 typ	av	upplag	som	 i	praktiken	har	
bedrivits	 på	 platsen	 utvecklas.	 Om	 det	 är	 något	 som	 skulle	 innebära	 att	 marken	
förorenats	bör	kommunen	göra	en	miljöteknisk	markundersökning.	

Länsstyrelsen	anser	att	kommunen	måste	tydliggöra	och	motivera	att	riskanalysen	
från	 2011	 fortfarande	 är	 aktuell	 och	 rimlig	 att	 använda	 för	 den	 användning	 som	
föreslås	 i	 den	 nu	 aktuella	 planen,	 exempelvis	 tillförs	 användningen	 C	 –	 Centrum,	
vilken	inte	finns	med	i	nu	gällande	plan.	Länsstyrelsen	vill	också	erinra	om	att	även	
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väg	 115	 är	 rekommenderad	 led	 för	 farligt	 gods	 då	 detta	 inte	 framgår	 av	
planhandlingarna.	

Länsstyrelsen	 konstaterar	 vidare	 att	 plankartan	 innehåller	 områden	 som	 både	
innefattar	 drivmedelsförsäljning	 och	 relativt	 känslig	 markanvändning,	 såsom	
centrumverksamhet.	 Länsstyrelsen	 menar	 att	 kommunen	 även	 behöver	 visa	 att	
planförslaget	 är	 lämpligt	 utifrån	 de	 risker	 som	 följer	 av	 den	 föreslagna	
drivmedelförsäljningen.	 Länsstyrelsen	 vill	 påminna	 om	 att	 kommunen	 genom	
planläggningen	 garanterar	 markens	 lämplighet	 för	 den	 föreslagna	 användningen.	
Eventuella	 skyddsåtgärder	 behöver	 därför	 utredas	 och	 säkerställas	 under	
detaljplaneprocessen.	

I	 sina	 rådgivande	 kommentarer	 lyfter	 länsstyrelsen	 att	 det	 finns	 hotade	 arter	 i	
närområdet.	Länsstyrelsen	kan	utifrån	de	aktuella	planhandlingarna	inte	utesluta	att	
de	 skyddade	 arterna	 påverkas/berörs	 av	 föreslagen	 exploatering.	 Länsstyrelsen	
råder	 därför	 kommunen	 att	 genomföra	 en	 naturvärdesinventering	 för	 att	 utröna	
förekomsten	 av	 skyddade	 arter.	 Samt	 därefter	 eventuellt	 utreda	 vilken	
beröring/påverkan	 ett	 genomförande	 av	 planerad	 exploatering	 skulle	 få	 för	 de	
skyddade	arterna.	

Vidare	 rekommenderar	de	kommunen	att	 föra	 ett	 resonemang	 i	planhandlingarna	
om	 vad	 som	 gäller	 enligt	 4	 kap	 39	 §	 PBL	 när	 gällande	 detaljplan	 ersätts	 före	
genomförandetidens	utgång.	

Förutsatt	 att	 planhandlingarna	 kompletteras	 och	 redogör	 för	 markens	 lämplighet	
för	sitt	ändamål	gällande	riksintressen,	markföroreningar	samt	risker	enligt	ovan	så	
att	 det	 visas	 att	 platsen	 är	 lämplig	 för	 den	 förändring	 som	 föreslås	 har	 inte	
Länsstyrelsen	några	synpunkter	utifrån	11	kap.	10	–	11	§§	PBL.	

Kommentar:	Planhandlingarna	kompletteras	gällande	riksintressena.	

Planområdet	har	 tidigare	 varit	arbetsområde	med	upplag	av	 skrot,	byggutrustning,	
uppställning	av	maskiner	m.m.	Miljöavdelningen	har	 inte	 fått	någon	 information	om	
spill	 eller	 läckage	 från	 entreprenaden	 vid	 byggnationen	av	 Inre	Kustvägen.	Det	 går	
inte	 att	 utesluta	 att	 det	 skett	 dropp/spill	 från	 uppställning,	 drift	 eller	 tankning	 av	
arbetsmaskiner.	Enligt	 flygfoton	ser	man	tydligt	att	det	på	 fastigheten	under	en	 lång	
tid	 skett	 stor	 hantering	 av	 byggmaterial	 och	 eventuell	 avfallshantering	 från	
byggverksamhet.	Miljöavdelningen	har	 inga	uppgifter	om	att	 farligt	avfall	hanterats	
på	fastigheten.	Därför	bedöms	det	inte	nödvändigt	att	göra	någon	utredning	avseende	
markföroreningar.		

Användningsbestämmelsen	C	tas	bort	ut	planen	och	ersätts	med	K	för	att	möjliggöra	
för	kontor.	Detta	gör	att	användningen	 i	huvudsak	följer	den	användning	som	finns	 i	
gällande	 plan	 och	 som	 var	 utgångspunkten	 när	 riskutredningen	 gjordes.	
Förhållandena	på	 Inre	Kustvägen,	Hallandsvägen	och	Västkustbanan	har	 inte	heller	
förändrats	 jämfört	 med	 de	 förhållanden	 utredningen	 utgår	 från	 i	 en	 sådan	
utsträckning	 att	 en	 ny	 riskutredning	 skulle	 vara	 befogat.	 Det	 har	 även	 gjorts	 en	
riskanalys	för	en	bensinstation	i	området.	Inte	heller	för	denna	har	utgångspunkterna	
förändrats	på	ett	sådant	sätt	att	det	finns	anledning	att	anta	att	riskerna	förändrats.	I	
planarbetet	har	avstämning	har	gjorts	med	representant	från	Räddningstjänsten	som	
konstaterar	 att	 ett	 avstånd	 på	 25	meter	 räcker	mellan	 drivmedelshanteringen	 och	
bostäder,	handel	och	liknande.	Utifrån	detta	är	bedömningen	att	utrymme	finns	för	att	
kombinera	föreslagna	användningar	inom	planområdet.	

Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	farligt‐godsled.	
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Planbeskrivningen	 kompletteras	 med	 information	 om	 hotade	 arter	 i	 närheten	 av	
planområdet.	

Planbeskrivningen	 kompletteras	 med	 vad	 som	 gäller	 när	 detaljplan	 ersätts	 före	
genomförandetidens	utgång.	

Trafikverket	 framför	 att	 utloppsledningen	 från	 järnvägstunnlarna	 och	
dagvattenledningen	från	den	allmänna	vägen	115	är	av	vital	och	beständig	betydelse	
för	de	båda	anläggningarnas	funktion.	Trafikverket	förutsätter	att	Båstads	kommun	
svarar	för	samtliga	kostnader	som	är	förknippade	med	en	omläggning	av	ledningar	
inom	 här	 aktuellt	 u‐område	 enligt	 gällande	 detaljplan	 från	 år	 2014.	 För	 att	
säkerställa	 ledningarnas	 framtida	 funktionalitet	 och	 kapacitet	 förutsätter	
Trafikverket	att	kommunen	i	samråd	med	Trafikverket	ombesörjer	en	projektering	
av	 erforderliga	 ledningsarbeten	 samt	 att	 ett	 genomförandeavtal	 upprättas	 med	
Trafikverket	innan	någon	ny	detaljplan	antas.	

Vidare	 framför	 de	 att	 sedimentationsdammen	 norr	 om	 Inre	 Kustvägen	 inte	 är	 av	
temporär	 karaktär.	 Tvärtom	 så	 är	 dammen	 med	 tillhörande	 utloppsledning	
bestående	anläggningar	av	högst	vital	betydelse	för	järnvägstunnlarnas	funktion	och	
säkerställandet	av	en	miljömässig	hantering	av	vatten	 från	 järnvägstunnlarna.	Mot	
denna	 bakgrund	 är	 det	 därför	 olämpligt	 att	 som	 föreslås	 låta	
sedimentationsdammen	 ingå	 i	 allmän	plats	 (naturområde).	Enligt	Trafikverket	 ska	
sedimentationsdammen	 avgränsas	 och	 åsättas	 en	 användning	 som	 kvartersmark	
som	 relateras	 till	 järnvägstunnlarna.	 Avgränsningen	 skall	 koordineras	 med	
Lantmäteriets	 pågående	 förrättning	 för	 fullföljd	 av	 Trafikverkets	 överlåtelse	 av	
omkringliggande	mark	 till	 Båstads	 kommun.	 Vidare	 behöver	 tillgängligheten	med	
fordon	 för	 tillsyn,	 underhåll	 och	 reparation	 av	 sedimentationsdammen	 samt	
vattenmätningar	redovisas	i	detaljplaneförslaget.	

Trafikverket	 vill	 att	 byggnadsfritt	 avstånd	 på	 12	meter	 från	 vägområdesgräns	 för	
Inre	 Kustvägen	 hålls	 och	 säkerställs	 med	 prickmark.	 De	 vill	 även	 att	 det	 i	
planbeskrivningen	ska	framgå	beräknad	trafikökning	till	 följd	av	planförslaget	som	
ligger	 till	 grund	 för	 kommunens	 bedömning	 av	 påverkan	 på	 Inre	 Kustvägens	
kapacitet.	 En	 generell	 princip	 är	 att	 åtgärder	 på	 det	 statliga	 vägnätet	 och	 dess	
anslutningar,	 till	 följd	 av	 en	 exploatering,	 ska	 bekostas	 av	 kommunen	 och/eller	
exploatören.	 Trafikverket	 anser	 att	 omkörningsförbudet	 längs	 väg	 1741	 ska	
förlängas	och	att	en	det	ska	vara	minst	50	meter	mellan	väganslutningarna	på	Inre	
Kustvägen.	

Trafikverket	 bedömer	 att	 exploateringen	 inte	 innebär	 någon	 negativ	 påverkan	 på	
riksintresset	 för	 kommunikationer	 som	 omfattar	 Västkustbanan.	 Generellt	 bör	 ny	
bebyggelse	inte	tillåtas	inom	ett	område	på	30	meter	från	järnvägen.	

Trafikverket	 förutsätter	 att	 planområdet	 i	 sin	 helhet	 planeras	 och	 utformas	 så	 att	
riksdagens	 fastställda	 riktlinjer	 för	 trafikbuller	 inte	 överstigs.	 De	 nödvändiga	
åtgärder	som	kan	krävas	ska	bekostas	av	kommunen	och/eller	exploatören.	

Trafikverket	 vill	 framhålla	 att	 väg	 115	 och	 Västkustbanan	 är	 rekommenderade	
transportled	 för	 farligt	 gods.	 Hänsyn	 till	 farligt	 gods	 ska	 beaktas	 för	 exploatering	
enligt	de	rekommendationer	berörd	länsstyrelse	anger	från	källan.	Trafikverket	vill	
uppmärksamma	att	eventuella	skydds/riskreducerande	åtgärder	som	sker	till	 följd	
av	 kommunal	 planering	 inte	 ska	 placeras	 inom	 vägområdet	 eller	 på	 Trafikverkets	
fastighet.		
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Kommentar:	Kommunen	bekostar	flytt	av	de	ledningar	som	ligger	inom	planområdet	
och	 har	 ledningsrätt,	 övriga	 ledningar	 ansvarar	 respektive	 ledningsägare	 för.	
Kommunen	 håller	 med	 om	 att	 ledningarnas	 funktion	 är	 viktig,	 dock	 ligger	 inte	
ledningarna	i	de	ledningsrätter	som	finns	avsatta	för	dem	utan	uppskattningsvis	12‐18	
meter	öster	om	ledningsrätterna.	Kommunen	bedömer	därför	att	ledningarna	inte	är	
skyddade	 i	sina	nuvarande	 lägen	och	att	ansvaret	 för	 ledningsflytten	därför	 faller	på	
ledningsägaren.	Det	 är	 också	 ledningsägarens	 ansvar	 att	 söka	 ledningsrätt	 för	 sina	
ledningar	och	säkerställa	att	ledningen	ligger	inom	denna.	Trots	detta	har	kommunen	
initierat	 en	 projektering	 för	 flytt	 av	 den	 ledning	 som	 ligger	 utanför	 u‐området,	 för	
Trafikverkets	räkning.	

Sedimentationsdammen	 planläggs	 som	 T1	 –	 ”Hantering	 av	 vatten	 från	
järnvägstunnlarna”.	Utbredningen	av	området	har	efter	 samrådet	 studerats	vidare	 i	
dialog	med	Trafikverket.	

Vad	 gäller	 byggnadsfritt	 avstånd	 har	 kommunen	 utgått	 från	 gällande	 detaljplan	
(1652)	 som	 har	 5	 meter	 prickmark	 mot	 Inre	 kustvägen.	 När	 gällande	 detaljplan	
upprättades	gjordes	bedömningen	att	detta	var	tillräckligt	och	att	ett	större	avstånd	
än	 så	 inte	 skulle	 gynna	 en	 stadsmässig	 bebyggelse.	 Trafikverket	 framförde	 inga	
synpunkter	gällande	detta	under	gällande	detaljplans	samråd	och	granskning.	Då	nu	
aktuell	detaljplan	 endast	 syftar	 till	mindre	 justeringar	 gällande	 ledningar	 i	marken	
och	 då	 planens	 användning	 och	 syfte	 är	 det	 samma	 som	 i	 gällande	 detaljplan	
förutsätter	 kommunen	 att	 samma	 avstånd	 till	 Inre	 kustvägen	 även	 fortsättningsvis	
kan	 tillämpas.	 Förutsättningarna	 vad	 gäller	 markanvändning,	 hastigheter	 och	
trafikbelastning	 har	 inte	 ändrats	 sedan	 upprättandet	 av	 gällande	 detaljplan.	
Kommunens	bedömning	är	att	hastigheten	på	sträckan	är	relativt	 låg	och	en	central	
ambition	 för	kommunen	är	att	området	mellan	Västkustbanan	och	Båstads	centrala	
delar	bebyggs	med	en	stadsmässig	karaktär.	

När	vägplanen	för	Inre	kustvägen	upprättades	beräknades	trafikmängderna	fram	till	
år	2035.	I	trafikprognosen	togs	hänsyn	till	den	kommunala	planeringens	utbyggnader	
av	 bostäder	 och	 verksamheter.	 Kommunen	 förutsätter	 därför	 att	 Inre	 kustvägen	
utformats	på	ett	sådant	sätt	att	kapacitet	finns	för	det	planerade	verksamhetsområdet	
då	det	varit	en	del	av	planerna	 redan	då	vägplanen	upprättades.	Planbeskrivningen	
kompletteras	gällande	detta.	

Väganslutningar	 till	 planområdet	 uppfyller	 önskemålet	 om	 50	 meter	 mellan	
infarterna.	Illustrationsplanen	 justeras	avseende	en	eventuell	framtida	väganslutning	
till	området	 väster	om	 Inre	kustvägen	 så	att	även	denna	uppfyller	önskade	avstånd	
mellan	vägarna.	Detta	samordnas	med	planläggningen	för	det	området.	

Trafikverkets	 fastighet	 sträcker	 sig	 30	meter	 från	 närmaste	 spår	 vilket	 innebär	 att	
skyddsområdet	 för	 järnvägen	 inte	 ingår	 i	 planområdet.	 Ingen	 ny	 bebyggelse	
möjliggörs	närmare	än	30	m	från	spåret.	

Planen	 medger	 användning	 för	 verksamheter,	 inte	 för	 bostäder.	 Inomhusbullret	
regleras	i	arbetsmiljölagstiftningen	och	hanteras	i	bygglovskedet.		

Gällande	farligt	gods	se	kommentar	till	länsstyrelsen.	

Lantmäterimyndigheten	undrar	om	inte	färgen	på	kvartersmark	C,G	och	H	ska	ha	
samma	färg	som	Z	i	bestämmelseförteckningen.	

De	belyser	att	plankartan	saknar	koordinatkryss	med	koordinater.	

De	ifrågasätter	även	utfartsförbud	i	plangräns.	
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De	 saknar	 information	 om	 vem	 som	 äger	 Hemmeslöv	 6:2	 och	 vill	 att	
genomförandebeskrivningen	 kompletteras	 med	 information	 om	 vem	 som	 ska	
ansöka	om	och	bekosta	fastighetsbildning	och	anläggningsförrättning.	

Kommentar:	 Färgsättningen	 i	 bestämmelseförteckningen	 följer	 Boverkets	 riktlinjer	
om	 att	 endast	 den	 huvudsakliga	 användningen	 ska	 ha	 färg	 och	 underordnade	
användningar	ofärgade.	

Plankartan	kompletteras	med	koordinatkryss.	

Utfartsförbudet	ligger	inte	i	plangräns	utan	på	en	egenskapsgräns	0,5	meter	innanför	
plangränsen.	

Genomförandebeskrivningen	kompletteras	gällande	ansvar	och	kostnadsfördelning.	

Södra	 Halland	 Kraft	 skriver	 att	 de,	 i	 samband	 med	 planläggningen	 av	 Inre	
Kustvägen	blivit	lovade	ett	E‐område	ovanpå	den	gamla	å‐fåran	och	bifogar	en	karta	
med	placeringen	utmärkt	med	ett	14x14	meter	stort	område.	

De	 påtalar	 också	 att	 de	 har	 ledningar	 och	 ledningsrör	 under	 de	 tänkta	
dagvattendammarna	norr	om	Inre	Kustvägen	och	att	de	inte	vill	ha	en	sådan	damm	
över	ledningarna	då	de	måste	kunna	komma	åt	anläggningarna	vid	behov.	

Kommentar:	 I	 samband	med	planläggningen	av	 Inre	Kustvägen	efterfrågade	Södra	
Hallands	 Kraft	 i	 sitt	 samrådsyttrande	 ett	 antal	 E‐områden	 med	 storlek	 6x6	 meter	
vilket	 ritades	 in.	Under	 utställning	 och	 förnyad	 utställning	 konstaterade	 företaget	 i	
sina	yttranden	att	synpunkterna	var	tillgodosedda.	Ett	av	dessa	 ligger	direkt	utanför	
nu	aktuellt	planområde.	Efter	dialog	med	Södra	Hallands	Kraft	flyttas	E‐området	och	
förläggs	 längre	 in	 längs	 angöringsvägen	 för	 att	 minska	 risken	 för	 påkörning	 i	
samband	med	att	transporter	angör	verksamhetsområdet.	

Dagvattendammarna	justeras	för	att	inte	påverka	ledningarna.	

Nordvästra	 Skånes	Vatten	och	Avlopp	AB,	NSVA	 framför	 att	 det	 idag	 finns	 två	
anslutningspunkter	 till	 kommunalt	 VA	 till	 planområdet.	 Ska	 fastigheten	 styckas	 i	
mer	 än	 två	 fastigheter	 måste	 en	 GA	 (gemensamhetsanläggning)	 bildas	 för	
gemensamma	 ledningar	 fram	 till	 anslutningspunkten,	 alternativt	 kan	 privata	 eller	
kommunala	 ledningar	 tryggas	 med	 ledningsrätt/servitut.	 NSVA	 ska	 tillfrågas	 i	
lantmäteriförrättningen	 för	 att	 säkerställa	 att	 alla	 fastigheter	 kan	 få	 en	
förbindelsepunkt	enligt	vattentjänstlagen.	

Vidare	 påtalar	 de	 att	 om	en	drivmedelstation	 ska	 byggas	 inom	planområdet	 ställs	
krav	på	oljeavskiljare	enligt	”Riktlinjer	för	slam‐	och	oljeavskiljare	inom	NSVA”.	

Under	 rubriken	dagvatten	på	 sidan	17	kan	 texten	kompletteras	med	att	NSVA	har	
beräknat	 föroreningsbelastningen	 från	 planområdet	 i	 programmet	 StomTac.	
Exploateringen	kommer	att	medföra	förhöjda	halter	av	tungmetaller	till	dagvattnet	
(till	stor	del	pga.	parkeringsytorna).	För	att	få	en	ökad	rening	av	dagvattnet	kan	det	
med	 fördelas	 ledas	 till	 svackdiken	 och	 rain	 gardens	 inom	 kvartersmark.	 Lokal	
hantering	 av	dagvattnet	 kan	 ge	 andra	 värden,	 exempelvis	mer	 estetiskt	 tilltalande	
utformning	samt	ekosystemtjänster.	

Dagvattenutlopp	till	Stensån	ska	utformas	med	erosionsskydd,	och	på	ett	sådant	sätt	
att	erosion	förhindras.	

Om	sprinkler	krävs	rekommenderar	NSVA	att	egen	tank	installeras	eftersom	de	inte	
kan	garantera	tillräckligt	tryck	och	flöde	på	det	allmänna	nätet	vid	alla	tidpunkter.	
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Kommentar:	Ett	g‐område	finns	inritat	på	plankartan	för	att	avsätta	ett	markområde	
för	GA.	

Planbeskrivningen	 kompletteras	 med	 framförd	 information	 gällande	 krav	 på	
oljeavskiljare,	föroreningsbelastning	och	erosionsskydd.	

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
 Planhandlingarna	kompletteras	gällande	riksintressen,	tidigare	

upplagsverksamhet,	farligt	gods	och	med	information	om	hotade	arter	i	
närheten	av	planområdet	samt	med	vad	som	gäller	när	detaljplan	ersätts	före	
genomförandetidens	utgång.	

 Användningen	C	tas	bort	ur	detaljplanen	och	ersätts	med	K.	

 Sedimentationsdammen	planläggs	som	T1	–	”Hantering	av	vatten	från	
järnvägstunnlarna”.	Utbredningen	av	området	har	studeras	i	dialog	med	
Trafikverket.	

 Planbeskrivningen	kompletteras	gällande	trafikmängder.	

 Illustrationsplanen	justeras	avseende	en	eventuell	framtida	väganslutning	till	
området	väster	om	Inre	kustvägen.	

 Plankartan	kompletteras	med	koordinatkryss.	

 Genomförandebeskrivningen	kompletteras	gällande	ansvar	och	
kostnadsfördelning	enligt	Lantmäteriets	yttrande.	

 Dagvattendammarna	justeras	för	att	inte	påverka	Södra	Hallands	Krafts	
ledningar.	

 Planbeskrivningen	kompletteras	med	informationen	från	NSVA	gällande	krav	
på	oljeavskiljare,	föroreningsbelastning	och	erosionsskydd.	

Ytterligare ändringar som gjorts 
 Högsta	tillåtna	nockhöjd	sänks	till	16,0	meter.	

 Befintligt	E‐område	 i	gällande	plan	tas	 in	 i	detaljplanen	och	 flyttas	 till	ett	nytt	
läge	för	att	minska	påkörningsrisken.	

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).	 Granskningsutlåtandet	 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:	
 Trafikverket	
 Lantmäterimyndigheten	
 Södra	Halland	Kraft	
 Nordvästra	Skånes	Vatten	och	Avlopp	AB,	NSVA	



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2019-05-06 
 
  
 

7 (7) 
 

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	
 Lantmäterimyndigheten	
 Trafikverket	
 Södra	Halland	Kraft	
 Nordvästra	Skånes	Vatten	och	Avlopp	AB,	NSVA	
	

	

	

	

Samhällsbyggnad	

	

	

Emma	Johansson	
Planarkitekt	
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Datum: Klicka här för att ange datum. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001143/2018  

 
 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 m fl (Tuvelyckan etapp II)– beslut om plan-
besked 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. 3 detaljplaner för Hemmeslöv 5:14 m fl får upprättas med syfte att skapa en hållbar ut-
veckling för området vid Båstads station. 

2. Detaljplanerna inordnas med prioritet 1 i kommunens prioriteringslista.  
3. Detaljplanerna för del B och C finansieras till fullo av exploatören genom planavtal. De-

taljplanen för del A finansieras genom kommunens exploateringskonto. 
4. Planerna bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskriv-

ning (MKB) kommer därför inte att upprättas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den första delen av Tuvelyckan, vid Båstads station, är under uppförande. Exploatören (Tu-
velyckan AB) har inkommit med en planförfrågan för resterande del av fastigheten. Området 
föreslås delas upp i tre olika detaljplaner för att styra i vilken ordning området byggs ut. 
 
Planarbetet föreslås inledas med att den strukturplan som upprättades för etapp 1 uppdateras. 
 
Viktiga frågor som behöver studeras vidare i planarbetet är byggnaders placering, hustyper, 
höjder, behov av allmänna funktioner mm. Hur de tillkommande husen möter den befintliga 
bebyggelsen och de kringliggande allmänna platserna är av stor vikt. Hållbarhet, både den so-
ciala, ekonomiska och ekologiska, ska vara central i arbetet med området. 
 
Efter en återremiss i december 2018 har nu en överenskommelse nåtts med fastighetsägaren 
gällande markförvärv. 
 

Bakgrund 
Exploatören, Tuvelyckan AB har inkommit med en förfrågan om planläggning av Tuvelyckan 
etapp 2, fastigheterna Hemmeslöv 5:14 och 5:3.  
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Översiktskarta 

 
Tuvelyckan Etapp 1 markerat med röd linje, nu aktuellt område markerat med streckad linje 

 
Redan i samband med planansökan för Tuvelyckan etapp 1 meddelade exploatören att de ville 
planlägga och bebygga ett större område. Detta ställde sig kommunen positiv till och 2014-10-
15 beslutade kommunstyrelsen i samband med planbeskedet för etapp 1 att respektive delom-
råde ska vara finansierat och i huvudsak utbyggt innan nästa detaljplaneetapp förs till anta-
gande. En stor del av bostäderna är redan idag under uppförande och etapp 1 beräknas vara i 
huvudsak utbyggt 2021.  
 
2018-12-18 § 248 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet med 
motiveringen att frågan om markförvärv bör lösas innan beslut om planuppdrag fattas. Nu har 
en överenskommelse nåtts med fastighetsägaren gällande markförvärv. 
 
Aktuellt 
Förslaget från exploatören omfattar område A, B och C vilka tillsammans är ca 15 ha stora och 
uppskattas möjliggöra 500-800 bostäder fördelade på villor, radhus och lägenheter. Området 
omfattar även verksamhetsmark mellan Inre Kustvägen och järnvägen. Då området är stort 
föreslår förvaltningen en uppdelning på tre detaljplaner (se bild nedan).  
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Del A är ca 4 ha stort, varav uppskattningsvis ungefär 2 ha efter planläggning kan användas för 
ändamålet verksamheter i enligt inlämnad ansökan om planbesked. Utöver verksamhetsytan 
föreslås även parkeringsytan söder om stationshuset ingå i denna detaljplan. Parkeringen är 
idag inte dimensionerad för det stora resande som stationen genererar och detaljplanen före-
slås därför justeras för att ge utrymme för ett parkeringshus. Del B är ca 4 ha stort och omfat-
tar flerbostadshus i kvarteren söder om Mellanvägen samt ett antal villatomter och radhus i 
anslutning till befintlig bebyggelse i områdets västra del. Del C är ca 7 ha stort och avser in-
rymma främst flerbostadshus och sammanbyggda hus. 
 
I samband med planläggningen av etapp 1 upprättades en strukturplan för hela området. 
Strukturplanen avses uppdateras i samband med uppstarten av detta planarbete, med exploa-
törernas skisser som utgångspunkt, och omfatta hela Tuvelyckan-området. När strukturplanen 
godkänts av kommunstyrelsen påbörjas de olika detaljplanerna. Del A och B ska påbörjas först. 
Att dessa områden inte ingår i samma detaljplan beror på att frågeställningarna som behöver 
hanteras i detaljplanerna skiljer sig åt och för att undvika att någon av delarna fördröjer den 
andra. För del A förutsätts att en överenskommelse om markköp upprättats mellan 
fastighetsägaren och kommunen om att kommunen får förvärva marken i den norra delen av 
område A, den södra delen som omfattar parkeringen ägs redan av kommunen. Då byggnation 
inom område A förutsätts bidra till att sänka bullerpåverkan inom område C, behöver denna 
plan föregå planen för område C. 
 
Viktiga frågor som behöver studeras vidare i planarbetet är gångstråk, infrastruktur, byggna-
ders placering, hustyper, höjder, behov av allmänna funktioner mm. Hur de tillkommande hu-
sen möter den befintliga bebyggelsen och de kringliggande allmänna platserna samt att det 
finns kopplingar till kringliggande områden är av stor vikt. Hållbarhet, både den sociala, eko-
nomiska och ekologiska, ska vara central i arbetet med området. 
 
Då området ligger i anslutning till järnvägsstationen och i huvudsak används för bostäder och 
verksamheter ska planerna enligt kommunens prioriteringsordning ges första prioritering.  
 
Detaljplanerna för del A och B beräknas kunna antas under 2021. Detaljplanen för del C beräk-
nas kunna antas först då merparten av område B är uppfört. 
 

Konsekvenser av beslut 
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Samhälle 
Detaljplanerna tillskapar blandstad med ett brett utbud av bostäder och verksamheter i ett 
attraktivt stationsnära läge, vilket skapar goda förutsättningar året runt-boende. En ökad 
mångfald i bostadsutbudet är positivt för att binda ihop Hemmeslöv med Båstads tätort och en 
exploatering skapar nya platser och möjligheter för det sociala samspelet. Överlag bidrar en 
utveckling av området positivt till den sociala hållbarheten. Exploateringen skapar en ny 
centrumpunkt som påverkar den befintliga ortsstrukturen både i Båstad och i kringliggande 
samhällen. Området möjliggör ett liv med mindre ekologiskt fotavtryck med dess närhet till tåg 
och buss, handel, arbetsplatser och mötesplatser. En effekt av exploateringen består av ett ökat 
tryck på befintlig kommunal service så som barnomsorg vaför det är viktigt att det utvecklas 
parrallelt med bostäderna. Exploateringen innebär även ökat tryck på befintlig infrastruktur 
och utredning måste göras avseende uppdimensionering av vattenledningar till området. 
 

Ekonomi 
Detaljplanen för del A finansieras genom kommunens exploateringskonto. Detaljplanerna för 
del B och C finansieras i sin helhet av exploatören genom planavtal.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Se behovsbedömning, bilaga 2. Viktiga frågor som kan komma att dyka upp under arbetet med 
detaljplanen kommer att redovisas i planbeskrivningen. Planområdet ska genomsyras av håll-
bar utveckling. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Ansökan om planbesked 
2. Behovsbedömning 

 
Samråd har skett med: 
Planchef, samhällsbyggnadschef, exploateringsingenjör 
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Datum: 2019-05-09. Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000877/2009 – 315 
 
 

Detaljplan för Varan 2:24 – beslut om antagande  
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Förslag till detaljplan för Varan 2:24 antas. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslag för Varan 2:24 har varit utställd på förnyad utställning. Nästa steg i planprocessen 
är beslut om antagande. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-12 § 185 om upprättande av detaljplan för aktuellt om-
råde. 2011-04-12 beslutade kommunstyrelsen att arbetet med detaljplanen skulle föregås av 
en miljökonsekvensbeskrivning, för att utreda planens konsekvenser för Varan 20:1 och Fly-
mossen i sin helhet. Samråd hölls 2012-03-29 till 2012-05-10. Efter samrådet reviderades 
planförslaget. 2016-02-24 § 44 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna plan-
förslaget för granskning. Planen sändes ut på utställning under perioden 2016-05-06 till 2016-
06-05. Mot bakgrund av inkomna yttranden reviderades planförslaget ytterligare varför en 
förnyad utställning krävdes. 2018-05-22 § 103 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott att 
planförslaget skulle ställas ut för förnyad utställning. Förnyad utställning hölls under perioden 
2018-05-31 till 2018-07-12. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
utställningsutlåtande.  
 
Då detaljplanen påbörjats före 2 maj 2011 upprättas den enligt den äldre plan- och bygglagen, 
ÄPBL (1987:10). 
 

Aktuellt 
Efter den förnyade utställningen har inkomna yttranden sammanställts och kommenterats i ett 
utställningsutlåtande, bilaga 4. Efter den förnyade granskningen har endast redaktionella änd-
ringar gjorts. 
 
Dispens har sökts från biotopskyddet för flytt av en stenmur. Länsstyrelsen har inte gett dis-
pens för detta. Samhällsbyggnad bedömer dock att planen kan genomföras utan flytt av sten-
muren. Om detta i framtiden ändå önskas kan fastighetsägaren söka dispens för åtgärden på 
nytt. 
 
Ansökan om upphävande av landskapsbildskyddet har gjorts för en del av planområdet. Läns-
styrelsen har beslutat att upphäva det i berörd del. 
 

Konsekvenser av beslut 
För konsekvenser av planens genomförande se planbeskrivningen, bilaga 1. 
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Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
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Detaljplan för  

Varan 2:24 m.fl. 
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län 
	

Planbeskrivning         
	

HANDLINGAR 
Planhandlingar 
Plankarta,	dat.	2019‐05‐03	
Illustrationskarta,	dat.	2019‐05‐03	
Plan‐	och	genomförandebeskrivning	(denna	handling),	dat.	2019‐05‐03	
Utställningsutlåtande,	dat.	2019‐05‐03	
Utställningsutlåtande,	dat.	2018‐04‐24	
Samrådsredogörelse,	dat.	2014‐09‐23	
Behovsbedömning,	dat.	2010‐04‐16	
Miljökonsekvensbeskrivning/hydrologisk	utredning,	dat.	2012‐01‐25	
Fastighetsförteckning,	dat.	2012‐01‐27,	aktualiserad	2016‐04‐18,		
uppdaterad	2018‐05‐09	
Grundkarta	2008‐05	(utgör	underlag	till	plankartan),	aktualiserad	2014‐09,	
uppdaterad	april	2018	
Arkeologisk	utredning,	Rapport	2015:24			

BAKGRUND OCH SYFTE 
Kommunstyrelsen	beslutade	2009‐10‐12	§	185	om	upprättande	av	detaljplan	för	
aktuellt	område	och	2011‐04‐12	om	att	arbetet	med	detaljplanen	skulle	föregås	av	
en	miljökonsekvensbeskrivning,	för	att	utreda	planens	konsekvenser	för	Varan	20:1	
och	Flymossen	i	sin	helhet.	Under	planförslagets	samrådstid,	2012‐02‐22,	påpekade	
bl.a.	Länsstyrelsen,	vikten	av	de	naturvärden	och	narturpåverkan	som	planen	skulle	
medföra.	Mot	bakgrund	av	inkomna	yttranden	har	planen	reviderats	med	påföljden	
att	antalet	tomter	har	minskats.	Trots	detta	vidhöll	Länsstyrelsen	sina	synpunkter	
under	utställningen	2016	och	antalet	tomter	har	därför	minskats	ytterligare.	Då	
inkomna	yttranden	resulterat	i	omfattande	revideringar	av	planförslaget	efter	
utställningen	sänds	planförslaget	ut	på	förnyad	utställning.	
	
Då	detaljplanen	påbörjats	före	2	maj	2011	upprättas	den	enligt	ÄPBL	(1987:10).	

Syfte 
Syftet	med	planen	är	pröva	möjligheten	att	uppföra	ca	5	enbostadshus	i	närheten	av	
Flymossen	i	den	nordöstra	delen	av	Torekov.	Bebyggelsen	ska	placeras	och	utformas	
med	stor	hänsyn	till	områdets	topografi,	naturmiljö	och	landskapsbild.	  
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Planförslaget	bedöms	vara	förenligt	med	Miljöbalkens	3,	4	och	5	kapitel.	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	eller	odling.	Stöd	för	
bostadsbebyggelse	finns	i	kommunens	översiktsplan.	

PLANDATA 
Planområdets läge och storlek 
Planområdet	är	beläget	vid	Lilla	Stenlid,	norr	om	Flymossen	i	de	nordöstra	delarna	
av	Torekov.	I	norr	avgränsas	planområdet	av	Torekovs	golfbana,	i	öster	av	befintlig	
bebyggelse,	i	söder	av	befintlig	ägoslagsgräns	och	i	väster	av	Flymossens	
strandskydd.		

Planområdet	omfattar	Varan	2:24	och	är	ca	8800	m2.		

Ägoförhållanden 
Alla	mark	inom	planområdet	är	i	privat	ägo.		

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 

	
	

I	översiktsplanen	för	Båstads	kommun	finns	expansionsplaner	avseende	
bostadsbebyggelse	redovisade	för	delar	av	nu	aktuellt	planområde	(se	bild	ovan).	
Översiktsplanen	föreslår	att	bebyggelsen	norr	om	Lilla	Stenlid	binds	ihop	med	
bostäder	inom	luckan	av	betesmark	som	idag	delar	av	bebyggelsen.	I	den	
fördjupning	av	översiktsplanen	som	omfattar	Torekov	finns	nämnd	lucka	i	
bebyggelsen	utpekad	som	lämplig	för	förtätning	och	två	stråk	för	vandring	och	
cykling	genom	planområdet	markerade.		
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Detaljplaner, skydd och förordnanden 
Större	delen	av	planområdet	omfattas	av	plan	1296	(upprättad	1968).	Betesmarken	
invid	bebyggelsen	på	den	norra	sidan	av	Lilla	Stenlid	är	inte	detaljplanelagd	sedan	
tidigare.	

Inom	betesmarken	i	planområdets	norra	del	finns	stenmurar	som	omfattas	av	
biotopskydd	enligt	7	kap	11	§	MB.	De	nyanlagda	murarna	mot	fastigheterna	Varan	
2:28	och	2:29	påverkas	av	planförslaget	och	dispens	från	biotopskyddet	kommer	
därför	att	sökas	innan	planen	antas.	Betesmarken	omfattas	även	av	förordnande	om	
landskapsbildsskydd.	Dispens	från	landskapsbildsskyddet	kommer	att	sökas	innan	
planen	antas.		

Den	södra	delen	av	planområdet,	planlagd	som	naturmark	i	gällande	detaljplan,	
belastades	av	förordnande	enligt	113	§	byggnadslagen.	Enligt	
övergångsbestämmelserna	i	Plan‐	och	Bygglagen	upphörde	detta	förordnande	att	
gälla	efter	utgången	av	år	2018.	

	

	
	
Flymossens	nordöstra	del	omfattas	av	strandskydd,	från	fastighetsgränsen	
som	delar	våtmarken	i	två	delar	och	ut	till	100	meter	från	vattenområdets	
utbredningsgräns	vid	normalvattenstånd	(se	bild	ovan).	Det	innebär	att	hela	
våtmarken	och	delar	av	sluttningarna	mot	norr	och	öster	omfattas	av	strandskydd.		

Behovsbedömning i enlighet med bilaga 4 till MKB-
förordningen 
Kommunen	har	tagit	fram	en	behovsbedömning	som	har	samråtts	med	
Länsstyrelsen	under	våren	2010.	Länsstyrelsen	gjorde	vid	samrådet	bedömningen	
att	man	inte	kunde	utesluta	att	den	förändrade	hydrologin	inom	området	skulle	
kunna	påverka	det	närliggande	Natura	2000‐området	och	en	miljökonsekvens‐
beskrivning,	MKB,	har	därför	upprättats.	MKB:n	baseras	på	en	skiss	där	tomterna	
intill	Flymossen	tilläts	breda	ut	sig	längre	ner	i	slänten	än	det	nuvarande	förslaget	
och	konstaterar	att	en	exploatering	enligt	skissen	skulle	innebära	betydande	negativ	
miljöpåverkan.	I	MKB:n	föreslås	att	tomterna	kortas	av	i	djupled	för	att	säkerställa	
att	skogsridån	mellan	tomterna	och	mossen	kan	finnas	kvar.	I	samrådsförslaget	av	
detaljplanen	hade	slutsatserna	av	MKB:n	delvis	beaktats;	i	slänten	sydöst	om	
mossen	höll	sig	tomterna	ovanför	den	befintliga	stenmur	som	finns	men	
planförslaget	reglerade	två	nya	tomter	norr	om	mossen.	MKB:n	fastslår	att	så	länge	
trädridån	med	dess	naturvärden	får	finnas	kvar	är	de	negativa	miljökonsekvenserna	
av	planens	genomförande	att	betrakta	som	små	vad	gäller	både	naturmiljö,	
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landskapsbild	och	rekreation.	Efter	samråd	och	utställning	har	planförslaget	
reviderats	ytterligare	och	nu	tillåts	bara	en	tomt	öster	om	Flymossen.		

Vad	gäller	risken	för	en	förändrad	hydrologi	och	påverkan	på	Natura	2000‐området	
så	bedöms	inte	planförslaget	ha	en	negativ	påverkan.	Planförslaget	bedöms	inte	
heller	påtagligt	skada	berörda	riksintressen.		

De	fyra	tomterna	som	planeras	inom	betesmarken	norr	om	Lilla	Stenlid	innebär,	
enligt	MKB:n,	endast	en	försumbar	negativ	miljökonsekvens.		

Förändringar av planförslaget efter samrådet  
Efter	samrådet	har	planförslaget	justerats	i	enlighet	med	det	åtgärdsförslag	som	
beskrivs	i	miljökonsekvensbeskrivningen.	Genom	en	minskad	exploateringsgrad	och	
justeringar	av	tomternas	utbredning	bedöms	den	potentiella	risken	för	negativ	
påverkan	på	naturmiljön	minska	betydligt.	Ingreppen	begränsas	till	den	övre	delen	
av	mossens	sydöstra	slänt	där	naturvärdena	bedöms	vara	något	lägre	och	på	detta	
sätt	bedöms	samspelet	mellan	skogsmiljön	och	själva	mossen	kunna	kvarstå.	På	
detta	sätt	minskar	de	negativa	konsekvenserna	för	naturmiljön	och	förslaget	
bedöms	kunna	genomföras	utan	betydande	miljöpåverkan	i	detta	avseende.		

Justeringarna	av	förslaget	innebär	att;	

 De	två	tomterna	längst	i	nordväst,	invid	Lilla	Stenlid,	har	tagits	bort	ur	
förslaget.	De	negativa	konsekvenserna	för	naturmiljön	som	befarades	kunna	
ske	pga.	närheten	till	mossen,	och	intrånget	i	det	strandskyddade	området,	
riskerar	därmed	inte	att	uppkomma.		

 Djupet	på	de	fyra	tomterna	i	den	sydöstra	slänten	har	minskats	jämfört	med	
i	samrådsförslaget.	Genom	att	öka	avståndet	mellan	tomterna	och	mossen	
blir	ingreppet	i	naturmiljön	betydligt	mindre	och	ett	större	område	kan	
därmed	bevaras	på	ett	sätt	som	gynnar	växt‐	och	djurlivet.		

 För	de	fyra	tomterna	i	söder	anges	planbestämmelser	om	att	befintlig	
marknivå	inte	får	förändras.	

Den	vandringsstig	som	planerades	för	att	tillgängliggöra	området	och	därmed	gynna	
de	rekreativa	värdena	har	ifrågasatts	av	Länsstyrelsen	pga.	mossens	höga	värde	för	
fågellivet.	Utifrån	Länsstyrelsens	bedömning	och	det	faktum	att	det	krävs	dispens	
från	strandskyddet	för	åtgärder	som	anläggning	av	stigar	har	kommunen	och	
markägaren	därför	beslutat	att	någon	utbyggnad	av	en	stig	inte	ska	genomföras.	

Förändringar av planförslaget efter utställningen  
Efter	utställningen	har	planförslaget	justerats	ytterligare.	Genom	minskat	antal	
tomter	bedöms	den	potentiella	risken	för	negativ	påverkan	på	naturmiljön	minska	
betydligt	och	förslaget	bedöms	kunna	genomföras	utan	betydande	miljöpåverkan	i	
detta	avseende.	

Justeringarna	av	förslaget	innebär	att:	

 De	föreslagna	fastigheterna	inom	strandskyddat	område	tas	bort	från	
detaljplanen.	I	den	södra	delen	återstår	endast	en	tomt	som	ligger	utanför	
strandskyddat	område.	

 Planområdet	har	begränsats	för	att	endast	omfatta	tillkommande	bebyggelse	
då	tidigare	planförslag	inte	inneburit	några	förändringar	för	befintlig	
bebyggelse	jämfört	med	nu	gällande	detaljplan.	

 Byggnadshöjd	och	takvinkel	ändras	till	nockhöjd	för	att	minska	oklarheter	
om	hur	höjderna	ska	beräknas	och	öka	tydligheten.		
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 Nockhöjden	regleras	med	plushöjd	för	den	södra	fastigheten	för	att	öka	
tydligheten	gällande	hur	hög	byggnaden	kan	bli	och	minska	otydligheten	
gällande	vilken	sida	av	byggnaden	som	ska	vara	beräkningsgrundande.	

 Bestämmelsen	 om	 bevarande	 av	 stengärdesgårdar	 omformuleras	 enligt	
Länsstyrelsens	 synpunkter.	 Planbeskrivningen	 kompletteras	 gällande	
dispens	från	biotopskyddet.	

 Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	förordnande	enligt	113	
§	byggnadslagen.	

 Gatan	till	de	tillkommande	fastigheterna	i	norra	delen	av	planområdet	
planläggs	som	kvartersmark	och	avses	förvaltas	som	en	
gemensamhetsanläggning	för	de	nya	fastigheterna.	

 Bestämmelser	om	byggnadsareor	omformuleras	enligt	
Lantmäterimyndighetens	synpunkter.	

 Planbeskrivningen	ses	över	gällande	gemensamhetsanläggning,	
marksamfällighet	och	samfällighetsföreningar.	

 Planförslaget	kompletteras	enligt	Skanovas	yttrande	gällande	flytt	av	kablar	
och	anläggningar.	

 Efter	dialog	med	exploatör	och	fastighetsägare	ändras	marken	närmast	
fastigheterna	Varan	2:27,	2:28,	2:29	och	2:30	till	kvartersmark	för	
bostadsändamål	vilket	möjliggör	att	nämnda	fastigheter	utökas	med	den	
marken.	

 Ett	6	meter	brett	u‐område	med	prickmark	läggs	framför	fastigheten	Varan	
2:45		

 En	bestämmelse	om	att	skyddsnät	ska	finnas	införs	i	gränsen	mot	golfbanan.	
 Den	tillkommande	fastigheten	i	planområdets	södra	del	får	en	något	utökad	

byggrätt	där	huvudbyggnaden	tillåts	vara	högst	200	m2	och	
komplementbyggnaden	får	vara	högst	50	m2.	
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
Mark och vegetation 
	

	
Bild	mot	nordväst	med	Flymossen	i	bakgrunden	

Planområdet	är	relativt	plant	i	norr	men	övergår	i	en	sluttning	ner	mot	Flymossen	
på	den	södra	sidan	av	Lilla	Stenlid.	I	den	östra	delen	invid	bebyggelsen	norr	om	Lilla	
Stenlid	ligger	ett	mindre,	flackt	område	med	betesmark.	De	södra	och	västra	delarna	
består	i	huvudsak	av	Flymossen	med	en	mindre	öppen	vattenyta,	ett	stråk	av	
våtmark	samt	ett	skogsområde	med	blandad	vegetation.	Skogsområdet,	som	tidigare	
var	betesmark,	sluttar	relativt	kraftigt	från	Lilla	Stenlid	ner	mot	Flymossen	och	
innehåller	ett	antal	äldre	stenmurar	samt	en	smal	stig.		

Flymossen	är	ett	kustnära	våtmarksområde	som	genomgått	stora	förändringar	
under	1900‐talet.	I	början	av	1800‐talet	bestod	våtmarken	av	en	öppen	mindre	sjö	
som	dikades	ur	och	delvis	torrlades	på	tidigt	1900‐tal.	Våtmarken	med	omgivningar	
nyttjades	därefter	för	bete	men	när	betet	upphörde	började	området	successivt	växa	
igen.	Våtmarken	blev	också	successivt	blötare	när	dräneringssystemen	inte	
underhölls.	Under	1990‐talet	grävdes	den	sydvästra	delen	av	Flymossen	ut	för	att	
återskapa	en	öppen	vattenyta.	Det	uppgrävda	materialet	användes	för	vallar	runt	
om	dammen	och	för	att	anlägga	en	liten	ö	ute	i	dammen.	Uppläggningen	av	massor	
mellan	de	båda	delarna	av	Flymossen	innebar	att	de	tidigare	sammanlänkade	
vattenområdena	skildes	åt.		

Det	finns	en	öppen	vattenyta	i	våtmarkens	sydöstra	del	och	för	övrigt	är	området	
bevuxet	med	täta	bälten	av	bladvass	och	bredkaveldun.	Vid	kanten	av	våtmarken	
växer	buskar,	exempelvis	sälg	och	pors,	och	hela	området	är	artrikt	med	avseende	
på	örter,	gräs	och	halvgräs.	I	sluttningen	öster	om	våtmarksområdet	växer	en	
flerskiktad	blandskog	som	domineras	av	löv	med	inslag	av	tall.	Det	finns	högvuxna	
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träd	av	bland	annat	ek,	björk	och	asp.	Närmast	i	kanten	mot	befintliga	bostäder	finns	
flera	grova	exemplar	av	oxel.	Ner	mot	våtmarken	finns	gott	om	död	ved,	både	
liggande	och	stående	som	högstubbar	och	torrakor.	Buskvegetationen	består	
framförallt	av	hägg	och	hassel.	Det	finns	också	gott	om	kaprifol	som	klättrar	uppför	
träd	och	buskar.	Vegetationen	uppfattas	som	frodig,	vilket	sannolikt	beror	på	den	
väst‐	och	sydvända	sluttningen	samt	att	det	på	flera	ställen	finns	utströmning	av	
dag‐	och/eller	grundvatten.	Flera	stengärdesgårdar	korsar	området	och	vittnar	om	
den	tidigare	hävden.	Motsvarande	sammansättning	av	vegetationen	finns	norr	om	
Flymossen,	men	här	är	vegetationen	ytterligare	tätare	och	bitvis	mycket	
svårgenomtränglig.	

Under	de	senaste	åren	har	kraftiga	oväder	och	gallring	av	skogen	påverkat	området.	
Tillsammans	har	detta	lett	till	att	trädvegetationen	idag	är	betydligt	glesare	än	när	
planarbetet	inleddes.				

Bebyggelse  

	
Bild	mot	nordöst	med	lägre	villabebyggelse	

I	skogssluttningen	ner	mot	mossen	finns	tre	fastigheter	med	friliggande	
enbostadshus.	Längs	med	ömse	sidor	av	gatan	Lilla	Stenlid	ligger	en	rad	med	lägre	
villabebyggelse.	Bebyggelsen	utgörs	i	denna	del	mestadels	av	friliggande	villor	på	
medelstora	till	stora	fastigheter	om	ca	1000‐	1500	m².	Det	finns	även	några	större,	
äldre	hus	på	större	tomter,	norr	om	planområdet.		

Riksintressen 
Planområdet	omfattas	av	riksintresse	för	friluftsliv	enligt	Miljöbalken,	MB,	3	kap	6	§,	
riksintresse	för	rörligt	friluftsliv	enligt	MB	4	kap	1‐2	§	samt	av	riksintresse	för	
kustzonen	enligt	MB	4	kap	1,	4	§.	

Genom	en	varsam	planering	och	anpassning	till	områdets	topografi,	och	genom	
beaktande	av	rekreationsstråk	samt	värdefulla	vegetationselement,	bedöms	
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detaljplanens	genomförande	inte	påverka	intentionerna	i	riksintressena.	Se	även	
MKB.		

Vattentäkter 
En	bit	öster	om	planområdet	finns	en	av	kommunens	vattentäkter	med	tillhörande	
vattenskyddsområde.	Enligt	vattenmyndighetens	statusklassning	uppnås	inte	
kvalitetskraven	beträffande	kemisk	status	för	vattentäkten	men	detta	är	i	huvudsak	
en	konsekvens	av	jordbruket	i	området.	Ingen	del	av	planområdet	ligger	innanför	
skyddsområdet	för	vattentäkten	och	de	föreslagna	tomterna	bedöms	inte	ha	någon	
negativ	effekt	på	vattentäkten.	

Arkeologisk utredning 
Länsstyrelsen	meddelade	2010‐07‐01	att	en	arkeologisk	utredning,	enligt	
bestämmelserna	i	2	kap	11§	lagen	om	kulturminnen,	skall	ske	av	området	innan	en	
ev.	exploatering	kan	företas.	Som	skäl	för	beslutet	anges	att	planområdet	ligger	i	ett	
relativt	fornlämningsrikt	område	och	att	det	inte	kan	uteslutas	att	under	mark	dolda	
lämningar	kan	finnas	inom	planområdet.	

Inför	utställningen	har	en	arkeologisk	utredning	av	det	aktuella	området	
genomförts.	En	grophärd	hittades.	Det	konstaterades	att	området	var	påverkat	av	
sentida	aktivitet.	Den	stora	mängden	morän	i	området	har	bidragit	till	att	eventuella	
arkeologiska	lämningar,	med	undantag	från	grophärden	inte	har	bevarats.	

Naturvärdesinventering 
Det	har	inte	gjorts	någon	heltäckande	inventering	av	områdets	naturvärden,	men	
både	Flymossen	och	de	omgivande	sluttningarna	mot	norr	och	öster	bedöms	hysa	
potential	för	betydande	naturvärden.	I	den	miljökonsekvensbeskrivning	som	tagits	
fram	bedöms	värdena	vara	störst	närmast	våtmarken.	I	de	övre	delarna	av	den	östra	
slänten	växer	huvudsakligen	snår	med	björnbär	och	vegetationen	har	inslag	av	
trädgårdsrymlingar.	Miljöerna	är	dock	sammantaget	artrika	och	det	finns	sedan	
tidigare	dokumenterad	förekomst	av	bland	annat	flera	mer	eller	mindre	ovanliga	
fågelarter.	De	aktuella	miljöerna	är	också	ovanliga	i	det	omgivande	landskapet,	
vilket	gör	dem	ytterligare	betydelsefulla	sett	till	den	biologiska	mångfalden.		

Geoteknik, radon och markföroreningar 
Marken	i	området	består	enligt	SGU’s	övergripande	jordartskarta	av	morän	med	
inslag	av	berg.	Marken	bedöms	ur	ett	geotekniskt	perspektiv	vara	lämplig	att	
bebygga.	

Någon	geoteknisk	undersökning	har	inte	genomförts	inom	planområdet,	i	de	fall	
mer	detaljerade	undersökningar	krävs	ska	det	utföras	i	samband	med	
detaljprojektering	av	bebyggelse/anläggningar.	

Gator och parkering 
Från	Ängalagsvägen	(väg	115)	når	man	planområdet	via	Råledsvägen	och	Lilla	
Stenlid.	Området	kan	även	nås	västerifrån	via	Flymossavägen	vidare	på	Källrevägen	
och	Lilla	Stenlid.	

Parkering	för	befintliga	bostäder	sker	inom	respektive	fastighet.	

Kollektivtrafik 
Busslinje	505	(Torekov‐Hov‐V	Karup‐Grevie‐Förslöv)	angör	hållplats	Lugnet	längs	
Ängalagsvägen.	Hållplatsen	ligger	ca	400	m	sydväst	om	planområdet	och	trafikeras	
en	gång/timme	på	vardagar	och	helger.	Med	linje	505	kommer	man	till	Grevie	och	
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efter	byte	når	man	Båstad	och	Ängelholm.	Från	Båstad	går	tåg	norrut	mot	Göteborg	
och	söderut	mot	Malmö.	Tåg	går	även	från	Förslöv,	ca	15km	från	planområdet.	

Service 
Livsmedelsaffär,	skola,	förskola,	vårdcentral,	bensinstation	och	bibliotek	finns	i	
Torekov	ca	1,3	km	från	planområdet.	Bank	finns	i	Båstad.	

Buller 
Trafikmängden	på	Lilla	Stenlid	är	liten	och	den	reglerade	hastigheten	låg	(50	resp.	
30km/h),	planområdet	bedöms	inte	påverkas	av	buller	från	gatan.	Planområdet	
ligger	vidare	så	pass	långt	från	Ängalagsvägen	(väg	115)	att	buller	från	fordon	på	
denna	inte	påverkar	planområdet.		

Ledningsinfrastruktur 
Planområdet	genomkorsas	av	kommunala	ledningar	för	vatten‐	och	spillvatten.	
Planområdet	innefattas	och	ska	ingå	i	VA‐verksamhetsområde	för	Båstads	kommun	
(NSVA).	Spillvatten	leds	till	huvudledning	och	vidare	till	reningsverk	i	Torekov.	
Planområdet	kompletteras	med	brandvattenposter	och	VA‐nätet	dimensioneras	för	
att	kunna	hantera	brandvatten.	  
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PLANFÖRSLAGET 
Disposition av det nya området 
Föreslagna	bostäder	byggs	i	form	av	ca	5	friliggande	hus	och	parhus	i	en	våning	med	
möjlighet	 att	 inreda	 vind.	 Möjlighet	 finns	 även	 att	 uppföra	 radhus	 istället	 för	
friliggande	hus	i	planområdets	norra	del.	

Illustration	av	planen		

Alternativ	utformning	med	radhus	i	
planområdets	norra	del.		

	

Bebyggelse 
Ny	bebyggelse	
I	den	södra	delen	av	planområdet,	i	sluttningen	ner	mot	mossen,	föreslås	en	
friliggande	villa.	Huvudbyggnaderna	inom	tomten	tillåts	vara	en	våning	exklusive	
suterrängvåning.	Högsta	nockhöjd	för	detta	hus	är	+25,0	meter	över	havet	för	att	
inte	bli	för	framträdande.	Det	finns	även	en	bestämmelse	om	att	marknivåerna	ej	får	
förändras	inom	vissa	delar	av	denna	tomt,	för	att	undvika	alltför	mycket	
markutfyllnad.	För	denna	tomt	är	högsta	byggnadsarea	250	m²	inklusive	
komplementbyggnad.		

Norr	om	Lilla	Stenlid	på	betesmarken	mellan	befintlig	bebyggelse	föreslås	tomter	för	
fyra	friliggande	villor,	planbestämmelserna	medger	även	att	radhus	uppförs	i	denna	
del.	Bebyggelsen	tillåts	bli	en	våning	hög	med	möjlighet	att	inreda	vind.	Maximal	
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byggnadsarea	för	friliggande	hus	inklusive	komplementbyggnad	är	220	m².	Om	
bebyggelsen	uppförs	som	sammanbyggda	hus	är	största	totala	byggnadsarea	för	
området	1100	m².	Vid	dessa	tomter	ska	ett	skyddsnät	på	minst	5,5	meter	finnas	mot	
golfbanan	för	att	förhindra	att	golfbollar	slås	in	på	bostadsfastigheterna.	

Takkupor	och	frontespiser	får	uppföras	i	begränsad	omfattning	men	får	inte	uppta	
mer	än	en	tredjedel	av	takets	sammanlagda	längd.	Högsta	nockhöjd	för	uthus	och	
garage	är	4,5	m.		

Exploateringsgrad	
Inom	områden	som	regleras	med	planbestämmelsen	e1	tillåts	en	maximal	
byggnadsyta	på	1100	m2	om	sammanbyggda	hus	uppförs.	Om	området	istället	
bebyggs	med	friliggande	hus	är	högsta	tillåtna	byggnadsarea	220	m2	inklusive	
komplementbyggnad.	För	planbestämmelsen	e2	gäller	att	högsta	byggnadsarea	är	
250	m2	inklusive	komplementbyggnad.	

Friytor och vegetation 
Stenmurar	
Stenmurarna	i	den	norra	delen	av	planområdet	har	försetts	med	planbestämmelsen	
n2	vilket	innebär	att	de	inte	får	rivas	eller	skadas.		

Gator och parkering 
Tomterna	inom	betesmarken	norr	om	Lilla	Stenlid	samt	tomten	längst	i	söder	
trafikmatas	från	Lilla	Stenlid.	Tomterna	i	den	norra	delen	når	Lilla	Stenlid	via	en	
gata	i	en	nybildad	gemensamhetsanläggning.	Den	södra	tomten	når	gatan	via	ett	
skaft	på	tomten	som	ansluter	till	befintlig	stickväg	från	Lilla	Stenlid.	

Parkering	för	de	tillkommande	bostäderna	ska	anordnas	inom	den	egna	tomten.	

Teknisk försörjning 
Vatten‐	och	spillvattenledningar	finns	i	området	och	nya	fastigheter	ska	anslutas	till	
det	kommunala	ledningsnätet.		

Detaljerad	höjdsättning	skall	ske	så	att	regnvatten	från	byggnader	och	hårdgjorda	
ytor	kan	avledas	till,	och	infiltreras	på,	grönytor	inom	tomt‐/kvartersmark.		

I	detaljplanen	har	ett	område	i	planområdets	södra	del	markerats	med	
bestämmelsen	”u”	vilket	innebär	att	marken	skall	vara	tillgänglig	för	allmänna	
underjordiska	ledningar.	Syftet	med	u‐området	är	att	säkerställa	befintliga	
ledningars	placering.		

Avfallshantering 
I	norra	delen	är	vändzonens	radie	så	stor	att	renhållningsfordon	kan	vända.	
Vändsonen	och	tillfartsgatan	ligger	inom	kvartersmark	med	bestämmelse	”gata”	och	
ska	skötas	av	en	gemensamhetsanläggning.	I	den	södra	delen	sker	hämtning	av	
avfall	vid	fastighetsgräns	mot	gata.	Enligt	renhållningsordningen	ansvarar	kunden	
själv	för	att	kärlet	kan	hämtas.	Detta	kan	ske	genom	att	fastighetsägaren	själv	drar	
fram	kärlet	till	fastighetsgränsen	eller	genom	att	köpa	dragmeter	av	NSR	enligt	
deras	taxa.	
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Räddningstjänst 
Räddningstjänstens	bilar	kommer	att	kunna	ta	sig	fram	till	alla	planerade	bostads‐
hus.	

	

Strandskydd 
Detaljplanen	omfattar	inte	strandskyddat	område.	
	

Landskapsbildsskydd 
Ansökan	om	upphävande	av	landskapsbildsskyddet	inom	betesmarken	har	lämnas	
in	till	Länsstyrelsen	och	godkänts	2019‐04‐16.	

KONSEKVENSER 
Miljökonsekvenser 
Planavdelning	bedömer,	med	stöd	av	genomförd	MKB,	att	konsekvenserna	av	
planens	genomförande	på	miljön,	hälsan	och	hushållningen	med	naturresurserna	
inte	blir	betydande.	Med	de	förändringar	av	planförslaget	som	genomförts	efter	
utställningen	bedöms	den	negativa	påverkan	på	området	bli	än	mindre	och	
konsekvenserna	därmed	ytterligare	begränsade.		

Planens	genomförande	kommer	innebära	att	knappt	0,9	ha	naturmark	övergår	till	
kvartersmark	för	bebyggelse.	

Detaljplanens	genomförande	bedöms	inte	innebära	någon	negativ	påverkan	på	den	
vattentäkt	och	dess	skyddsområde	som	ligger	öster	om	planområdet.	Planområdet	
är	begränsat	i	omfattning	och	ligger	relativt	långt	ifrån	vattentäkten	och	den	yttre	
gränsen	för	skyddsområdet.	Dessutom	möjliggör	detaljplanen	endast	för	ett	mindre	
antal	bostäder	som	alla	skall	anslutas	till	kommunalt	vatten	och	avlopp.		

Den	marginella	ökning	av	trafik	på	Lilla	Stenlid	som	blir	följden	av	detaljplanens	
genomförande	bedöms	inte	medföra	några	omfattande	negativa	konsekvenser	
avseende	buller	och	avgaser	inom	planområdet	eller	för	omkringliggande	
bebyggelse.	
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Genomförandebeskrivning 
	

	

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Detaljplanen	handläggs	med	normalt	planförfarande.	Samråd	för	planen	hölls	under	
våren	2012,	utställning	av	detaljplanen	skedde	under	sommaren‐hösten	2014.	
Antagande	bedöms	kunna	ske	2019.		

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Detaljplanen	innehåller	ingen	allmän	plats.	

Fastighetsägaren	ansvarar	för	detaljplanens	genomförande	i	alla	delar.		

Dispens	från	biotopskyddet	samt	landskapsbildsskyddet	kommer	att	sökas.	
Exploatören	ansvarar	för	eventuella	kompensationsåtgärder	i	samband	med	dispens	
från	biotopskyddet.	Dispenserna	ska	vara	avgjorda	innan	detaljplanen	antas.	

Ny	väg	ligger	inom	kvartersmark	och	ska	skötas	av	en	nybildad	
gemensamhetsanläggning	för	de	nya	fastigheterna	i	planområdets	norra	del.		

Flyttningar	och	andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	befintliga	
kabelanläggningars	och	ledningars	funktion	ska	bekostas	av	exploatören.	

Exploatören	ansvarar	för	att	skydd	mot	golfbanan	uppförs	i	samband	med	att	
berörd	del	av	planområdet	bebyggs.	

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägaren	ansvarar	för	samtliga	fastighetsbildningsåtgärder	som	krävs	för	att	
genomföra	detaljplanen	samt	inträde	i	befintlig	vägförening	och	kostnader	förenade	
med	detta.	Fastighetsbildning	sker	genom	avstyckning	från	fastigheten	Varan	2:24.	
Gemensamhetsanläggning	ska	bildas	för	den	interna	gatan	i	planområdets	norra	del.	
Fastighetsägaren	ansvarar	också	för	inträde	i	samt	ev.	ombildningsåtgärder	för	
gemensamhetsanläggningen	Perstorp	GA:2	och/eller	marksamfälligheten	Varan	s:1.	
Kostnader	för	detta	fördelas	på	de	fastigheter	som	har	nytta	av	åtgärden.		

	

Förändringar  
Nedan	beskrivs	hur	föreslagna	förändringar	påverkar	fastigheter,	
gemensamhetsanläggningar	och	andra	fastighetsrättsliga	förhållanden	inom	
planområdet.	

Fastighet	mm	 Konsekvens	

Varan	2:27,	2:28,	2:29	
och	2:30	

Fastigheterna	får	möjlighet	att	köpa	mark	från	Varan	
2:24	för	att	utöka	fastigheterna.	
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Planavtal 
Planavtal	är	upprättat	med	fastighetsägaren	angående	plankostnader,	tekniska	
utredningar,	grundundersökningar,	arkeologisk	utredning,	grundkarta,	fastighets‐
förteckning	etc.	vilka	fastighetsägaren	ska	stå	för.		

Exploateringsavtal 
Då	detaljplanen	inte	innehåller	någon	allmän	platsmark	avses	inte	något	
exploateringsavtal	upprättas.		

Övriga avgifter 
Bygglovs‐	och	anslutningsavgifter	utgår	enligt	taxa.		

TEKNISKA FRÅGOR 
Allmän platsmark 
Detaljplanen	innehåller	ingen	allmän	platsmark	

VA 
Inom	planområdet	går	kommunala	huvudledningar	för	vatten	och	spillvatten.	
Exploatören	ansvarar	för	utbyggnad	och	bekostnad	av	VA‐system	(inklusive		
dagvattensystem)	i	det	nya	området.	Utbyggnaden	av	VA‐	ledningar	i	området	sker	
från	av	kommunen	anvisad	anslutningspunkt.		

Kostnader	för	ev.	erforderliga	lantmäteriförrättningar	för	att	säkerställa	bl	a	VA‐
ledningar	med	ny	ledningsrätt	faller	på	ledningsägaren.		

El, tele och internet 
Fastighetsägaren/exploatören	ansvarar	för	utbyggnad	av	el‐,	teleledningar	m	fl.	
Eventuella	flyttningar	eller	andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	
anläggningarnas	funktion	ska	bekostas	av	exploatören/fastighetsägaren.	

Brandvatten 
Brandvattenförsörjning	skall	lösas	inom	området	och	bekostas	av	berörda	fastighets‐
ägare.	
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna	har	tagits	fram	av	planarkitekt	Anna	Fogelklou	på	
Samhällsbyggnad,	Plan	i	Båstads	kommun	(samrådsskedet).	Revidering	av	
planförslaget	inför	utställning	har	genomförts	av	Johan	Thein,	Arkitekterna	Krook	&	
Tjäder,	tillsammans	med	Samhällsbyggnad,	Plan.	Revideringar	av	planförslaget	inför	
förnyad	utställning	har	genomförts	av	planarkitekt	Emma	Johansson	på	
Samhällsbyggnad,	Plan	i	Båstads	kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	
deltagit	i	planarbetet:	

Lisa	Rönnberg,	dåvarande	samhällsbyggnadschef			
Emma	Dahl,	exploateringsingenjör	(samrådsskedet)	
Magnus	Sjeldrup	(utställningsskedet)	
Roger	Larsson,	samhällsbyggnadschef	(förnyad	utställning)	
Maria	Axberg	Fagerlind,	(förnyad	utställning)	
	

	

	

Båstad	2019‐05‐03	

	

	

	

Emma	Johansson	 	 Olof	Selldén	 	 	 	
Planarkitekt	 	 	 Planchef	
	 	 	







 

	

	

Detaljplan för  

Varan 2:24 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
	

Utställningsutlåtande  
	

	

Detta	detaljplaneförslag	har	varit	utsänt	för	förnyad	utställning	under	tiden	2018‐05‐
31	till	2018‐07‐12	för	att	ge	sakägare,	boende,	myndigheter	med	flera	möjlighet	att	
lämna	 in	 synpunkter.	 Planförslaget	 har	 tagits	 fram	 av	 Plan,	 Samhällsbyggnad	 i	
Båstads	 kommun	 och	 planen	 handläggs	 med	 normalt	 planförfarande.	 I	 detta	
utställningsutlåtande	finns	dels	sammanfattningar	av	de	synpunkter	som	har	lämnats	
in	och	dels	kommunens	kommentarer	till	synpunkterna.	Synpunkter	inkomna	under	
samrådet	 och	 den	 första	 utställningen	 redovisas	 i	 en	 separat	 samrådsredogörelse	
respektive	ett	separat	utställningsutlåtande	daterat	2018‐04‐24.	

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Trafikverket	

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen	 framför	 att	 planen	 inte	 bör	 antas	 innan	 frågan	 om	upphävande	 av	
landskapsbildsskyddet	 har	 avgjorts.	 Länsstyrelsen	 häver	 inte	 förordnandet	 om	
landskapsbildsskyddet	kan	ta	skada	av	den	planerade	exploateringen.		

Länsstyrelsen	 framför	 även	 att	 de	 inte	 kan	 se	 några	 särskilda	 skäl	 för	 att	 bevilja	
biotopskyddsdispens	 för	 stenmuren	 intill	 fastigheterna	 Varan	 2:28	 och	 2:29.	 De	
befarar	därför	att	den	föreslagna	detaljplanen	inte	kan	genomföras	i	den	delen.		Även	
denna	fråga	bör	ha	avgjorts	innan	planen	antas.	

Kommentar:	 Kommunen	 har	 ansökt	 om	 upphävande	 av	 lanskapsbildsskydd	 samt	
dispens	från	biotopskyddet.	Upphävandet	av	landskapsbildsskyddet	har	godkänts	men	
dispens	från	biotopskyddet	har	avslagits	av	länsstyrelsen.	Kommunen	bedömer	dock	att	
det	är	möjligt	att	genomföra	planen	och	uppfylla	dess	syfte	trots	att	dispens	inte	getts	
från	biotopskyddet.		

NSVA	framför	att	u‐området	för	befintlig	ledning	bör	vara	4	meter	på	varje	sida	om	
ledningen,	dvs	totalt	8	meter	brett.	

De	informerar	om	att	dricksvatten	och	avlopp	kan	anslutas	i	Lilla	Stenlid	och	påpekar	
att	det	under	perioder	med	hög	vattenförbrukning	 i	Norra	Torekov	kan	vara	 lägre	
vattentryck	 än	 normalt.	 Detta	 förväntas	 dock	 bli	 ett	 mindre	 problem	 efter	 att	
kommunen	ansluts	till	Sydvatten.	
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NSVA	påpekar	att	det	behövs	en	redaktionell	ändring	på	sidan	15	där	”avlopp”	ska	
bytas	till	”spillvatten”.	

Vidare	 framför	 de	 att	 planområdet	 ska	 höjdsättas	 i	 projekteringen	 så	 att	 säkra	
avrinningsvägar	skapas	vid	skyfall.	För	att	undvika	skador	på	bebyggelse	bör	lägsta	
säkerhetsnivå	för	höjdsättning	av	tillkommande	bebyggelse	vara	för	att	klara	ett	100‐
årsregn.	

Kommentar:	Föreslaget	u‐område	justeras	så	att	det	är	4	meter	från	ledningen	in	på	
den	 tillkommande	 fastigheten.	Bredden	 på	 u‐området	 kan	 dock	 inte	 utökas	 utanför	
plangränsen	in	på	befintliga	fastigheter.	Texten	på	sidan	15	rättas.	Övriga	synpunkter	
noteras.	

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägaren	till	fastigheten	Varan	2:44	vill	att	huset	ska	placeras	så	långt	sydväst	som	
möjligt	på	den	tilltänkta	tomten	och	så	långt	som	möjligt	ifrån	befintlig	bebyggelse.	

Vidare	framförs	att	glaserade	blanka	takpannor	inte	ska	tillåtas.	

Kommentar:	Kommunen	tolkar	yttrandet	som	att	det	berör	den	 föreslagna	tomten	 i	
planområdets	södra	del.	En	viss	frihet	gällande	placeringen	av	huset	på	tomten	behövs	
för	att	kunna	anpassa	byggnationen	till	den	sluttande	tomten.	Dock	har	det	prickade	
området	mot	befintliga	fastigheter	breddats	något,	se	svar	till	NSVA.	

I	 gällande	 detaljplan	 för	 befintlig	 bebyggelse	 finns	 inga	 begränsningar	 gällande	
takmaterial.	 Det	 är	 därför	 inte	 motiverat	 att	 införa	 en	 sådan	 begränsning	 för	 de	
tillkommande	byggnaderna	i	nu	aktuell	detaljplan.	

Ägarna	till	fastigheten	Varan	2:28	vill	gärna	köpa	mark	från	Varan	2:24	i	enlighet	
med	planförslaget.		

De	undrar	även	om	processen	för	att	söka	dispens	från	biotopskyddet	för	muren	och	
om	de	ska	göra	något.	

De	 anser	 även	 fortsättningsvis	 att	 det	 vore	 trevligast	 för	 alla	 boende	 om	 stråket	
mellan	de	nya	 tomterna	och	befintlig	bebyggelse	ovanför	dessa	blir	 lika	brett	hela	
vägen	från	vägen	som	går	ner	mot	havet	och	fram	till	golfbanan.	

De	utgår	dessutom	från	att	den	bod	som	nu	står	intill	deras	tomt	och	de	stora	timmer	
och	vedhögar	som	också	oftast	ligger	där,	tas	bort	senast	då	detaljplanen	vinner	laga	
kraft.	

Kommentar:	 Dispens	 från	 biotopskyddet	 ska	 sökas	 hos	 länsstyrelsen	 och	 ska	 vara	
avgjort	innan	planen	antas.	I	detta	fall	ansvarar	kommunen	för	att	detta	görs.	

Det	finns	goda	möjligheter	att	till	fots	röra	sig	mellan	vägen	och	golfbanan	via	andra	
stråk.	Att	skapa	ett	nytt	brett	stråk	skulle	kraftigt	minska	möjligheterna	att	tillskapa	
tomter	 inom	 området,	 och	 motverka	 planens	 syfte,	 då	 det	 tar	 en	 stor	 del	 av	 den	
föreslagna	 tomtytan	 i	 anspråk.	 Avståndet	mellan	 er	 nuvarande	 fastighetsgräns	 och	
föreslagen	ny	tomt	är	13	meter.	

Ni	kan	inte	ställa	krav	på	hur	en	fastighetsägare	disponerar	sin	fastighet	så	länge	det	
inte	strider	mot	detaljplan.	
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Ägaren	till	fastigheten	Varan	2:31	ställer	fyra	frågor:	

1. Är	det	något	som	ska	hända	med	fastigheten?		

2. Fastigheten	är	idag	obebyggd.	Vilket	syfte	har	den?	

3. När	hen	köpte	sin	fastighet	fick	de	reda	på	att	fastigheten	väster	om	dem	var	
sk	prickad	mark.	Stämmer	det	och	vad	innebär	detta?	

4. Fastigheten	 är	 idag	 övervuxen	 av	 snår,	 sly	 och	höga	 träd	 utom	en	 bit	 som	
används	 som	 parkeringsplats.	 Kan	 vi	 kräva	 av	 fastighetsägaren	 att	
växtligheten	hålls	efter	respektive	att	bilar	inte	får	parkera	där?	

Kommentar:		

1. En	detaljplan	är	under	framtagande	för	delar	av	fastigheten	och	ändamålet	är	
att	tillåta	ett	mindre	antal	bostäder	inom	området.	

2. Delar	av	fastigheten	finns	med	i	detaljplan	nr	1296	Del	av	Varan	2:2,	Varan	2:8,	
2:10	m.fl	i	V.Bjäre	kommun,	upprättad	år	1968.	Där	är	Varan	2:24	reglerad	som	
Väg	och	parkmark.	

3. Marken	väster	om	er	är	inte	prickad	utan	reglerad	som	Väg	och	parkmark.	Den	
ingår	inte	i	nu	aktuellt	planområde	och	användningen	kommer	därför	inte	att	
förändras.	

4. Ni	kan	inte	kräva	av	fastighetsägare	att	växligheten	hålls	efter	på	fastigheten,	
inte	heller	hur	hen	disponerar	sin	fastighet.	

	

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 

 Föreslaget	u‐område	justeras.	

 Texten	på	sidan	15	rättas.	

Ytterligare ändringar som gjorts 

 Bestämmelsen	om	LOD	(lokalt	omhändertagande	av	dagvatten)	tas	bort.	
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Underrättelse inför antagandet och utställningsutlåtande 
När	planen	går	till	antagande	skickar	kommunen	en	underrättelse	om	det	 till	upp‐
dragsgivaren	och	alla	som	lämnat	synpunkter	på	planen	under	samråd	och	utställning	
(med	undantag	av	Länsstyrelsen).	Detta	utställningsutlåtande	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	utställningsutlåtandet	ska	skickas	till	följande:	
Skånetrafiken	
Bjäre	Kraft	
Naturskyddsföreningen	Bjäre	
Nordvästra	Skånes	Vatten	och	Avlopp	AB,	NSVA	
Region	Skåne	
NSR	
TeliaSonera	Skanova	Access	
Ägarna	till	Varan	2:8	
Ägarna	till	Varan	2:10	
Ägarna	till	Varan	2:11	
Ägarna	till	Varan	2:12	
Ägarna	till	Varan	2:13	och	2:14	
Ägarna	till	Varan	2:15	
Ägaren	till	Varan	2:18	
Ägarna	till	Varan	2:21	
Ägarna	till	Varan	2:22	
Ägarna	till	Varan	2:24	
Ägarna	till	Varan	2:27	
Ägarna	till	Varan	2:28	
Ägarna	till	Varan	2:29	
Ägarna	till	Varan	2:30	
Ägarna	till	Varan	2:31	
Ägarna	till	Varan	2:32	
Ägarna	till	Varan	2:44	
Ägarna	till	Varan	2:45	
Ägarna	till	Varan	2:46	
Boende	på	Flymossavägen	69	
Brf	Bjäreterassen	
Torekovs	Byaråd	
Torekovs	Kultur‐	och	Miljöförening	
Torekovs	Golfbana,	Perstorp	3:28	
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Underrättelse efter antagandet samt besvärshänvisning 
När	planen	har	antagits	 skickar	kommunen	ut	en	underrättelse	om	det	och	en	be‐
svärshänvisning	till	Länsstyrelsen,	eventuella	regionplaneorgan	och	kommuner	som	
berörs,	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	
Ägarna	till	Varan	2:10	
Ägarna	till	Varan	2:13	och	2:14	
Ägaren	till	Varan	2:18	
Ägarna	till	Varan	2:28	
Ägaren	till	Varan	2:32	
Ägaren	till	Varan	2:44	
Ägaren	till	Varan	2:45	
Torekovs	Golfbana,	Perstorp	3:28	
	

	

	

	

	

Båstad	2019‐05‐03	

	

	

	

Emma	Johansson	 	 	 Olof	Selldén	
Planarkitekt	 	 	 	 Planchef	 	
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Datum: 2019-03-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Selldén  

Dnr:  

 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 

 
Förslag till beslut 
 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2019-2028 som underlag för 
behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan mitten av 1990-
talet, lika så har bostadsbyggandet legat på en stadig nivå mellan 40-80 bostäder/år.  Det har i 
kommunen etablerats två nya stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor 
ökning av bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat senaste åren – och förväntas att 
fortsätta att öka kommande 10 år.  
 

Aktuellt 
Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt sedan 2015 och sett till större byggherrars 
inrapporterade svar tros trenden hålla i sig kommande år. Konsekvenserna av 
bostadsbyggandet blir inte bara ökade krav på samhällets fysiska infrastruktur men framförallt 
ökat behov av kommunal service grund på grund av ökad inflyttning. 
 
Politiker och tjänstemän använder befolkningsprognosen för att kunna bedöma kommande 
behov för skola, vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad 
befolkningsprognos underlättar även arbetet med kommunens budget.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle och verksamhet 
För att aktivt kunna erbjuda kommunens invånare rätt service i rätt tid föreslås 
befolkningsprognosen att ligga till grund för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Olof Selldén 
Planchef 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist-exploateringsingenjör 
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SAMMANFATTNING
År 2018 ökade Båstads kommuns befolkning med 152 personer, en ökning som är jämförbar 
med slutet av 80-talet/början av 90-talet då invånarantalet ökade kraftigt. År 2015  minskade 
befolkningsmängden med 46 personer, vilket visar på hur stora förändringar det kan vara från år 
till år. 

Befolkningsprognosen från 2018 beräknade en ökning på 109 personer, vilket var 43  personer 
färre än den reella ökningen. Det är andra året i rad som prognosen beräknar något färre 
 individer än vad utfallet blev. En av förklaringarna till avvikelsen berodde på att färre individer i 
åldersgruppen 19-27 lämnade kommunen och något fler personer i åldern 55-64 flyttade hit. 

Byggandet fortsätter att trumma på - under 2018 lämnades startbesked för 250 lägenheter, år 
2017 var siffran 163 vilket innebär att mer än 400 nya bostäder blir färdigställda under åren 
2018/2020.  Prognosen för 2019 är en minskning av startbesked till strax under 100 följt av en 
mycket stort antal år 2020 - över 300 st. Tids rymden från att start besked ges till att bostaden 
blir bebodd tar ca 1-3 år varför effekterna av byggandet år 2019 blir märkbar tidigast år 2020 - 
2021. Flest startbesked kommer att lämnas i Hemmeslöv och där förväntas också störst ökning 
av befolkningen. 

Från år 2019 till 2028 förväntas kommunen att öka med ca 2100 individer. Ökningen sker  enbart 
genom ett positivt flyttnetto. Det närmsta året förväntas ökningen till att vara 218 personer, där-
efter varierar ökningen från 100-500 personer. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i % till 
år 2028 är ålders spannet 86-105 år (45 %). Till antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 
år (ca 370st).  

Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar – födda, döda, inflyttade och ut flyttade. 
 Kommunens invånar antal förändras av födelseöverkottet: genom att subtrahera antalet  födda 
med antalet döda. Kommunen har och kommer att ha ett negativt födelseöverskott över 
 prognosens tidsdräkt. Invånarantalet ändras också av flyttnettot: antalet inflyttade subtraherat 
mot utflyttade. Det är genom inflyttning Båstads kommun senaste år ökat sin befolkningsmängd 
och enligt  prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta att öka i antal.

Figur 1. Befolkningsprognos för 
Båstads kommun åren 2019-2028
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INLEDNING
Syftet med att upprätta en prognos för befolkningen i kommunen är för att kommunens politiker 
och tjänstemän ska kunna planera för kommande samhällsbehov så som skola, vård och omsorg, 
infrastruktur samt som underlag för övergripande samhällsplanering.

En kommun förändrar sin befolkningsmängd genom att invånare föds, flyttar in till  kommunen, 
flyttar från kommunen eller dör. Dessa fyra variabler är grunden till att prognostisera 
befolknings förändringar. Var och en av dessa variabler är i sin tur beroende av andra för-
utsättningar, exempelvis påverkas födelseantalet av antalet fertila kvinnor i kommunen och 
flyttnettot påverkas bland annat av bostadsbyggandet. Det prognosen tar ställning till är 
 beräknings bara faktorer - mjuka värden som trygghet, kulturellt utbud, närhet till rekreations-
områden, tillgång till skolplatser, äldrevård m.m finns inte med i prognosen.

Befolkningsprognosen är uppbyggd på information ifrån Statistiska Centralbyrån, kommunens 
GIS-program FB-Webb, jämförelser med befolkningsprognoser från Höganäs och Ängelholms 
kommuner samt  antaganden från större byggherrar och kommunens tjänstemän för åren 2019-
2028. Prognosen ska ses som just en prognos och flera variabler är osäkra, inte minst bostads-
byggandet som kan både bli  större eller mindre än vad prognosen visar. År 2016 tog Sverige 
emot ett stort antal nyanlända, så gjorde även Båstads kommun, varför befolkningsprognosen 
har kompletterats med tabell över migrationsöverskott. 

Nytt för prognosen som tagits fram år 2019 är att de beräkningsgrundande siffrorna för in-
flyttning har justerat något. Prognosen för inflyttningen för barn i åldrarna 0-15 har justerats 
ned marginellt utifrån erfarenhet ifrån tidigare års prognoser och för att de bostäder som byggts 
i större utsträckning än prognostiserats bosatts av åldrarna 51-65. Således ökar inflyttningen av 
åldrarna 51-65 i större utsträckning än tidigare befolkningsprognoser. Ytterligare en erfarenhet 
som justerats i årets prognos är att utflyttningen av individer i åldrarna 86+ inte stämmer och att 
kommunen inte längre har en utflyttning av åldersgruppen.

I befolkningsprognosen används ett antal statistiska begrepp som kan tyckas byråkratiska och 
krångliga. Nedan följer en kort beskrivning av begrepp som finns i texten:

• Lägenhet = en bostadenhet. Kan exempelvis vara ett enbostadshus, radhus eller hyresrätt.
• Födelseöverskott = Skillnaden mellan antalet nyfödda och antalet avlidna.
• Flyttnetto = Skillnaden mellan individer som flyttat till kommunen och från kommunen.
• Startbesked = Efter att bygglovsavdelningen/nämnden gett bygglov ska den sökande visa 

 exempelvis en kontrollplan, kontrollansvarig och brandskydd beroende på vad som ska 
 byggas.

• Fertilitet = I Sverige beräknar Statistiska Centralbyrån fertilitet för kvinnor mellan 14-49 års 
ålder. Att beräkna fertilitet från 14 års ålder kan tyckas vara väl tidigt men tiden är beräknad 
ifrån när det är fysiskt möjligt, inte moraliskt lämpligt.
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BEFOLKNINGSSTRUKTUR

Födelseöverskott

Det föds i genomsnitt 117 barn årligen i kommunen, baserat på de senaste 10 åren, se figur 2. 
 Antalet nyfödda har minskat något i kommunen, i relation till den ökande befolknings mängden. 
Det  främsta  skälet till minskningen antas vara att föräldrar skaffar barn på annan ort för att 
 sedan flytta till  kommunen, vilket syns i kommunens flyttstatistik - utöver de nyfödda ökar 
 antalet 0-åringar med ca 5% årligen, via flyttnettot (statistik från Skatteverket).

För att kunna prognostisera antalet födda studeras antalet fertila kvinnor i kommunen. Ur en 
statistisk synvinkel är kvinnor  fertila inom åldersspannet 14-49 år. I Båstads kommun föder 
kvinnorna i åldersspannet 27-36 år flest barn, då kommer 64 % av kommunens samtliga barn 
till världen, se figur 3. Genomsnittlig födsel/kvinna i kommunen är 1,66 barn, nationellt är mot-
svarande siffra 1,78 barn/kvinna (år 2017). 

Figur 2. Statistik från SCB

Figur 3. Diagrammet redovisar ett genomsnitt av antal födda barn/
kvinna under åren 2009-2018 efter moderns ålder vid födseln. 

Statistik från SCB

Figur 4. Diagrammet visar en uppgång sedan2016 i antalet 
kvinnor i åldern 27-36, men antalet barn är oförändrat.

  Statistik från SCB
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Födelseöverskottet i kommunen har varit negativt de senaste 10 åren, i genomsnitt dör det ca 64 
individer fler än vad som föds. Båstads kommun och Simrishamns  kommun har Skånes högsta 
medelålder vilket är förklaringen till det stora negativa födelsenettot. 

Figur 5. Statistik från SCB

Figur 6. Statistik från SCB
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I kommunen dör i genomsnitt 181 individer/år, baserat på åren 2009-2018. 181 individer mot-
svarar ca 1,2 % av den totala befolkningen. Variationen mellan åren 2008-2014 är liten, åren 
2015-2016 dog drygt 200 personer. Antalet döda/år förväntas öka kommande 10-15 år, trots 
2017 års låga siffra på 163 personer. Ca 10 % av befolkningen dör före pensionsålder, mellan 
åren 66-85 år dör 43% och resterande 47% avlider efter en uppnådd ålder av 86, se figur 6. 
 Medellivslängden för kommunen är 85,7 år för kvinnor, 81,4 för män - att jämföra med den 
 nationella siffran på 84,1 år för kvinnor och 80,5 år för män (källa SCB).
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Flyttnetto

Kommunens invånare har med åren blivit 
allt mer rörliga i val av boplats, antalet in- 
och utflyttningar har ökat kontinuerligt 
sedan 90-talet, se figur 7. Som både figur 
7 och 8 visar så har Båstads kommun 
 nästan ute slutande en positivt flytt netto 
men det har före kommit ett par år där 
flytt strömmarna gått från kommunen. 
Flyttnetto för år 2018 var 227 personer. 

I stort sett flyttar samtliga ålders grupper 
under 75 år något mer än tidigare, vid 
75 och äldre är flyttmönstret ganska 
 konstant över tid. Som mest flyttar befolk-
ningen mellan åren 15-34 och framförallt 

Figur 7. Statistik från SCB

Figur 8 Tabell över flyttnetto i Båstads kommun åren 2009-2018, 
uppdelat i kön och åldersklasser definierade av SCB. Statistik från SCB

kvinnor i åldern 19-26, som i stor utsträckning under dessa år lämnar  kommunen, se figur 8. År 
2017 var 0-4 åringar ovanligt stor inflyttande grupp vilket märktes i kommunens förskolor. 

I figur 8 redovisas flyttnetto per kön - värt att notera är att kvinnor i åldern 15-24 lämnar 
 kommunen i betydligt större utsträckning än män. Störst antal inflyttande hittar vi i ålders-
gruppen 55-64 åringar. Efter en uppnådd ålder av 75 år har kommunen väldigt få flyttrörelser 
och snittet för flyttnettot är nära noll.
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Flyttstatistik för Båstads kommun

Inflyttningar

Utflyttningar

Ålder Kön 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summa åren 09-18 Genomsnittligt flyttnetto
0-4 år män -4 12 0 11 7 15 21 14 15 19 110 11

kvinnor -4 8 6 24 -3 13 -12 13 28 5 78 8
5-14 år män 9 13 5 8 0 30 16 23 24 13 141 14

kvinnor 18 8 13 11 10 31 10 7 26 10 144 14
15-24 år män 5 -45 -30 -18 -20 -35 -19 32 -14 -16 -160 -16

kvinnor -45 -35 -51 -32 -30 -17 -34 -2 -2 -14 -262 -26
25-34 år män 10 15 -9 20 11 3 -11 31 1 6 77 8

kvinnor 15 17 2 11 3 11 9 36 22 24 150 15
35-44 år män 11 12 4 0 10 40 10 34 13 21 155 16

kvinnor 6 4 7 12 17 28 13 19 32 20 158 16
45-54 år män -2 6 7 11 5 28 24 21 5 24 129 13

kvinnor 12 -5 22 8 16 18 -5 19 17 26 128 13
55-64 år män 29 18 20 14 23 11 9 26 20 19 189 19

kvinnor 23 19 14 22 11 13 15 30 14 22 183 18
65-74 år män 19 22 -2 -8 13 0 12 22 8 32 118 12

kvinnor 10 -1 2 2 0 16 13 2 20 5 69 7
75-84 år män 4 -5 -5 -3 -7 5 -1 0 1 0 -11 -1

kvinnor -2 -6 -5 -3 1 -1 -7 -4 -1 2 -26 -3
85-94 år män -2 1 2 4 -2 -3 0 1 4 2 7 1

kvinnor 0 -1 -3 -3 0 -3 -6 0 1 7 -8 -1
95+ år män 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -2 0

kvinnor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
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År 2016 ökade Sveriges befolkning kraftigt, främst på grund av en ovanligt stor invandring, 2018 
var ett normalår.  Mellan åren 2007-2015 hade kommunen ett årligt invandringsöverskott på 80 
personer, se figur 9, år 2016 var motsvarande siffra 228 personer och år 2018 var invandrings-
överskottet 84 individer. Flest personer invandrade ifrån EU, 45 st, bland enskilda länder 
 invandrade flest personer födda i Sverige, 42 st, se även figur 10.

Figur 10. Tabell över antalet invandrande till Båstads  kommun år 
2018. Invandrande från Amerika och  Oceanien var färre än 10 

personer varför de inte redovisas i tabellen. Statistik  från SCB

Figur 9. Tabellen redovisar antalet invandrande subtraherat 
med antalet utvandrande i Båstads kommun år 2018. 

Statistik från SCB
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För att få en bild av bostadsbyggandet i kommunen redovisas i figur 11 antalet startbesked 
som getts av kommunens bygglovsavdelning åren 2011-2018. Det statistiska urvalet med åren 
2011-2018 beror på förändringar i plan- och bygglagen, tidigare år användes inte begreppet 
start besked. Skälet att prognosen använder antalet startbesked som indikator är för att det ger 
en god anvisning om hur många fastigheter som kommer att vara färdigställda kommande ett 
till två år - från det att ett projekt fått ett startbesked tar det ca 1 -3 år till dess att bostaden är 
bebodd. 

Effekterna av bostadsbyggande år 2017/2018 påverkar därför flyttnettot först år 2019/2020. I 
figur 11 redovisas även det gällande årets flyttnetto. Det stora antalet givna startbesked sedan 
år 2016 har flera förklaringar men byggbranchens tilltro till komunen efter tillkomsten av de två 
nya järnvägsstationerna på Bjärehalvön ses som det främsta skälet då flest startbesked gavs i 
Hemmeslöv, Båstad och Förslöv. Mertalet av startbesked för fritidshus ges i Torekov med omnejd.

Figur 11. Statistik från bygglovsavdelningen på kommunen. I det  stora  antalet start-
besked år 2017 finns startbesked för 66 lägenheter i  Norrvikens kust bland fler-

bostadshusen, ett bostadsområde som antas främst att användas som delårsboende.
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Befolkningsförändring och Bostadsbyggande år 1980-2018

Flerbostadshus Småhus Befolkningsförändring

I figur 13 redovisas befolkningsförändring och färdigställda lägenheter (observera - ej start-
besked). Som  figuren antyder  på verkar bostadsbyggande utvecklingen av befolknings mängden 
– de perioder då det byggs mycket. Åren 86-92 ökade befolkningsmängden kraftigt, under 
 perioden byggde  kommunen årligen 100-300 bo städer. Figur 13 antyder även att blandningen 
av flerbostadshus och småhus genererar ökad befolkning och att Båstads kommun nu breddar 
bostadsutbudet med fler boendeformer ser ut att påverka inflyttningstakten (önskas en för-
djupning i ämnet kan ni även läsa kommunens bostads försörjningsprogram från 2015). 

Figur 13 visar även hur svårt det är att uppskatta hur stor andel av de byggda lägenheterna som 
genererar permanent boende men framförallt visar  diagrammet att kommunen etablerades som 
sommarort i mitten av 90-talet fram till mitten av 2010-talet (det har byggts 100-tals småhus 
utan motsvarande befolkningsförändring) och att det sedan 2017 skett en förändring av både 
befolkning och bostadsbyggande. 

Figur 13. Antalet färdigställda lägenheter och 
befolknings förändring. Statistik från SCB



11

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

A
nt

al

Folkmängd 2002-2018

0-24 år

25-45 år

46-65 år

66-85 år

86-100+ år

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

A
nt

al

År

Befolkningsutveckling 1950-2018

165/år

-3/år 16/år 96/år

Befolkningsmängd

Den siste december år 2018 var befolkningsmängden i kommunen 14948 individer. Året inne-
bar en uppgång med 152 personer, jämfört med år 2015 där befolkningen minskade med 46 
 personer. Det sker upp och nedgångar av befolkningsmängden men ur ett  historiskt perspektiv 
har kommunen upplevt två större förändringar, se figur 14.

Dessa två perioder med något snabbare befolkningsökning inträffade mellan 1970-1980 och 
mellan 1987-1992. I början av 90-talet byggdes det mycket, både flerbostadshus och villor 
men sedan mitten av 90-talet har kommunen haft mycket liten ökning av befolkningsmängden 
 jämfört med riket och bostadbyggandet har främst bestått av villor och fritidshus.

Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har sedan 90-talet varierat något, vissa år har 
invånar antalet ökat med över 100 personer, andra år har befolkningsmängden minskat. Mellan 
82-92 var ökningen 165 personer/år och mellan 93-02 var den årliga befolkningsökningen -3 
personer/år.  Kommunen har sedan början av 2000-talet fram till år 2012 haft en genomsnittlig 
befolkningsökning av 16  personer/år. Mellan 2013-2018 var genomsnittet 96 personer/år. 

I figur 15 redovisas hur befolkningens sammansättning förändrats under de senaste 13 åren, 
där trenden varit en något minskande mängd invånare i åldersgrupperna 0-24 och 25-45, 
 oförändrad i  ålder 46-65 och 86-105, och kraftigt ökande i åldersgruppen 66-85 år. För-
ändringarna inom ålders grupperna  följer i stort sett rikets utveckling, men åldersspannet 66-85 
utgör en betydligt större andel av den totala befolkningsmängden i kommunen än jämförelse-
talen på nationell nivå. Sedan år 2015 har åldersgrupperna 0-24 och 25-45 vänt svagt uppåt 
vilket kan ses som ett trendbrott.

Figur 14. Statistik från SCB

Figur 15. Statistik från SCB
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Födelseöverskott år 2019 - 2028, samt historisk data år 2011-2018

År Nyfödda Avlidna Födelseöverskott Kvinnor 27-36 år Befolkningsmängd Befolkningsförändring
2011 117 165 -48 613 14230
2012 120 179 -59 618 14263 33
2013 127 182 -55 600 14275 12
2014 103 164 -61 595 14419 144
2015 105 213 -108 592 14373 -46
2016 125 206 -81 611 14614 241
2017 107 163 -56 648 14796 182
2018 118 195 -77 661 14948 152
2019 112 194 -83 684 15166 218
2020 116 197 -82 718 15542 376
2021 121 202 -81 711 15633 91
2022 120 203 -83 725 16132 499
2023 123 210 -87 747 16629 497
2024 126 216 -90 711 16729 100
2025 120 218 -97 698 16883 154
2026 118 219 -101 671 17074 191
2027 113 222 -109 637 17178 104
2028 108 223 -116 601 17230 52

PROGNOS 2019-2028

Födelseöverskott

Det genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara negativt för kommunen. 
 Antalet kvinnor i  åldern 27-36 år ökar enligt prognosen fram till 2023 för att därefter minska, 
vilket medför att an talet nyfödda prognostiseras att ligga kvar på liknande nivåer som de senaste 
5 åren, trots ökad befolkningsmängd, se figur 16. Stora barnkullar på 40-talet och stor inflyttning 
av  individer över 65 år för med sig att antalet över 80 år ökar. Figur 17 visar att antalet avlidna 
passerar 200 personer/år runt år 2021, en ökning som  accelererar kommande 20 år. Statistiken 
i figur 16 och 17 för utsätter att kommun invånarnas goda hälsa håller i sig - att medellivslängden 
håller sig vid 84 år.

Figur 16. Prognos visandes Födelsetal , Avlidna, Kvinnor i åldern 
27-36 samt Befolkningsmängden.

Figur 17. Prognos för antalet 
nyfödda och avlidna.

Som både figur 19 och 20 visar så förväntas det negativa födelseöverskottet att öka med 
åren, och kommunen kommer än tydligare att påverkas utanför diagrammets tidsbestämda 
 avgränsning. 
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Flyttnetto år 2019 - 2028, samt historisk data år 2013-2018

År
Flyttnetto 
0-5 åringar

Flyttnetto 
6-12 
åringar

Flyttnetto 
13-15 
åringar

Flyttnetto 
16-18 
åringar

Flyttnetto 
19-26 
åringar

Flyttnetto 
27-40 
åringar

Flyttnetto 
41-50 
åringar

Flyttnetto 
51-65 
åringar

Flyttnetto 
66-85 
åringar

Flyttnetto 
86-105 
åringar

Flyttnetto 
samtliga 
åldrar

2013 6 11 3 4 -52 31 15 54 0 0 72
2014 35 49 13 8 -78 78 43 46 16 -7 203
2015 15 18 8 8 -80 18 39 18 13 -5 52
2016 31 22 8 25 10 89 43 73 23 -1 323
2017 53 33 14 18 -62 72 35 42 24 6 235
2018 21 20 8 11 -43 54 29 82 37 8 227
2019 47 47 30 24 -75 68 39 83 30 0 293
2020 68 68 41 32 -76 99 54 122 41 0 450
2021 31 31 21 18 -78 42 26 50 21 0 162
2022 84 84 50 38 -78 125 67 153 50 0 574
2023 85 85 50 39 -81 125 68 154 50 0 576
2024 34 34 23 20 -83 47 29 56 23 0 184
2025 42 42 28 23 -84 59 35 72 28 0 245
2026 48 48 31 25 -84 68 39 82 31 0 286
2027 38 38 25 21 -85 52 31 62 25 0 207
2028 32 32 22 19 -86 43 27 51 22 0 162

Flyttnetto

Flyttnettot baseras i denna prognos på bostadsbyggande. Då bostadsbyggandet i kommunen 
legat på en jämn nivå sedan en längre tid, men flyttnettot varierat, är det svårt att bedömma hur 
inflyttningen till  kommunen ska beräknas. Pendlarkommuner har ofta en hög kvot per byggd 
 lägenhet, semester orter som Båstad har traditionellt en låg inflyttning/lägenhet. Kommunen 
har därför valt att fortsätta att räkna med låg grad av inflyttning per lägenhet - 1,8 personer/ 
lägenhet. I Höganäs kommun var jämförelsetalet 1,7 år 2016, samma år var beräkningstalet i 
Kungsbacka >3 personer/lägenhet. 

Flyttnettot för 19-26 åringar väntas förbli negativt på grund av det tidiga 90-talets stora barn-
kullar som efter gymnasieåldern i stor utsträckning lämnar kommunen för att vidareutbilda sig 
på  universitets- och högskoleorter. År 2016 ses som ett undantag och hänvisas till den större 
migrationen.

För prognosen 2019-2028 antas ålderskategorin 86-105 åringar ha ett flyttnetto som är plus-
minus-noll,  baserat på de senaste 8 årens statistik samt att kommunen ökar antalet vårdplatser 
kommande år.

Störst positiv förändring i flyttnettot förväntas i åldersspannet 51-65 åringar. Även om bostads-
utbudet breddas kommande år attraherar varumärket Båstad och Bjärehalvön ålderskategorin 
(exempelvis genom närhet till naturen och havet, upplevd trygghet och rikt kultur- och fritids-
utbud).

Figur 19. Prognos för kommunens flyttnetto uppdelat i åldersklasser.

Figur 18. Prognos för kommunens flyttnetto.

Även om födelseöverskottet förväntas 
vara negativt kommer antalet barn öka, 
in flyttningen för 0-12 åringar blir stor, se 
figur 19. Skälet till att kommunen förväntar 
inflyttning av barn är baserat på historisk 
data - då ett samhälle upplever en bygg-
boom ökar  antalet barn.
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Prognosen för antal startbesked år 2019 och 2020 redovisas i figur 20. Den statistiska 
 säkerheten för år 2019 är god, det är något större osäkerhet för år 2020, åren där efter är än 
svårare att prognostisera. Flera oberoende händelser kan påverka bostads byggande – en  vikande 
marknad, förändrat ränteläge, införande av statliga subventioner med mera.  Förändringarna 
kan både ha stimulerande och dämpande effekt, därav minskar prognosens träffsäkerhet med 
åren. Valet av att använda startbesked som indikator beror på att det är ett tryggt verktyg då så 
gott som samtliga projekt med startbesked färdigställs inom två år (villor som byggs av privat-
personer kan ta något längre tid). 

Att år 2019 blir ett år med något mindre bostadsbyggande beror på att flera större projekt på-
börjas först år 2020 och 2021 då både projektet kallat Heden samt ett par större byggnader vid 
stationen i Båstad förväntas söka startbesked.

Båstads kommun står inför mycket intressanta år sett till bostadsbyggande. I kommunen 
 kommer både andelen flerbostadshus och en/tvåbostadshus att kraftigt öka. Med bakgrund i 
figur 20 antyder det ett kraftigt ökat flyttnetto för åren 2019-21, framförallt då bostadsbeståndet 
breddas med flerbostadshus som är en bristvara i relation till antalet en bostadshus.

I figur 22 redovisas en prognos för hur bostadsbyggandet i kommunen väntas se ut över en 
längre period, 2019-2028. I sifforna finns inte projekt som föräntas bli fritidshus, inte heller det 
antal lägenheter som byggs inom äldre detaljplaner (årligen ca 20-50 st). Noterbart i prognosen 
är  både blandningen och antalet lägenheter.

Figur 20. Stapeldiagram  visandes  historisk 
data samt prognos för åren 2019-20.

Figur 21. Mer information finns 
att läsa i kommunens bostads-

försörjningsprogram antaget år 2016.
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Lägenheter med väntat startbesked 2019-2028
Ort Markägare Planstatus Projekt Bostadstyp 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Hyresrätter   50   50     
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Bostadsrätter  90  50   50 50  50
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Radhus  15   50    25  
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Villor 10        25  
Båstad Privat Aktuell  DP Nedre Hasselbacken Radhus 15          
Båstad Privat Aktuell  DP Nedre Hasselbacken Bostadsrätter  15 15 15       
Båstad Privat Aktuell  DP Nedre Hasselbacken Villor 3 9         
Båstad Kommunal Aktuell  DP Heden Hyresrätter  53 35        
Båstad Kommunal Aktuell  DP Heden Bostadsrätter  105         
Båstad Kommunal Aktuell  DP Heden Villor 25 10 10 4 2 5     
Båstad Kommunal DP mot samråd Hemmeslöv 6:2 Bostadsrätter
Båstad Kommunal DP mot samråd Hemmeslöv 6:2 Hyresrätter   50  25 65 40    
Båstad Privat DP mot antagande Tunet 1 Bostadsrätter   11        
Båstad Kommunal DP mot samråd Vretvägen Okänd   5 5 5      
Båstad Privat DP mot antagande Banken 1 Hyresrätter 16          
Östra Karup Kommunal Aktuell  DP Östra Karup 6:7 Villor 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Östra Karup Kommunal Aktuell  DP Östra Karup 6:7 Hyresrätter     20  8    
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Villor  5 10 10 5      
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Radhus  10         
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Hyresrätter   35        
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Bostadsrätter   35        
Förslöv Kommunal Aktuell  DP Mejeritomten Hyresrätter 14
Förslöv Kommunal DP mot samråd Sandbäcksvägen Hyresrätter 40
Förslöv Kommunal DP mot planbesked Vistorp 8:90 mfl Okänt     10 10  35 35 45
Torekov Privat DP mot granskning Sunnan 10 Radhus     12 12     
Torekov Privat DP mot granskning Sunnan 10 Bostadsrätter      12 12    
Grevie Kommunal Aktuell  DP Kyrkbyn Villor           
Grevie Privat Aktuell  DP Böske 38:1 Villor 2 2 2 2       
Grevie Kommunal DP på granskning Hålarp 4:197 Radhus   10 10       
Västra Karup Privat DP mot samråd Västra Karup 1:36 Villor   2 1 2      
Västra Karup Privat DP mot samråd Västra Karup 1:36 Hyresrätter   5        
Totalt antal: 90 319 320 102 136 159 115 90 90 100
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Flerbostadshus Småhus

Störst förändring av fastighetsbeståndet sker närmsta åren i Båstad/Hemmeslöv, framförallt 
 genom projektet Tuvelyckan, vid den nybyggda järnvägsstationen, se figur 23. I tätorten för-
väntas startbeskedsansökningar för över 160  bostäder under år 2018, vilket får  konsekvenser 
för befolkningsantalet i Båstad/Hemmeslöv  under åren 2019-2020. Figur 22 och 23 baseras på 
 inrapporterade prognoser för större bygg herrar och bedömningar ifrån kommunens tjänstemän, 
och figurerna visar på ett stort bostadsbyggande över flera år framöver.

Figur 22. Prognosens redovisar antal startbesked för fler bostadshus 
och småhus, träffsäkerheten minskar med åren.

Figur 23 Tabellen är en sammanställning av byggherrars egna planerade projekt 
och förvaltningens uppskattning av kommande bostadsbyggnation
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Förändring i befolkningsmängd 2013-2018, prognos år 2019-2028

År Födelseöverskott Flyttnetto Befolkningsförändring Befolkningsmängd
2013 -55 72 12 14275
2014 -61 203 144 14419
2015 -108 52 -46 14373
2016 -81 323 241 14614
2017 -56 235 182 14796
2018 -77 227 152 14948
2019 -83 293 218 15166
2020 -82 450 376 15542
2021 -81 162 91 15633
2022 -83 574 499 16132
2023 -87 576 497 16629
2024 -90 184 100 16729
2025 -97 245 154 16883
2026 -101 286 191 17074
2027 -109 207 104 17178
2028 -116 162 52 17230
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Befolkningsmängd

Befolkningsmängd

Prognosen för Båstads kommun visar att invånarantalet år 2022 har passerat 16000  invånare, 
se figur 24. Det stora antalet bostäder som byggs genererar inflyttning  till  kommunen, och 
 bostadsbyggandet förväntas att hålla i sig fram till 2024 med följd en att  kommunen får ökad 
 inflyttning kommande 8 år. På 10 år antas Båstads kommun att öka med ca 2100 individer som 
ur ett historiskt perspektiv är en mycket stor ökning. Ökningen väntas bli i storleksordningen 
med 80-talet/början av 90-talet då kommunen ökade med 1820 personer inom samma tids-
rymd. 

Då födelseöverskott och flyttnetto summeras minskar effekterna av att det ökande flyttnetto när 
antalet individer som avlider ökar över tid, se figur 25. Från tidigare år ses stora variationer och 
så  kommer det även att se ut framöver, både för födelseöverskott och flyttnetto, även om det inte 
går att läsa ut i figur 25 då prognosen baseras på matematiska formler som lämnar en overkligt 
jämn årlig variation.

Befolkningsförändringen mellan åren kommer att variera, från ca 50 till 500  personer. Den 
 genomsnittliga ökningen för prognosen  beräknas att bli ca 220 individer/år.  Siffrorna som anges 
i figur 25 visar hur befolkningsmängden förväntas att öka stadigt år för år som ett resultat av 
kraftigt ökat bostadsbyggande.

Figur 24.

Figur 25. Skälet till 
att differansen mellan  

Födelseöverskott 
och Flyttnetto inte 

alltid stämmer i den 
 historiska datan 

beror på att nyfödda 
även kan inkluderas 
i  siffrorna för Flytt-

nettot, alltså två 
gånger.
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Prognos för befolkningsmängd år 2019 - 2028, samt historisk data år 2011-2018

År

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5år

Befolkning 
6-12 år

Befolkning 
13-15 år

Befolkning 
16-18år

Befolkning 
19-26 år

Befolkning 
27-40 år

Befolkning 
41-50 år

Befolkning 
51-65 år

Befolkning 
66-85 år

Befolkning 
86-105 år

Befolknings-
mängd

2011 123 645 890 402 540 1083 1816 1818 3172 3230 511 14230
2012 124 656 942 362 511 1102 1835 1773 3109 3335 514 14263
2013 136 643 930 402 463 1124 1811 1763 3049 3428 526 14275
2014 111 680 985 401 425 1124 1836 1755 3037 3541 524 14419
2015 107 662 1020 415 392 1101 1794 1734 3046 3616 486 14373
2016 129 656 1034 407 450 1122 1857 1737 3069 3667 486 14614
2017 116 681 1065 442 448 1080 1903 1704 3102 3752 503 14796
2018 126 664 1095 455 450 1049 1905 1718 3132 3839 515 14948
2019 120 685 1116 501 458 997 1968 1731 3151 3918 521 15166
2020 127 711 1171 536 508 943 2034 1760 3231 3966 556 15542
2021 126 722 1180 556 536 906 2035 1771 3208 4019 575 15633
2022 134 754 1241 593 596 911 2098 1832 3285 4086 603 16132
2023 137 806 1296 624 637 937 2157 1866 3392 4128 650 16629
2024 132 793 1306 647 664 997 2093 1850 3395 4152 699 16729
2025 127 790 1323 641 683 1073 2045 1861 3430 4177 734 16883
2026 126 784 1342 657 695 1146 2001 1892 3454 4182 795 17074
2027 120 766 1349 658 721 1195 1984 1885 3452 4213 835 17178
2028 113 737 1364 649 711 1291 1926 1859 3481 4166 933 17230

I figur 26 presenteras en sammanställning av förändring inom 11 åldersgrupper. Den ålders-
grupp som förväntas öka mest i % är ålders spannet 86-105 år (45 % eller 418 personer) men 
även  16-18 åringarna ökar kraftigt(37 % eller 261 personer).  Åldersgruppen 19-26 åringar 
minskar närmsta åren för att runt år 2023/2024 öka. Skälet till att de blir fler beror på att 
de yngre åldrarna ökar i antal, men även att bostadsmarknaden med fler mindre lägenheter 
 breddas. Åldersspannet 66-85 åringar förblir flest, nästan var fjärde invånare i kommunen 
hittar vi i denna ålderskategori.  Nyfödda och 27-40  år ingar är det åldersspann som ökar minst 
 kommunen, prognosen ser där ingen förändring i antal.  

Figur 26.
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Delområde Båstad

Delområde Förslöv

Delområde Hemmeslöv

Delområde Torekov

Delområde Grevie

Delområde Västra Karup

Delområde Östra Karup

OMRÅDESINDELAD BEFOLKNINGSUTVECKLING

Indelningen av områden är byggd på NYKO (nyckelkodsområden) som härstammar från 
 upptagningsområden ifrån skola men har modifierats något, se figur 27. Hemmeslöv har brutits 
ur som ett enskilt område för att förtydliga effekten av bostäderna som tillkommer i samband 
med den nya järnvägsstationen.

Störst ökning i både % och antal väntas i Hemmeslövsområdet men även delområden för Förslöv 
och Båstad ökar markant till 2027, se figur 28. I Västra Karup, Östra Karup, Grevie och Torekov 
väntas mycket liten eller ingen befolkningstillväxt enligt prognosen.

Torekov

Hemmeslöv

Förslöv

Västra Karup
Båstad

Östra Karup

Grevie

Figur 27. Kommunen har delats upp i 7 olika 
områden för att visa var befolkningen förväntas 

öka respektive minska..

Figur 28. Hemmeslöv är den ort som ut märker 
sig med en fördubbling av invånarantalet 

 kommande 10-årsperiod.
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Delområde 
Förslöv

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 35 191 187 106 117 279 479 404 719 623 101 3241
2012 33 192 214 105 116 259 504 394 698 646 105 3266
2013 53 200 229 95 118 283 525 404 694 671 103 3375
2014 30 232 266 87 118 259 567 403 708 688 98 3456
2015 37 224 278 89 119 238 541 417 690 710 93 3436
2016 44 225 277 89 116 245 540 414 693 726 95 3464
2017 35 216 296 108 95 226 535 390 701 737 97 3436
2018 41 215 304 102 90 228 515 400 690 746 103 3434
2019 31 205 311 115 98 211 511 407 676 764 101 3429
2020 34 206 330 128 122 194 501 432 696 775 96 3513
2021 32 203 337 145 117 196 475 453 686 793 90 3525
2022 30 193 340 144 132 199 470 460 678 797 94 3537
2023 33 209 369 167 149 213 493 472 728 810 92 3736
2024 29 194 365 181 169 210 474 464 740 811 97 3736
2025 28 187 369 169 171 238 450 472 738 826 95 3743
2026 27 175 353 180 178 254 428 482 735 838 91 3740
2027 25 164 343 172 192 272 407 481 732 851 89 3728
2028 24 159 343 183 181 314 386 480 750 852 96 3768

Delområde 
Västra Karup

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 14 60 108 42 55 104 179 211 308 287 63 1431
2012 8 65 104 31 56 115 187 195 308 290 65 1424
2013 13 56 103 39 57 115 183 190 303 287 63 1409
2014 9 62 94 43 43 121 180 183 311 295 56 1397
2015 11 53 97 48 29 126 180 169 328 287 45 1373
2016 9 59 96 48 31 137 178 171 325 297 40 1391
2017 16 71 98 45 40 124 194 173 315 314 46 1436
2018 11 73 100 43 52 105 197 174 326 313 43 1437
2019 12 68 99 47 50 104 196 173 319 325 42 1435
2020 12 70 98 52 45 98 204 164 321 328 46 1439
2021 13 65 107 48 47 94 200 167 313 331 50 1434
2022 13 67 103 45 51 97 190 174 302 337 51 1429
2023 13 66 109 43 55 87 195 174 301 336 58 1436
2024 13 67 107 47 52 91 187 169 299 341 59 1433
2025 12 67 108 45 50 102 181 164 296 347 60 1432
2026 11 67 104 50 46 109 171 164 287 355 61 1425
2027 11 65 105 49 50 103 170 162 284 359 60 1417
2028 10 63 100 54 48 102 171 151 290 352 69 1411

Delområde 
Grevie

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 12 63 138 37 73 125 208 263 313 293 39 1564
2012 17 69 131 35 62 132 201 248 334 296 39 1564
2013 20 71 119 49 47 148 195 249 346 304 38 1586
2014 15 79 115 61 37 143 200 253 345 322 39 1609
2015 15 73 123 61 32 135 185 256 350 330 36 1596
2016 15 77 124 62 52 123 212 241 368 327 37 1638
2017 15 103 113 60 66 114 220 244 368 323 34 1660
2018 19 87 118 66 68 114 227 232 376 321 34 1662
2019 16 90 121 62 64 116 228 222 386 323 31 1660
2020 16 86 129 54 66 118 232 207 399 323 34 1664
2021 16 87 136 53 71 109 251 192 415 317 36 1683
2022 16 82 139 58 68 114 243 186 416 327 32 1682
2023 16 90 140 59 61 122 242 184 426 327 36 1702
2024 16 87 145 58 58 139 217 186 426 331 39 1702
2025 15 87 143 62 65 138 217 180 428 343 36 1714
2026 14 85 145 65 64 143 208 179 429 332 51 1715
2027 13 83 140 73 64 139 213 177 417 343 53 1715
2028 12 79 139 70 67 138 221 171 405 351 65 1719

Område Förslöv

Område Grevie

Område Västra Karup
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Delområde 
Torekov

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 10 58 67 43 50 115 161 168 446 556 69 1743
2012 11 61 77 30 50 115 167 163 417 580 67 1738
2013 11 49 75 31 40 115 162 156 391 597 74 1701
2014 13 50 78 25 46 120 167 156 372 616 71 1714
2015 8 53 74 37 34 114 167 135 384 621 71 1698
2016 8 48 81 40 38 110 182 135 404 623 78 1747
2017 14 51 86 43 32 109 181 135 396 599 78 1724
2018 11 59 88 38 43 98 180 147 389 612 71 1736
2019 13 67 87 42 44 84 198 145 380 623 75 1758
2020 13 64 96 46 49 76 203 146 357 636 81 1767
2021 13 67 91 49 45 72 206 146 343 642 83 1758
2022 13 65 93 50 47 74 193 156 322 643 96 1750
2023 13 67 91 50 49 72 185 155 308 647 104 1741
2024 12 69 93 44 52 77 180 143 293 650 118 1732
2025 12 70 101 41 54 78 177 148 285 646 130 1743
2026 12 74 113 39 57 87 174 153 284 642 139 1774
2027 11 73 112 50 53 91 170 153 277 638 155 1784
2028 9 68 116 50 49 101 157 151 277 606 185 1770

Delområde 
Båstad

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 29 149 226 103 163 316 455 491 878 1003 183 3996
2012 33 155 231 96 156 350 456 490 873 1034 178 4052
2013 23 151 221 116 141 341 452 481 860 1065 181 4032
2014 24 150 224 124 118 354 437 470 849 1105 188 4043
2015 19 147 239 117 112 364 442 468 844 1143 177 4072
2016 28 135 250 114 130 369 456 484 832 1141 178 4117
2017 23 140 264 116 142 370 464 467 861 1215 183 4245
2018 25 144 277 122 134 348 475 452 870 1272 199 4318
2019 32 151 283 133 137 340 489 452 891 1273 202 4384
2020 32 156 284 140 134 324 503 446 907 1258 220 4404
2021 35 168 285 145 144 304 524 445 889 1278 228 4444
2022 35 177 284 145 151 288 541 446 874 1285 238 4464
2023 36 187 282 149 159 284 547 449 872 1278 256 4499
2024 36 195 280 151 162 288 548 446 858 1272 278 4514
2025 36 197 278 155 162 295 531 451 862 1253 301 4520
2026 36 197 282 147 163 301 527 445 862 1224 334 4516
2027 35 195 285 145 164 308 520 431 863 1209 357 4511
2028 34 194 292 134 167 310 515 428 857 1173 402 4506

Område Torekov

Område Båstad
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Delområde 
Östra Karup

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 15 64 68 37 43 89 185 154 204 165 27 1051
2012 13 59 78 33 37 93 188 152 194 185 29 1061
2013 13 65 78 33 34 96 187 149 195 183 38 1071
2014 12 64 97 24 35 103 187 148 204 194 43 1111
2015 10 58 99 27 34 92 177 148 210 194 39 1088
2016 14 59 104 21 38 109 193 143 211 204 36 1132
2017 13 52 95 24 29 82 172 138 202 208 41 1056
2018 8 46 98 31 26 86 163 140 199 209 39 1045
2019 10 45 92 43 19 78 170 136 201 212 39 1043
2020 12 55 100 45 29 68 180 146 203 226 35 1100
2021 11 62 94 47 38 60 175 147 213 230 30 1106
2022 11 60 90 49 51 56 167 148 223 225 31 1112
2023 11 59 91 54 49 59 161 152 225 231 26 1116
2024 11 61 87 55 51 67 154 151 228 229 27 1121
2025 11 65 91 54 55 73 160 148 252 227 24 1161
2026 11 63 94 51 60 77 153 155 255 221 27 1167
2027 11 64 101 46 63 80 158 155 258 223 25 1186
2028 10 63 107 39 59 98 150 146 266 230 21 1189

Delområde 
Hemmeslöv

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 9 61 92 31 38 49 144 123 304 297 22 1170
2012 9 58 101 31 34 55 140 129 295 306 27 1185
2013 4 55 105 40 30 62 138 141 278 325 27 1205
2014 6 45 111 39 30 64 137 146 262 331 27 1198
2015 6 50 109 39 33 53 136 145 253 345 24 1193
2016 10 49 103 34 47 53 128 149 244 360 24 1201
2017 6 41 105 45 44 54 126 150 255 355 26 1207
2018 6 37 101 53 37 68 137 169 276 363 26 1273
2019 12 60 119 66 47 63 168 190 294 387 20 1425
2020 16 89 140 89 67 63 200 214 341 402 12 1633
2021 15 97 143 88 86 69 197 220 350 409 15 1690
2022 26 152 219 131 116 83 287 259 471 441 -9 2174
2023 25 183 256 140 143 103 328 276 533 460 -19 2428
2024 23 180 270 142 155 137 322 287 547 475 -20 2519
2025 23 181 293 147 170 168 328 295 573 491 -20 2650
2026 25 189 331 160 173 208 347 315 611 524 -26 2858
2027 24 189 360 162 181 249 358 331 639 543 -22 3014
2028 21 177 375 163 186 293 342 339 660 557 -18 3095

Område Hemmeslöv

Område Östra Karup
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Befolkningsprognos för Båstads kommun -
3 scenario

Befolkningsprognos för Båstads
kommun 2019-2028

Region Skånes
befolkningsprognos år 2017

Befolkningsprognos baserad på
historisk data

FELKÄLLOR SAMT ALTERNATIVA PROGNOSER

Felkällor

Det finns ett antal felkällor till befolkningsprognosen, det är därför av största vikt att prognosen 
läses som en riktningsvisare - inte som exakta siffror.
• Uppskattat och planerat antal lägenheter är just skattningar - inte sökta bygglov,  antalet 

 förändras kontinuerligt. Byggandet påverkas av en mängd faktorer som konjunktur, 
 subventioner, skatteregler med mera.

• Prognosen tar inte med den genomsnittliga befolkningsökningen utan utgår enbart ifrån de 
större (minst 10 lägenheter) byggprojekten. Det byggs ca 20-50 enbostadshus årligen, ett 
 antal som inte finns med i prognosen. Fastigheter taxerade som fritidshus finns heller inte 
med i befolkningsprognosen.

• Avrundning av decimaler gör att det totala antalet inte blir exakt. Att exempelvis redovisa ett 
flyttnetto på 8,4 personer är inte rimligt i en befolkningsprognos varför avrundning till heltal 
blir en felkälla. Den observanta läsaren kan se att siffrorna mellan födelseöverskott+flytt-
netto+befolkning för föregående år inte stämmer överens med det framräknade årets 
invånar antal. Detta slår årligen på 5-9 personer och beror på avrundning till decimaler.

• Asylsökande individer finns inte med i prognosen då de inte är folkbokförda i kommunen.
• Värden som fruktsamhet, livslängd, mortalitet och inflyttade per bostad förändras 

 kontinuerligt vilket påverkar prognosen, framförallt för prognosens senare år. 

Alternativa prognoser

Det finns flera prognoser för Båstads kommuns befolkningsutveckling, se figur 28. Samtliga 
för utspår en snabbare befolkningsökning än vad den historiska jämförelsen visar. Skillnaden 
 mellan prognoserna visar att det är mycket svårt att beräkna befolkningsökning. Förvaltningens 
 bedömning är att kommunen har flest parametrar att tillgå och blir därför mest träffsäker.

Figur 28
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