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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B17-1013

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt illustrationskarta, 2019-04-11
• Planbeskrivning, 2019-04-11 (denna handling)
• Samrådsredogörelse, 2019-04-11
• Fastighetsförteckning, 2019-04
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2019-04

Följande handlingar ingår också och finns tillgängliga på kommunen:
• Behovsbedömning, 2018-04-04
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I samrådsskedet tas ett 
första förslag fram till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kom-
munhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda 
myndigheter. Kommunen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar 
som berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. 
Alla som vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in kan sammanfattas 
och kommenteras i en samrådsredogörelse, annars görs det i ett granskningsutlåtande efter gransk-
ningsskedet. 

Granskning
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in 
sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och 
sedan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under sam-
rådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommun-
styrelsen planen. Planer av principiell beskaffenhet eller av större vikt antas av kommunfullmäktige. 

Överklagande
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk-
ter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen.  
Det ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp. I vissa fall kan också 
Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen.

Laga kraft
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.

Här är vi nu!
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Östra Karup ca 6 km från Båstads centrum. Området omfattar delar av 
fastigheterna Östra Karup 24:2, 24:1, 21:18, 21:7, 6:1, Hemmeslöv 2:2 och 3:4 samt hela Hemmeslöv 
3:8, Östra Karup 21:6, 21:19, 24:3, 24:4, 24:5, 24:6, 24:7, 24:8 och 24:9. Planområdet är ca 14,5 
hektar (145 000 m2) stort. Marken består av ett befintligt verksamhetsområde som till största delen 
redan är ianspråktaget. Området avgränsas i princip på samma sätt som gällande detaljplan 1592 
med undantag av bostadsfastigheterna inom den detaljplanen. Se kartbild på nästa sida. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga 
verksamheter i området. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för förtätning i området genom 
att justera exploateringsgrad och tillåtna höjder för bebyggelsen. Därutöver görs justeringar för att 
anpassa detaljplanen efter befintliga förhållanden. 

Planområdet ligger i Östra Karup och är cirka 14,5 hektar (145 000 m2) stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Östra Karup 24:1 ägs av Båstads kommun. Resterande fastigheter inom planområdet 
är i privat ägo. 
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Planområdet omfattar verksamhetsområdet kallat Båstadporten i Östra Karup. Området regleras 
i detaljplan 1592 som vann laga kraft 2008-01-07. I planen möjliggörs för hantverk, småindustri, 
lager, handel (ej livsmedel) och kontor. Området är till största delen utbyggt och består främst av 
småindustri och handel. Det finns dock ett behov av utveckling av området med bl.a. restauranger 
och caféer vilket inte tillåts enligt gällande detaljplan. Detaljplanen har även begränsningar i 
tillåten exploateringsgrad och höjder vilket hindrar en fortsatt utveckling. För att på bästa sätt 
utnyttja marken och den befintliga infrastrukturen är den bästa lösningen att förtäta i området.  

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga 
verksamheter i området. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för förtätning i området genom 
att justera exploateringsgrad och tillåtna höjder för bebyggelsen. Därutöver görs justeringar för 
att anpassa detaljplanen efter befintliga förhållanden, dvs. att anpassa gränserna mellan allmän 
platsmark och kvartersmark baserat på hur ytorna används i verkligheten. 

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Planområdet inom rödstreckad linje och omgivande fastigheter
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Planbesked för del av Östra Karup 24:2 m.fl. beviljades av Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 251. 

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning 
ska utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges att Östra Karups 
verksamhetsområde är attraktiv för handelsetableringar och att befintliga verksamheter 
utgör exempel på hur tillverkning och lagerhållning kan kombineras med försäljning på plats. 
Översiktsplanen framhäver att handelsetableringar i första hand bör lokaliseras till tätortscentrum 
men då det av utrymmesskäl inte är möjligt bör lokaliseringen ske invid infartsvägar i tätorters 
utkant. Planen accepterar att infartsvägen mot Båstad från E6 är attraktiv för verksamheter och 
handel. Motorvägsavfarten vid Östra Karup är kommunens huvudsakliga motorvägsavfart med vad 
det betyder i bra biltillgänglighet och annonslägen. Handel och andra verksamheter konkurrerar 
här om marken men översiktsplanen trycker på att en kombination av handel och tillverkning 
bör prioriteras då sådana etableringar inte har samma negativa effekter på centrumhandeln som 
stormarknader har. Översiktsplanen konstaterar därmed att läget vid Östra Karup är lämpligt för en 
fortsatt expansion av den här typen av verksamheter. 

Båstads kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, i samrådshandlingen anges aktuellt 
område som ”Verksamheter oförändrad” med beskrivningen: Inom det befintliga verksamhetsområdet 
i Östra Karup finns möjlighet till förtätning och kan därigenom skapa möjligheter för företagsetablering 
eller expansion. Möjlighet att bredda handels- och serviceutbudet inom området kan skapa möjligheter 
att öka serviceutbudet inom tätorten.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Utsnitt från samrådsförslaget till ny översiktsplan med aktuellt planområde markerat som ”Verksamheter oförändrad”
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Detaljplan
Planområdets avgränsning följer i stort sett avgränsningen i gällande detaljplan 1592 som vann laga 
kraft 2008-01-07, undantaget är bostadsfastigheterna i den västra delen av planområdet. Detaljplan 
1592 har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för kvartersmarken är ”J1K” – 
Hantverk, småindustri och lager av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn 
till sundhet, brandsäkerhet och trevnad samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande 
varor samt kontor. ”J1HK” – Hantverk och småindustri av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad samt handel - ej livsmedel - och kontor. 
Slutligen anges bestämmelsen ”J2” – Småindustri och lager samt grossistverksamhet och/eller handel 
med skrymmande varor samt kontor. Högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea varierar 
mellan 0,25 och 0,4.  Högsta totalhöjd varierar mellan 5,5 meter och 7,5 meter över marknivån. Inom 
två delar finns även regleringar med högsta totalhöjd i meter över nollplanet på +16,0 meter respektive 
+19,0 meter. Den allmänna platsmarken regleras med ”Huvudgata”, ”Industrigata”, ”Lokalgata” och 
”Park”. Runt kvartersmarken i den norra delen av detaljplanen anges ”pl” – Vegetationsgrupper eller 
-ridåer skall planteras enligt redovisning i illustrationsplan. Inom detaljplanen finns även ett flertal 
”u-områden” dvs. mark som ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

Öster om aktuellt planområde finns detaljplan 
1660 som vann laga kraft 2015-03-11. Syftet 
med planen var att möjliggöra för uppförande av 
lagerbyggnader. I samband med det planarbetet 
ersattes den östra delen av detaljplan 1592 som 
anger ”Huvudgata” och ”Park”. Skrafferad yta i 
bilden till höger visar den del av detaljplan 1592 
som upphävdes helt. 

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

Detaljplan 1660

Gällande detaljplan 1592 med aktuellt planområde inom rödstreckad linje
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planen berörs av riksintresse 
för det rörliga friluftslivet men bedöms inte påverka detta negativt då utpekandet av riksintresset 
framförallt syftar på Hallandsåsens natur- och kulturmiljöer.  

Riksintressen
Området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet (Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande 
kustområden) enligt 4 kap 1,2 §§ Miljöbalken. Som grund till utpekandet av riksintresset anges bl.a. 
att området har särskilt goda förutsättningar för berikade upplevelser i natur och kulturmiljöer. 
Planförslaget bedöms inte innebära en påtaglig negativ inverkan på riksintresset då utpekandet 
framförallt syftar på Hallandsåsens natur- och kulturmiljöer. Aktuellt planområde har låga natur- och 
kulturvärden beläget precis intill infartsled och motorväg, planen anses därmed inte beröras av de 
värden som ligger till grund för utpekandet av riksintresset. Vidare saknar marken rekreationsvärden 
då planområdet består av ett befintligt verksamhetsområde. Planområdet är således otillgängligt 
vilket medför att dess betydelse för turismen och det rörliga friluftlivet därmed är begränsad. 

Miljökvalitetsmål
Planförslaget omfattas av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Riksdagens definition av 
miljökvalitetsmålet är: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Planförslaget 
bedöms bidra till att miljökvalitetsmålet kan uppfyllas då projektet utgör en förtätning av ett befintligt 
verksamhetsområde med väl utbyggd infrastruktur. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar till 
att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap 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. 
Båstads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna 
plan bedöms inte förändra den situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna 
formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det 
vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk 
status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Eftersom 
det blir mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. Normerna 
har uppdaterats och fastställts under 2017.

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Planområdet berörs av grundvattenförekomsterna "Bjärehalvön" samt "Laholm". Vatten-
förekomsterna är under förändring och kommer delas upp i nya vattenförekomster. Aktuellt 
planområde kommer då att beröras av "Hallandsås" samt "Östra Karup-Våxtorp". Dessa 
vattenförekomster är ännu preliminära och saknar bedömningar om deras status. 

För Bjärehalvöns grundvattenförekomst finns dock bedömningen otillfredsställande kemisk 
status på grund av bekämpningsmedel och höga nitrathalter i tunna jordlager som riskerar att 
nå det djupare grundvattnet. Även den kvantitativa statusen är otillfredsställande på grund av 
kommunala dricksvattentäkter liksom ett stort antal bevattningsuttag utan tillstånd i kombination 
med avsaknaden av utredningar om den kvantitativa statusen. Laholms grundvattenförekomst har 
otillfredsställande kemiskt status men uppnår god kvantitativ status. 

Vattentäkt
Planområdet berörs i dagsläget inte av skyddsområde för vattentäkt. En revidering av skyddsområdet 
för Eskilstorps vattentäkt är dock på gång men är ännu inte fastställd. I förslaget hamnar aktuellt 
planområde huvudsakligen inom tertiär zon med undantag av en liten del i väster som hamnar inom 
sekundär zon.  

Syftet med skyddsområden för vattentäkter är att förhindra att vattnet i vattentäkterna förorenas. 
Vattenskyddsföreskrifterna anger vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att klara detta. 
Föreskrifterna innebär bland annat att vissa verksamheter och anläggningar är förbjudna, 
tillståndspliktiga eller kräver anmälan. Det kan till exempel gälla jord- och bergvärme, hantering av 
petroleumprodukter, anläggningsarbeten och schaktning.

Kommunens bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att 
påverkas av att denna plan genomförs. Planområdet är redan utbyggt och det finns hittills inget som 
tyder på att det försämrar vattnets kvalitet.

Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören 
ansvarar för att söka de tillstånd som behövs. Även verksamhetsutövarna bör informeras om 
vattenskyddsföreskrifterna. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet anger säkerhetsåtgärder för bl.a. 
hantering av brandfarliga varor, bekämpningsmedel, jordbruk, djurhållning, infiltrationsanläggningar, 
dagvatten, deponi och lagring av avfall, berg- och jordvärme, anläggning av vattenuttag. Information 
om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA.

Befintligt skyddsområde för Eskilstorps vattentäkt med rutig skraffering samt del av föreslaget skyddsområde med vågrätt 
skraffering. Uppdelningen mellan primär, sekundär och tertiär zon är ännu inte beslutad och redovisas därför inte.  
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Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. Närmaste vattendrag är Östra Karupsbäcken som ligger ca 
200 meter öster om planområdet.

Behovsbedömning
Enligt plan- och bygglagen (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 miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner
• Planen bedöms inte inverka på riksintresset för rörligt friluftsliv eftersom planen inte anses 

beröras av de värden som ligger till grund för utpekandet av riksintresset
• Ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för 

människors hälsa och säkerhet i förhållande till omgivningens påverkan. Ny bebyggelse närmast 
vägen kan snarare verka avskärmande och förbättra situationen för bakomliggande bebyggelse.

• 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

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

Länsstyrelsen har tagit del av behovsbedömningen och har ingen synpunkt på kommunens 
bedömning att planen inte medför betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § PBL. 
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Bebyggelse
Historik 
Östra Karup är beläget precis invid E6:an i den nordöstra delen av Båstads kommun. Här finns 
kommunens äldsta kyrka som uppfördes redan under 1000-talet. Idag präglas byn av boende och 
jordbruk. 

Bostäder 
Bostadsbebyggelsen i Östra Karup ligger samlad söder om planområdet och består främst av 
friliggande villor. 

Kommersiell, offentlig och social service
I Östra Karup finns service i form av förskola, låg- och mellanstadieskola, bibliotek och äldreboende. 
Tidigare har det även funnits en livsmedelsbutik men den är numera nerlagd. 

Verksamheter
Östra Karups verksamhetsområde, även kallat Båstadporten, tillkom i början på 2000-talet och 
inrymmer både handel, tillverkning, bensinmack och liknande verksamheter. 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Mark och vegetation
Marken inom planområdet består av ett befintligt verksamhetsområde som i princip är helt utbyggt. 
Asfaltsytor dominerar i området men det finns en del inslag av växtlighet längs med Tomtaholmsvägen 
och Hallandsvägen (väg 115). Området är förhållandevis flackt och ligger på mellan 8 och 14 meter 
över havet. Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända 
inom området. Området har inte heller pekats ut som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens 
översiktsplan eller naturvårdsprogram. 

Verksamhetsområdet Båstadporten sett från väster
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Fornlämningar inom och i anslutning till planområdet. Källa: Riksantikvarieämbetet - Fornsök www.fmis.raa.se

Allmän plats
I gällande detaljplan (1592) utgör gatorna och grönytorna runt cirkulationsplatsen allmän plats. 
Grönytorna söder om Hallandsvägen (väg 115) ligger inom kvartersmark. 

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden och området berörs inte av strandskydd. Närmaste 
vattendrag är Östra Karupsbäcken ca 200 meter öster om planområdet. 

Avgränsningen av skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt ligger direkt nordväst om planområdet. 
En revidering av skyddsområdet är dock under utarbetande, i det förslag som finns kommer 
planområdet huvudsakligen hamna inom tertiär zon med undantag av en liten del i väster som 
hamnar inom sekundär zon.  

Översvämningsrisk
Marken norr om planområdet på andra sidan Hallandsvägen (väg 115) har tidigare drabbats av 
översvämningar och är relativt sankt. Aktuellt planområde ligger dock ett par meter högre och 
översvämningar är inte kända inom området.

Geotekniska förhållanden
En övergripande geoteknisk inventering visar att marken till största delen består av postglacial 
mellansand - grovsand. Ett mindre område i norr består av svämsediment, ler-silt.

För området föreligger låg radonrisk. 

Kulturmiljöer och fornlämningar
I Östra Karup finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är belägen inom planområdet, registrerad 
som Östra Karup 104:1. I området ska det tidigare ha funnits en boplats då diverse fynd av flinta 
har påträffats. En särskild utredning gjordes 2002 med två sökschakt. Sammantaget påträffades sex 
diffusa anläggningar och tre vattenavsatta kulturpåverkade lager. I kartan nedan visas fornlämningar 
inom och i anslutning till planområdet. 
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Gator och trafik
Planområdet är beläget direkt söder om Hallandsvägen (väg 115). E6:an är belägen ca 300 meter 
öster om planområdet. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för väg 115 norr om planområdet uppgick år 
2017 till 5540 fordon. 

Parkering
Parkering till de olika verksamheterna sker inom respektive fastighet. 

Kollektivtrafik
Skånetrafiken och Hallandstrafiken trafikerar området via Viktor Ewalds väg. Närmaste hållplats är 
Östra Karup Affären belägen söder om planområdet. 

Båstads tågstation ligger ca 2 km väster om planområdet. 

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Viktor Ewalds väg mot Eskilstorp och därefter vidare mot 
Båstad. 

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
E.ONs gasledningar ansluter till ett flertal av fastigheterna inom planområdet. 

El, telefoni och bredband
Planområdet ingår i Södra Hallands Krafts koncessionsområde. Skanova och Bjäre Kraft har 
ledningar för telefoni respektive bredband utbyggt i området.  

Brandvattenförsörjning
En brandpost är placerad i mitten av Tomtaholmsvägen. NSVA kan inte garantera att tillräckligt flöde 
eller tryck finns i vattenledningsnätet vid varje enskilt tillfälle utan det kan påverkas av exempel-
vis vattenanvändning, driftavbrott och andra yttre faktorer. Enligt räddningstjänstens riktlinjer ska 
trycket ligga på 1200 l/min i industri- och verksamhetsområden. 

Dricks-, spill- och dagvatten
Delen av planområdet norr om Viktor Ewalds väg ligger inom verksamhetsområde för vatten, spill- 
och dagvatten. Delen söder om Viktor Ewalds väg omfattas bara av verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten. 

Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från 
exempelvis 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. 

Detaljplan 1592 korsas av ett flertal u-områden dvs. mark som ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 

Planområdet ingår delvis i båtnadsområde för Karups dikningsföretag nr 1 och 2, från år 1951 och 
1962. Dagvatten leds via ledningar och öppna diken och ansluter till Stensån i nordväst. 
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Utgångspunkter
Vid Båstadporten finns verksamhetsutövare som bedriver handel, tillverkning, bensinmack och 
liknande verksamheter. Största verksamhetsutövaren är Willab Garden som sedan 1996 har 
expanderat i omgångar. Byggrätten för Willab Gardens fastighet är i dagsläget fullt utnyttjad men 
det finns ett fortsatt behov av expansion. Dessutom finns önskemål om restaurang eller café för 
anställda och besökare vilket inte tillåts enligt gällande detaljplan. För övriga fastigheter inom 
planområdet finns det fortfarande expansionsmöjligheter men för att ta ett helhetsgrepp för hela 
området uppdateras detaljplanen för samtliga verksamheter. I övrigt görs även justeringar efter 
befintliga förhållanden så att de olika gränserna stämmer överens både i planen och i verkligheten.  

Planområdet är beläget i direkt anslutning till huvudinfarten till Båstad och det är därför viktigt att 
bebyggelsen anknyter till omgivningen och ges ett uttryck som bidrar till att skapa en god miljö. 

Bebyggelse
Användning 
Planförslaget syftar till att möjliggöra för en fortsatt expansion av befintliga verksamheter i området. 
Detta innefattar både utökad byggrätt samt även möjlighet till restaurang och café. För befintliga 
företag närmast Hallandsvägen (väg 115) är det större fokus på handel medan bakomliggande 
företag har större fokus på tillverkning, service etc. I detaljplaneförslaget återspeglas detta i att den 
huvudsakliga användningen inom respektive del är angiven antingen som ”H1” – Detaljhandel utom 
handel med livsmedel eller ”Z” – Verksamheter. Planförslaget medger dock samma användningar 
för samtliga delar så att det kan bli ett mer renodlat handels- eller verksamhetsområde i framtiden 
beroende på vilka behov som finns då. Undantaget från dessa bestämmelser är bensinstationen 
inom Östra Karup 24:9 där planförslaget anger ”G” – Drivmedelsförsäljning. Samtliga delar ges även 
bestämmelserna ”C1” – Restaurang och ”C2” – Café för att möjliggöra för komplement med restaurang 
och/eller café. Även dessa bestämmelser undantas för Östra Karup 24:9 då kompletterande handel 
och service i mindre omfattning ingår i bestämmelsen ”G” – Drivmedelsförsäljning. 

Precis som i gällande detaljplan 1592 kommer aktuellt planförslag inte tillåta livsmedelshandel då 
Båstadporten ska ha ett större fokus på sällanköpshandel jämfört med övriga handelsområden i 
kommunen. Detta hindrar inte att livsmedelshandel får finnas i Östra Karup, det möjliggörs bara 
inte i denna detaljplan bortsett från delen som planläggs med ”G” – Drivmedelsförsäljning där 
komplement med handel och service tillåts i mindre omfattning. Fastigheten Östra Karup 6:9 direkt 
söder om aktuellt planområde är obebyggd men all typ av handel tillåts där vilket därmed inkluderar 
livsmedelshandel. 

Till skillnad från gällande detaljplan 1592 anpassas gränserna i aktuellt planförslag till verkligheten. 
Detta innefattar både gator, cirkulationsplatsen och övriga asfalterade ytor i området. Exempelvis 
finns parkeringsplatser inom mark som är planlagd som ”Park”. Eftersom planområdet till största 
delen redan är utbyggt har användningsgränserna i planförslaget anpassats efter verklighetens 
gränser. Marken norr om cirkulationsplatsen är planlagd som Park i detaljplan 1592 men består i 
verkligheten av jordbruksmark. I aktuellt planförslag planläggs denna ytan därmed som "L1"– Odling. 

Placering 
Planområdet är till största delen redan bebyggt. För byggnaders placeringar gäller allmänt en 
anpassning till befintlig bebyggelsestruktur. I planförslaget regleras att byggnader ska placeras 
minst 4 meter från fastighetsgräns och i övrigt med prickad mark dvs. att marken inte får förses med 
byggnader. Anledningen till att marken prickas i vissa delar beror antingen på de skyddsavstånd som 
gäller för vägarna i anslutning eller för att det ligger ledningar i marken. Väg 115 är en större allmän 
väg där transporter av farligt gods sker och därför ska ett byggnadsfritt avstånd finnas närmast vägen. 

8. PLANFÖRSLAG
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Avståndet är anpassat till skyddsavståndet som finns i detaljplan 1592 och är ca 30 meter brett. Även 
för Viktor Ewalds väg, Tomtaholmsvägen och Flintvägen anpassas prickmarken efter avstånden som 
finns i detaljplan 1592. 

I illustrationen nedan visas hur området ser ut idag och exempel på möjliga utbyggnader markerade 
med rött och skraffering.  

Utformning
Bebyggelse i verksamhetsområden utgörs traditionellt av storskaliga byggnader utan större varia-
tion. Planområdet är beläget i ett exponerat läge i anslutning till huvudinfarten till Båstad och för att 
skapa en god miljö är det därför viktigt att storskaligheten motverkas. Willab Gardens nuvarande 
byggnader utgör här ett bra exempel på hur storskaligheten kan brytas ner till en mindre skala ge-
nom ett varierat fasaduttryck med både plåt, tegel och glas. När angränsande detaljplan 1660 togs 
fram infördes bestämmelse om att fasader längre än 20 meter ska utföras med en bearbetning i form 
av livförskjutning, relief, materialbyte och/eller färgsättning för att skapa variation och motverka ett 
monotont intryck. På så sätt skapas en mindre skala men tillåter samtidigt att mindre komplement-
byggnader kan uppföras som inte bidrar till det storskaliga intrycket. I aktuellt planförslag används 
denna bestämmelse men med justeringen att det bara gäller för byggnader mot Hallandsvägen (väg 
115). I planförslaget regleras även att tak ska vara av tegel eller utföras i röd, grön eller mörkgrå kulör 
i syfte att binda samman bebyggelsen och inte påverka landskapsbilden. För skyltar gäller att dessa 
ej får placeras på tak och ej nå högre än till byggnads takfot. Fristående skyltar såsom stortavlor och 
skyltmaster får placeras med överkanten högst 7,5 meter över marken. Generellt för samtliga skyltar 
gäller även att de inte får vara bildväxlande eller blinkande på grund av läget intill väg 115 och E6. 

Utformning av Willab Gardens befintliga lokaler i plåt, tegel och glas

Illustrationen visar ett exempel på hur området kan byggas ut i framtiden enligt detaljplanen
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Mark och vegetation
Området är befintligt och till största delen utbyggt. Den här typen av områden har ofta en hög 
andel hårdgjorda ytor med både byggnader och asfaltsytor. För aktuellt område finns dock en 
förhållandevis hög andel grönområden, framförallt längs med Hallandsvägen. Denna del utgörs av 
skyddsområdet för Hallandsvägen vilket hindrar att byggnader inte får placeras närmare vägen. 
Någon översvämningsproblematik är inte känd i området vilket tyder på att andelen hårdgjord 
mark fungerar för området. Infiltrationsmässigt har det ingen betydelse om marken är asfalterad 
eller bebyggd. Bestämmelsen om högsta exploateringgrad på mellan 0,25 och 0,4 i bruttoarea per 
fastighetsarea som finns i detaljplan 1592 tas bort i aktuellt planförslag. Däremot införs en ny 
bestämmelse om att marklov krävs för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. 
Denna möjlighet ges genom revideringen av 9 kap. 12 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) som 
trädde i kraft 2018-08-01. Dagvattensituationen fungerar idag men om en större andel mark 
behöver hårdgöras i framtiden kräver detta marklov. Marklov kan då beviljas under förutsättning 
att andra åtgärder vidtas som uppfyller samma fördröjnings/infiltrationsgrad som i dagsläget. 
Detaljplanen innehåller ingen bestämmelse om högsta exploateringsgrad, dock gäller fortsatt att 
respektive fastighet måste kunna lösa sitt eget parkeringsbehov inom fastigheten. Detta hindrar 
att parkeringsytor ersätts med byggnader om inte parkeringsbehovet kan lösas på annat sätt inom 
fastigheten. 

Exempel på dagvattenfördröjning inom planområdet, en möjlig åtgärd om mer mark behöver hårdgöras
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Allmän plats
Grönskan söder om cirkulationsplatsen samt i anslutning till den västra delen av Tomtaholmsvägen 
planläggs som NATUR och utgörs därmed av allmän platsmark. Övriga grönområden ligger inom 
kvartersmark. Andelen allmän platsmark i förhållande till kvartersmark kommer i princip vara 
oförändrad i planförslaget i jämförelse med detaljplan 1592. Undantaget från detta är de ställen där 
allmän platsmark har tagits i anspråk av verksamheterna, där har användningsgränserna anpassats 
efter den faktiska markanvändningen. 

Geotekniska förhållanden
Marken består till största delen av postglacial mellansand - grovsand. Med anledning av att planom-
rådet till största delen redan är bebyggt bedöms grundläggningsförhållandena vara goda.  

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Inom planområdet finns en fornlämning, registrerad som Östra Karup 104:1. I området ska det 
tidigare ha funnits en boplats då diverse fynd av flinta har påträffats. En särskild utredning gjordes 
2002 med två sökschakt. Sammantaget påträffades sex diffusa anläggningar och tre vattenavsatta 
kulturpåverkade lager. Området är redan bebyggt och några ytterligare arkeologiska insatser bedöms 
inte vara nödvändiga.  

Gator och trafik
Planförslaget medför inget behov av förändringar varken för vägnät eller för parkeringar. Huvudsyftet 
med detaljplanen är framförallt att möjliggöra för restaurang och café för anställda och besökare. 
Troligtvis kommer restaurang och café främst nyttjas av dem som redan har ärenden i området 
vilket medför att trafikmängderna kommer vara desamma som i dagsläget. Planförslaget möjliggör 
dock för en förlängning av Flintvägen österut om det någon gång i framtiden blir aktuellt med en 
fortsatt planläggning öster om aktuellt planområde. Det finns inga planer på det i dagsläget men en 
förlängning av gatan möjliggör för det. 

Precis som i detaljplan 1592 behålls utfartsförbuden mot Hallandsvägen och Viktor Ewalds väg så att 
anslutningarna till området är desamma som idag dvs. via Tomtaholmsvägen och Flintvägen. 

Parkering
Ytor för parkering påverkas inte utan ska lösas inom respektive fastighet.

Kollektivtrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på gång- och cykeltrafik. Tomtaholmsvägen har dock ett 
brett gaturum vilket möjliggör att gång- och cykelbana kan anläggas längs med vägen i framtiden om 
behovet uppstår. 

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller 
möjligheterna att uppfylla dessa. Att miljökvalitetsnormer för vatten har otillfredsställande status 
beror främst på jordbruket med bekämpningsmedel och höga nitrathalter. I samband med planens 
genomförande kommer verksamhetsområdet för dagvatten utökas till att omfatta hela planområdet, 
detaljplanen kan på så sätt bidra till att vattenkvalitén inte försämras. 
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Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. Hallands-
vägen (väg 115) är rekommenderad väg för transport av farligt gods. Då planområdet redan är ut-
byggt längs med Hallandsvägen anpassas avståndet efter befintliga byggnaders fasader samt av-
ståndet som finns i detaljplan 1592. Avståndet mellan vägen och byggnaderna är ca 30 meter vilket 
bedöms vara fullt tillräckligt som skyddsavstånd. 

Buller
Eftersom det finns bostäder i direkt anslutning till planområdet tillåts inte verksamheter som 
är störande för omgivningen. Området planläggs med ”Z” – Verksamheter vilket är en generell 
användningsbestämmelse för områden med service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, 
handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär. Gemensamt för 
samtliga ändamål är att deras omgivningspåverkan ska vara begränsad. 

Planförslaget bedöms inte bidra till någon större trafikökning jämfört med nuläget då besökare till 
restaurang och café troligen är samma som redan har ärenden i området. En ny användning kan 
visserligen bidra till en ökning av antalet godstransporter men det får i sammanhanget ses som 
marginellt. De stora bullerkällorna i området utgörs framförallt av Hallandsvägen (väg 115) i norr 
och E6 i öster. En förtätning av verksamhetsområdet kommer i det sammanhanget snarare fungera 
som en avskärmning från bullret mer än en bullerkälla i sig. 

Teknisk försörjning
Ledningar
I gällande detaljplan 1592 finns ett flertal ”u-områden” dvs. områden som reserverats för allmänna  
underjordiska ledningar. För att möjliggöra en ökad flexibilitet och frigöra mer byggbar mark avses 
ledningarna mellan Hallandsvägen och Tomtaholmsvägen flyttas till ett centralt u-område. Flytt av 
ledningar med ledningsrätt bekostas av exploatören. Ledningar utan ledningsrätt bekostas av led-
ningsägaren. 

Weum Gas har distributionsledningar för natur- och biogas med ledningsrätt 1278-1376.1 och 1278-
1376.2. Arbeten i anslutning till distributionsledningar för gas styrs av Energigasnormens regler 
(EGN). Där anges bland annat minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyg-
gelse samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör 
ej ske närmare en gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för skador på träd i samband med 
eventuella framtida arbeten med distributionsledningen rekommenderas att träd i närheten förses 
med rotskydd. Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt pro-
jekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningarna.
 
Energiförsörjning
Gasnätet är utbyggt i området och möjlighet finns att ansluta byggnader till detta. Biogas/naturgas 
är ett effektivt energialternativ för att uppnå ekologisk hållbar utveckling och möjligheten finns även 
att kombinera olika energilösningar för att uppnå minskad klimatpåverkan. Båstad kommuns miljö- 
och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvändning.  

El, telefoni och bredband
El, telefoni och bredband kan anslutas till det befintliga ledningsnätet. 
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Dricks- och spillvatten
Ny bebyggelse kan anslutas till det befintliga ledningsnätet. 

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns i mitten av Tomtaholmsvägen. NSVA kan inte garantera att tillräckligt flöde el-
ler tryck finns i vattenledningsnätet vid varje enskilt tillfälle utan det kan påverkas av exempelvis 
vattenanvändning, driftavbrott och andra yttre faktorer. Om en verksamhet behöver ett garanterat 
vattentryck eller flöde för att säkerställa den brandvattenförsörjning som krävs ska detta lösas med 
brandvattentankar eller liknande. Utformning ska ske i samråd med Räddningstjänsten.

Dagvatten
Planområdet ingår delvis i båtnadsområde för Karups dikningsföretag nr 1 och 2, från år 1951 
och 1962. Dagvatten leds via ledningar och öppna diken och ansluter till Stensån i nordväst. 
Eftersom Stensån inte uppnår god ekologisk status idag och att tillkommande dagvatten inte får 
försämra vattenkvaliteten i vattendraget bör oljeavskiljare eller motsvarande teknik användas inom 
planområdet. 

Planområdet är redan bebyggt och asfalterat och det finns ingen dagvattenproblematik i området 
i dagsläget. Så länge andelen hårdgjord mark i förhållande till genomsläpplig mark inte förändras 
bedöms inte problem med dagvatten uppstå. I syfte att tillse att andelen hårdgjord mark och 
genomsläpplig mark förblir oförändrad införs bestämmelse om att marklov krävs för markåtgärder 
som kan försämra markens genomsläpplighet. Marklov för åtgärder som förändrar andelarna 
hårdgjord mark och genomsläpplig mark kan beviljas under förutsättning att andra åtgärder vidtas 
som uppfyller samma fördröjnings/infiltrationsgrad som i dagsläget. 

I nuläget omfattas hela planområdet av verksamhetsområde för både vatten, spill- och dagvatten 
bortsett från den del som ligger söder om Viktor Ewalds väg som bara omfattas av verksamhetsom-
råde för vatten och spillvatten. I samband med planens genomförande avses verksamhetsområdet 
utökas så att hela planområdet omfattas av både vatten, spill- och dagvatten. 

Eskilstorps vattentäkt
Planområdet är i nuläget beläget utanför skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt. En revidering av 
skyddsområdet är dock under utarbetande och i förslaget hamnar aktuellt planområde huvudsakligen 
inom tertiär zon med undantag av en liten del i väster som hamnar inom sekundär zon. Kommunens 
bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att påverkas av att 
denna plan genomförs. Planområdet är redan utbyggt och det finns hittills inget som tyder på att det 
försämrar vattnets kvalitet. 

Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören 
ansvarar för att söka de tillstånd som behövs samt att informera verksamhetsutövarna om 
vattenskyddsföreskrifterna. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet anger säkerhetsåtgärder för bl.a. 
hantering av brandfarliga varor, bekämpningsmedel, jordbruk, djurhållning, infiltrationsanläggningar, 
dagvatten, deponi och lagring av avfall, berg- och jordvärme, anläggning av vattenuttag. Information 
om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA.
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Med stöd av genomförd behovsbedömning, bedöms att konsekvenserna av planens genomförande 
på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Planens syfte är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga verksamheter i 
området. Troligtvis kommer dessa funktioner främst nyttjas av dem som redan har ärenden i området 
vilket medför att trafikmängderna kommer vara desamma som i dagsläget. Detaljplanen syftar även 
till att möjliggöra för förtätning i området. I gällande detaljplan begränsas exploateringsgraden till 
mellan 0,25 och 0,4 i bruttoarea per fastighetsarea vilket innebär att om en fastighet bebyggs till 
antingen 25% eller 40% i ett plan så hindrar gällande detaljplan att ytterligare våningsplan läggs 
till även om byggnadsarean och den yttre utformningen inte förändras. I planförslaget tas denna 
bestämmelse bort men då gäller att parkeringsbehovet fortsatt måste lösas inom respektive fastighet. 
Detta hindrar att parkeringsytor ersätts med byggnader om inte parkeringsbehovet kan lösas på 
annat sätt inom fastigheten. För att inte andelen genomsläpplig mark ska förändras införs även 
bestämmelse om att marklov krävs för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. 
Dagvattensituationen fungerar idag men om en större andel mark behöver hårdgöras i framtiden 
kräver detta marklov. Marklov kan då beviljas under förutsättning att andra åtgärder vidtas som 
uppfyller samma fördröjnings/infiltrationsgrad som i dagsläget. I övrigt gäller samma skyddsavstånd 
som finns i gällande detaljplan vilket hindrar att bebyggelse placeras närmare Hallandsvägen, Viktor 
Ewalds väg, Tomtaholmsvägen samt Flintvägen än vad som tillåts i gällande detaljplan. 

Området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet (Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande 
kustområden) enligt 4 kap 1,2 §§ Miljöbalken. Planförslaget bedöms inte innebära en påtaglig 
negativ inverkan på riksintresset då utpekandet framförallt syftar på Hallandsåsens natur- och 
kulturmiljöer. Aktuellt planområde har låga natur- och kulturvärden beläget precis intill infartsled 
och motorväg, planen anses därmed inte beröras av de värden som ligger till grund för utpekandet 
av riksintresset. Vidare saknar marken rekreationsvärden då planområdet består av ett befintligt 
verksamhetsområde. Planområdet är dessutom otillgängligt vilket medför att dess betydelse för 
turismen och det rörliga friluftlivet därmed är begränsad. 

Inom planområdet finns en fornlämning, registrerad som Östra Karup 104:1. Då området redan är 
bebyggt bedöms ytterligare arkeologiska insatser inte vara nödvändiga.  

Planområdet berörs i dagsläget inte av skyddsområde för vattentäkt. En revidering av skyddsområdet 
för Eskilstorps vattentäkt är dock på gång men är ännu inte fastställd. I förslaget hamnar aktuellt 
planområde huvudsakligen inom tertiär zon med undantag av en liten del i väster som hamnar 
inom sekundär zon. Kommunens bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer 
vattentäkten inte att påverkas av att denna plan genomförs. Planområdet är redan utbyggt och det 
finns hittills inget som tyder på att det försämrar vattnets kvalitet.

Planförslaget möjliggör för en förlängning av Flintvägen österut om det någon gång i framtiden blir 
aktuellt med en fortsatt planläggning öster om aktuellt planområde. Det finns inga planer på det i 
dagsläget men en förlängning av gatan möjliggör för det. 

Socialt och ekonomiskt innebär en förtätning i detta läge att Båstad och det lokala näringslivet kan 
utvecklas med bl.a. fler arbetstillfällen. Detta framhävs även i kommunens översiktsplan, ÖP08. 

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

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

Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan:
Samråd   Första kvartalet 2019 
Granskning   Andra kvartalet 2019
Antagande   Tredje kvartalet 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner 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 fastigheten Östra Karup 24:1. Resterande fastigheter är i privat ägo. 

Huvudmannaskap
Inom planområdet råder enskilt huvudmannaskap vilket innebär att fastighetsägarna i området 
gemensamt ansvarar för anläggningar inom allmän plats. Det primära skälet till att huvudmannaskapet 
ska vara enskilt är att det råder enskilt huvudmannaskap i gällande detaljplan 1592 och i Östra Karup 
som helhet. En avvikande lösning inom aktuellt område skulle därmed ur ett allmänt drifts- och 
kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt. 

Ansvarsfördelning
Vatten och avlopp Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)
El   Södra Hallands Kraft
Telefoni  Skanova
Bredband  Bjäre Kraft

Utförande
Allmän plats
Östra Karup ga:3 ansvarar för utbyggnad och iordningställande av anläggningar på allmän platsmark. 

Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. 

10. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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Vatten, spill- och dagvatten
Båstads kommun är huvudman för VA inom planområdet och ansvarar genom Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp (NSVA) för att området ansluts till det kommunala vatten-, spill- och dagvattennätet. 
Verksamhetsområdet ska utökas så att hela planområdet omfattas av både vatten, spill- och 
dagvatten. 

Drift och underhåll
Allmän plats
Båstadportens samfällighetsförening, Östra Karup ga:3, ansvarar för drift och underhåll av allmän 
platsmark med undantag av Trafikverkets vägar. Naturmarken sydväst om Viktor Ewalds väg omfattas 
i dagsläget inte av någon av gemensamhetsanläggningarna i Östra Karup men en möjlig lösning är att 
utöka Östra Karup ga:3 till att även omfatta skötseln av dessa ytor. 

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

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar 125 581 m2 kvartersmark och 19 760 m2 allmän plats.

Fastighetsbildning
Befintliga fastighetsgränser inom planområdet stämmer inte helt överens med gränserna i 
verkligheten, det vill säga att gränserna inte stämmer överens med den faktiska markanvändningen. 
Eftersom planområdet till största delen redan är utbyggt har användningsgränserna i planförslaget 
anpassats efter verklighetens gränser. 

Fördelning mellan kvartersmark (blått) och allmän plats (rött)
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Gemensamhetsanläggning
Östra Karup ga:3 behöver omprövas med anledning av att gränserna för allmän plats respektive 
kvartersmark förändras. Naturmarken sydväst om Viktor Ewalds väg bör även inkluderas i samband 
med detta. Båstads kommun initierar omprövningen. 

Ledningsrätt
Inom planområdet finns ett flertal ledningar både med och utan ledningsrätt. Eventuella flyttningar 
eller andra åtgärder på ledningar med ledningsrätt ska bekostas av den part som anser sig ha fördel 
av åtgärden förutsatt att ledningsägaren medger detta. I det fall rättighet för ledningen saknas svarar 
ledningsägaren för flytt av ledningen. Samordning av ledningsflytt görs under projekteringen. 

För genomförandet av detaljplanen behöver ledningarna mellan Hallandsvägen och Tomtaholms-
vägen flyttas till ett centralt u-område. Av de berörda ledningsägarna så är det bara NSVA som har 
ledningsrätt för sina ledningar. NSVA planerar att flytta vatten- och tryckavloppsledning inom pla-
nområdet år 2022 för att kunna frigöra mer byggbar mark inom planområdet. Avtal ska tecknas 
mellan NSVA och Willab om fördelning av kostnader av ledningsflytten. I samband med det ska led-
ningsrätterna för VA-ledningar ses över, och de som inte är aktuella på grund av tidigare lednings-
omläggningar ska upphävas.

Södra Hallands Kraft och Skanova har också ledningar som behöver flyttas men då dessa ledningar 
saknar ledningsrätt får ledningsägarna bekosta dessa åtgärder. 

Övriga rättigheter
Inom planområdet finns avtalsservitut och officialservitut för vattenledning, avlopp, vattentäkt, 
källa, dike, utrymme, gångväg, cykeltrafik och väg.

Tekniska frågor
Gator och trafik
Detaljplanen föranleder inga åtgärder på befintligt vägnät då området redan är utbyggt. Angöring 
till de olika fastigheterna kommer även fortsättningsvis ske via Tomtaholmsvägen, Flintvägen samt 
Viktor Ewalds väg. 

Vatten och avlopp
Samtliga vattennyttigheter är utbyggda i området. Exploatören står för utbyggnad av VA på 
kvartersmark fram till anvisad anslutningspunkt i fastighetsgräns. Exploatören ansvarar också för 
att bidra till en hållbar dagvattenhantering i området genom att fördröja dagvatten från hårdgjorda 
ytor inom den egna fastigheten 

Brandvatten
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörd fastighetsägare.

Vattenskyddsområde
Planområdet kommer eventuellt hamna inom  sekundärt eller tertiärt skyddsområde för Eskilstorps 
vattentäkt när detta är reviderat. Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vatten-
skyddsföreskrifterna. Exploatören ansvarar för att söka de tillstånd som behövs. 
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Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Ekonomiska konsekvenser uppstår för berörda fastighetsägare i samband med marköverlåtelse, 
nyttjande och  fastighetsbildning.

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter tas ut enligt taxa. 

Avtal
Ett planavtal är upprättat mellan fastighetsägaren till Östra Karup 24:2 och Båstads kommun i vilket 
kostnader för framtagandet av detaljplanen, grundkarta, fastighetsförteckning samt eventuella 
tillkommande utredningar regleras. Planavgift kommer därmed inte tas ut i samband med bygglov 
inom detaljplaneområdet. 
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Denna detaljplan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen sam-
manställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och små ändringar kan göras i planför-
slaget ifall det behövs. De som har lämnat synpunkter på planförslaget får en underrättelse inför 
antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen planen.

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Alexander Ejwertz Johanzon, gatu- och trafikingenjör 
• Hans Paganus, projektingenjör
• Marie Eriksson, gatu- och parkchef
• Sara Borglin, VA-ingenjör NSVA
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson     Olof Selldén    
Planarkitekt     Planchef 
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