
Intresserad av att bygga i

ÖSTRA KARUP
i Båstads kommun?



Båstads kommuns vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.
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Naturnära byggrätter i vackert 
område

Är du intresserad av att bygga i Östra ka-
rup, Båstads kommun? Då är du välkom-
men in med ett utformningsförslag till 
Båstads kommun!

Östra Karup är beläget i nordostra delen 
av Båstads kommun. Området vid foten 
av Hallandsåsen med utsikt norrut, är 
den mest attraktiva bostadsmarken i Öst-
ra Karup. Området har stora kvaliteter; 
mötet mellan kulturlandskap och natur 
samt närhet till både E6:an och tågstatio-
nen i Hemmeslöv, till lokal service med 
bland annat förskola, skola och bibliotek, 
samt Båstads centrum och verksamhets-
områden i anslutning till motorvägen. 
Mitt emellan Östra Karup och Båstad 

finns även en golfbana. Från Östra Karup 
har du nära till omvärlden. Ta dig till job-
bet i bil  via E6:an eller cykla 15 minuter 
till  stationen för ta tåget till Helsingborg, 
Halmstad, Lund eller  Göteborg. Sedan 
tunneln genom åsen öppnades har den 
lilla orten vid havet närheten till den 
stora världen bara ett stenkast bort. 

Det aktuella området möjliggör bostäder 
i olika upp låtelse- och boendeformer 
med  fokus på social och ekologisk håll-
barhet.

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad!
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Området
De tomter inom detaljplan 1673 som tillgängliggörs i detta prospekt har markerats 
med röd färg och är totalt cirka 11 300 m2

Kringytor består av öppna fördröjningsmagasin, naturområde. Området är beläget i 
anslutning till förskola, skola. Cirka 800 m väster om området är Äpplegårdens golf-
bana belägen.

Området har nära till goda kommunikationsmöjligheter, Båstads järnvägsstation 
ligger ca 2500 m väster om tävlingsområdet. Busshållplats för linje 525 ligger längs 
Viktor Ewalds väg samt intill Östra Karups skola strax nordost alternativt ost om 
planområdet. Busslinjen går  mellan  Båstads centrum, järnvägsstationen och Östra 
Karup.
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Utdrag ur plankarta 1673, laga kraft 2016-12-09, ej skalenlig

  Gällande detaljplan och andra förutsättningar
Gällande detaljplan för området är 1673 (se länk: http://bastad.engelholm.se/Filer/
Bastad/Planer/1673.pdf).

Information och förtydligande: ”Vi har fått förfrågningar om parhus tillåts inom kvarter-
smark med beteckningen ”fril./parhus” och vad som då gäller avseende tomtstorlek. Vi har 
tidigare svarat att eftersom gällande detaljplan är framtagen med nya plan- och byggla-
gen, PBL, gäller legaldefinitionen för tomt, det vill säga att varje bostadsenhet i ett parhus 
ska ha minst 600 kvm tomt. Gällande detaljplan togs enbart fram för att reglera huvud-
mannaskapet inom planområdet. I detaljplanens planbeskrivning hänvisas för övrigt till 
den tidigare detaljplanens planbeskrivning. Den tidigare detaljplanen som antogs 2014 
var framtagen enligt den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, då det saknas legaldefinition av 
tomt. Efter genomgång av planhandlingar i den tidigare planen gör vi nu bedömningen att 
planförfattaren med tomt avsett fastighet. Detta tillsammans med att planens genomför-
andetid upphör den 10 september i år gör att vi vill göra nedanstående förtydligande.

Sammanfattningsvis tolkar vi detaljplanen för aktuellt kvarter så som att med tomt avses 
fastighet där det får byggas ett (1) parhus (två bostäder) om högst 130 kvm BYA per fast-
ighet. Fastigheten får inte understiga 600 kvm i område 2 och 3, och 800 i område 1.”

Byggnation ska ha kommit igång inom ett år från att överlåtelseavtal ingåtts med kom-
munen.

Byggnation måste överensstämma med gällande detaljplan.

Förslag får inte omfatta enstaka tomter utan samtliga inom område 1, 2 eller 3, eller 
samtliga inom område 1-3.

Kommunen tilldelar byggrätterna efter  politiskt beslut.

1.

2. 3.



Utdrag ur plankarta 1673, laga kraft 2016-12-09



Detta vill vi att din intresseanmälan ska innehålla
• Val av delområde med prioritering om flera områden väljs.

Förbehåll
Båstads kommun förbehåller sig rätten 
att besluta vilket eller vilka förslag som 
bäst passar in i området och att inhämta 
uppgifter om byggherrens tidigare pro-
jekt och solvens.

Inlämning
Utformningsförslag ska vara Båstads 
 kommun tillhanda senast 2019-09-30. 

Utformningsförslag ska sändas till
Båstads kommun
att. Susanna Almqvist
Samhällsbyggnad
Box 41
269 80 Båstad

(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad)

Frågor
Vid eventuella frågor kontakta

Susanna Almqvist, exploaterings
ingenjör, Olof Selldén, planchef eller 
Camilla Nermark, planarkitekt.

Kontaktuppgifter: 
Susanna
Epost: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431  770 63

Olof
Epost: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431  777 31

Camilla
Epost: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431  770 72

  

• Upplåtelseform

• Byggherrens namn, adress och orga-
nisationsnummer

• Namn på byggherrens kontaktper-
son, telefonnummer och e-mail

• Registreringsbevis, högst 3 månader 
gammalt

PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)

• Beskrivning av förslaget i text

• Representativa fasader och  sektioner 
av byggnader.

• SketchUp-modell över aktuellt 
 område i enkel vit volymskiss där 
våningsantalen är markerade, utan 
materialtexturer.


