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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är 2015/961

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-05-24
• Illustrationskarta, 2019-05-24
• Planbeskrivning, 2019-05-24 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, maj 2019
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), maj 2019

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på samhällsbyggnad:
• Rapport EST (ekosystemtjänster) i Hemmeslöv, underlag för dpl Hemmeslöv 6:2 samt del av 

5:9, Ekologigruppen 2019-03-20
• PM Geohydrologisk utredning, Hemmeslöv 6:2, del av 5:9 mfl, WSP, 2019-04-09
• PM - Dagvattenflöden till Stensån från fastighet Hemmeslöv 5:9, 2018-10-25
• Geotekniskt PM samt Markteknisk undersökningsrapport, Hemmeslöv 6:2 m.fl, Petersberg i 

Båstad, Båstads kommun, Sigma 2018-10-10
• Trafikutredning Hemmeslöv 6:2 m.fl, Petersberg, i Båstad, ÅF-Infrastructure AB, 2019-03-14
• Sammanställning av utförda undersökningar (kompletterande markundersökning), Hemmes-

löv 6:2, Norra påslaget, Båstads kommun, Sweco, 2017-05-26
• Riskbedömning (avseende föroreningar i mark inom fastigheten Hemmeslöv 6:2 i Båstads 

kommun, Sweco 2016-09-06
• Översiktligt planeringsunderlag: Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, 2016-04-18, 

Statens geotekniska institut (SGI), Statens geologiska undersökning (SGU)
• Behovsbedömning, 2016-03-02
• Åtgärdsvalsstudie, Lv 115/Köpmansgatan genom Båstad, Trafikverket, 2016-02-01
• Geoteknisk utredning, ”Åstaden”, 2014-04-11, Ramböll
• Beräkning av utomhusbuller för utbyggnad av bostäder och verksamheter vid Båstads nya sta-

tion, ÅF-Infrastructure AB, 2013-12-18
• Planprogram - ”Området vid Båstads nya station”, antaget av KF 2013-05-22
• Inventering av musslor Stensån, Båstads kommun, Naturvårdsutlåtande, Naturcentrum, april 

2013
• PM-Hydraulisk beräkning av vattennivåer vid omledning av Stensån, Ramböll, 2013-04-12
• MKB tillhörande tillståndsansökan för vattenverksamhet, Inre Kustvägen Hemmeslöv-Skum-

meslöv, anläggande av ny bro och omledning av Stensån i ny åfåra, Vectura Consulting AB, 
2012-11-05

• Översiktlig VA-utredning för Åstad, med kostnadskalkyl 2012-10-01, NSVA
• PM Stensån, Hydrogeologi och hydraulik i Stensåns avrinningsområde, 2011-12-23, Ramböll
• PM (2) Åstadsjön, Hydrogeologi och hydraulik i Stensåns avrinningsområde, Ramböll, 2011-

12-23
• Rapport - Riskhänsyn vid planering, gällande detaljplan för Hemmeslöv 8:2, Tyrens, 2011-12-

20
• Bullerutredning avseende detaljplan för Inre Kustvägen Båstad, Vectura 2011-11-24
• Detaljerad riskanalys med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vec-

tura
• PM Trafik och vägbuller, Tyréns 2011-09-23
• Mark- och exploateringsunderlag för del av Hemmeslövsområdet, 2007-03-15, WSP
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande. I samrådsskedet tas ett första 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. Kom-
munen annonserar i HD om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av 
förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt informationsmöte om planförslaget. Alla som 
vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommente-
ras i en samrådsredogörelse.

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.

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Hemmeslöv, cirka 2,5 km öster om Båstad centrum. Området omfattar till 
största del fastigheterna Hemmeslöv 6:2 samt del av Hemmeslöv 5:9 och är ca 29,3 hektar (293 000 
m2) stort. Inom planområdet ingår även del av fastigheterna Hemmeslöv S:4, S:9, 5:7, 5:10 och 45:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av 
till exempel centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola (F-6) samt befästa naturmark längs 
Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet.

Planområdet är beläget i Hemmeslöv, i direkt anslutning till handelsområdet ”Entré Båstad”. Pla-
nområdet avgränsas i söder av Hallandsvägen, väg 115, och av befintlig bostadsbebyggelse längs 
Solvägen och Södra Rundvägen i norr. I öster avgränsas planområdet av Inre Kustvägen och Väst-
kustbanan, i väst av Kustvägen. Genom  planområdet sträcker sig Stensån i öst-västlig riktning. Pla-
nområdet utgörs till största del av fastigheterna Hemmeslöv 6:2 och 5:9. Området omfattar ca 29,3 
hektar, (293 000 m2).

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilket 
länsstyrelsen instämmer med, se sida 18-19.

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Planområdet
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Planområdet avgränsas i norr av befintlig bebyggelse längs Solvägen och Södra Rundvägen, i söder 
av Hallandsvägen (väg 115), väster av Kustvägen samt i öst av Inre Kustvägen. Tvärs igenom plan-
området sträcker sig Stensån i öst-västlig riktning.

Ungefärlig avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

Ägoförhållande
Den del av Hemmeslöv 6:2 som omfattas av planområdet ägs av Båstads kommun genom avtal 
med trafikverket. Fastighetsbildning pågår för att föra marken till kommunens fastighet Hemmes-
löv 5:9. Fastigheten Hemmeslöv 5:9 ägs av Båstads kommun. Fastigheterna Hemmeslöv 5:7, 5:10, 
45:1, S:4 samt S:9 är privatägda.

Båstads station

Båstad samhälle

Centrum

Hemmeslöv

Entré Båstad

Ku
st
vä
ge
n
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Handelsområdet, Entré Båstad är färdigställt. Västkustbanan genom Hallandsåsen, Båstads nya 
station samt Inre Kustvägen togs i drift för trafik december 2015. Ny detaljplan för Hemmeslöv 
5:2 (Tuvelyckan) vann laga kraft 2016-06-07 och håller i skrivande stund på att bebyggas med 
centrumverksamhet och bostäder i form av både flerbostadshus, radhus samt friliggande villor.

Utgångspunkterna i planprogrammet för ”Området vid Båstads nya station”, där rubricerad detalj-
plan ingår, var dels att skapa en attraktiv stadsmiljö vid den nya stationen och dels att skapa en 
hållbar stadsbyggnad i närområdet. En arkitekttävling genomfördes inom ramen för planprogram-
met i syfte att gestalta kommunens ambitioner. Det vinnande förslaget låg till grund för planpro-
grammet som fastställdes av kommunfullmäktige 2013-05-22. 

I planprogrammet för ”Området vid Båstads station”  beskrivs vikten av att utnyttja stationsläget, 
och den mark som är i anslutning, för att bygga en relativt tät stad, utan att skalan för den skull 
bryter mot den sinnebild som finns av Båstad idag. Området måste vara levande och befolkat på 
olika tider av dygnet så att en trygg miljö skapas.

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Illustration av en utbyggnad enligt planprogrammet, fastställt av  kommunfullmäktige 2013-05-22

Marken inom planområdet är idag planlagd för ”Odlingsområde” (L), ”Vattenområde” (W), ”Natur-
område” (NATUR) samt ”Gatumark” (H-gata, LOKALGATA). Del av planområdet (del av Kustvägen) 
omfattas ej av någon detaljplan. Marken mellan Stensån och Hallandsvägen omfattas även av en så 
kallad tillfällig planbestämmelse där ”Stenkrossanläggning med upplag och transportvägar etc” (U) 
är tillåtet till senast 1 år efter järnvägens öppnande för trafik. Då Hallandsåsen numera är öppen för 
tågtrafik gäller den tillfälliga planbestämmelsen ej längre.

Entre Båstaad

Hallandsvägen

Inre Kustvägen

Västkustbanan

Tuvelyckan

Befintlig villabebyggelse

K
us

tv
äg

en Stensån

Båstads jvg 
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Kommunstyrelsen hanterade ärendet angående planbesked för fastigheten Hemmeslöv 6:2 m.fl 
under sitt sammanträde redan den 9 januari 2013,  §27, och beslutade att medge att förslag till 
detaljplan får upprättas samt att samråd får hållas. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering innehållande blandad be-
byggelse i form av t ex centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola (F-6) samt befästa viktiga 
stråk av naturmark längs Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet

De positiva effekterna av föreslagna förändringar innefattar ökade möjligheter till kvarboende och 
inflyttning genom ett utökat utbud av bostäder i ett kollektivtrafiknära läge och förutsättningar för 
ett ökat utbud av såväl offentlig som kommersiell service.

Intentionen med planförslaget är att stärka och skapa en så kallad blandstad och därmed bl a 
främja social hållbarhet genom att blanda bostäder, arbetsplatser, verksamhetslokaler och mö-
tesplatser. En blandstad innehållande flera funktioner i form av exempelvis arbetsplatser, affärer, 
café och mötesplatser skapar en stimulerande och trygg stadsmiljö då människor har anledning 
att vistas här dygnet runt.

Marken längs Stensån och Hemmeslövssjön ska sammankopplas med befintlig blå/grönstruktur 
i Hemmeslöv.  Tillgång till natur och rekreation ger positiva effekter ur ett folkhälsoperspektiv. 
Dessutom innebär planförslaget ett effektivt utnyttjande av stationsnära mark. Boende och ar-
betstagare i området kommer att kunna pendla till arbete, studier och nöjen på ett effektivt och 
miljövänligt sätt. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna minska alstrandet av förore-
ningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar.
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Planbesked för  Hemmeslöv 6:2 m.fl. beviljades av kommunstyrelsen den 9 januari 2013, § 27. 

Översiktsplan/Inriktningsdokument
En översiktsplan är en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska ut-
vecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som befintlig bebyggelse, centrum/handel. Framarbetat förslag till detaljplan är förenlig med över-
siktsplanens intentioner. 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

ÖP 2008

0m 200m 400m

Utdrag ur ÖP 2008, antaget av kommunfullmäktige 2008

Den 22 juni 2016, § 122, antog kommunfullmäktige Inriktningsdokument för Båstad. Syftet med In-
riktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning för tätortens framtid. Det pekar ut 
den framtida samlade färdriktningen för Båstads utveckling och tydliggör vad som är  viktigt för att 
skapa ett hållbart samhälle för framtiden. Det kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner 
och utvecklingsprojekt i tätorten och arbetas in i den nya översiktsplanen som under sommaren/
hösten 2018 varit utställt för samråd. Inriktningsdokumentet är en del av kommunens verktyg för 
att styra utvecklingen mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Inriktningsdoku-
mentet är ett av flera vägledande dokument och samspelar med dessa. Planområdet ingår dock inte i 
Inriktningsdokumentet med anledning av att ett planprogram relativt nyligen tagits fram. (”Området 
vid Båstads nya station”, antaget av KF 2013-05-22). Dock redovisas ett grönstråk längs Stensån samt 
en översyn av Köpmansgatan, se bild sida 12.

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 om-
rådet ut som stadsbygd.
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Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplanerna 1511, 1594 och 1603, som vann laga kraft 1994-04-21, 
2008-01-18 respektive  2009-05-07. Planerna har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestäm-
melser för aktuellt planområde är Odlingsområde (L), Vattenområde (W), Naturområde (NATUR) 
samt Gatumark (H-gata, LOKALGATA). Del av planområdet (dvs del av Kustvägen) omfattas ej av 
någon detaljplan. Marken mellan Stensån och Hallandsvägen omfattas även av en så kallad tillfällig 
planbestämmelse där ”Stenkrossanläggning med upplag och transportvägar etc” (U) är tillåtet till 
senast 1 år efter järnvägens öppnande för trafik. Del av detaljplanerna 1603 samt 1652 är under 
omarbetning. Det nya planförslaget (som berör detaljplanerna 1603 och 1652) syftar till att möjlig-

Utdrag ur Inriktningsdokument för Båstad, antaget av KF 2016-06-22

Utdrag ur gällande detaljplaner 1511, 1594 samt 1603 (1642 och 1652 är 
beläget utanför planområdet)
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göra ett mer rationellt sett att nyttja byggrätt med hänsyn till u-område (markreservat för ledningar) 
samt säkerställa ytor för dagvattenhantering. Planarbetet för marken nordväst om rondellen Hal-
landsvägen / Inre kustvägen hanteras i en separat process.

Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997. Denna är utgiven av kulturnämnden i Båstad, i 
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet ingår inte i Bevarandeplanen.

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 Båstads kommuns Miljö- och energi-
program 2012-2022 bl a genom att förtätning sker på en plats där det råder goda kollektivtrafikmöj-
ligheter och på mark som redan varit i anspråktagen (Projekt Hallandsås stenkrossaläggning inkl 
upplag) vilket medverkar till en hållbar utveckling och hushållning av mark.



14

Samrådshandling 2019-05-24
Hemmeslöv 6:2 m.fl, Petersberg, i Hemmeslöv, Båstad

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 för friluftsliv, rörligt friluftsliv och 
kustzonen, eftersom planen endast omfattar ett markområde som delvis redan varit ianspråktaget 
av Projekt Hallandsås stenkrossanläggning inkl upplag. (Projekt Hallandsås verksamhet har dock av-
vecklats successivt efter invigningen av Hallandsåsens öppnande för järnvägstrafik december 2015). 
Området bedöms vidare nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för bostadsbebyggelse 
finns 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 landskapet rikt på forn-
lämningar och utblickar över havet. Riksintresseområdet erbjuder goda möjligheter till vandring och 
andra aktiviteter. Inga av dessa värden finns inom nu aktuellt planområde då det till största del är 
starkt påverkat av tunnelbygget genom Hallandsås. Planområdet omgärdas av bebyggelse, vägar  och 
är dessutom beläget i anslutning till järnväg.

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 samt även riksintresse för högexploaterad kust 
enligt 4 kap 4§ MB. Någon värdebeskrivning finns inte för dessa riksintressen. I regeringens proposi-
tion (1985/86:3) framgår att utpekade områden, där bl.a. Hallandsåsen med angränsande kustom-
råde ingår, är i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag 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 utveckling av befintliga tätorter, det lokala 
näringslivet eller anläggningar som behövs för totalförsvaret. Turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivet, intressen ska särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploaterings-
företag eller andra ingrepp i miljön. Utifrån att planområdet är strakt påverkat av tidigare projekt 
Hallandås verksamhet samt avgränsat av vägar och järnväg gör kommunen bedömningen att det inte 
finns några värden för riksintressena inom planområdet. 

Stensån, som sträcker sig genom planområdet i öst/västlig riktning, är klassad som riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap 6§ Miljöbalken (MB) i sitt nedre förlopp väster om planområdet och i övrigt 
som ett nationellt värdefullt vattendrag. Stensåns skyddsvärde ligger främst i dess miljö för fiskfau-
na, vilket bland annat innebär att fiske i Stensån är förbjudet. Ån är ingen naturlig å utan i stort sett 
ett grävt dike över det mesta av sitt förlopp. I samand med att Inre Kustvägen och bron över Stensån 
byggdes grävdes Stensån om och fick en mer naturlig meandrande utformning. Riksintresseområdet 
följer åns tidigare sträckning. En justering av riksintressets exakta läge hanteras i skrivande stund 
av länsstyrelsen. Stensån ingår i ett dikningsföretag, med funktion att avvattna jordbruksmarkerna 
uppströms, se sida 29. Stensåns djup och bredd är styrt av beslut från tillfälle då dikningsföretaget 
bildades.

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 t ex det även i fortsättningen kommer att kun-

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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na vara möjligt att t ex ströva längs med Stensån och fiske även i fortsättningen kommer att vara 
förbjudet. Dessutom sker utbyggnad på mark som redan varit i anspråktagen för verksamhet. Inga 
byggnader högre än 20 meter är tillåtet att uppföra inom planområdet.

Globala mål 2030
Båstads kommun strävar efter en långsiktig hållbar utveckling - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 
Begreppet hållbar utveckling definieras av FN som ”en utveckling tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov”. Världens stats- och reger-
ingschefer antog år 2015 Agenda 2030 och 17 globala mål som beskriver hur världen ska arbeta för 
hållbar utveckling. Planförslaget bedöms förenligt med Globala mål 2030. Bland annat Hälsa och väl-
befinnande (3), Hållbara städer och samhälle (11) samt mål Ekosystem och biologisk mångfald (15).

Skyddsområde väg
Planområdet innefattar del av väg 115 (Hallandsvägen) som omfattas av ett generellt byggnadsfritt 
avstånd på 30 m enligt Länsstyrelsens beslut 2015. Planområdet angränsar till Inre Kustvägen som 
omfattas av ett byggnadsfritt avstånd på 12 m enligt rekommendation av Vägverket 2007. Att möjlig-
göra bebyggelse inom skyddsområde för väg kan prövas i detaljplan eller bygglov.

Natura 2000
Cirka 150-200 meter söder om planområdet finns natura 2000-området ”Hallandsåsens norrslutt-
ning” som är utpekat enligt habitatdirektivet. Området bedöms inte påverkas av ett genomförande 
av detaljplanen.

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 detaljplanen bland annat skapar 
möjlighet för människor att både bosätta sig i ett område med närhet till service. Detaljplanen möj-
liggör bostäder, service, skola samt därmed även arbetsplatser. Detaljplanen skapar därmed möjlig-
het för människor att bosätta sig/arbeta i ett område med närhet till handel och god kollektivtrafik 
vilket skapar förutsättningar för ett bilfritt liv.

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.” (Stensån är utpekad inom miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag 
som nationellt värdefullt vatten med anledning av att Stensån är unik på grund av att det inte har 
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släppts ut någon förädlad fisk. Fiskstammarna är ursprungliga och utgörs av havsvandrande lax och 
öring, flod-, havs och bäcknejonöga samt groplöja och flodpärlmussla. (I de övriga delarna förekom-
mer även flodkräfta).) -Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med idag beslutade 
eller planerade styrmedel men för att målet inte ska påverkas negativt är det viktigt att dagvatten 
från området fördröjs och renas innan det släpps vidare till Stensån. Detta görs genom bland annat 
dagvattendammar inom och i anslutning till planområdet. Vid hårdgörande av större ytor som tra-
fikeras av fordon finns risk för föroreningar. Skyddsåtgärder kan komma att behöva vidtas. I vilket 
form beror bland annat på till vilken recipient dagvattnet leds. Dagvattenhantering ska ske i enlighet 
med Båstads kommuns dagvattenpolicy.
 
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 så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”  - Detaljplanen syftar till 
att möjliggöra blandad bebyggelse i form av exempelvis centrumverksamhet, skola och bostäder i 
Båstad på delvis redan i anspråktagen mark vilket medverkar till en hållbar utveckling och god hus-
hållning av mark. Detaljplanen skapar möjlighet för olika slags mötesplatser (rekreation, handel, café 
etc) samt möjlighet för människor att bosätta sig i ett område med god kollektivtrafik vilket skapar 
förutsättningar för ett bilfritt liv.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 
till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlem-
skap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får förekomma i 
större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara 
uppfyllda.  

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika 
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten 
finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster 
skulle uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom 
det är mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. 

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 
Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status
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) 
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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 måttlig skala. Inom området mellan Stensån och Hallandsvägen (Entré Bå-
stad) möjliggörs 3-4 våningar samt en indragen våning. Intentionen är en högre bebyggelsen närmat 
Hallandsvägen för att knyta an till den bebyggelsen inom Entré Båstad (och vidare mot Hallandsås) 
och en lägre bebyggelse mot Stensån för att knyta an till den ännu lägre bebyggelsen i norr. Inom 
området mellan Stensån och norrut mot den befintliga bebyggelsen möjliggörs bebyggelse i två vå-
ningar för att knyta an till  den lägre befintliga bebyggelsen, längs Solvägen och Södra Rundvägen.

Sammantaget kommer det som detaljplanen medger kunna innebära en påverkan på landskapsbil-
den men inte i den utsträckning att det bedöms utgöra en betydande negativ påverkan. Planområdet 
omfattas inte av landskapsbildsskydd.

Vattentäkter
Planområdet angränsar inte till någon vattentäkt. På uppdrag av Båstads kommun och Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har WSP pekat ut vattenskyddsområden i Båstads kommun och 
även angett primär, sekundär och tertiär zon, vilka kommunfullmäktige antog 2017. Avgränsning av 
dessa vattenskyddsområden beräknas fastslås av länsstyrelsen under 2019. Avståndet mellan pla-
nområdet och de närmaste vattentäkterna, ”Idrottsplatsen, Malen och Axeltorp” respektive ”Eskils-
torp” är i båda fallen cirka 900 meter väster respektive öster ut.

Vattenskyddsområde Idrottsplatsen, Malen och Axeltorp, WSP 2017
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Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd idag då gällande detaljplan är framtagen enligt PBL 1987:10. 
Då detaljplanen tas fram enligt PBL 2010:900 återinträder strandskyddet inom planområdet vilket 
därmed kommer behöva upphävas inom kvartersmark. Fastigheten är redan idag till största delen 
ianspråktagen med anledning av före detta projekt Hallandsås. 

Strandskydd

Nuvarande avgränsning av strandskydd intill planområdet

Strandskydd

Strandskydd

Entré Båstad

Stensån

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtliv. Strandskyddets syfte kommer att säkerställas genom ett 40 m brett natur-
område på vardera sida längs med Stensån. Inom naturområdet planeras t ex  gångslingor, platser för 
t ex pick-nick samt fördröjningsmagasin för dagvatten.

Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet (utanför naturmarken) redovisas på sidan 47-48.

Fördröjningsmagasin för dagvatten inom naturområdet avses hanteras med dispens från strand-
skyddet.

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 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.
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De positiva effekterna av föreslagna förändringar innefattar ökade möjligheter till kvarboende och 
inflyttning genom ett utökat utbud av bostäder, förutsättningar för ett ökat utbud av såväl offentlig 
som kommersiell service.

Intentionen med planförslaget är att stärka och skapa en så kallad blandstad och därmed bl a främja 
social hållbarhet genom att blanda bostäder, arbetsplatser, verksamhetslokaler och mötesplatser. En 
blandstad innehållande flera funktioner i form av exempelvis arbetsplatser, affärer och mötesplatser 
skapar en stimulerande och trygg stadsmiljö då människor har anledning att vistas här dygnet runt.

Marken längs Stensån och Hemmeslövssjön (i nordost) avses sammankopplas med redan utbyggd 
blå/grönstruktur i Hemmeslöv.  En utvecklad blå/grönstruktur har positiva effekter ur ett folkhälso-
perspektiv. Dessutom innebär planförslaget ett effektivt utnyttjande av stationsnära mark. Boende 
och arbetstagare i området kommer att kunna pendla till arbete, studier och nöjen på ett effektivt 
och miljövänligt sätt. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna minska alstrandet av förore-
ningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar.

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 samband med framtagandet av detaljplanen bör dock följande belysas i planbeskrivningen:
• buller från anslutande vägar och risker förknippade med farligt godstransporter
• översvämningsrisker och erosion
• påverkan på strandskydd
• dagvattenhanteringens påverkan på Stensån
• påverkan på riksintressen

I ett tidigt yttrande (7 april 2016) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett ge-
nomförande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 
4 kap 34§ plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelsen framför också att den miljöpåverkan som 
planförslaget kan komma att innebära beskrivs och hanteras inom ramen för den fortsatta planpro-
cessen.

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 påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Naturen har en stor förmåga 
att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en promenad runt en öppen vat-
tenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med positiva upplevelser. 

Stödjande ekosystemtjänster möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande ekosys-
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temtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grupperna 
av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor att växa 
i, fotosyntesen som skapar syre att andas 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.

I takt med att Båstad växer berörs gröna strukturer för rekreation och livsmiljöer för djur- och växt-
liv. För att ekosystem på sikt ska kunna fungera väl och fortsätta leverera tjänster som rika naturupp-
levelser, pollinering och biologisk mångfald behövs kunskap om befintliga värden, framtida behov 
och konsekvenser av föreslagen utbyggnad i området kring Hemmeslöv 6:2.

En utredning angående Ekosystemtjänster har tagits fram. (Ekosystemtjänster i Hemmeslöv, Ekolo-
gigruppen, 2019-03-20).

Ekologigruppens uppdrag syftade till att ta fram ett underlagsmaterial som stöd för kommunens 
fortsatta arbete med detaljplanen. Uppdraget omfattade:

• Inventering av naturvärden
• Inventering av utvalda ekosystemtjänster i området
• Konsekvensbeskrivning av planförslaget med hänsyn till naturvärden och ekosystemtjänster
• Åtgärdsförslag för att stärka befintliga ekosystemtjänster inom området, kompensera bortfall av 

värden och skapa förutsättningar för nya värden

Värt att notera är att Ekologigruppens utredning baserades på förutsättningar enligt tidiga skisser 
på hur området skulle kunna utvecklas.
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Ett urval av de största konsekvenserna för ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, pollinering, vat-
tenrening och flödesreglering samt rekreation redovisas nedan schematiskt:

Ekosystemtjänster i Hemmeslöv
Slutversion

2019-03-20
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Skoltomten och gatan 
påverkar möjligheten att 
skapa ett rofyllt grönt rum 
med naturkaraktär och fria 
ytor för lek

Kapaciteten för pollinering 
försämras

Ökad andel hårdgjorda ytor 
och tak försämrar områdets 
vattenhanteringsförmåga

Nya bostäder ger ökat 
behov av närrekreation och 
tillgänglighet för fler

Ökad andel hårdgjorda ytor 
och tak försämrar områdets  
vattenhanteringsförmåga

Stora byggnader och 
aktivitetsytor riskerar att 
domminera upplevelsen av 
platsen, blockera vyer och 
rörelse utmed grönstråket och 
minskar möjligheten att skapa ett 
ostört naturområde på nivån för 
riksintresse för friluftsliv

Konsekvenser av planförslaget - sammanfattning

Ett urval av de största konsekvenserna för ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, pollinering, vattenrening 
och flödesreglering samt rekreation markeras här schematiskt på illustrationsplanen för planområdet. 

Behov av ytor för fördröjning 
och rening av dagvatten från 
skoltomten

Ostörda miljöer 
för bland annat 
småfågel 
minskar

Utdrag: Ekosystemtjänster i Hemmeslöv, Ekologigruppen, 2019-03-20, Konsekvenser av planförslaget-sammanfattning

Planförslaget kommer att påverka ekosystemtjänsterna i området, se ovanstående bild ”Konsekven-
ser av planförslaget”.

Ett urval av de viktigaste åtgärderna för att gynna ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, polline-
ring, vattenrening och flödesreglering samt rekreation redovisas nedan schematiskt. Även viktiga 
rekreativa kopplingar och gröna samband illustreras.

Ekosystemtjänster i Hemmeslöv
Slutversion
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Åtgärdsförslag - sammanfattning 

Ge höjden dignitet med 
stigar, sittplats och 
framröjda vyer

Rekreativ nod 
med vattenkontakt och bro

Flytta vägen till norra gränsen 
så att trafiken inte bryter upp 
och stör det inre naturrummet

Rekreation - Viktiga åtgärder

Biologisk mångfald & Pollinering - Viktiga åtgärder

Vatten - Viktiga åtgärder

Skapa 
ängsvegetation

Öppna solvända slänter för blomrikedom 
och pollinering

Utveckla bäcken

Ny öppen dagvattenhante-
ring och fuktängsmiljö

Gynna ädellövträd 

Ny mötesplats och 
stigar/spänger 
runt Hemmeslövs-
sjön

Utbyggnaden begrän-
sas för att skapa 
förutsättningar att 
utveckla platsen för 
friluftsliv med höga 
rekreativa värden 

Ett urval av de viktigaste åtgärderna för att gynna ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, pollinering, vattenrening 
och flödesreglering samt rekreation markeras här schematiskt på illustrationsplanen för planområdet. Även viktiga 
rekreativa kopplingar och gröna samband illustreras. 

Stärka de gröna sambanden med 
ädellövträd och buskvegetation mellan 
sjön och åsens nyckelbiotop

Viktigt stråk 
med 
ädellövträd Stråk med 

ädellövträd och 
ängsvegetation 

Utdrag: Ekosystemtjänster i Hemmeslöv, Ekologigruppen, 2019-03-20, Åtgärdsförslag-sammanfattning
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Nedan beskrivs och förtydligas ett urval av förslag på åtgärder och utveckling av området för att bi-
behålla och stärka befintliga ekosystemtjänster, kompensera för förväntad minskning av tjänsterna i 
och med föreslagen utbyggnad, samt för att möta framtida behov av ekosystemtjänsterna i området.

Utvecklingsmöjligheter Biologisk mångfald 
• I de östra delarna dominerar triviallöv och det är därför lämpligt att gynna och framhäva ädel-

lövträd såsom skogsek, bok och skogslönn. Använd ädellövträd där det är möjligt (platsmässigt 
och ståndortsmässigt) även i anslutning till ny bebyggelse till exempel vid nyplantering av träd-
rader, gröna stråk eller som vårdträd.

• De gröna sambanden med nyckelbiotoperna som finns söder och väster om planområdet kan 
stärkas genom plantering av ädellövträd på strategiska platser så nära omgivande skogsbiotoper 
som möjligt. Störst effekt ges troligast med ett vegetationsstråk utmed Kustvägen från Stensån 
fram till korsningen Hallandsvägen - Kustvägen. Här är avståndet till skogsbiotoperna på åsen 
som kortast. 

Grön bostadsgård med biotoptak i Västra Hamnen, Malmö. 
Foto Ekologigruppen

Raingarden i gatu- och bostadsmiljö. Foto Ekologigruppen

Utvecklingsmöjligheter Pollinering
• Öppna ytor med ängsvegetation.
• Gröna tak kan anläggas på till exempel par-

keringshus, förråd eller skolbyggnader 
och bidra med både boplatser och föda för 
insekter. Även död ved kan placeras på taken 
för att gynna insekter. Vegetationstak bidrar 
även med en viss vattenfördröjning, estetiska 
kvaliteter och kan skapa en grön karaktär till 
området.

Utvecklingsmöjligheter Vatten
• LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) 

bör uppmuntras på kvartersmark. Genom att 
skapa öppna vattensystem även innan vatt-
net når dagvattendammarna kan mer vatten 
fördröjas. Avrinningen tar även längre tid 
och vattnet har större möjlighet att renas på 
vägen. För att ytterligare förlänga transport-
tiden kan de öppna vattensystemen beväxas 
med oklippt gräs vilket skapa mer motstånd 
vid avrinningen. LOD kan skapas genom att till 
exempel anlägga svackdiken, gröna tak eller 
gröna väggar och så kallade raingardens. Även 
traditionella planteringar och gatuträd bidrar 
med att fånga upp regnvatten och minskar på 
så sätt mängden dagvatten i området.

• I de ytorna som kommer att ha parkerings-
platser ska man ta hand om dagvatten extra 
noggrant. Genom att lägga genomsläppliga 
parkeringsytor kan vatten infiltrera och sedan 
ledas till svackdiken. För att minska ytan par-
keringsplatser kan parkeringshus med gröna 
tak vara ett alternativ.
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Utvecklingsmöjligheter Rekreation
I kommunens ambition för utvecklingen av området ingår att säkerställa viktiga kopplingar och sam-
manhang. Både kopplat till natur och vatten och kopplat till rekreativa och stadsmässiga kvaliteter. 
För att öka de rekreativa kvaliteterna på platsen föreslås nedan utvecklingsförslag. De utgår från 
platsens naturliga förutsättningar och potential och från framtida behov i och med utbyggnaden i 
närområdet och föreslagen utbyggnad inom planområdet. Se sida 21.

• Höjden: En ny sittplats skapas på toppen av kullen. En tillgänglighetsanpassad stig som ansluter 
till Kustslingan göra det möjligt för fler att ta del av platsen på höjden. De nordvända slänterna 
kan röjas mer varsamt och utvecklas med lekinslag för äldre barn. Här kan höjdskillnaden ge 
utmanande hinderbana eller terrängslinga.

• En central mötesplats: För att höja hela områdets attraktivitet och koppla samman den norra och 
södra sidan av ån föreslås en bro över Stensån som en nod i området. Runt denna viktiga kopp-
lingspunkt samlas sociala funktioner för att skapa en naturlig plats att träffas på och stigar från 
norr och söder ansluter hit. Det är här naturlekplatsen finns, sittplatser invid ån och vyer ut över 
vattnet från bron. Stråk: Koppling upp mot Hallandsåsen och Natura 2000-området skapas för 
att knyta samman de rekreativa stråken och naturmiljöerna.

• Freda från trafik: Genom att placera föreslagen ny lokalgata utmed områdets norra gräns frigörs 
ett inre grönt rum mot ån. En gata utmed norra gränsen ger också ett tydligare möte och ”res-
pektavstånd” till befintlig bebyggelse norr om området.

• Mötesplats vid Hemmeslövssjön: Här finns ett guldläge för en större mötesplats med fin kvälls-
sol, sittplatser, möjlighet till grillning och lek. 

• Föreslagen dagvattendamm kan utformas som en längsgående bäck med funktionen av ett svack-
dike som samlar upp dagvattnet från ny bebyggelse. 

För att i möjligaste mån minimieras de negativa konsekvenserna kommer ett antal av Ekologigrup-
pens åtgärdsförslag att säkerställas i detaljplanen. Bland annat genom att:

• Förlägga väg norr om Stenån i anslutning till befintlig bebyggelse i norr.
• Plantering av träd i stråk inom planområdet.
• Utbyggnadsplanerna norr om Stensån har begränsats i förhållande till tidigare skisser.
• Anlägga ny gång- och cykelbro (ev broar) över Stensån.
• Sedum-/vegetationtak inom största delen av planområdet

Utöver ovanstående kommer det finnas möjlighet till mötesplatser i form av till exempel lek- och 
grillplats, utomhusgym, hinderbana, gångslingor och ängsvegetation inom planområdet.
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Bebyggelse
Historik 
Planområdet är inte bebyggt. Området har delvis nyttjats som arbetsområde och upplagsområde i 
samband med byggandet av tunneln genom Hallandsåsen. Efter byggtiden har området stått tomt.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Ortofoto från 2018 med planområde markerat med röd linje

Ortofoto från 1996 med planområde markerat med röd linje
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Bostäder 
Bostadsområdet Hemmeslöv ligger strax norr om planområdet. Det domineras av villor, till största 
delen uppförda under 1960 och -70-talen som fritidshus. Befolkningen ökar i Hemmeslöv, men 
ökningen är koncentrerad kring stationen och i norra delen av området kallat Heden.

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

Kommersiell, offentlig och social service
Planområdet är beläget utmed Hallandsvägen i Båstad,  mitt emot Entré Båstad, där kommersiell ser-
vice i form av t ex matvaruaffär och andra butiker finns. Inom handelsområdet Entré Båstad driver 
även Friskis & Svettis en verksamhet. Längs med Hallansvägen (som sedan övergår till Köpmansga-
tan) västerut (in mot centrala Båstad) finns det service i form av bland annat handel, bensinstation, 
apotek, post.  Inom en radie om cirka 2,5-3 km från planområdet når man vård, förskola, skola och 
idrott. I skrivande stund håller byggnation i form av både bostäder och centrumverksamhet att upp-
föras i anslutning till Båstads station (Tuvelyckan).

Båstad med omnejd samt radier

Bild över planområdets närhet till t ex skola och vård

500 m

1000 m

2000 m

3000 m

4000 m

Förskola

Skola

Skola

Förskola

Vård

Förskola

Jvg 
station

Entré Båstad

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 samt även Wil-
lab i Östra Karup, cirka 3,5 km öster om planområdet. Även Hotell Riviera är en stor arbetsplats. 
Sommartid är ytterligare ca 150 personer anställda på Hotell Skansen. Då utgör även Pepes Bo-
dega och övriga verksamheter i hamnen stora arbetsplatser med totalt upp till 200-300 anställda. 

Privat 
förskola
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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 sydligaste spets.

Mark, vatten och vegetation
Hemmeslöv - Historik
Slättområdet inom Hemmeslöv var historiskt ett deltaområde där havet gick längre upp än idag. 
Vattenflöden från Hallandsåsen mötte havet och sandbankar och vattenfåror varierade. Stensån 
var ett vattendrag som slingrade sig över ett stort område fick sin sträckning bestämd redan på 
1600-talet då åfåran grävdes ut till ett så kallat krondike. Tallskogen i dagens Hemmeslöv plante-
rades för att fixera sanden kring sekelskiftet 1900.

Mark och vegetation
Marken inom planområdet (förutom Stensån) är flackt och varierar mellan +7,0 och +8,0 m.ö.h 
(meter över havet). I den södra delen av planområdet längs med Hallandsvägen är en konstgjord 
vall för att förhindra insyn och buller (från före detta stenkross anläggning) anlagd.

Marken norr om Stensån, som gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i norr utgörs till största del 
av ett skogsområde. Skogsområdet består mest av björk och andra lövträd men har även inslag av 
tall. Undervegetationen domineras av björksly och lågväxande buskar. Två diken sträcker sig från 
den befintliga bebyggelsen i norr och mynnar ut i Stensån. I den nordöstra delen av planområdet 
är en liten sjö (Hemmeslövssjön) belägen, se bild sida 34.

Ortofoto, juli 2018

Entre Båstaad

Hallandsvägen

Inre Kustvägen

Västkustbanan
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Vegetation inom planområdet Vegetation och grönsläpp inom planområdet i direkt anslut-
ning till befintlig bebyggelse i norr

Inom och i anslutning till planområdet finns 2 dammar anlagda. En av dammarna (strax söder om 
Stensån) är en nygjord damm avsedd för provtagning av  dagvatten från Hallandstunneln och den 
andra dammen (strax norr om Stensån) anlades i samband med att Stensån grävdes om och Inre 
Kustvägen byggdes. I dagsläget har inget in-eller utlopp kunna konstaterats.

Trafikverkets damm för provtagning av dagvatten från 
Hallandsåstunneln

Damm strax norr om Stensån

Markområdet söder om Stensån, närmast Kustvägen, består av ett mindre skogsområde som till 
största del utgörs av björk och andra lövträd. Undervegetationen består av björksly och lågväxande 
buskar.

Till största del har marken söder om Stensån i anspråktagits av Projekt Hallandås under många år. 
Bland annat har krossverksamhet av tunnelmassor förekommit inom området.

Området har nu återställts till vegetationsyta (och klassificerats till MKM, dvs mindre känslig mark-
användning). En sammanställning av miljötekniska utredningar (Sweco 2017-05-26) har gjorts inom 
det område Projekt Hallandsås har haft sin verksamhet. Sammantaget visar markundersökningen 
att det inte förekommer något behov av riskreducerande åtgärder för att skydda människors hälsa, 
markmiljö eller för att minska spridningen av föroreningar från området. 
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Biologisk mångfald (Naturvärdesinventering)
Ekologigruppen har under hösten 2018 utfört en naturvärdesinventering (NVI på förstudienivå). 
Ekologigruppen konstaterar att planområdet till största del bedöms bestå av naturytor med visst 
naturvärde (Klass 4). Denna typ av miljöer återfinns ofta i områden som tydligt har påverkats av 
människan men där det ändå finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk 
mångfald. En miljö med visst naturvärde hyser biologisk mångfald med betydelse i en lokal skala, 
till exempel på en stadsdelsnivå. I planområdet finns även ett par delområden med påtagliga na-
turvärden (Klass 3). I denna klass återfinns miljöer med rik biologisk mångfald eller miljöer som är 
ovanliga ur ett kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 
mångfalden inom kommunens gränser.

Ekosystemtjänster i Hemmeslöv
Slutversion

2019-03-20

11

Resiliens

Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara 
av förändring och vidareutvecklas. Resiliens innefattar 
både systemens förmåga att stå emot stress eller 
förändring och att återuppbygga viktiga funktioner 
efter att förändringen skett. Detta kräver i längden att 
systemen har förmåga att anpassa sig och förnya sig.

omgivna av täta buskage och snår. Bland kärlväx-
terna i gräsmarkerna och buskagen finns många 
blommande arter som drar till sig nektar- och pol-
lensökande insekter, bl.a. olika ärtväxter, mjölke, 
rosendunört, kardvädd, björnbär och hallon.

Stensån är ett utpekat laxfiskvatten med särskilda 
miljökvalitetsnormer vilket innebär att särskilda 
gränsvärden och riktvärden är fastlagda för att 
skydda eller förbättra vattenkvaliteten så att 
laxfiskar fortsatt ska kunna leva där. I planområdet 
är det i synnerhet den västra delen som är fin med 
trädridå av bl.a. klibbal och ask, blommande och 
bärande buskar och en viss mängd död ved längs 
strandkanten. Det är också en del strukturer i 
vattnet (stenblock, död ved) och ganska god fall-
höjd. Vid bottenfaunaundersökningar 2015 som 
utfördes 600 meter nerströms detaljplaneområdet 
hittades bl.a. dagsländan Rhithrogena germanica 
som är rödlistad som NT (nära hotad). På samma 
plats uppnådde Stensån vid tillfället måttlig ekolo-
gisk status och ej god kemisk status. 

På södra sidan av ån finns vidare en del buskage och 
träd av sälg som har rikligt med döda torrgrenar, 
dödvedsytor och vedsvampar vilket gynnar bl.a. 
vedlevande insekter och i sin tur flertalet fåglar som 
livnär sig på dessa, ex olika hackspettar. 

Ruderatmarksområdet söder om Stensån, som tidi-
gare höll schaktmassor från Hallandsåsens tunnel-
bygge har en relativt stor blomrikedom förekomster 
av flera naturvårdsarter. En sökning på Artportalen 
visar att det i detta delområdet 2015-07-26 
noterades sällsynta, rödlistade arter såsom vanlig 

Naturvärdesinventering (förstudie)

Klass 3 - Påtagligt naturvärde

Klass 4 - Visst naturvärde

Kartläggningsområde
0 100 200 m¯

Ekologigruppen 2019

åkerrättika Raphanus raphanistrum subsp. Raphan-
istrum (VU, sårbar) samt mjukdån Galeopsis 
ladanum (NT, nära hotad). De flesta arterna 
knutna till ruderatmarken är beroende av kontinu-
erlig störning av marken och kommer försvinna i 
takt med att området växer igen.

Strandzonerna i Hemmeslövssjöns norra och östra del omges av täta buskage och täta bestånd av 
vattenväxter vilka borde erbjuda lämpliga födosöks- och häckningsmiljöer för ett flertal fågelarter. 
Väster om sjön finns en höjd med blomrika gräsmarker

Stensån är ett utpekat laxfiskvatten med särskilda miljökvalitetsnormer vilket innebär att särskilda 
gränsvärden och riktvärden är fastlagda för att skydda eller förbättra vattenkvaliteten så att laxfis-
kar fortsatt ska kunna leva där. I planområdet är det i synnerhet den västra delen som är fin med 
trädridå av bl.a. klibbal och ask, blommande och bärande buskar och en viss mängd död ved längs 
strandkanten. Det är också en del strukturer i vattnet (stenblock, död ved) och ganska god fallhöjd. 
Vid bottenfaunaundersökningar 2015 som utfördes 600 meter nerströms detaljplaneområdet hitta-
des bl.a. dagsländan Rhithrogena germanica som är rödlistad som NT (nära hotad). På samma plats 
uppnådde Stensån vid tillfället måttlig ekologisk status och ej god kemisk status.

På södra sidan av ån finns vidare en del buskage och träd av sälg som har rikligt med döda torrgrenar, 
dödvedsytor och vedsvampar vilket gynnar bl.a. vedlevande insekter och i sin tur flertalet fåglar som 
livnär sig på dessa, ex olika hackspettar.

Ruderatmarksområdet söder om Stensån, som tidigare höll schaktmassor från Hallandsåsens tun-

Ekosystemtjänster i Hemmeslöv, Naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2019-03-20
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nelbygge har en relativt stor blomrikedom förekomster av flera naturvårdsarter. En sökning på Art-
portalen visar att det i detta delområdet 2015-07-26 noterades sällsynta, rödlistade arter såsom 
vanlig åkerrättika Raphanus raphanistrum subsp. Raphanistrum (VU, sårbar) samt mjukdån Galeop-
sis ladanum (NT, nära hotad). De flesta arterna knutna till ruderatmarken är beroende av kontinu-
erlig störning av marken och kommer försvinna i takt med att området växer igen.

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.

Dikningsföretag (regleringsföretag)
Tvärs igenom planområdet i öst/västlig riktning sträcker sig Stensån som ingår i ett dikningsföre-
tag. Kartbilderna visar både själva dikningsföretaget samt diktningsföretag inkl båtnadsområde. 
(Båtnadsområde=Område som genom avvattning har ökat i ekonomsikt värde).

Dikningsföretaget omfattar ”Reglering av Stensån”, aktnamn 13-N-141 (år 1917). Slutgiltligt båt-
nadsuppskattning gjordes 1928-1929 (akt 11-ÖKA-176 och N395*5). Dock finns där en notering 
av att båtnadsområde kan vara något felaktigt. 2014 omprövades Dikningsföretaget med anled-
ning av byggnationen av Inre Kustvägen, ny bro över och omgrävning av Stensån. Växjö Tingsrätt, 
Mark- och miljödomstolen, mål nr M4820-12).

Utskrift

0m 200m 400m

Dikningsföretag inkl båtnadsområde

0m 200m 400m

Dikningsföretag (”Reglering av Stensån”) Dikningsföretag inkl båtnadsområde 

Allmän plats
Planområdet omfattar mark som  i gällande detaljplaner är planlagda som allmän platsmark i 
form av gatumark, natur- och vattenområde. Se även sida 12 (gällande detaljplaner).

Vattenområden
Inom planområdet är Hemmeslövssjön belägen. Dessutom löper Stensån i östvästlig riktning ge-
nom planområdet. 

Översvämningsrisk
Enligt utredningen “Hydraulik i Stensåns avrinningsområde”, Ramböll 2011-12-23 ligger medelvat-
tennivån i ån på +2,15 meter (+13 cm dvs +2,28 m omräknat efter dagens höjdsystem). Medellåg-
vattennivån ligger på +1,3 meter och medelhögvatten ligger på +3,7 meter (+13 cm dvs +1,43 m 
respektive 3,83 m omräknat efter dagens höjdsystem). Högvattennivån beräknas i befintlig situation 
för ett 100-års regn på +6,7 till +7,3 meter (+13 cm dvs +6,83 m  till +7,43 m omräknat efter dagens 
höjdsystem).
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Geotekniska förhållanden
Kommunen har låtit undersöka marken inom planområdet vid flera tillfällen. Sigma Civil har tagit 
del av tidigare gjorda utredningar (se planhandlingar sida 2). Därefter har kompletterande prov-
borrningar gjort och sammanställts i en Geoteknisk markundersökningsrapport samt Geotekniskt 
PM avseende Hemmeslöv 6:2 mfl, Petersberg i Båstad, Båstads kommun, daterade 2018-10-10. 

Delområde 2:
Den generella jordlagerprofilen utgörs av ett lager fyllnadsjord på siltig sand. Det överst liggande 
fyllnadslagret varierar i mäktighet inom delområdet och består främst av sandig mulljord. Lagret 
har en varierande relativ fasthet och beskaffenhet. Ett lager organisk jord har påträffats i de under-
sökningspunkter som är belägna nära Stensån. Lagret består av torv och gyttja med inslag av sand.  
Inget berg har påträffats inom delområdet.

Delområde 3:
Den generella jordlagerprofilen utgörs av ett lager mulljord ovan organisk jord på siltig sand el-
ler lera. Det överst liggande mulljordslagret är inom delområdet ca 0,5 till 1,0 meter mäktigt och 
består främst av sandig mulljord. Ett lager organisk jord har påträffats från ca 1 till 2 meter under 
markytan och är ca 0,2 till 3,0 meter mäktigt. Lagret består av torv och gyttja med inslag av sand. 
Den underliggande siltiga sanden har påträffats från ca 1 till 4 meter under markytan och bedöms 
som mycket mäktig. Lagret varierar i sammansättning och klassificeras ställvis som lera. Inget 
berg har påträffats inom delområdet.

Hela planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Sigma Civil har inte utfört några radon-
mätningar men rekommenderar i sin rapport att detta utförs. På sida 48 redovisas Sigma Civils re-
kommenderade grundläggningsteknik med anledning av de geotekniska förhållandena inom plan-
området.
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Schematisk karta - Fördelaktig / ofördelaktig geologi, Sigma 2018-10-10

Stabilitet och skredrisk
Inom planområdet råder risk för skred enligt SGU-SGI ”Förutsättningar för skred i finkorniga 
jordarter”, Informationen bygger på en beräkningsalgoritm som utifrån jordartstyp (SGUs pro-
dukter Jordarter 1:25000-1:100 000), terrängmodell (Lantmäteriets nationella höjdmodell) och 
kritisk lutning (1:10) definierar markområden med finkornig jordart som har förutsättningar för 
jordskred. Dessa områden har sedan bearbetats ytterligare i GIS-miljö för att minimera systema-
tiska fel. Det slutliga resultatet kallas i denna produkt aktsamhetsområden.

400m3002001000

Kartbilaga-
Förutsättningar för
skred i finkorniga
jordarter (SGU/SGI)

Skala: 1 : 10000
Källa: Geodatasamverkan

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

2016-04-18

Karta - Förutsättningar för skred i finkorniga jortdarter (SGU/SGI) 2016-04-18

Ett lerlagers skredbenägenhet beror inte bara på marklutning, utan även på dess tekniska egenska-
per. Metoden tar inte hänsyn till detta utan betraktar alla jordlager av viss jordartstyp (främst silt 
och lera) som skredkänsliga vid viss marklutning. Detta innebär att inom många av de identifierade 
aktsamhetsområden är lerornas egenskaper sådana att någon risk knappast föreligger, trots att lut-
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ningskriteriet är uppfyllt. Som komplement till modelleringen baserad på lutningsanalys innehåller 
produkten även en enklare GIS-analys i huvudsak baserad på närhet till vatten.

Med anledning av ovan har Sigma Civil översiktligt kontrollerat stabiliteten för byggnation mot Sten-
sån. 

Utförda analyser visar att stabiliteten för nybyggnation är godkänd inom området, se bilaga 1 i 
Sigma’s rapport, daterad 2018-10-10. Ett säkerhetsavstånd för byggnader på 25-30 meter till Sten-
sån rekommenderas. Inom säkerhetsavståndet bör det inte ske någon betydande belastning. Säker-
hetszonen lämpar sig således för gångvägar, grönområdet och dylikt. Då befintliga slänter ner mot ån 
inte kontrollerats (totalsäkerhetsmetoden för klassificering av befintliga slänter) bör detta ske innan 
byggnation inom säkerhetszonen.

Översiktliga stabilitetsundersökningar har utförts för byggnation av planerade dagvattendammarna  
som är planerade innanför ett säkerhetsavstånd om 25-30 m från Stensån. Dammarna bedöms inte 
bidra till någon större påförd last men har i beräkningarna, som en extra säkerhet, förutsatts belasta 
marken med 20 kPa.

Beräkningarna visar att planerade dagvattendammar uppfyller stabilitetskraven, och kan således 
byggas. Vid större förflyttningar 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.

Hydrologi
Grundvatten
Söder om planområdet ligger Hallandsåsen. Åsen består av en urbergshorst av gnejs och jordlager 
av morän. Nedanför denna karaktäriseras jordlagren till stor del av isälvsavlagringar bestående av 
sand och grus. Isälvsavlagringar har i regel hög grundvattenbildning. Grundvattnet inom området 
är generellt högt. I befintliga Hemmeslöv har man problem med järnutfällningar i grundvattnet. 
Detta problem finns även inom planområdet. 

Området bedöms utgöras av ett öppet grundvattenmagasin där grundvattenytan i stora drag följer 
topografin. Vid tillfället för det geotekniska fältarbetet bedöms grundvattennivån ha stått mycket 
lågt och enligt tidigare utförda undersökningar bedöms grundvattenytan generellt stå högre än 
vad denna undersökning visat. Det rekommenderas därför att grundvattenytans läge undersöks 
ytterligare för att erhålla en bättre bild över grundvattennivåernas variationer över året.

Tidigare undersökningar (Hydrologi och hydralik i Stensåns avrinningsområde, Ramböll 2011-12-
23, PM Åstadsjön, Hydrologi och hydralik i Stensåns avrinningsområde, Ramböll 2011-12-23 samt 
PM-Hydraulisk beräkning av vattennivåer vid omledning av Stensån, Ramböll, 2013-04-12) har 
visat på att blivande byggnation behöver skyddas mot en vattennivå på +8 genom antingen vallar 
eller höjning av marknivån. Det påtalades även i Rambölls rapport om risk för grundvattensänk-
ningar på grund av urschaktning av torv. Under 2019 har en Geohydrologisk utredning (PM Geohy-
drologisk utredning, Hemmeslöv 6:2, del av 5:9 mfl, WSP, 2019-04-09) gjorts. Rapporten togs fram 
för att klargöra hur Hemmeslövssjön kan komma att påverkas av planerad byggnation (byggnader 
och vägar) med tillhörande (ev tillfälliga) grundvattensänkningar - både under byggtid, närtid och 
framtid samt vilka åtgärder som i så fall behöver vidtas för att minska påverkan. Vidare så skulle 
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även hydrologen utreda om det är någon anna påverkan som bedöms inträffa. Sammanfattningsvis 
bedöms  planerad exploatering inom planområdet Petersberg inte inverka på vattennivån i Hem-
meslövssjön, varken i kort eller långt tidsperspektiv.

Stensån
Stensån är ingen naturlig å utan till stor del ett grävt dike som inom planområdet har en utform-
ning med ganska rak dragning och branta slänter.

Stensån Stensån - omgrävt parti i anslutning till Inre Kustvägen (utan-
för aktuellt planområde)

Länsstyrelsen har klassat Stensån som nationellt särskilt värdefull. Det som gör Stensån unik är 
att det inte har släppts någon förädlad fisk i ån. Fiskstammarna är ursprungliga. Vanliga fiskarter 
i ån är havsöring, abborre och gädda. De rödlistade/hotade arterna flod- och havsnejonöga och 
flodpärlmussla, som observerats på andra sträckor, har ej påträffats inom planområdet. Vatten-
mängderna i kombination med ruderat vegetation i området skapar goda förutsättningar för få-
gel- och övrigt djurliv. (Ruderat mark= skräpmark är mark som ofta störs av mänsklig verksamhet. 
Detta gör att marken ligger öppen, utan täckande växtlighet, under stora delar av tiden. Exempel är 
upplagsplatser, grusgångar. Ruderatmarker är bra grogrund för växter som specialiserat sig på kort 
livscykel och intensiv förökning, sådana växter som ofta benämns som ogräs. Ruderatmarker inne-
håller inte sällan förvildade trädgårdsväxter och andra för platsen exotiska arter. Vissa former av 
ruderatmarker är uppskattade av fåglar, speciellt vintertid.) Enligt den naturinventering som tagits 
fram av Naturcentrum (Inventering av musslor Stensån, Båstads kommun, Naturvårdsutlåtande, 
april 2013) finns potentiellt fisk- och kräftliv i Hemmeslövssjön, men området betecknas som tri-
vialt både vad gäller djur- och växtliv.

Enligt utredningen “Hydraulik i Stensåns avrinningsområde”, Ramböll 2011-12-23 ligger medelvat-
tennivån i ån på +2,15 meter. Medellågvattennivån ligger på +1,3 meter och medelhögvatten ligger 
på +3,7 meter. Högvattennivån beräknas i befintlig situation för ett 100-års regn på +6,7 till +7,3 
meter. (Vid omräkning till dagens höjdsystem ska föregående vattennivåer ökas med 13 cm, se även 
sida 29). Erosion förekommer i Stensån, både i strandbrinkar och i åbotten. Erosionen orsakar grum-
ligt vatten och även sedimentation i delar med lägre vattenhastighet. När det gäller vattenflöden har 
sträckan förbi planområdet något lägre medelhastighet (0,4-0,5 m/s) än ån i övrigt (0,6m/s).

Den aktuella sträckan av Stensån har fått ekologisk statusklass måttlig beroende på näringspåverkan 
(utifrån). Enligt VISS bedöms miljökvalitetsnormen till god ekologisk status 2021. Kemisk status (på-
verkan av prioriterade ämnen) är god. Med avseende på fisk (genuint laxvatten, med laxfisk generellt 
över förväntade värden) har ån måttlig status samt god status avseende bottenfauna och försurning. 
(Länsstyrelsen samt VISS, 2019-05-09).
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Hemmeslövssjön  (Foto: Föreningen Gamla Båstad)

Kommunen har genomfört olika restaureringsåtgärder längs ån och har en ambition att fortsätta 
utveckla ån ur biologisk synpunkt. Åtgärderna tjänar såväl rekreativa som biologiska syften. I sam-
band med att Trafikverket byggt Inre Kustvägen har också en omgrävning av Stensån skett där denna 
och den nya vägen korsar varandra.

Hemmeslövssjön
Urschaktning som gjordes för upplagsmassorna från tunnelbygget och att dessa förhindrat om-rå-
dets avvattning till Stensån, har medfört att en grund sjö (Hemmeslövssjön) bildats inom planom-
rådet. Sjön hålls huvudsakligen tät av ett lerskikt. Den järnvägsbank som löper strax mellan Hem-

Sjön har inga skydd eftersom den är så pass ung och har bildats på konstgjord väg, men är en stor 
tillgång för området. Mellan sjön och Stensån ligger en mindre damm. En geohydrologisk utredning 
har gjorts, PM Geohydrologisk utredning, Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 m.fl, WSP, 2019-04-09. 
Syftet med utredningen var att bedöma eventuell påverkan på grundvattenförhållanden, dels i ett 
kort perspektiv (byggskede) och dels i ett långsiktigt perspektiv. Fokus i utredning var huruvida 
påverkan på Hemmeslövssjön kan uppkomma som följd av exploateringen. Se även sida 32.

Fiskevårdsområde
Stensån omfattas av två fiskevårdsområden. Båda ligger utanför planområdet. Inom planområdet 
råder fiskeförbud.

Vattenråd
Ett vattenråd (Stensån Vattenråd) bestående av markägare runt Stensån samt berörda kommuner 
bildades som en intresseförening enligt EU:s vattendirektiv år 2008 och ombildades 2014 till en 
ideell förening. Rådets funktion är att värna om ett rikt vattenliv i ån.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram.

meslövssjön och Västkustbanan bidrar 
också till att hålla kvar vattnet. Till en 
väsentlig del består sjön av grundvatten, 
och framförallt gör grundvattentillför-
seln att sjön aldrig torkar ut. Vattnet i 
sjön är klart, men viss järnutfällning 
förekommer. I diket som leder vattnet 
vidare till Stensån förekommer betyd-
ligt mer järnutfällningar vilket tyder på 
att grundvatten tränger in i diket enligt 
Rambölls “PM Åstadsjön”-2011-12-23. 
Vidare anger rapporten att sjön har en 
yta på ca 2,7 hektar och ett troligt djup 
på ca 1,5 meter. Det beräknade medel-
flödet ligger på 0,7-0,9 l/s vilket bety-
der att den omsätter 22 000 m3/år. Sjön 
breddar på +7,0 meter.
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Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Inre Kustvägen samt Kustvägen via Hallandsvägen / LV 115.

2018 (januari) när Trafikverket utförde en trafikräkning (stickprov) uppgick årsmedeldygnstrafiken 
(ÅDT) för Hallandsvägen/LV 115 till 4220 fordon varav 300 fordon var lastbilar. Trafikverket utförde 
2016 (januari) en trafikräkning (stickprov) på Inre Kustvägen (i höjd med Mellanvägen). Då upp-
gick årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för till 1840 fordon varav 130 fordon var lastbilar.  I Åtgärdsvals-
studien för Hallandsvägen/Lv 115 (TRV 2015/86201) uppskattas en årsdygnstrafik för centrum på 
7700 fordon. Under lågtrafik vinter cirka 4000 fordon, normaltrafik försommars/sensommar cirka 
9000 fordon och under extremtrafik ”Båstadveckan” (v. 30 2014) cirka 13000-16000 fordon.

Högsta tillåtna hastighet är 50 km/h för Hallandsvägen och Kustvägen, 70 km/h för rondellen och 
österut samt 60 km/h för Inre Kustvägen.

Trafikverket är huvudman för Hallandsvägen / Lv 115 och Inre Kustvägen.

Inre Kustvägen öppnades för trafik december 2015 i samband med invigningen av tunneln genom 
Hallandsåsen.

I dagsläget råder viss trafikproblematik i korsningen Hallandsvägen / Stenhusvägen. Främst med 
anledning av stundtals hög trafikbelastning, otrygg övergång för fotgängare och cyklister samt 
höga hastigheter.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 501 (Mariatorget-Båstad busstation-Båstad järnvägsstation), 
523 (Båstad-Rammsjö-Torekov) och 525 Båstad-Östra Karup. Närmsta hållplatsen avseende buss-
linje nr 501 och 523 är lokaliserad längs Hallandsvägen, dvs i direkt anslutning till planområ-
det och Rivieravägen alt Måsvägen avseende buss 525. Busslinje 501 trafikerar Båstad tätort med 
halvtimmestrafik i rusningstid, timmestrafik övrig tid samt nattrafik fredagar och lördagar. Buss-
linje 523 trafikerar Båstad busstation-Rammsjö-Torekov måndagar-fredagar under rusningstid.

X

---------------------------  Infoga & Stäng

Sida 1 av 1

2018-02-15https://reseplaneraren.skanetrafiken.se/querypage_adv.aspx

Hållplatser i anslutning till planområdet
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Båstad jvg station

Hallandsvägen
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Båstads järnvägsstation är belägen (som närmst) 200 m nordost om planområdet. Från järnvägs-
stationen finns möjlighet att ta sig både norr och söderut med Öresundståg samt Pågatåg. Norr 
och södergående tåg trafikerar Båstad med timmestrafik och halvtimmestrafik under rusningstid.

Gång- och cykeltrafik
Planområdet är väl försörjt med gång- och cykelbanor. Gång- och cykelbanor finns i anslutning till 
planområdet längs Hallandsvägen, Kustvägen, Inre Kustvägen samt Mellanvägen som förbinder 
området med stadens övergripande nät.

Befintligt GC-nät

Befintligt Gång- och cykelnät (illustrerad med mörkbrun linje)

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
I anslutning till planområdet är en gasledning belägen vilket innebär att gas är ett möjligt energi-
alternativ.

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

Brandvattenförsörjning
En brandpost med okänt flöde finns placerad inom planområdet.

Dricks- och spillvatten
Näst intill hela planområdet ligger utanför VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Kommu-
nala vatten- och avloppsledningar finns utbyggda i intilliggande gator. Kapacitet i befintligt led-
ningsnät kommer att utredas i VA-utredning (under planprocessen).

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. 
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I samband med framtagandet av planprogram Åstad 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.

Exploateringen antas medföra förhöjda halter av tungmetaller till dagvattnet (till stor del pga. trafi-
kerade ytor. Dagvatten från trafikerade ytor har en högre föroreningsgrad än dagvatten från övriga 
ytor. Genom att separera dagvatten från trafikerade ytor och rena detta separat förorenas inte mindre 
kontaminerat dagvatten. Dagvatten från gator och parkeringar kan exempelvis ledas till svackdiken 
(som integreras i stadsmiljön) innan det kopplas samman med dagvatten från övriga ytor. I Båstads 
kommuns dagvattenpolicy finns exempel på utformning av dagvattensystem med syfte att fördröja 
och rena dagvatten. En VA-utredning kommer att tas fram under planprocessen. I utredningen kom-
mer bl a en översyn av föroreningshalten att göras.

Tvärs igenom planområdet i öst/västlig riktning sträcker sig Stensån som ingår i ett dikningsföre-
tag, Stensåns Regleringsföretag år 1917. Se även sida 29. Stensån är ett dikningsföretag dimensione-
rat för att ta emot den naturliga avrinningen från avrinningsområdet vilket planområdet är en del av. 
Vid hårdgörning av marken i samband med exploatering kommer dagvattenflödena öka jämfört med 
den naturliga avrinningen. För att inte överbelasta Stensån och bidra till en ökad risk för översväm-
ning inom eller nedströms planområdet ska dagvatten fördröjas inom planområdet innan det leds 
till Stensån. Stensån har höga naturvärden och dagvattenfördröjningen ska utformas för att ha en 
renande effekt på dagvattnet. Att fördröja dagvatten och därmed minska dagvattenflödena är även 
positivt med tanke på risken för erosion i slänterna utmed ån.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg. Närmsta befint-
lig återvinningsstation är belägen vid Karupsvägen / Meteorvägen, cirka 500 m norr om planområ-
det, som tillgodoser källsorteringens fraktioner. 

Störningar och skydd
Bullerpåverkan
På grund av planområdets närhet till Inre kustvägen, Hallandsvägen och Västkustbanan är planom-
rådet närmast Inre kustvägen och Hallandsvägen utsatt för bullerpåverkan.

I samband med framtagandet av intilliggande detaljplaner 1642 och 1652 har flera bullerutredning-
ar tagits fram (Bl a Tyréns 2011-09-23, Vectura 2011-11-24 och ÅF Infrastructure AB 2013-12-18) 
för att klargöra bullerförhållandena. Bullerutredningarna bedöms fortfarande aktuella och relevanta 
då dagens förutsättningar är likvärdiga med tidigare prognoser och underlag.

Förordningen säger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljud-
nivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostad om högst 35 
kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. I PM om sammanvägt buller konstateras att 
med rätt planlösning finns goda förutsättningar att uppfylla riktvärden enligt förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
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Risk
Västkustbanan och till  viss del Hallandsvägen 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 pla-
neras med vissa säkerhetsavstånd till spåren. Säkerhetsavstånden syftar både till att minimera ris-
knivåerna för människor i området och att säkerställa möjligheterna att framöver trafikera Väst-
kustbanan. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har tagit fram riktlinjer för 
riskhänsyn i samhällsplaneringen som berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras, de 
s.k. RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods, Skåne i utveckling 2007:06). I RIKTSAM anges ett så kall-
lat 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 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. 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 acceptabla.

I samband med framtagandet av detaljplan (1652) i anslutning till Inre Kustvägen och Västkustbanan 
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 förutsätt-
ningar är likvärdiga med tidigare prognoser och underlag. (se sidorna 54-55).

Vid planläggningen av området (dåvarande Hemmeslöv 8:2-numera 8:3 och 8:4) precis söder om 
Hallandsvägen (detaljplan 1642) gjordes rapporten ”Riskhänsyn vid planering” (Tyrens 2011-12-
20). Rapporten bedöms aktuell även för planområdet norr om Hallandvägen då förhållandena och 
planerad bebyggelse bedöms likvärdig med området söder om. (Se sidorna 54-55).
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Utgångspunkter
Utgångspunkten för planarbetet har varit att möjliggöra anpassad bebyggelse i anslutning till be-
fintlig villabebyggelse samt verksamheter, i ett kollektivtrafiknära läge och därmed även bygga 
ihop Båstad centrum med det nya tågstationsläget i Hemmeslöv. Då planområdet inrymmer poten-
tiellt rekreativt naturområde (samt del av Stensån och Hemmeslövssjön) har det även varit viktigt 
att säkerställa samt förstärka dess kvaliteteter.

Bebyggelse
Användning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av 
till exempel centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola (F-6) samt befästa naturmark längs 
Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet

8. PLANFÖRSLAG

Utdrag ur plankarta, samrådsförslag 2019-05-24
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NATUR
Kvartersmark ,  4 kap. 5 §  PBL

BostäderB
CentrumC
CaféC1

Tekniska anläggningarE
Parkering. Parkeringsgarage ovan och under jord får anläggasP1

SkolaS
Vattenområden,  4 kap. 5 §  PBL

VattenområdeW

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 §  PBL

Trädallé1
Trädallé ska anläggas

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

e1
Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 %

e2
Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %

e3
Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %

e4
Inom fastighet får idrottshalls nockhöjd högst nå en höjd på 12 meter,  4 kap. 11 §  PBL

Marken får inte förses med byggnad

0.0
Högsta nockhöjd i meter

0.0
Högsta byggnadshöjd i meter

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

f1
Tak ska vara av sedum eller annan vegetation

f2
Max 2 våningar

f3
Max 3 våningar (utöver indraget våningsplan)

f4
Max 4 våningar (utöver indraget våningsplan)

f5
Extra våning utöver max antal våningar ska vara indragen minst 3 m från respektive fasadlinje.
Beräkningsgrundande fasad är mot närmaste gata

f6
Flerbostadshus

f7
Flerbostadshus, radhus, kedjehus

f8
Minst 60 % av byggnadsarea per fastighetsarea ska utgöras av lokaler för centrumändamål

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

b3
Byggnad skall uppföras i radonskyddat utförande

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §  PBL

n1
Parkering ska lösas inom kvartersmark. 1 parkeringsplats per bostadsenhet och 2 cykelparkeringar per
bostadsenhet ska anordnas

n2
Marken - Markens höjd över nollplanet ska vara minst 8 meter över havet.
Lägsta höjd på färdigt golv ska vara minst 0,3 m över anslutande mark.

n3
Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras

n4
Endast 70 % av fastighetsarean får hårdgöras

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

m1
Minst en utrymningsväg ska vara vänd från Hallandsvägen

m2
Skyddsräcke mot Inre Kustvägen ska uppföras,  4 kap. 12 §  PBL

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen får laga kraft

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

t1
Markreservat för gång- och cykelbro för allmännyttig trafik

t2
Markreservat för bro för allmännyttig trafik

Strandskydd

a Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Mark inom planområdet som Projekt Hallandsås nyttjat, klassificerats som ”vegetationsyta” (och därmed ämnad för icke
stadigvarande vistelse). Där t ex bostäder avses uppföras behövs fler provtagningar och eventuellt bortschaktning av massor för att
marken ska uppfylla klassificeringen ”känslig markanvändning”, dvs bostäder med långvarig vistelse.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före
grundläggning
PBL2010:900

Riksdagens och Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse ska följas

Katalog: Boverket

Katalogversion: 2017-03-01

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
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 §  PBL

GataGATA
ParkPARK
NaturområdeNATUR

Kvartersmark

Skala: 1:2000 (A1) 1:4000 (A3)

200 meter18016014012080 1006040200
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Behovsbedömning
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Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planchef
Olof Selldén

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
Petersberg, i Hemmeslöv
Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 m.fl,
Plankarta tillhörande detaljplan för

Planområdets läge

Plankarta

Centrum

Entré Båstad

Planområde

Kvartersmark:
Användningen B - Bostäder är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områden för 
olika former av boende av varaktig karaktär.

I planförslaget möjliggörs bostadsbebyggelse i olika former och volymer beroende på plats. Inom 
området mellan Stensån och Hallandsvägen möjliggörs flerbostadshus i 3 till 4 våningar samt en 
indragen våning ovanpå. De högre bebyggelsen mot Hallandsvägen och den lägre mot Stensån. Upp-
skattningsvis möjliggörs drygt 100 bostadsenheter närmast Stensån och 200 bostadsenheter när-
mast Hallandsvägen om byggnation sker enligt illustrationskarta, alternativ 1. Antalet bostadsenhe-
ter inom området närmast Stensån, baseras på en utnyttjandegrad om 30 % byggnadsarea (e2) per 
fastigehetsarea i 3 våningar (plus en indragen våning) respektive 40 % byggnadsarea per fastighet-
sarea (e3), med bostäder i 2 ½ våningsplan närmast Hallandsvägen. Vidare möjliggör planförslaget 
bostäder med en högsta utnyttjande grad om 20 % byggnadsarea per fastighetsarea (e1) i maximalt 
2 våningar (endast flerbostadshus, och/eller radhus, kedjehus) inom kvartersmarken norr om Sten-
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sån. Uppskattningsvis möjliggörs 120 bostadsenheter inom området norr om Stensån om byggna-
tions sker enligt illustrationskartan, alternativ 2).

Privat parkering genom t ex underjordiskt parkeringsgarage ämnat för bostäder närmast Stensån är 
möjligt att genomföra då parkering tillhörande bostäder inryms inom planbestämmelse B. Underjor-
diskt parkeringsgarage är att föredra då miljön i anslutning till bostäderna därmed går att göra mer 
attraktiv och tilltalande.

Användningen C - Centrumverksamheter är en generell användningsbestämmelse som tillåter en 
bred användning. Här ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teat-
rar, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för 
religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lätt-
are former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. 

I planförslaget möjliggörs all form av centrumverksamhet på alla våningsplan närmast Hallandsvä-
gen och Inre Kustvägen.

Användningen C1 - är i denna detaljplan en precisering av användningsslaget Centrumverksamhet, 
dvs Café. I planförslaget möjliggörs café, kiosk eller liknande användning strax norr om Stensån. An-
göring för varutransporter till caféverksamhet kommer på sikt att säkerställas genom en gemensam-
hetsanläggning inom kvartersmark för skola och/eller bostäder (SB). Exakt avgränsning kommer att 
utredas under projekteringen av området.

Användningen E - Tekniska anläggningar är en generell användningsbestämmelse tillämpas för 
områden för tekniskt ändamål, såsom t ex nätstation. Användningsslaget kan användas för både of-
fentliga och privata anläggningar.

I planförslaget möjliggörs nätstationer på tre olika platser för att kunna försörja den nya bebyggel-
sen med el.

Användningen P - Parkering är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områden 
för alla slag av självständiga parkeringsanläggningar. Även de utrymmen som behövs för anläggning-
ens skötsel och till användningen knuten verksamhet räknas hit. Med självständig menas att parke-
ringen inte utgör ett direkt komplement till någon annan användning, exempelvis bostäder, utan att 
fastigheten kan avstyckas för sitt ändamål. (Se även sida 62 angående 3D-fastighetsbildning).

I planförslaget möjliggörs parkeringsgarage (och 3D-fastighetsbildning) både ovan och under mark 
inom område markerat med P.

Användningen S - Skola avses alla slags skolor och andra undervisnings- och forskningslokaler. I 
användningen ingår till exempel förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, högskola, universi-
tet och övrig vuxenutbildning. Även idrottshall, matsal, forskningslokaler, bibliotek, personalkontor, 
skolgård och parkering som hör till skolverksamheten ingår.

I planförslaget möjliggörs exempelvis förskola och skola inom marken norr om Stensån. Inom områ-
det möjliggörs även idrottshall, bollplan, multisportarena och liknande. På illustrationsplanen illus-
treras förskola för cirka 90 barn, skola för cirka 600 elever, idrottshall inkl läktare samt multisporta-
rena, basketplan etc. Enligt Boverkets rekommendation ska förskolebarn ha tillgång till 40 m2 friyta/
barn och skolelever 30 m2/elev. Friytan (beräknat på 90 förskolebarn och 600 elever) dvs exkl ytor 
för byggnader och parkeringar, inom kvartersmarken möjliggörs i planförslaget.
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Placering och utformning
För att skapa ett stadsmässigt gaturum förordas bebyggelse ligga i linje längs Hallandsvägen och 
Inre Kustvägen. Inom mark planlagd för C B P1 (centrumverksamhet, bostäder samt parkering) är 
tillåtna utnyttjandegraden 40% byggnadsarea per fastighetsarean (e3). Högsta tillåtna byggnadshöjd 
respektive nockhöjd är 12 respektive 17 meter. Syftet är att möjliggöra byggnation i 4 våningar samt 
en indragen våning ovanpå (f4). 

Inom mark planlagd för B (bostäder) är tillåtna utnyttjandegraden 30% byggnadsarea per fastighet-
sarean (e2). Högsta byggnadshöjd respektive nockhöjd är 9 respektive 14 m. Syftet är att möjliggöra 
byggnation i 3 våningar samt en indragen våning ovanpå (f3). 

Inom mark planlagd för SB (skola och bostäder) är tillåtna utnyttjandegraden 20% byggnadsarea 
per fastighetsarean (e1). Högsta tillåtna nockhöjd är 8 m för skola och bostäder i högst 2 våningar (f2). 
Högsta tillåtna nockhöjd för idrottshall är 12 meter (e4).

Inom mark planlagd för Café (C1) är den högsta tillåtna nockhöjden 4 meter (vilket i praktiken inne-
bär 1 våning).

Gemensamt för all byggnation inom planområdet är att träkonstruktioner med fördel kan användas 
för att slippa vissa mer komplexa grundläggningsmetoder. En byggnad uppförd med träbjälklag är 
en lättare byggnad än t ex en med betongbjälklag. Ur miljöaspekt är också en träbyggnad bättre. Vid 
byggnation av trähus med träbjälklag krävs ett tjockare bjälklag (i jämförelse med betongbjälklag) 
vilket gör att varje våningsplan blir cirka 20 cm högre.

Syftet med de angivna byggnads- och nockhöjderna samt exploateringsgrad inom planområdet är för 
att knyta an till den befintliga bebyggelsen (samt i viss mån Hallandsås). En högre bebyggelse samt 
en högre exploateringsgrad är möjlig längs Hallandsvägen. Högsta nockhöjd samt exploateringsgrad 
klingar sedan av norr ut mot den befintliga lägre villabebyggelsen. Syftet med de indragna vånings-
planen är att minska upplevd byggnadshöjd från kringliggande fastigheter och gator. Se nedanstå-
ende sektion.

All bebyggelse inom SB, B samt det västra kvarteret C B P1 skall förses med sedum- / vegetationstak. 
Huvudsyftet med tak beklädda med sedum- /vegetation är att förstärka vegetationsstråket längs 
Kustvägen mellan naturområdet på åsen och Stensån. Beroende på hur vegetationstak utformas gyn-
nas exempelvis den biologiska mångfalden, skapar boplats och föda för insekter och pollinering. Ve-
getationstak bidrar även med en viss dagvattenfördröjning, estetiska kvaliteter och en grön karaktär 
till området. Sedum- / vegetationstaken säkerställs genom planbestämmelse, f1.

Utfartsförbud från kvartersmark råder mot Inre Kustvägen, Hallandsvägen samt Kustvägen. De två 
befintliga utfarterna mot Stenhusvägen kommer att kvarstå. Utfarter från kvartersmark mot de två 
nya gatorna inom planområdet (norr och söder om Stensån) kommer att vara möjligt. De två nya 
vägarna har utfart mot Kustvägen och Inre Kustvägen, se illustration och plankarta.

Principsektion, Stensån - Entré Båstad
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& bostadsbe-
byggelse
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Parkering ska anordnas på egen fastighet. För byggnation inom C B P1 kan parkeringar alternativt 
lösas i gemensamt parkeringshus ovan eller under mark.
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Solstudier
Såväl befintlig som ny högre bebyggelse skapar skuggor, vilka mer eller mindre påverkar intilliggan-
de bebyggelse. Bilderna på följande sidor illustrerar sol- och skuggförhållanden vid olika tidpunkter 
på året. Vår- och höstdagjämning är i stort sett likvärdiga avseende skuggbildning varvid enbart vår-
dagjämning redovisas här. Skuggor från befintlig eller planerad vegetation är ej med i skuggstudien.

Ny bebyggelse, enligt alternativ 1
Vårdagjämning:
Skuggor från befintlig eller planerad vegetation är ej med i skuggstudien.

Vårdagjämning, 09.00 Vårdagjämning, 11.00

Vårdagjämning, 13.00 Vårdagjämning, 15.00

Vårdagjämning, 17.00 Vårdagjämning, 19.00

Stensån

Hallandsvägen

K
ust

vä
ge

n

Inre kustvägen
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Midsommar, 09.00 Midsommar, 11.00

Midsommar, 13.00 Midsommar, 15.00

Midsommar, 17.00 Midsommar, 19.00

Ny bebyggelse enligt alternativ 1
Midsommar:
Skuggor från befintlig eller planerad vegetation är ej med i skuggstudien.

Skuggmässigt bedöms planförslaget ej påverka befintlig bebyggelse.

Beroende på placering av de nya byggnaderna inom planområdet kan det uppkomma skuggmässig 
påverkan. Dock bedöms eventuell påverkan acceptabel eftersom planförslaget överensstämmer med 
intentionen i översiktsplanen samt Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta och bebygga kol-
lektivtrafiknära mark i anslutning till befintlig bebyggelse.

Stensån

Hallandsvägen

K
ust

vä
ge

n

Inre kustvägen
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Mark, vatten och vegetation
Användning 
Allmän plats-mark
Användningen GATA - Gata användas för gator som främst är avsedda för trafik inom en tätort eller 
för trafik som har sitt mål vid gatan. Det handlar om allt ifrån villagator till stadsgator. I användning-
en ingår lokalgator, industrigator, bussgator, gågator och gångfartsområden. I vissa fall kan även det 
som tidigare benämndes huvudgata ingå om de har karaktären av en stadsgata. Gatuparkering ingår 
och normalt förekommer cykeltrafik på körbanan men också separata cykelvägar kan ingå. Det kan 
även vara möjligt att anlägga en gång- eller cykeltunnel under gatan om platsen medger det.

I planförslaget avses del av de befintliga gatorna Kustvägen, Hallandsvägen samt Stenhusvägen plan-
läggas som GATA. Även de nya gatorna norr och söder om Stensån avses planläggas som GATA. Inom 
GATA ska trädallé uppföras. Dock avses gatuparkering ej inom gatumarken. Parkering ska ske inom 
kvartersmark.

På Kustvägen som planläggs som GATA möjliggörs en bro över Stensån för både bilar, cyklister och 
fotgängare etc, vilket regleras med planbestämmelsen t2 - Markreservat för bro för allmännyttig tra-
fik. Se plankarta.

Användningen PARK - Park innefattar alla typer av parker och grönområden som helt eller delvis 
är anlagda. En park är inte avsedd för bebyggelse, men komplement som behövs för platsens skötsel 
och bruk ingår i användningen. Som komplement räknas bland annat förvaringsmöjligheter kopplat 
till parkens service- och skötselbehov, gång- och cykelvägar, planteringar, mindre lekplatser, mindre 
ytor för idrott, scener, kiosker, toaletter med mera.

I planförslaget avses mark i anslutning till gator och andra gångstråk planläggas som PARK. Inom 
PARK-områdena möjliggörs exempelvis trädalléer och annan mer stadsmässig plantering, busshåll-
plats samt gång- och cykelbanor.

Användningen NATUR - Natur innefattar alla typer av friväxande natur. I användningen ingår även 
mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets använd-
ning. Det kan till exempel vara anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och cykelvägar eller utrym-
men för omhändertagande av dagvatten (så kallade fördröjningsmagasin). Dessa komplement ingår 
i användningen oavsett om de redovisas som egenskapsbestämmelser eller inte.

I planförslaget avses naturområde längs Stensån samt i anslutning till Hemmeslövssjön. Inom NA-
TUR-områdena möjliggörs exempelvis gångstig, motionsslinga, gång- och cykelväg samt fördröj-
ningsmagasin för dagvatten.

Kvartersmark
Användningen W - Vattenområde är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för 
områden som ska vara öppet vatten och vatten med mindre anläggningar där karaktären öppet vat-
ten avses att bibehållas.

I planförslaget planläggs Stensån samt Hemmeslövssjön som vattenområde.

Över Stensån möjliggörs två stycken gång- och cykelbroar, vilket regleras med planbestämmelsen 
t1 - Markreservat för gång- och cykelbro för allmännyttig trafik. Se plankarta.
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Mark och vegetation
Med anledning av tidigare gjorda utredningar (se bland annat sida 32) angående grundvattenförhål-
landen och översvämningsrisk ska kvartersmarkens höjd över nollplanet vara (minst) 8 meter. 

Lägsta höjd på färdigt golv ska vara minst 0,3 m över anslutande gata. Kompletterande kontroll av 
eventuell förekomst av organisk jord under schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före 
grundläggning.

Enligt rekommendation i Geotekniskt PM samt Markteknisk undersökningsrapport, Hemmeslöv 
6:2 m.fl, Petersberg i Båstad (Sigma 2018-10-10) ska byggnader uppföras i radonskyddat utförande.

Minst 30% av fastighetsarean inom kvartersmark söder om Stensån och minst 50 % av fastighetsa-
rean inom kvartersmark norr om Stensån ska möjliggöra infiltration av dagvatten. Dvs 30 respektive 
50 % av fastigheten får ej bebyggas eller hårdgöras med exempelvis asfalt eller plattor. Så kallat 
armerat gräs, singel, trätrall eller annat genomsläppligt material är ok. Även om grundvattnet under 
delar av året står högt vilket gör att endast små mängder dagvatten infiltreras får man långsammare 
flöde och en viss rening av dagvatten när mängden hårdgjord yta begränsas.

Ovanstående grundläggning samt höjdsättning säkerställs genom planbestämmelser på plankarta.

Med anledning av tidigare gjorda utredningar samt Swecos sammanställning (2017-05-26) där mar-
ken som Projekt Hallandsås nyttjat, klassificerats som ”vegetationsyta” (och därmed ämnad för icke 
stadigvarande vistelse) kan det där t ex bostäder avses uppföras behöva göras fler provtagningar och 
eventuellt bortschaktning av massor för att marken ska uppfylla klassificeringen ”känslig markan-
vändning”, dvs bostäder med långvarig vistelse - vilket påtalas under rubriken Upplysning på plan-
karta.

Allmän plats
Andelen allmän plats ökar i förhållande till nu gällande detaljplaner. Marken utgörs av totalt cirka 
159 400 m2 allmän plats-mark. (GATA: cirka 18 600 m2, NATUR cirka 133 100 m2 samt PARK cirka 
7500 m2.)

Massbalansering
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.

I möjligaste mån ska markmassor hanteras och fördelas inom planområdet eller i dess närhet. Even-
tuella överblivna massor kan placeras i naturområdet. Där kan kullar och höjdryggar skapas. Dessa 
kan fungera som lekfulla naturelement samtidigt som de har bullerreducerande effekt.

Vattenområden/Strandskydd
Gällande detaljplan är framtagen enligt den äldre plan- och bygglagstiftningen (PBL 1987:10) och 
något strandskydd gäller inte för planområdet idag. I och med aktuellt planarbete återinförs strand-
skyddet som då kommer att behöva upphävas på kvartersmark. Enligt PBL 4 kap. 17 § får kommunen 
i detaljplan upphäva strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 



47

Samrådshandling 2019-05-24
Hemmeslöv 6:2 m.fl, Petersberg, i Hemmeslöv, Båstad

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtliv.

Detaljplaneförslaget bedöms inte påverka tillgänglighet till varken Stensån eller Hemmeslövssjön 
negativt utan snarare positivt då planförslaget möjliggör nya gångslingor i anslutning till både å och 
sjö samt bro över Stensån inom mark som till stora delar är igenvuxet med tät vegetation och otill-
gängligt.

Området söder om Stensån saknar idag till stor del rekreationsvärde på grund av dess otillgänglig-
het. Det viktigaste för allmänheten i aktuellt planförslag är att marken närmast Stensån och Hem-
meslövssjön hålls tillgänglig. Genom att reglera ett område på minst 40 m på vardera sida om Sten-
sån och Hemmeslövssjön kan allmänhetens tillgång till strandområdet säkras och strandskyddets 
syfte ändå uppfyllas.

Inom planområdet ingår Hemmeslövssjön och del av Stensån som i Ekologigruppens naturvårdsin-
ventering klassificerats som 3 (område med påtagligt naturvärde), se sida 28. Inga naturtyper som är 
hotade, bedöms särskilt skyddsvärda eller utgör livsmiljö för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart 
bedöms beröras. Detaljplaneförslaget bedöms försämra livsvillkoren något för djur- och växtarter, 
men med hänsyn till att planen är ett projekt i ett kollektivtrafiknära läge, med möjlighet till ett 
område för ekologisk och social hållbarhet som förtätar Båstad, så bedöms strandskyddet vara mo-
tiverat att upphävas.

Även ruderatmarksområdet söder om Stensån, som tidigare höll schaktmassor från Hallandsåsens 
tunnelbygge, har klassificerats som ett område med påtagligt naturvärde (3), se sida 28, med anled-
ning av att en relativt stor blomrikedom förekomster av flera naturvårdsarter. De flesta arterna  som 
är knutna till ruderatmarken är beroende av kontinuerlig störning av marken och kommer försvinna 
i takt med att området växer igen. Marken (dvs ruduratmarken) bedöms därmed ofrånkomligt att 
förändras över tid - vare sig det växer igen eller byggnation uppförs.

Mark inom planområdet som klassificerat som område med visst naturvärde (4) kommer delvis ian-
språktas av byggnation.

I enlighet med Miljöbalken 7 kap. 18 c § bedöms följande särskilda skäl föreligga enligt punkt 1, 2 
och 5. 

1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
- Marken har delvis varit ianspråktagen av Projekt Hallandsås sedan mitten av 1990-talet och inkräk-
tar inte på strandskyddets syften då det fortfarande kommer vara möjligt att röra sig längs Stensån.
2. område som ”genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen” 
5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet”
-Enligt prop. 2008/09:119 är en kommuns behov av tätortsutveckling ett exempel på en sådan åt-
gärd som kan utgöra ett angeläget allmänt intresse, förutsatt att den planerade åtgärden långsiktigt 
kan ge fördelar för samhället.
För Båstad bedöms det vara ett angeläget allmänt intresse att den nya bebyggelsen i anslutning till 
stationen tillåts växa ihop med det befintliga Båstad. Den tätortsutveckling som kan ske inom detta 
område går inte att ersätta med bebyggelse på någon annan plats i Båstad, stöd för detta finns i kom-
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munens översiktsplan samt i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

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. 

Geotekniska förhållanden

Grundläggning delområde 2 och 3, norr respektive söder om Stensån
Grundläggning föreslås utföras med plintar ner till jord med hög relativ fasthet, alternativt pålar. 
Lättare konstruktioner kan grundläggas med platta på mark. All organisk jord ska schaktas bort un-
der samtliga konstruktioner (inklusive deras lastspridning) innan grundläggning utföres.

Grundläggning med pålar kan främst bli aktuellt vid byggnation med flytande golv, tex miljöhus där 
stommen är pålad medan golvet utgörs av en asfalterad yta där sättningstoleransen är högre. Pålning 
kan även krävas då grundläggning med plintar inte är tillräcklig eller där plintdjupet blir ekonomiskt 
sett ohållbart.

Stabilitet
Översiktliga stabilitetsundersökningar har utförts för byggnation av de planerade dagvattendam-
marna inom och i anslutning till planområdet och som är planerade delvis innanför ett säkerhetsav-
stånd om 25-30 m från Stensån. (De som är belägna innanför säkerhetsavståndet är belägna utanför 
detta planområde. Den damm som planeras inom detta planområde är belägen utanför säkerhetsav-
ståndet).

Beräkningarna visar att planerade dagvattendammar uppfyller stabilitetskraven, och kan således 
byggas. Vid större förflyttningar eller lastfall ska omvärdering, av nu utförd undersökning, ske.

Vibrationsalstrande aktiviteter samt erosion, speciellt i kombination med vatten, ska beaktas då om-
rådet innehåller erosionsbenägna jordar.

Geoteknisk undersökning, Sigma Civil - delområde 2 och 3

Sammanfattningsvis har Sig-
ma Civil utredning (daterad 
2018-10-10, se även sida 30) 
kommit fram till följande an-
gående grundläggning och sta-
bilitet:

Rekommendationer
Förutsättningarna för grund-
läggningsrekommendationer 
baseras på föreslagen utbygg-
nad med lättare huskonstruk-
tion om maximalt 4 våningar i 
byggnadshöjd. För större laster 
alternativt högre byggnadshöj-
der, rekommenderas en omvär-
dering av eventuellt behov av 
förstärkt grundläggning.
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Geohydrologi
En geohydrologisk utredning har tagits fram av WSP (PM Geohydrologisk utredning, Hemmeslöv 
6:2 samt del av 5:9 m.fl. 2019-04-09) Syftet med utredningen var att bedöma eventuell påverkan 
på grundvattenförhållanden, dels i ett kort perspektiv (byggskede) och dels i ett långsiktigt per-
spektiv. Fokus i utredning var huruvida påverkan på Hemmeslövssjön kan uppkomma som följd av 
exploateringen. 

Sammanfattningsvis konstateras att:
• Planerad exploatering inom planområdet Petersberg bedöms inte inverka på vattennivån i 

Hemmeslövssjön, varken i ett kort eller långt tidsperspektiv.
• En viss grundvattensänkning förutsätts kunna uppkomma under kortare eller längre tid inom 

exploateringsområdet som följd av exploateringen. Sådan grundvattensänkning kan i prin-
cip alltid utföras på sådant sätt att skadlig omgivningspåverkan undviks. Mindre grundvat-
tensänkning bedöms inte medföra skada på omgivande områden utanför planområdet medan 
större långvarig grundvattensänkning bör bedömas från fall till fall. Om risk för skadlig omgiv-
ningspåverkan kring en planerad avsänkning bedöms föreligga ska skyddsåtgärder vidtas så 
att skada undviks.

• Det bedöms inte finns några sakliga skäl att i planbestämmelser införa restriktioner mot grund-
vattensänkning. Detta regleras redan i gällande lagstiftning i erforderlig omfattning.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Bjärehalvön har varit bebodd i tusentals år och spåren av bygdens tidigare invånare kan upptäckas 
nästan överallt. Inom planområdet finns inga registrerade 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
Den nya bebyggelsen kommer att generar en ökad mängd trafik av olika trafikslag. ÅF Infrastructure 
AB har tagit fram en trafikutredning baserat på olika skisser och scenarier på hur området skulle 
kunna bebyggas. (Trafikutredning Hemmeslöv 6:2 m.fl. Petersberg, i Båstad, 2019-03-14). Syftet 
med utredningen var att utvärdera de olika förslagen utifrån ett trafikperspektiv. I utvärderingen in-
gick att uppskatta vilken trafik som alstras om de olika planförslagen genomförs, samt att föreslå åt-
gärder för att avhjälpa identifierade brister i de olika förslagen och föreslå principiella utformningar 
för anslutningar till det omgivande vägnätet.

Skissförslagen har utvärderats för respektive trafikslag: gång-, cykel-, kollektiv- samt biltrafik.

Av de sammanlagt tio studerade alternativen bedöms Alternativ G2 vara det bästa följt av Alternativ 
G1 och Alternativ F2. Alternativ I1 och Alternativ I2 bedöms inte vara genomförbara ur ett framkom-
lighetsperspektiv. Alternativ G1 och G2 redovisas på de följande sidorna. (Värt att notera är att både 
förslag G1 och G2 illustreras med en förbindelse med ny bilväg norr om Stensån till Solvägen - vilket 
inte görs möjligt i planförslaget.) 

Utredningen har baserats på antagande gällande uppskattningsvis 200-240 bostadsenheter, 200 
kontorsarbetsplatser, 300 besökare till handel, förskola med 90 barn, skola med 600 elever, idrotts-
anläggning med cirka 100-300 utövare per dag samt odlings- och rekreationsområde med cirka 40 
besökare per dag.

Tabeller och figurer nedan visar den trafikmängd en utbyggnad enligt planförslaget beräknas inne-
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bära, dvs exklusive befintlig trafikmängd.

I Tabell 8 och Figur 20 (se nedan) redovisas beräknade fordonsrörelser (bilar) i det nya och befint-
liga vägnätet om alternativ G1 genomförs. Kustvägens södra del får mest trafik, uppemot 1 000 for-
donsrörelser per dygn och i de mest belastade delarna mer än 200 nya fordonsrörelser i maxtimmen. 
Av korsningarna belastas framförallt de nya anslutningarna mot Kustvägen av alstrad trafik.

K
us

tv
äg

en Stensån

Hallandsvägen/väg 105

Inre Kustvägen

Ny gata i norra omr

Ny gata i södra omr.
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I Tabell 9 och Figur 22 (se nedan) redovisas beräknade fordonsrörelser (bilar) i det nya och befint-
liga vägnätet om alternativ G2 genomförs. Kustvägen och den nya gatan i södra delen av området får 
flest nya fordonsrörelser, uppemot 600 per dygn och fler än 100 fordonsrörelser i maxtimmen i den 
mest belastade delen av gatan. Av korsningarna blir anslutningen mellan Inre Kustvägen och den nya 
gatan i södra delen av området mest belastad.

K
us

tv
äg

en

Hallandsvägen/väg 105

Inre Kustvägen

Ny gata i norra omr

Ny gata i södra omr.

Stensån

ÅF konstarerar även i sin utredning (gällande alla skissförslag) att om den nya gatan norr om Sten-
sån görs om till återvändsgata (vilket föreslås i detta planförslag) kommer Kustvägens södra del, 
Hallandsvägen att belastas av en ökad trafikmängd. Anledningen till att den gatan norr om  Stensån 
utformas till återvändsgata är för att undvika att mer trafik på gatorna norr om planområdet (t ex 
Solvägen) samt att göra skolmiljön trafiksäkrare.

Den nya stadsdelen bidrar till att binda samman centrala Båstad med den nya järnvägsstationen i 
Hemmeslöv. Området har en stark koppling och närhet till kollektivtrafikknutpunkter, verksamhets- 
och serviceområden och till centrala Båstad med arbetsplatser och verksamheter. Området bedöms 
också vara särskilt lämpligt för pendling till andra kommuner med närhet till järnvägsstation samt 
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E6:an. Med rätt planeringsmetoder och åtgärdsprogram för hållbart resande bedöms området kunna 
bidra till att stärka Båstads profil och övergripande mål om hållbar utveckling.

Av de sammanlagt tio studerade alternativen bedöms Alternativ G2 vara det bästa följt av Alternativ 
G1. Detta planförslag möjliggör den bästa trafiklösningen för området i sin helhet.

Parkering
Parkering för såväl bilar som cyklar ska i första hand ske på den egna fastigheten inom kvartersmark. 
För besökare till café-verksamheten (C1) möjliggörs och förordas dock samutnyttjad parkering inom 
kvartersmark avsedd för skola och/eller bostäder (SB). Parkeringsbehovet kan med fördel lösas ge-
mensamt för flera fastigheter genom underjordiskt garage eller parkeringshus.

Båstads kommun har i dagsläget ingen parkeringsnorm. I detta planförslag möjliggörs parkering 
inom kvartersmark (exempelvis B-Bostäder, S-Skola, C-Centrum). Planförslaget möjliggör även sepa-
rat parkeringshus (P-Parkering) ovan mark alternativt i  underjordiskt parkeringsgarage längs Hal-
landsvägen - vilket kan vara att föredra för att på ett så yteffektivt sätt som möjligt tillskapa många 
parkeringsplatser.

Exakt behov av antal parkeringsplatser styrs till stor del av vilket typ av verksamhet som kommer att 
realiseras (Bostäder/Centrumverksamhet) och är en fråga som kommer att hanteras vid bygglovgiv-
ning.

Ängelholm och Helsingborg har en parkeringsstrategi  respektive norm som innebär 18 respektive 
21,5 parkeringsplatser / 1000 m2 BTA (Bruttototalarea) centrumverksamhet vilket kan vara vägle-
dande för denna detaljplan. Laholms kommun har en parkeringsnorm som anger 2 cykelplatser / 
bostadsenhet. För kontor, handel eller restaurang anger deras norm 8, 19 respektive 31 cykelparke-
ringsplatser / 1000 m2 BTA (Bruttototalarea) - vilket också kan vara vägledande för denna detaljplan.

Exakt antal parkeringsplatser för bostäder är beroende på hur planområdet byggs ut både inom 
B-Bostäder samt C-Centrum. Dock krävs minst 1 parkeringsplats för bilar samt 2 parkeringsplatser 
för cyklar per bostadsenhet. Planområdet i sin helhet bedöms kunna inrymma totalt 200-250 bo-
stadsenheter, vilket i praktiken innebär lika många parkeringsplatser för bilar samt det dubbla för 
cyklar. Parkeringsplatser kan med fördel förses med laddstolpar för el-bilar. Cykelparkering ska vara 
lättillgänglig vare sig det handlar om platser utomhus eller inomhus. Kommunen ser också gärna att 
platser anordnas på fastigheten för bl a cykelkärror och laddning av elcyklar.

Ett maximalt nyttjande av byggnadsarea per fastighetsarea (dvs 40%, e3) inom C- Centrum innebär 
uppskattningsvis cirka 10 800 m2 byggnadsarea. Bygger man i två plan innebär det 21 600 m2 BTA 
(Bruttototalarea). 

Baseras utbyggnaden på ovanstående BTA (inom C) samt en norm på 20 parkeringsplatser / 1000 m2 
BTA innebär det att cirka 430 parkeringsplatser för bilar kommer att krävas. Beroende på vilket typ 
av verksamhet inom C-Centrum (kontor/handel/restaurang) som realiseras antas 400 parkerings-
platser för cykel att krävas. (Summan 400 cykelparkeringar baseras på 19 cykelparkeringar x 21000 
m2 BTA).

Vid en utbyggnad av skola ska  både bil- och cykelparkering dimensioneras utefter bland annat upp-
skattat antal elever, pedagoger m.fl. i förskola och/eller grundskola. Vid en utbyggnad av en förskola 
för 90 barn samt skola (F-9) för 600 elever beräknas 18 respektive 44 pedagoger jobba inom verk-
samheten plus annan personal såsom personal inom städ, kök etc. (Beräkningen baseras på: förskola 
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2 pedagoger/10 barn, skola 0,72 pedagoger/10 elever). Illustrationskartan redovisar 24 respektive 
50 parkeringsplatser. Möjlighet till utökning finns. Inom skolområdet redovisas även yta för  cirka 
400 cykelparkeringar (cirka 640 m2). (Beräkningen baseras på Boverkets dimensioneringsprincip, i 
skriften ”Gör plats för cykeln” mars 2010)  vilket innebär 30-33 m2 / 20 cyklar.)

Enligt SCB (2016) är biltätheten i Båstads kommun 475 bilar / 1000 invånare vilket är aningen högre 
än t ex Ängelholm (451 bilar / 1000 invånare), men biltätheten är lägre än i Laholms kommun (484 
bilar/1000 invånare).

Med anledning av planens flexibilitet där bland annat separat parkeringshus/underjordiskt parke-
ringsgarage möjliggörs samt planområdets centrala och kollektivtrafiknära läge bedöms parkerings-
behovet för såväl bilar som cyklar kunna tillgodoses.

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
En utbyggnad av planförslaget innebär att nya gång- och cykelbanor anläggs och knyter an till be-
fintligt gång- och cykelnät både i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Enligt trafikutredning (Hem-
meslöv 6:2 m.fl. Petersberg, i Båstad, ÅF Infrastructure AB, 2019-03-14), bör cykelöverfarter byggas 
i anslutning till cirkulationsplatser. Längs gång- och cykelstråken kommer belysning att uppföras 
vilket främjar trygghet för såväl fotgängare och cyklister. Inom NATUR-området avses gångslingor 
att anordas. Se även illustrationskarta, sida 42. Exakt utformning och placering av såväl trafiksäkra 
övergångar, gång- och cykelbanor, gångslingor etc kommer att studeras under projektering och i 
samråd med berörda sakägare samt Trafikverket. Planförslaget möjliggör flera olika utformningar 
och principer.

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.
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Inom området medges en variation i typ av bostadsbebyggelse vilket kan möjliggöra olika boende- 
och  upplåtelseformer. Bebyggelsen tillsammans med områdets läge invid fina rekreativa miljöer och 
goda kollektiv kommunikationer gör att en människor med olika önskemål, preferenser och ekono-
miska förutsättningar bedöms kunna bo här. 

Området har vidare goda förutsättningar för vardagsmotion, både som en del av en pendlingsresa 
och som en separat fysisk aktivitet. Topografin ger goda förutsättningar för att gå eller cykla vid var-
dagsresor och goda kollektivtrafikförbindelser gör det möjligt för alla, oavsett ålder och kön, att få 
ihop det dagliga livet.

Risk
Den samlade bedömningen (enligt Tyréns utredning ”Riskhänsyn i planering, 2011-12-20) bygger 
på individrisk från väg samt järnväg, hur långt urspårande tåg når samt konsekvenserna av olyckor 
med de farligt gods-klasser som dominerar.

Risknivån är i vissa fall fullt acceptabel och i vissa fall acceptabel under förutsättning att riskreduce-
rande åtgärder vidtas, se nedan.

Individrisken orsakad av järnväg (baserad på prognoser för år 2030) är acceptabel, och att betrakta 
som låg med anledning av att planerad bebyggelse kommer att vara belägen minst 150 m från spår. 
Bullervall minskar riskerna ytterligare. (Se även ”Detaljerad riskanalys med avseende på risker med 
farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura”.)

Individrisken orsakad av väg 115 (Hallandsvägen) är även den acceptabel. Det är eftersträvansvärt 
med ett bebyggelsefritt avstånd om några tiotal meter, oavsett risknivå. Aktuell bebyggelse längs 
Hallandsvägen (inom rubricerad detaljplan) är belägen 17-18 m från väg. Dock ska ett skyddsräcke 
uppföras mot Inre Kustvägen. Dock är räddningstjänstens tillgänglighet god och möjligheten till ökad 
genomfartstrafik starkt begränsad då väg 115 enbart leder till Båstad, Torekov samt närområde.

Följande åtgärder behövde enligt Tyréns utredning säkerställas och beaktas i det fortsatta arbetet  
(med detaljplan 1642, dvs området söder om Hallandvägen) och reglerades med bestämmelse på 
plankartan:
(avstånd mäts från vägkant för genomfartstrafik)

• Byggnaders fasad ska vara placerad minst 15 m från väg 115.
• Entréer till butiker ska ej förläggas inom ett avstånd om 30 m från väg 115.
• Dörrar tillåts i riktning mot väg 115, dock ska publika delar kunna utrymmas i annan riktning. 

Detta innebär exempelvis att verksamheters kontor och lager kan ha ingång i riktning mot väg 
115, samt att butikerna kan ha en, men inte samtliga, utrymningsvägar i riktning mot väg 115.

• Fasad inom 30 m från väg 115 uppförs obrännbar (d.v.s. lägst klass A2-s 1, d0). Med aktuellt 
förslag på bebyggelse innebär detta krav på kortsida samt del av långsidor. Brandklassad fasad 
krävs ej.

Det kan finnas andra åtgärder som ger lika bra skydd mot risker. Till exempel kan butiksentréer pla-
ceras närmre väg 115 om de skärmas med obrännbara skärmar av lämplig storlek. Om oberoende 
riskutredare visar att lika bra skydd mot risker kan uppnås får åtgärderna ovan bytas ut.
Med anledning av ovanstående bedöms följande åtgärder relevanta för ny bebyggelse norr om / 
längs med Hallandsvägen. Åtgärderna säkerställs med planbestämmelse på plankartan alternativt 
regleras vid bygglovprövning:
• Byggnaders fasad ska vara placerad minst 15 m från väg 115 (Hallandsvägen) (regleras på plan-

karta med prickmark)
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Samrådshandling 2019-05-24
Hemmeslöv 6:2 m.fl, Petersberg, i Hemmeslöv, Båstad

• Placering av entréer regleras i bygglov
• Minst en utrymningsväg ska vara vänd från Hallandsvägen (reglera med planbestämmelse m1)
• Skyddsräcke mot Inre Kustvägen ska uppföras (regleras med planbestämmelse m2)
• Brandklassad fasad regleras vid bygglov. (Fasad mot Hallandsvägen närmare än 30 m ska uppfö-

ras brandskyddad)

Hälsoskydd
Centrumverksamheter i form av t ex restaurang och handel kan ge upphov till olägenheter till när-
boende i form av lukt, buller eller vibrationer. Fläktar, kompressorer, ventilation, trafik/transporter  
och avfallshantering ska vara ordnat så att inga olägenheter uppstår till omgivningen. Skyltar, belys-
ning, bilstrålkastare och liknande får inte orsaka ljusstörningar för närboende.

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

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

På grund av planområdets närhet till Inre kustvägen, Hallandsvägen och till viss del Västkustbanan  
är delen närmast Hallandsvägen och Inre kustvägen utsatt för bullerpåverkan. För att klargöra bul-
lerförhållandena har beräkningar genomförts dels i samband med detaljplaneläggningen av mark 
i anslutning till Hallandsvägen och Inre kustvägen. (Bullerutredning avseende detaljplan för Inre 
Kustvägen Båstad, Vectura 2011-11-24. Beräkning av utomhusbuller för utbyggnad av bostäder 
och verksamheter vid Båstads nya station, ÅF-Infrastructure AB, 2013-12-18).

Nedan visas en Översiktlig bullerberäkning för järnvägstrafik och vägtrafik. I bullerberäkningen tas 
hänsyn till byggnation mellan Inre Kustvägen och Västkustbanan med.
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Hallenborgs gata 4
211 74 Malmö
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Datum: 2013-09-06
 Projekt nr 574691
Bilaga 574691A012

Båstad kommun

Översiktlig bullerberäkning
för järnvägstrafik och
vägtrafik.

Situation med industrilokaler
mellan Inre kustvägen och järnväg.

Ekvivalent ljudnivå Leq
i dB(A)*

< 35
35 <= < 40
40 <= < 45
45 <= < 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <=

Bullerriktvärde vid fasad LAeq 55 dBA

Nya och befintliga bullervallar vid
järnväg, 3 meter över räls.

Bullerskydd vid broar 2 meter
över räls.

Symboler
Vägmitt

Vägyta

Bro

Bullerskydd

Järnväg

Bostad

Industri

Frifält fasad

Bilaga 574691A008
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ÅF Ljud och Vibrationer
Hallenborgs gata 4
211 74 Malmö
Tel: +46 10 505 52 14
E-post: frank.andersson@afconsult.com
www.afconsult.com
www.soundandvibration.se

Datum: 2013-09-06
 Projekt nr 574691
Bilaga 574691A012

Båstad kommun

Översiktlig bullerberäkning
för järnvägstrafik och
vägtrafik.

Situation med industrilokaler
mellan Inre kustvägen och järnväg.

Ekvivalent ljudnivå Leq
i dB(A)*

< 35
35 <= < 40
40 <= < 45
45 <= < 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <=

Bullerriktvärde vid fasad LAeq 55 dBA

Nya och befintliga bullervallar vid
järnväg, 3 meter över räls.

Bullerskydd vid broar 2 meter
över räls.

Symboler
Vägmitt

Vägyta

Bro

Bullerskydd

Järnväg

Bostad

Industri

Frifält fasad

Bilaga 574691A008

Översiktlig bullerberäkning för järnvägstrafik och vägtrafik, ÅF-Infrastructure  AB, 2013-12-18
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Resultatet från de båda utredningarna har sedan sammanvägts för att beskriva den samlade buller-
påverkan från tåg- och vägtrafik. Det sammanvägda resultatet visar att ekvivalent ljudnivå 60 dBA 
riskerar att överskrids för vissa av de föreslagna lägenheterna i byggnader längs Hallandsvägen och 
Inre Kustvägen men att det med kompenserande åtgärder såsom val av planlösningar, placerings av 
byggnader och bullerskyddande utformning/lösningar finns goda förutsättningar att åstadkomma 
boendemiljöer med goda ljudförhållanden.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet är beläget i anslutet till befintligt elnät. I intilliggande gator och grönområde finns dist-
ributionsledningar för natur- och biogas. Detta innebär att gas kan vara ett energialternativ.

Båstads Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Båstads kommuns 5 lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och ekosys-
tem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med bland 
annat målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör byggnation kollektivtrafiknära och i direkt 
anslutning till bland annat rekreations- och naturområde, gång- och cykelbana, vilket främjar såväl 
tillgänglighet som folkhälsa.

El, telefoni och fiber
El, telefoni och fiber avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. 3 nya nätstationer, för el, möjlig-
görs inom planområdet.

Dricks- och spillvatten
Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. I Inre kustvägen och 
Hallandsvägen går ledningar för vatten och spillvatten. För ledningar inom kvartersmark ansvarar 
fastighetsägare. En VA-utredning kommer att tas fram under planprocessen.

Brandvattenförsörjning
Brandposter finns placerade i anslutning till planområdet. Flödet bedöms vara tillräckligt men NSVA 
kan inte garantera ett visst tryck. Brandvattenförsörjningen för planområdet ska utformas i samråd 
med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och  Avlopp AB) och Räddningstjänsten.

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 infiltrera dagvatten lokalt i större omfattning utan det ska 
till stor del ledas till Stensån och vidare till havet. Avrinningen ska ske genom ett trögt system där 
vattnet fördröjs och renas i området genom dammar och svackdiken.

NSVA har med anledning av detta planförslag samt ny detaljplan för Hemmeslöv 5:9, dvs marken 
strax öster om Inre Kustvägen i anslutning till rondellen, tagit fram ett PM (Dagvattenflöden till Sten-
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sån från fastighet Hemmeslöv 5:9, 2018-10-25) för att se över hur dagvattenhanteringen för de två 
planområdena kan samordnas.

I PM’et föreslås olika dammar inom marken mellan Stensån och Hallandsvägen. Damm alternativt 
dammar intill Stensån och Inre Kustvägen avses ta hand om dagvatten för ny dpl öster om Inre Kust-
vägen samt denna detaljplan. (Alternativt kan ett dessa två fördröjningsmagasin slås samman). Hu-
vudsaken är att kapacitet att ta hand om dagvattnet för de båda planområdena finns. Detta/dessa 
fördröjningsmagasin är belägna utanför denna detaljplan. Ytterligare ett fördröjningsmagasin avses 
förläggas inom NATUR-marken strax söder om Stensån (dvs inom planområdet). Efter fördröjning av 
dagvattnet avses dagvattnet släppas ut i Stensån.

NSVA:s bedömning är dagvattenflödet från exploateringsområdena inte kommer att påverka vatten-
nivån i Stensån, däremot är det fördelaktigt ur reningssynpunkt att släppa ett lite större flöde än vad 
som står i betänkandet för regleringsföretaget (1 l/s*ha).

Dagvatten från planområdet norr om Stensån avses renas och fördröjas i fördröjningsmagasin norr 
om Stensån för vidare avledning till Hemmeslövssjön och därefter vidare till Stensån för att ledas 
vidare till havet. Under den fortsatta planprocessen kommer en VA-utredning att tas fram för att 
säkerställa genomförande, teknik och kapacitet.

Föroreningar i dagvatten påverkas av markanvändningen i ett område. Från trafikintensiva områ-
den och parkeringar kommer främst tungmetaller. Centrumområden med mycket trafik och stor an-
del hårdgjord yta bidrar till mer föroreningar än t.ex. ett villakvarter. Val av material till byggnader, 
tak och lyktstolpar kan minska föroreningsbelastningen i dagvattnet. 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 mer estetiskt tilltalande utformning samt ekosys-
temtjänster.

Höjdsättning
Marknivå inom så kallad kvartersmark, (B, C, C1, P1, S) inom planområdet, avses höjas till + 8 möh 
(meter över havet). Inom planområdet är det viktigt att skapa avledningsvägar för dagvattnet så att 
det vid kraftiga regn inte orsakar skador på bebyggelsen. Höjdsättningen av området och bebyg-
gelse är ett viktigt redskap för detta och huvudprincipen är att tomtmark ska anläggas högre än 
anslutande vägbanor och grönytor. Parkerings- och grönytor och gator kan därmed användas som 
översvämningsytor och sekundär avrinningsväg vid extrem nederbörd.

Dikningsföretag (även kallat regleringsföretag)
Dagvatten kommer efter fördröjning och rening att avledas från planområdet till Stensån vidare till 
havet. Ett utökat utsläpp av dagvatten till Stensån är ofrånkomligt och kommer att hanteras genom 
ett tillstånd från Stensåns Regleringsföretag. 

Planområdet ska omfattas av verksamhetsområde för dagvatten. När verksamhetsområde för dag-
vatten ligger inom båtnadsområdet är kommunen delägare i dikningsföretaget. 

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.
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Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Bland annat bör avfallsutrustning för fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är minst 
5,5 m bred).

Vid byggnation i form av t ex flerbostadshus  förordas gemensamt avfallsutrymme. Likaså förordas 
samordnad sophantering för caféverksamhet (C1) samt skola, alt bostäder, (S B) norr om Stensån. Var 
ett avfallsutrymme ska placeras måste noga övervägas vid projektering. Närhet till bostäder, skola, 
trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen. Byggare 
uppmanas ta kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt stadie för planering av 
avfallshantering.

Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

God bebyggd miljö, sociala värden och vardagsmotion
De positiva effekterna av föreslagna förändringar innefattar ökade möjligheter till kvarboende och 
inflyttning genom ett utökat utbud av bostäder, förutsättningar för ett ökat utbud av såväl offentlig 
som kommersiell service.

Intentionen med planförslaget är att stärka och skapa en så kallad blandstad och därmed bl a främja 
social hållbarhet genom att blanda bostäder, arbetsplatser, verksamhetslokaler och mötesplatser. En 
blandstad innehållande flera funktioner i form av exempelvis arbetsplatser, affärer och mötesplatser 
skapar en stimulerande och trygg stadsmiljö då människor har anledning att vistas här dygnet runt.

Inom området medges en variation i typ av bebyggelse vilket kan möjliggöra olika boende- och  upp-
låtelseformer. Bebyggelsen tillsammans med områdets läge invid fina rekreativa miljöer och goda 
kollektiva kommunikationer gör att en människor med olika önskemål, preferenser och ekonomiska 
förutsättningar bedöms kunna bo här. 

Marken längs Stensån och sjön (i nordost) avses sammankopplas med redan utbyggd blå/grönst-
ruktur i Hemmeslöv.  En utvecklad blå/grönstruktur har positiva effekter ur ett folkhälsoperspektiv.

Dessutom innebär planförslaget ett effektivt utnyttjande av stationsnära mark. Boende och arbetsta-
gare i området kommer att kunna pendla till arbete, studier och nöjen på ett effektivt och miljövän-
ligt sätt.

Området har därmed goda förutsättningar för vardagsmotion, både som en del av en pendlingsresa 
och som en separat fysisk aktivitet. Topografin ger goda förutsättningar för att gå eller cykla vid var-
dagsresor och goda kollektivtrafikförbindelser gör det möjligt för alla, oavsett ålder och kön, att få 
ihop det dagliga livet.

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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10. GENOMFÖRANDE
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 normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd kommer att ge-
nomföras under vår/sommar 2019 och granskning bedöms kunna ske under höst/vinter 2019. An-
tagande bedöms kunna ske kring årsskiftet.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen får laga kraft. 

Begreppet ”genomförandetid” innebär den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras. 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras, ersättas eller upphävas utan synnerliga skäl. 
Detaljplanens bestämmelser fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Markägoförhållanden
Båstads kommun äger till största del marken inom detaljplaneområdet, dvs fastigheterna Hemmes-
löv 5:9 och 6:2. (Båstads kommun äger fastigheten Hemmeslöv 6:2 inom detaljplaneområdet genom 
avtal med Trafikverket. Fastighetbildning pågår varigenom den förvärvade marken inom planom-
rådet kommer att tillföras fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9.)  Fastigheterna Hemmeslöv S:4 och 
S:9, 5:7, 5:10, 45:1 är i privat ägo. De fastighetsrättsliga konsekvenserna av planen redovisas under 
”Berörda fastigheter”

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Båstads kommun är huvudman för allmän plats som tillskapas i detaljplanen. 

Vatten och Avlopp Båstads kommun/Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)
El   Södra Hallands Kraft
Gas   E.on Energidistribution AB
Telefoni  Telia SoneraSkanova Access
Bredband/fiber Bjäre Kraft

Utförande
Allmän plats
Båstads kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar således för att anläggningar (såsom 
lokalgata, natur och park) inom allmän plats byggs ut.
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Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på egen kvartersmark. Där gemensam 
anläggning behöver tillskapas inom kvartersmark för att tillgodose ett syfte som kommer mer än en 
fastighetsägare till nytta, ansvarar fastighetsägarna till den omfattning som anges i lantmäterimyn-
dighetens anläggningsbeslut.

Dricks-, spill- och dagvatten
Båstads kommun är huvudman för vattentjänster inom planområdet och ansvarar genom Nordväst-
ra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) för att området ansluts till det kommunala dricks-, spill- och 
dagvattennätet. Fördröjning av dagvatten är nödvändigt och kommer att ske genom fördröjnings-
dammar för just dagvatten som ska byggas ut på mark planlagd som NATUR både inom planområdet 
samt intilliggande detaljplan (som i skrivande stund varit utställd för granskning).

Drift och underhåll
Allmän plats
Båstads kommun ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark som tillskapas i detaljplanen. 
Del av Hallandsvägen (väg 115) omfattas av detaljplanen. För väg 115 är trafikverket väghållare. 

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 ingående fastigheter givits i anläggningsförrättning. 

Avtal
Följande avtal skall upprättas under planarbetet:
• Genomförandeavtal/samarbetsavtal med Trafikverket
• Överenskommelse om fastighetsreglering till följd av planen

Följande avtal skall upprättas till följd av planen:
• Avtal med Stensåns regleringsföretag
• Överenskommelse och ansökan om bildande av ledningsrätt, alternativt ansökan om ombildning 

av ledningsrätt till följd av planen

Dispenser och tillstånd under genomförandeskedet
För att beställa följande dispenser respektive tillstånd ansvarar:
Strandskydd   Upphävs i planen
Biotopskydd   Båstads kommun
Dispens från strandskydd Båstads kommun / NSVA

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar cirka 84 600  m2 kvartersmark och cirka 159 400 m2 allmän plats, varav cirka 
18 600 m2 planläggs som gata, cirka 7 500 m2 som parkmark och cirka 133 100 m2 som naturmark. 
Cirka 30 300 m2 planläggs som vattenområde. 
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Berörda fastigheter

Fastighet Markägare Åtgärd
del av Båstad Hemmeslöv 
5:7 (markerad med grön 
färg på karta, sida 63)

Privat Tillförs fastigheten Hem-
meslöv 5:9

Båstad Hemmeslöv 5:9 Båstads kommun Tillförs mark från Båstad 
Hemmeslöv 6:2 m.fl.

del av Båstad Hemmeslöv 
6:2

Under ägarbyte från Tra-
fikverket till Båstads kom-
mun

Tillförs Båstad Hemmeslöv 
5:9

del av Hemmeslöv 5:10 
(markerad med lila färg på 
karta, sida 63)

Privat Tillförs fastigheten Hem-
meslöv 5:9

del av Hemmeslöv 45:1 
(markerad med ljus blå färg 
på karta, sida 63)

Privat Tillförs fastigheten Hem-
meslöv 5:9

del av Hemmeslöv S:4 (mar-
kerad med röd färg på karta, 
sida 63)

Privat Tillförs fastigheten Hem-
meslöv 5:9

del av Hemmeslöv S:9 (mar-
kerad med orange färg på 
karta, sida 63)
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N=6256900Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.
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Planprogram
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Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
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Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 m.fl.
Arealtabell och karta tillhörande detaljplan för

Planområdets läge

Plankarta

Karta - allmän plats-mark markerad med gul färg, enligt samrådsförslag 2019-05-24
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Planprogram

Till planen hör:
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Antagande
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Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
i Hemmeslöv
Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 m.fl.
Karta - fastighetsregleringar tillhörande detaljplan för

Planområdets läge

Plankarta

Fastighetsreglering i anslutning till rondell Fastighetsreglering i anslutning till Kustvägen

Kartutsnitt -  Planerade fastighetsregleringar

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning pågår för att föra den del av Hemmeslöv 6:2 som omfattas av detaljplanen till 
Hemmeslöv 5:9. Inom planområdet kommer del av fastigheterna Hemmeslöv S:4, S:9, 5:7, 5:10, 45:1 
i lämplig omfattning överföras till fastigheten Hemmeslöv 5:9. Del av fastigheterna Hemmeslöv 5:7, 
S:4 samt 5:9 är även idag planlagda som allmän platsmark men är i privat ägo.

Del av fastigheten Hemmeslöv 5:10 är idag planlagd som kvartersmark. Marken i anslutning till kors-
ningen Hallandsvägen / Stenhusvägen avses planläggas som allmän platsmark för att på så sätt in-
rymma gång- och cykelväg (som sträcker sig vidare till planerad gång- och cykelbana på före detta 
banvallen).

En eller flera fastigheter för ändamålet bostäder, skola, cen-
trumverksamheter etc ska avstyckas från fastigheten Båstad 
Hemmeslöv 5:9. 

Planbestämmelserna C, B, P1 möjliggör 3D-fastighetsbild-
ning (både ovan och under jord) inom fastigheten. En tre-
dimensionell fastighetsindelning innebär att fastigheter kan 
avgränsas i höjd- och djupled så att anläggningar eller vå-
ningsplan inom samma fastighet kan ha olika ägare. Förde-
larna med 3D-fastigheter är till exempel att byggnader och 
anläggningar i stadskärnor kan användas effektivare. Till 
exempel genom att befintliga hus byggs på med ytterligare 
våningsplan eller att det byggs bostäder, affärer och kontor 
över underjordiskt garage. En förutsättning för att få bilda 
en 3D-fastighet är att fastigheten är avsedd att inrymma en 
byggnad eller annan anläggning eller en del av en sådan. Det 
förutsätts också att 3D-fastigheten leder till en mer ändamålsenlig förvaltning av anläggningen 
eller att den behövs för finansieringen eller uppförandet. Fastigheten ska inrymma minst tre bo-
stadslägenheter för att det ska vara tillåtet att bilda en 3D-fastighet avsedd för bostadsändamål.

Vid bildandet av 3D-fastighet är det viktigt att bl a klargöra gränsdragningen.

Vid gränsdragning för 3D-utrymmet kan hänsyn ibland behöva tas till bärande konstruktioner, 
brandcellsindelning, ljudisolering, energi- och mediaförsörjning, fastighetsförvaltning, energi- och 
driftskostnader m.m.
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Ledningsrätter
Befintliga ledningar för gas inom området ligger kvar i enlighet med ledningsrätt 1168-466.1.

Befintliga ledningar för vatten och avlopp inom området ligger kvar i enlighet med ledningsrätterna 
1168-768.1 och 1168-664.1, 1168-123.1 och 1278-2110.1.
 
Befintliga ledningar för starkström inom området ligger kvar i enlighet med ledningsrätt 1168-761.1. 

Flytt av ledningar som är skyddade av ledningsrätt eller annan rättighet bekostas av den part som 
har nytta av åtgärden efter överenskommelse med ledningsägaren.  Se ovanstående karta.

Övriga rättigheter
Inom planområdet finns inga kända rättigheter utöver ovan nämnda ledningsrätter.

Tekniska frågor
Gator och trafik
Inre Kustvägen samt Hallandsvägen med tillhörande gång- och cykelväg ägs och driftas av Trafikver-
ket. Inom planområdet kommer nya gator att byggas ut och driftas av Båstads kommun.

Ledningsrätter

0m 250m 500m

Befintliga ledningsrätter (markerat med blå linje) samt befintliga gemensamhetsanläggningar (markerade med grön linje)
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GA:20
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Gemensamhetsanläggningar
Till planområdet angränsar detaljplan 1581 med enskilt huvudmannaskap. För anslutande anlägg-
ningar inom allmän plats i nordväst, Hemmeslöv ga:20, ansvarar  Eskilstorps och Hemmeslövs vägför-
ening. 

En del av Hemmeslöv ga:20 kommer beröras av detaljplanen. Kommunen ansvarar för att ansöka om 
fastighetsbildning för att överta detta område. 

Inom tillskapad kvartersmark kan gemensamhetsanläggning, -ar för olika ändamål bli aktuellt. Kom-
munen ansvarar för att sådan bildas där det är nödvändigt för att säkra genomförande och drift. Se 
nedanstående karta.
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Detaljplanen möjliggör utbyggnad av cirkulationsplats i anslutning till Hallandsvägen/Stenhusvägen  
för att öka trafiksäkerheten. Cirkulationsplatsen avses byggas ut först när trafikbelastning så kräver 
det, se trafikutredning, ÅF 2019. Ansvarsfördelningen vid byggnation av en cirkulationsplats kom-
mer att klargöras i avtal mellan trafikverket och Båstads kommun.

Vatten och avlopp
Planområdet kommer att ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dag-
vatten och anslutas till befintligt nät. Fördröjning av dagvatten ordnas främst inom allmän plats och 
varje fastighetsägare kommer anmodas tillskapa lämplig fördröjning inom kvartersmark. Sådan för-
dröjning sker exempelvis genom uppsamlande, underjordiska magasin.

Samtliga vattennyttigheter (dvs ren-, spill- och dagvatten) är utbyggda i närområdet.  Varje 
fastighetsägare står för utbyggnad av VA på egen kvartersmark fram till anvisad anslutningspunkt i 
fastighetsgräns. 

Brandvatten
Brandvattenförsörjning ska byggas ut i området i form av brandvattenposter. Om en fastighetsägare 
har större krav på brandvattenförsörjning än vad kommunen kan tillhandahålla, får fastighetsägaren 
själv skapa kompletterande lösningar.

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 samt nödvändig fastighetsbildning.

Genomförd provtagning (Mark och miljöteknisk utredning, Sweco, 2017-05-26) visar att marken 
inom planområdet på sina ställen måste beredas till nivån känslig markanvändning för att kunna 
bebyggas med bostäder. Kommunen ansvarar för att nödvändiga åtgärder genomförs

Kommunen bekostar  eventuell flytt av ledningar skyddade med ledningsrätt efter överenskommelse 
med ledningsägare. För flytt av ledningar utan rättighet står ledningsägaren de kostnader som upp-
står. 

Då kommunen blir huvudman för allmän plats inom detaljplanen och kommunens område för skötsel 
av gata/park/natur utökas, måste medel avsättas för utökat driftsåtagande i kommande driftsbudget.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Ekonomiska konsekvenser uppstår för berörda fastighetsägare i samband med fastighetsbildning. 
Bygglovs- och anläggningsavgift till kommunala vattentjänster debiteras enligt för tillfället gällande 
taxa. Utöver ovanstående tillkommer kostnader för anslutning till el och fiber.

Planavgift
Planarbetet bekostas av Båstads kommun och planavgift kommer inte att tas ut vid ansökan om 
bygglov.
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Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella re-
videringar av samrådsförslaget i granskningskedet. Olika utredningar kan tillkomma för att komplet-
tera planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av planförslaget 
såsom exempelvis: markteknisk utredning och VA-utredning.

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter tar kommunen 
ställning till eventuella revideringar innan planen går upp för beslut om granskning. Planen ställs 
därefter ut i minst 4 veckor. Efter granskningsskedet sammanställs återigen inkomna synpunkter i 
ett granskningsutlåtande och därefter tas ställning till eventuella reviderande innan detaljplanen går 
upp för antagande i kommunstyrelsen.

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
• Catharina Arehög, bygglovchef
• Susanna Almkvist, exploateringsingenjör 
• Malin Svensson, geodataingenjör
• Klas Rosenkvist, geodataingenjör
• Annika Jern, Geodata chef
• Jan Bernhardsson, avdelningschef Teknik & Service
• Marie Eriksson, gatu/parkchef
• Johan Mårtensson, natur- och skogsförvaltare
• Alexander Ejwertz Johanzon, gatu- och trafikingenjör
• Andreas Jansson, projektingenjör
• Mårten Sällberg, tf. miljöchf / miljö- och hälsoskyddsinspektör
• Inga-Britt Henriksson, skolchef
• Margareta Ekelund Svensson, f.d. tf skolchef
• Sara Borglin, NSVA
• Hanna Palm Johansson, NSVA
• Fredrik Jönsson, NSVA
• Pelle Pettersson, räddningschef
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12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planarkitekt     Planchef


