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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B17-835

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-09-13
• Illustrationskarta, 2019-09-13
• Planbeskrivning, 2019-09-13 (denna handling)
• Samrådsredogörelse, 2019-05-06
• Granskningsutlåtande, 2019-09-13
• Fastighetsförteckning, 2019-03-04
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), september 2019

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på sam-
hällsbyggnadskontoret:
• Trafikutredning Hemmeslöv 6:2 m fl, Petersberg, i Båstad, ÅF, 2019-03-14
• Geotekniskt PM, Hemmeslöv 6:2 mfl, Petersberg i Båstad, Sigma Civil, 

2018-10-10
• Riskanalys för bensinstation, Ramböll, 2014-07-04
• Beräkning av utomhusbuller för utbyggnad av bostäder och verksamheter 

vid Båstads nya station, ÅF, 2013-12-18
• Stensån Inventering och bedömning av miljöer och arter, Ignita, augusti 

2012
• Åstad, översiktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, NSVA, 2012-10-01
• Hydrologi och hydraulik i Stensåns avrinningsområde, Ramböll, 2011-12-23
• Detaljerad riskanalys med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 

Vectura, 2011-10-10
• Mark- och exploateringsunderlag för del av Hemmeslövsområdet, WSP , 

2007-03-15
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En detaljplan består av 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 enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an-
nonserar i HD om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av förslaget 
meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får lämna in skriftli-
ga synpunkter. Gällande denna detaljplan har inkomna synpunkter sammanfattats och kommenteras 
i en samrådsredogörelse efter samrådsskedet.

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

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och se-
dan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet 
eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrel-
sen planen.

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

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

Här är vi nu!
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Hemmeslöv, vid Båstads infart, ca 2,5 km öster om Båstads centrum. Om-
rådet omfattar del av Hemmeslöv 5:9 med flera och är ca 33 000 m2 stort, marken består främst av 
grusytor med begränsad växtlighet. Området avgränsas i nordost av dagvattendammar och i söder 
av Hallandsvägen. I sydost gränsar planområdet till Västkustbanan och i nordväst till Inre Kustvä-
gen och Stensån. 

Syftet med denna plan är att se över u-områden för ledningar samt prickmark för att göra fastigheten 
möjlig att exploatera på ett mer rationellt sätt.

Planområdet ligger i Hemmeslöv, vid Båstads infart, och är cirka 33 000 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Hemmeslöv 5:9 ägs av Båstads kommun. Båstads kommun äger fastigheten Hemmeslöv 
6:2 genom avtal med Trafikverket. Fastighetbildning pågår varigenom marken kommer att tillföras 
fastigheten Hemmeslöv 5:9. 
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I gällande detaljplan finns ett mycket stort u-område som inte får bebyggas. Det är stort då de be-
rörda ledningarnas exakta läge aldrig utreddes i samband med att gällande detaljplan upprättades. 
Det gör tomten mycket svår att nyttja. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att se över u-område och prickmark för att göra tomten möjlig att 
exploatera på ett mer rationellt sätt. 

Ungefärlig avgränsning av planområdet (röd streckad linje)

4. BAKGRUND OCH SYFTE

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 (dåvarande Hemmeslöv 6:2) beviljades av kommunstyrelsen 
6 september 2017, § 194.

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som verksamhetsområde. Även i samrådsförslaget för ny översiktsplan pekas området ut som nytt 
verksamhetsområde.

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 



9

Antagandehandling 2019-09-13
del av Hemmeslöv 5:9

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1652, som vann laga kraft 27 mars 2014. Planen har genom-
förandetid kvar till 27 mars 2024. Om ingen av de berörda fastighetsägarna motsätter sig det är 
det möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång. Om en detaljplan ändras före 
genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom planområdet rätt till ersättning av 
kommunen för den ekonomiska skada som detta eventuellt medför.

Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”Hantverk, småindustri, kontor och handel, ej 
hotell. Ej tillståndspliktig verksamhet.” samt ”Huvudgata”. Området har även en planbestämmelse 
om tillfällig användning ”Arbetsområde med upplag och transportvägar samt material- och arbets-
byggnader till senast 1 år efter Hallandsåstunnelns öppnande för trafik.” Denna bestämmelse är inte 
längre aktuell då tidsgränsen passerat. Planområdet korsas av ett u-område det vill säga mark som 
ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  Den norra delen av planområdet omfat-
tas av plan 1603 (laga kraft 7 maj 2009) samt en mindre del av plan 1511 (laga kraft 21 april 1994). 
Plan 1603 anger användning ”Natur” samt tillfällig användning för arbetsområde på samma sätt som 
i plan 1652. Plan 1511 anger användningen ”Odlingsområde - lantbruk eller liknande”. Även i denna 
plan finns en planbestämmelse om tillfällig användning i likhet med de övriga två planerna. Plan 
1603 har mindre än ett års genomförandetid kvar. För plan 1511 har genomförandetiden gått ut.

Utsnitt ut detaljplan 1652

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar utveckling. De delar som berör aktuellt planområde är hantering av dagvatten för att mini-
mera utrinningen av skadliga ämnen samt att all nybyggnation ska vara energi- och resurseffektiv 
och med ett hållbarhetsperspektiv. 
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena eftersom planen endast omfattar 
ett mindre markområde som redan är starkt påverkat av verksamheter såsom upplag och liknande 
i samband med byggandet av tunneln genom Hallandsås. Området bedöms vidare nödvändigt för 
kommunens möjlighet att erbjuda verksamhetsmark samt en viktig del i att skapa aktivitet och att-
raktivitet i det område som utgör entrén till Båstad. Stöd för verksamheter 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 är starkt påverkat 
av tunnelbygget och omgärdat av järnväg och vägar.

Området ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och  
riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Någon egentlig värdebeskrivning finns inte för 
dessa riksintressen. I regeringens proposition (1985/86:3) framgår att utpekade områden, där bl.a. 
Hallandsåsen med angränsande kustområde ingår, i sin helhet är av riksintresse. Exploateringsföre-
tag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa områden endast om det kan ske på ett sätt 
som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna hindrar inte utveck-
ling av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller anläggningar som behövs för totalförsvaret. 
Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet, intressen ska särskilt beaktas vid bedöm-
ning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Utifrån att planområdet är 
starkt påverkat av verksamhet samt avgränsat av vägar och järnväg gör kommunen bedömningen att 
det inte finns några värden för riksintressena inom planområdet. 

Planområdet gränsar till järnvägen som är riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8§ MB. Då 
föreskrivna avstånd hålls till järnvägsspåret bedöms riksintresset inte påverkas. Trafikverket delar 
enligt sitt samrådsyttrande denna bedömning.

Stensån, strax norr om planområdet, är klassad som riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6§ MB i 
sitt nedre förlopp väster om planområdet och i övrigt som ett nationellt värdefullt vattendrag. Sten-
såns skyddsvärde ligger främst i dess miljö för fiskfauna. Ån är ingen naturlig å utan i stort ett grävt 
dike över det mesta av sitt förlopp. I samband med att Inre Kustvägen och bron över Stensån byggdes 
grävdes Stensån om och fick en mer naturlig meandrande utformning. Riksintresseområdet följer 
åns tidigare sträckning, men då ån efter omgrävning inte längre ligger i riksintresseområdets sträck-
ning finns inte några av riksintressets värden kvar i just denna sträcka.

Planområdet berörs även av riksintresse för totalförsvaret och innebär ett särskilt behov av hinders-
frihet. Det medför att alla byggnader och anläggningar som är 20 meter eller högre måste hinders-
prövas. 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då det endast omfattar ett mindre område som 
redan nyttjats för verksamhet i samband med tunnelbygget och dessutom är avgränsat med vägar 
och järnväg samt att inga byggnader högre än 20 meter tillåts inom planområdet. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Natura 2000
Knappt 400 meter söder om planområdet finns natura 2000-området ”Hallandsås norrslutning” som 
är utpekat enligt habitatdirektivet. Området bedöms inte påverkas av ett genomförande av detaljpla-
nen.

Miljökvalitetsmål
Ett genomförande av detaljplanen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet är ett 
inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver 
ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation 
ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är utfärdat av Naturvårdsverket och 
definierat av Riksdagen. 

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:

Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på kli-

Stensån markerad med blått fält och riksintresse för naturvård markerat med grön skraffering. 

Inre Kustvägen

Hallandsvägen

Stensån

Skyddsområde väg
Planområdet innefattar del av väg 1741 (Inre Kustvägen) som omfattas av ett generellt byggnadsfritt 
avstånd på 12 m enligt Länsstyrelsens beslut 2015. Planområdet angränsar till Hallandsvägen som 
omfattas av ett byggnadsfritt avstånd på 30 m enligt rekommendation av Vägverket 2007. Att möjlig-
göra bebyggelse inom skyddsområde för väg kan prövas i detaljplan eller bygglov.

Planförslaget möjliggör, likt gällande detaljplan 1652, byggnation 5 meter från Inre Kustvägen (väg 
1741). Längs Hallandsvägen (väg 115) möjliggörs bebyggelse som närmast 10 meter från vägområde 
avsett för bland annat gång- och cykelväg, vilket är i linje med gällande detaljplan (1652).

Planförslaget möjliggör därmed en mer stadsmässig utformning av bebyggelse och gaturum vilket 
även är i linje med kommunens ambition om att bygga ihop Båstad samhälle (Entré Båstad bland an-
nat) med Båstads nya station längs Västkustbanan. Ett smalare gaturum har en hastighetsdämpande 
effekt. Inre Kustvägen är ej klassad som led för farligt gods. Se även tidigare gjorda utredningar an-
gående risker.
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matsystemet inte blir farlig.” - Målet påverkas positivt genom att service och arbetsplatser inom pla-
nens verksamhetsmark får goda cykel- och kollektivtrafikförbindelser vilket minskar behovet av bil.

Levande sjöar och vattendrag: ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras varia-
tionsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättning-
ar för friluftsliv värnas.” - För att målet inte ska påverkas negativt är det viktigt att dagvatten från 
området fördröjs innan det släpps vidare till Stensån. Detta görs genom dagvattendammar mellan 
Inre Kustvägen och Stensån. Krav på oljeavskiljare för trafikytor ställs inom planområdet. 

God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” - Hur målet påverkas 
beror på vilken verksamhet som etablerar sig inom området. Om det blir en besöksintensiv verksam-
het eller en verksamhet med många anställda och företrädesvis med öppettider en stor del av dygnet 
bidrar det till att befolka entrén till Båstad, vilket skapar trygghet och bidrar positivt till ortens iden-
titet. En annan positiv effekt är förtätning av mark som inte är lämplig att nyttja på annat sätt än som 
verksamhetsmark vilket innebär god hushållning med mark.

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenföre-
komst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvali-
tetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för ke-
misk och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status (både 
kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det var mycket svårt för en del 
vattenförekomster fanns vissa möjligheter till undantag. 

Följande vattenförekomster skulle kunna påverkas av planområdet:
Vattendrag Ekologisk status Kemisk status
Stensån Måttlig Uppnår ej god

Grundvatten Kemisk status Kvantitativ status
Laholmsslätten God God
Bjärehalvön Otillfredsställande Otillfredsställande

Källa: VISS Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se (2018-10-18)  
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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. Be-
byggelsen föreslås hålla en måttlig skala med en högsta nockhöjd på 16 meter. Sammantaget kom-
mer det som detaljplanen medger kunna innebära en påverkan på landskapsbilden men inte i den 
utsträckning att det bedöms utgöra en betydande negativ påverkan. Planområdet omfattas inte av 
landskapsbildsskydd.

Strandskydd
Stensån ligger i gränsen av planområdet. Strandskyddet omfattar marken 100 meter på ömse sidor 
om ån. Delar av planområdet ligger inom strandskyddsområdet. Då dessa delar ligger inom detalj-
planelagt område omfattas de ej av strandskydd på aktuell sträcka. I och med aktuellt planarbete 
återinförs strandskyddet som då kommer att behöva upphävas på kvartersmark. Enligt PBL 4 kap. 
17 § får kommunen i detaljplan upphäva strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtliv. Inga naturtyper som är hotade, särskilt skyddsvärda eller utgör livsmiljö 
för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte väsentligen 
livsvillkoren för djur- och växtarter. Aktuellt område saknar rekreationsvärden på grund av dess läge 
intill större vägar samt dess otillgänglighet. Inom strandskyddat område medger detaljplanen kvar-
tersmark för verksamheter, drivmedelsförsäljning, handel och kontor. 

Särskilda skäl för upphävande av strandskydet redovisas på sidan 22-23.

Strandskydd gäller för naturmarken mellan Inre Kustvägen och Stensån. Dagvattendammar inom 
naturområdet avses hanteras med dispens från strandskyddet.

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

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

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

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

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

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

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.

Planförslaget påverkar inte några försörjande eller stödjande ekosystemtjänster. Beroende på hur 
dagvattenhanteringen utformas kan de reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna påverkas po-
sitivt då de bidrar med möjligheter till naturupplevelser, hälsa och inspiration samt pollinering och 
skydd mot översvämning.

Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. Järnvägsprojektet med Hallandsåstunneln har sedan länge varit föremål för miljökon-
sekvensbeskrivning samt uppföljning av konsekvenser för miljön som framför allt gällt påverkan 
på grundvattenbildning i Hallandsåsen. Även projektet Inre Kustvägen har varit föremål för miljö-
konsekvensbeskrivning och miljöbedömdes igen i samband med att en ny arbetsplan togs fram. I 
samband med framtagandet av gällande detaljplan gjorde kommunen bedömningen att dessa miljö-
bedömningar var tillräckliga för att bedöma konsekvenserna även för detaljplanens bebyggelse utö-
ver vägens och järnvägens infrastruktur. Med anledning av att de MKB och andra miljöbedömningar 
som Trafikverket upprättat behandlar samma frågor som en MKB för detaljplanen skulle omfatta 
bedömdes inte upprättandet av en särskild MKB för detaljplanen vara nödvändig. Då frågorna om 
miljökonsekvenser redan behandlats noggrant i tidigare processer samt att nu aktuell detaljplan 
endast syftar till mindre ändringar bedöms planen sammantaget inte ge en sådan miljöpåverkan att 
en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR
Bebyggelse
Historik 
Planområdet är inte bebyggt. Området har nyttjats som arbetsområde och upplagsområde i sam-
band med byggandet av tunneln genom Hallandsåsen. Efter byggtiden har området stått tomt.

Ortofoto från 1996 med planområdet markerat med röd linje

Ortofoto från 2016 med planområdet markerat med röd linje
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Bostäder 
Bostadsområdet Hemmeslöv ligger ca 300 m norr om planområdet. Det domineras av villor, till 
största delen uppförda under 1960 och -70-talen som fritidshus. Idag blir fler och fler av husen i 
Hemmeslöv permanenta bostäder.

Drygt 100 meter öster om planområdet, på andra sidan järnvägen, finns enstaka bostadshus.

Kommersiell, offentlig och social service
Direkt söder om Hallandsvägen, mindre än 100 meter från planområdet, ligger handelsområdet En-
tré Båstad. Där finns bland annat mataffär, blomsterhandel och träningsanläggning. Ca 900 meter 
nordost om planområdet, i anslutning till järnvägsstationen, växer ett nytt område med närservice 
upp.

Verksamheter
Längs Hallandsvägens södra sida, från järnvägen och västerut in mot tätorten ligger Entré Båstad 
följt av flera andra verksamheter.

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Marken är platt och består till största delen av en stor grusyta med inslag av asfalt. Mycket lite av 
markens ursprungliga vegetation och marknivå finns kvar och upplagsytorna är idag bevuxna med 
gräs. I områdets södra kant, mot cykelbanan och Hallandsvägen, finns högre slyvegetation som 
avskärmar området. Floran bedöms som trivial och dominerad av igenväxningsväxter. 

Bullervallar finns utbyggda utmed järnvägen. 

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom pla-

Planområdet med bullervallen till höger.
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nområdet. I planområdets gräns rinner Stensån. I samband med att ån leddes om vid bygget av 
Inre Kustvägen gjordes en inventering av miljöer och arter vid ån (Ignita 2012). I rapporten kon-
stateras att utter, kungsfiskare och sötvattensgråsugga tidigare setts i området men att det inte 
påträffades några spårtecken av dem under inventeringstillfällena. Då nu aktuell detaljplan inte 
innebär några förändringar i åfåran eller i åns direkta närhet bedöms dessa arter inte påverkas av 
detaljplanen.

I Artportalen finns registrerat mjukdån, vanlig åkerrättika, större vattensalamander, vanlig snok 
och åkergroda i närheten av planområdet. Vattensalamandern, snoken och åkergrodan har alla 
setts i närheten av Hemmeslövssjön och de vattensamlingar som finns där. Då det området avskiljs 
från nu aktuellt planområde med både Stensån och Inre Kustvägen bedöms nu aktuell detaljplan 
inte påverka dessa arter negativt. Mjukdån och vanlig åkerrättika har setts väster om Inre Kustvä-
gen och trivs på ruderatmark. Den biotop som finns mellan Inre kustvägen och järnvägen försvin-
ner när verksamheter etablerar sig inom området. Området är under igenväxning vilket medför 
att förutsättningarna för dessa växter förändras och riskerar att försvinna även om området inte 
exploateras. Planen etablerar en dagvattenhantering norr om Inre kustvägen och stärker möjlig-
heten för arter att etablera sig där.

Planområdet är inte beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommu-
nens översiktsplan/naturvårdsprogram.

Allmän plats
En mindre del av Inre Kustvägen ingår i planområdet samt ca 11 500 m2 naturmark mellan Inre 
kustvägen och Stensån.

Vattenområden
Området närmast Stensån klassas som naturvärdesklass 2 (på en tregradig skala) i Naturvårdsbe-
dömning, november 2012 av Naturcentrum. Bedömningen tar hänsyn till åns värde på grund av att 
det inte har släppts ut någon förädlad fisk. Särskilt hänsynskrävande arter som förekommer i Sten-
såns vattensystem är bland annat havsvandrande lax och öring. Det råder fiskeförbud i Stensån.

Delar av planområdet berörs av strandskydd som återinträder i samband med en ny detaljplan, se 
sidan 22-23.

Stensån omfattas av dikningsföretaget Stensåns regleringsföretag.

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

Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning har gjorts av området i samband med planarbete för intilliggande områ-
den (Sigma Civil 2018). För nu aktuellt planområde konstateras i utredningen att den generella jord-
lagerprofilen utgörs av ett lager fyllnadsjord på lerig sand. Det överst liggande fyllnadslagret varierar 
i mäktighet inom delområdet och består främst av sandig mulljord. Lagret har en varierande relativ 
fasthet och beskaffenhet. Den underliggande leriga sanden har påträffats från ca 1,5 meter under 
markytan och bedöms som mycket mäktig. Lagret varierar i sammansättning och klassificeras ställ-
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vis som lera. Lagret har i sin övre del en låg relativ fasthet vilken ökar till medelhög vid ca 5 meter 
under markytan. Inget berg har påträffats inom delområdet.

Förorenad mark
Området har varit arbetsområde och upplag under arbetet med tunneln genom Hallandsåsen. Om-
rådet har använts för upplag av skrot, byggutrustning, uppställning av maskiner m.m. Miljöavdel-
ningen har inte fått någon information om spill eller läckage från entreprenaden vid byggnationen 
av vägen. Det går inte att utesluta att det skett dropp/spill från uppställning, drift eller tankning av 
arbetsmaskiner. Enligt flygfoton ser man tydligt att det på fastigheten under en lång tid skett stor 
hantering av byggmaterial och eventuell avfallshantering från byggverksamhet. Miljöavdelningen 
har inga uppgifter om att farligt avfall hanterats på fastigheten.

Stabilitet och skredrisk
Översiktliga stabilitetsundersökningar har, i samband med den geotekniska undersökningen (Sigma, 
2018), utförts för byggnation av de planerade dagvattendammarna som är planerade delvis innanför 
angivet säkerhetsavstånd till Stensån. Beräkningarna visar att planerade dagvattendammar uppfyl-
ler stabilitetskraven, och kan således byggas. Vid större 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.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området. Området är påverkat av tidigare genomförda 
markarbeten.

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

Direkt söder om planområdet går Hallandsvägen som är den stora infarten till Båstad och Bjä-
rehalvön. Trafikverket är väghållare även för Hallandsvägen. Skyltad hastighet på sträckan är 70 
km/timmen och enligt Trafikverkets mätningar 2017 är ÅDT 6900 fordon. Antalet fordon varierar 
dock kraftigt under året.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 501 mellan Mariatorget, via Båstads busstation och Båstads 
station. Bussen går en till två gånger per timme och avgångarna är anpassade till tågens ankomst- 
och avgångstider. Hållplatsen är lokaliserad till Entré Båstad och ligger 200-300 meter väster om 
planområdet. 

Båstads tågstation är belägen ca 900 meter nordost om planområdet. 
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Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Hallandsvägen samt Inre Kustvägen.

Teknisk försörjning
El, telefoni och energiförsörjning
Södra Hallands Kraft och Skanova har ledningar i Inre Kustvägen. Anslutningar finns förberedda till 
planområdet. Södra Hallands Kraft har även en utrangerad kabel tvärs över planområdet. Bjärekraft 
har en ledning i Hallandsvägen. Befintliga ledningar bedöms inte påverkas av detaljplanen.

I gällande detaljplan finns ett E-område intill Inre Kustvägen avsett för en nätstation.

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns placerad inom planområdet, på Inre Kustvägens norra sida. Flödet bedöms vara 
tillräckligt men NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) kan inte garantera flödet. 

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

Dagvatten
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som 
t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett 
sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en dagvattenutredning, ’’ÅSTAD - över-
siktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, 2012-10-01, NSVA”. I denna konstateras att det på grund av 
det höga grundvattnet är olämpligt att 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. 

NSVA har beräknat föroreningsbelastningen från planområdet i programmet StomTac. Exploate-
ringen kommer att medföra förhöjda halter av tungmetaller till dagvattnet (till stor del på grund av 
parkeringsytorna). För att få en ökad rening av dagvattnet kan det med fördel ledas till svackdiken 
och raingardens inom kvartersmark. Lokal hantering av dagvattnet kan ge andra värden som är mer 
estetiskt tilltalande samt ekosystemtjänster.

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

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

Bebyggelse
Användning 
Detaljplanen möjliggör verksamheter (Z), drivmedelsförsäljning (G), handel (H) och kontor (K) inom 
området mellan Inre Kustvägen och Västkustbanan. Dessa verksamheter bedöms fungera bra i en 
miljö som är starkt påverkad av järnväg och biltrafik. De gynnas även av områdets goda kommunika-
tioner. Verksamheter som ger arbetstillfällen och skapar en målpunkt där människor rör sig och är 
upplyst skapar ett starkt signalvärde vid Båstads entré.

En mindre del av Inre Kustvägen ingår i planområdet och planläggs som huvudgata (GATA1). Områ-
det mellan Inre Kustvägen och Stensån planläggs till största del som natur (NATUR) och omfattar 
ytor för dagvattenfördröjning och rekreationsstråk.

Norr om Inre kustvägen ligger Trafikverkets befintliga sedimentationsdamm där vatten från tun-
neln genom Hallandsås kontrolleras innan det släpps vidare till Stensån. Dammen planläggs som 
trafikområde (T1) ”Hantering av dagvatten från järnvägstunnlarna”. Att dammen planläggs som tra-
fikområde beror på att den är kopplad till järnvägstunnlarnas funktion. Ytan är cirka 1200 m2 stor 
och gränserna är satta så att anläggningen ska kunna angöras inom kvartersmark och underhållas. 
 
Placering 
Byggnaderna bör placeras så nära Hallandsvägen som möjligt för att tydligt markera entrén till or-
ten. Även en placering med byggnader nära Inre kustvägen är positivt för att skapa ett stadsmässigt 
gaturum.

Utformning
Verksamhetsbebyggelsens möte med cirkulationsplatsen vid Hallandsvägen är särskilt viktigt, plat-
sen är dels en entré till Båstad från öster och dels en entré till de nya områdena kring stationen och 
byggnader i denna del måste gestaltas med extra stor omsorg. Bebyggelsen tillåts uppföras till en 
högsta nockhöjd av 16 meter.

Skyltar får inte placeras på byggnadernas tak. Skyltar som placeras på fasaden får inte nå högre än 
till byggnadens takfot. Fristående skyltar får inte vara högre än takfoten på den högsta byggnaden 
inom planområdet.

Grundläggning
Enligt upprättad geoteknisk undersökning föreslås grundläggning utföras med plintar ner till jord 
med hög relativ fasthet, alternativt pålar. Lättare konstruktioner kan grundläggas med platta på 
mark. All organisk jord skall schaktas bort under samtliga konstruktioner (inklusive deras lastsprid-
ning) innan grundläggning utföres. Kompletterande geotekniska undersökningar bör göras i sam-
band med detaljprojektering.

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

Allmän plats
En mindre del av Inre Kustvägen, ca 4000 m2, ingår i planområdet samt ca 12 500 m2 naturmark 
mellan Inre Kustvägen och Stensån. Inom naturmarken finns utrymme för en fördröjningsdamm 
för dagvatten från planområdet samt rekreationsstråk. Dammen dimensioneras för att även rym-
ma dagvatten från intilliggande område som även det planeras för framtida bebyggelse men han-
teras i en separat detaljplan. Totalt avses dammen rymma 1300 - 1600 m3. Om dagvatten fördröjs 
inom de enskilda fastigheterna kan behovet av att fördröja det i dammar på allmän plats bli mindre 
och dammarna kan ges en mindre volym. Om dammarna skulle behöva utökas i framtiden finns 
utrymme för detta inom naturmarken. Inom naturområdet finns även  möjlighet att anlägga pro-
menadstråk längs ån.

Vattenområden/Strandskydd
Stensån ligger direkt norr om planområdet och går in en liten bit i planområdets norra del. Den del 
av Stensån som ingår i planområdet planläggs som vattenområde (W) för att korrigera gällande de-
taljplan efter åns faktiska sträckning.

Strandskyddet omfattar marken 100 meter på ömse sidor om ån. Delar av planområdet ligger när-
mare Stensån än 100 meter. Då dessa delar ligger inom detaljplanelagt område omfattas de ej av 
strandskydd på aktuell sträcka. I och med aktuellt planarbete återinförs strandskyddet som då kom-
mer att behöva upphävas på kvartersmark. Enligt PBL 4 kap. 17 § får kommunen i detaljplan upp-
häva strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livs-
villkor för djur- och växtliv. Inga naturtyper som är hotade, bedöms särskilt skyddsvärda eller utgör 
livsmiljö för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte vä-
sentligen livsvillkoren för djur- och växtarter. Aktuellt område saknar rekreationsvärden på grund 
av dess läge intill större vägar och järnväg samt dess otillgänglighet. Inom strandskyddat område 
medger detaljplanen kvartersmark för verksamheter, drivmedelsförsäljning, handel och kontor. 

I enlighet med Miljöbalken 7 kap. 18 c § bedöms följande särskilda skäl föreligga enligt punkt 1, 2 och 
5 för verksamhetsmarken (Z, G, H, K): 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - 
Området utgörs idag av ett svårtillgängligt upplagsområde med mycket lite växtlighet. 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen - Längs större delen av planområdet ligger Inre kustvägen som en barriär mel-
lan planområdet och Stensån. Endast för den delen av Stensån som går mellan kulvertarna under 
vägen respektive järnvägen finns ingen avskiljande väg, denna delen av ån är ändå inte tillgänglig 
just på grund av väg och järnväg.

5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet” - För Båstad bedöms det vara ett angeläget allmänt intresse att den 
nya bebyggelsen vid stationen tillåts växa ihop med det befintliga Båstad. Den tätortsutveckling som 
kan ske inom detta område går inte att ersätta med bebyggelse på någon annan plats i Båstad.
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För Trafikverkets sedimentationsdamm, område med användning T, bedöms följande särskilda skäl 
föreligga enligt punkt 1 och 5:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - Se-
dimentationsdammen finns redan på platsen. 

5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet” - Sedimentationsdammen ligger redan på platsen och är nödvän-
digt för kontroll av vatten som härrör från järnvägstunneln genom Hallandsås innan det släpps ut i 
Stensån.

Strandskyddets syfte, att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet bedöms inte motverkas av ett genomförande av 
detaljplanen. 
 

Gator och trafik
Föreslagna nya ytor för verksamheter, drivmedelsförsäljning, handel och kontor kan generera viss 
ökad trafik. Mängden trafik beror mycket på vilken typ av verksamheter och service som kan bli ak-
tuellt. När vägplanen för Inre Kustvägen upprättades beräknades trafikmängderna fram till år 2035. 
I trafikprognosen togs hänsyn till den kommunala planeringens utbyggnader av bostäder och verk-
samheter. Inre kustvägen är dimensionerad för denna trafik och trafiken bedöms inte medföra några 
störningar.

Gata
I planområdet ingår en del av Inre Kustvägen som planläggs som GATA1 - Huvudgata, i likhet med 
gällande detaljplan, 1652.

I planförslaget anges utfartsförbud mot Hallandsvägen samt till största del längs Inre Kustvägen. 
In- och utfart till sedimentationsdamm norr om Inre Kustvägen är möjlig. Verksamhetsmarken söder 
om Inre Kustvägen är möjligt att angöra dels i anslutning till "g-område" samt även i den nordöstra 
delen om planområdet, se även plankarta och illustrationskarta. In-och utfart till verksamhetsmar-
ken söder om Inre Kustvägen  är anpassat för att ge utrymme för en anslutning även från andra sidan 
av Inre Kustvägen där ytterligare en detaljplan är under framtagande. Dessa anslutningar ska inte 
mötas i en fyrvägskorsning utan ska anläggas som två T-korsningar med minst 50 meters avstånd. 
Det förutsätter att det finns tillräckligt utrymme på Inre Kustvägens västra sida för en anslutning på 
korrekt avstånd från cirkulationsplatsen. 

Parkering
Parkering ska ordnas inom den egna fastigheten.

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik då den bidrar både med ar-
betsplatser och målpunkter för besökare och kunder. 

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på gång- och cykelvägar men kan bidra till ökat antal gående 
och cyklister i området då den bidrar med arbetsplatser och målpunkter för besökare och kunder. 



24

Antagandehandling 2019-09-13
                       del av Hemmeslöv 5:9

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

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

Risk
Både väg 115 (Hallandsvägen) och Västkustbanan är anvisade leder för farligt gods.

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en riskanalys. ”Detaljerad riskanalys 
med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura”. 

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

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

• entré/utrymningsväg vänd från järnvägen
• avstängningsbar ventilation
• friskluftsintag (ej mot järnvägen)
• brandskyddad fasad (mot järnvägen)

2014 upprättades en riskanalys för bensinstation i området. I den sammanfattas de avstånd och 
skyddsåtgärder som krävs. I planarbetet har även avstämning gjorts med representant från Rädd-
ningstjänsten som konstaterar att ett avstånd på 25 meter räcker mellan drivmedelshanteringen och 
bostäder, handel och liknande. Utifrån detta är bedömningen att utrymme finns för att kombinera 
föreslagna användningar inom planområdet.

Förutsättningarna vad gäller trafik och markanvändning har inte förändrats jämfört med de utgångs-
punkter som användes vid upprättandet av riskutredningarna varför slutsatser och åtgärdsförslag 
fortfarande är tillämpbara.
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Buller
Trafikverket har inom ramen för Hallandsåsprojektet tagit fram bullerberäkningar för järnvägen vid 
flera tillfällen. För att skydda befintlig bostadsbebyggelse nordväst om Västkustbanan har bullerval-
lar byggts längs en stor del av järnvägen. Vallarna har en höjd på 3 meter över rälsöverkant.

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

Utifrån planområdets läge och förutsättningar och bullerutredningens beräkningar och rekommen-
dationer bedömer kommunen att det i området, förutom verksamheter, drivmedelsförsäljning och 
handel även skulle kunna vara lämpligt att tillåta kontor. 

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

Teknisk försörjning

El, telefoni och energiförsörjning
Södra Hallands Kraft och Skanova har ledningar i Inre Kustvägen. Anslutningar finns förberedda till 
planområdet. Bjärekraft har en ledning i Hallandsvägen. Befintliga ledningar bedöms inte påverkas 
av detaljplanen. El och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. Gasledning finns ca 
500 meter norr om samt 400 meter väster om planområdet. Skanova önskar att så långt som möjligt 
behålla befintliga kabel anläggningars nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning.

Befintligt E-område för nätstation flyttas längre in längs befintlig angöringsväg för att minska risken 
för påkörning i samband med att transporter angör verksamhetsområdet.

Dricks- och spillvatten
Området kommer anslutas till befintliga system för vatten och avlopp. Idag finns två anslutnings-
punkter till kommunalt VA till planområdet. Ska fastigheten styckas i mer än två fastigheter måste en 
gemensamhetsanläggning bildas för gemensamma ledningar fram till anslutningspunkten, alterna-
tivt kan privata eller kommunala ledningar tryggas med ledningsrätt eller servitut. 

Området innehåller enligt den geotekniska undersökningen tjälfarliga jordar och ledningar rekom-
menderas därför att grundläggas på frostfritt djup, alternativt frostskyddsisoleras.

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns placerad inom planområdet, på Inre Kustvägens norra sida. Flödet bedöms vara 
tillräckligt men NSVA kan inte garantera flödet. Om sprinkler krävs rekommenderas att egen tank 
installeras eftersom NSVA inte kan garantera tillräckligt tryck och flöde på det allmänna nätet vid 
alla tidpunkter.
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Dagvatten
I samband med framtagandet av gällande detaljplan (1652) gjordes en dagvattenutredning, ’’ÅSTAD- 
översiktlig 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. Rent dagvatten från planom-
rådet leds under Inre Kustvägen och ut till dagvattendammar där det fördröjs innan det släpps ut 
i Stensån. Dagvattenutlopp till Stensån ska utformas med erosionsskydd, och på ett sådant sätt att 
erosion förhindras.

Riktvärden för dagvattenutsläpp har tagits fram gemensamt för alla NSVA’s delägarkommuner. Vid 
utsläpp till det kommunala dagvattennätet ska riktvärden för listade parametrar kontrolleras och 
klaras vid förbindelsepunkten. Att ett ämne inte finns specificerat innebär inte att det fritt får släp-
pas ut i dagvattennätet. Det finns många andra ämnen utöver de listade som kan påverka recipienter 
negativt. Verksamheten bör inventera om det finns risk att andra olämpliga ämnen hamnar i dagvat-
tennätet, även dessa ämnen bör i så fall kontrolleras. Respektive fastighetsägare ansvarar för att pre-
sentera och vidta åtgärder för att riktvärdena inte ska överskridas. Provtagningsmöjlighet ska finnas 
vid förbindelsepunkten till det allmänna dagvattensystemet.

NSVA har beräknat föroreningsbelastningen från planområdet i programmet StomTac. Exploatering-
en kommer att medföra förhöjda halter av tungmetaller till dagvattnet (till stor del pga. parkerings-
ytorna). För att få en ökad rening av dagvattnet kan det med fördel ledas till svackdiken och rain-
gardens inom kvartersmark. Lokal hantering av dagvattnet kan ge andra värden som är mer estetiskt 
tilltalande samt ekosystemtjänster. Dagvatten från körytor inom kvartersmark ska hanteras i enlig-
het med NSVAs dagvattenpolicy. I deras riktlinjer för slam- och oljeavskiljare krävs ingen specifik 
klass på oljeavskiljare för dagvatten från parkeringsplatser.  Istället ställs krav på att den lösning som 
används klarar att avskilja olja, metaller och partikelbundna föroreningar. Om en drivmedelstation 
ska byggas inom planområdet ställs krav på oljeavskiljare enligt ”Riktlinjer för slam- och oljeavskil-
jare inom NSVA”. 

Genom området går två ledningar som tillhör Trafikverket. En av ledningarna är en dagvattenled-
ning, den andra leder vatten från tunneln genom Hallandsås till en sedimentationsdamm i planområ-
dets norra del. Ledningen med vatten från tunneln föreslås flyttas till ett läge närmare dagvattenled-
ningen för att tillskapa en större byggrätt och göra området lättare att utnyttja effektivt. Ledningarna 
skyddas med ett 10 meter brett u-område.

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshante-
ring.

Masshantering
Organiskt material behöver schaktas bort i samband med byggnation. Respektive fastighetsägare 
ansvarar för massor uppkomna inom sin fastighet. 

Inom allmän platsmark, NATUR, kommer dagvattendammar anläggas med en sammanlagd volym 
om ca 1500 m3. Organiskt material härifrån kan, under förutsättning att massorna är rena, återföras 
till jordbruksmark i närområdet. Icke organiskt material kan i ett första skede användas som över-
last inför bebyggelse i intilliggande planområde. I ett senare skede kan dessa massor användas till 
exempelvis bullervallar där behov för det finns. Om lera finns i massorna kan den användas för att 
täta fördröjningsmagasinen i området.
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Samhällsbyggnad bedömer att konsekvenserna av planens genomförande på miljön, hälsan och hus-
hållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten började gälla den 22 december 2009. De påverkas inte 
av åtgärder inom planområdet. Förhållandet mellan Stensån och bebyggelse i området läggs fast i 
den överordnade gällande planen och berörs inte av planändring inom kvarteret. Närmaste grund-
vattenförekomster ligger ”uppströms” knappt två kilometer från planområdet och grundvatten i 
detta område nära havet rör sig inte dit.

Förslaget innebär genom möjligheterna till exploatering att landskapsbilden kan påverkas. Detta 
kommer att upplevas både av de som vistas i området och de som kommer med tåg eller bil. Sam-
mantaget kommer det som detaljplanen medger kunna innebära en påverkan på landskapsbilden 
men inte i den utsträckning att det bedöms utgöra en betydande negativ påverkan.

Socialt och ekonomiskt innebär planen möjlighet till fler arbetstillfällen i kommunen.

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

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen fått laga kraft. 

Markägoförhållanden
Fastigheten Hemmeslöv 5:9 ägs av Båstads kommun. Båstads kommun äger fastigheten Hemmeslöv 
6:2 genom avtal med Trafikverket. Fastighetbildning pågår varigenom marken kommer att tillföras 
fastigheten Hemmeslöv 5:9. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats som tillskapas i detaljplanen. Trafikverket är väghållare 
för Inre Kustvägen. Kommunen är huvudman för allmänna vattentjänster i området och kommunens 
driftsansvarig för kommunalt ägda vattenledningar och öppna dagvattensystem är NSVA.

Vatten och Avlopp Båstads kommun/NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)
El   Södra Hallands Kraft
Opto   Skanova

Utförande
Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. Där gemensam an-
läggning ska utföras på kvartersmark ansvarar fastighetsägarna till den omfattning som anges i lant-
mäterimyndighetens anläggningsbeslut.

Dricks-, spill- och dagvatten
Kommunen är huvudman för VA inom planområdet och ansvarar för att området ansluts till det 
kommunala dricks-, spill- och dagvattennätet. Dagvattenfördröjning i form av ett öppet system ska 
byggas ut inom planens nordvästra del, på mark planlagd som NATUR. Kommunen ansvarar för att 
nödvändiga VA-anläggningar byggs ut.

Drift och underhåll
Allmän plats
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark, NATUR, som tillskapas i detaljpla-
nen. För drift av väganläggning inom allmän plats, GATA1, Inre Kustvägen ansvarar Trafikverket.

Kvartersmark
Fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark. I det fall gemensamma anlägg-
ningar finns regleras ansvaret med grund i det andelstal fastigheten givits i anläggningsförrättning. 

10. GENOMFÖRANDE
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Dispenser och tillstånd under genomförandeskedet
För att beställa följande dispenser respektive tillstånd ansvarar:
Strandskydd inom T1 samt del av ZGHK  Upphävs i planen
Strandskydd inom del av NATUR  Hanteras genom dispens i separat process, 
      kommunen ansvarar för att ansökan görs

Avtal
Följande avtal skall upprättas inför och under planarbetet:
• Överenskommelse med Stensåns regleringsföretag
• Överenskommelse och ansökan om bildande av ledningsrätt, alternativt ansökan om ombildning 

av ledningsrätt 

Fastighetsrättsliga frågor
Inom detaljplanen tillskapas ca 17 000  m2 kvartersmark och ca 16 500 m2 allmän plats, varav ca 
4000 m2 planläggs som huvudgata och ca 12 500 m2 som naturmark.

Berörda fastigheter

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

del av Båstad Hemmeslöv 6:2 Under ägarbyte från Trafikver-
ket till Båstads kommun

Uppgår i Båstad Hemmeslöv 
5:9

Markområde som förs till Hemmeslöv 5:9 från Hemmeslöv 6:2 markerat med röd linje

GHZ
a1
u1

a1

u1

a1

GATA1

NATUR

fördröjningsmagasin

g1

a1
u1

u1

a1
u1

16.0

K

T1

16.0

W

Ea1

E
=112400

E
=112500

E
=112600

E
=112700

N=6256200

N=6256300

N=6256400

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

HuvudgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 §  PBL

Tekniska anläggningarE

DrivmedelsförsäljningG

DetaljhandelH

KontorK

Hantering av vatten från järnvägstunnlarnaT1

VerksamheterZ

Vattenområden,  4 kap. 5 §  PBL

VattenområdeW

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

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

fördröjningsmagasin Marken är avsedd för fördröjningsmagasin

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

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

Skyltar får ej placeras på tak. Skyltar på fasad får ej nå högre än till byggnads takfot.
Komplementskyltar såsom stortavlor och skyltmaster får ej vara högre än den högsta
byggnadens takfot inom planområdet

Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

Färdigt golv ska ligga på minst +8,0 meter över havet

0.0
Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftintag får ej anordnas mot järnvägen. Möjlighet till central avstängning av byggnads
ventilation ska finnas
Fasad som vetter mot järnvägen ska utföras brandskyddad

Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor stadigvarande vistas inte
överskirder 0,4 mm/s vägd RMS

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning

Strandskydd,  4 kap. 17 §

a1 Strandskyddet är upphävt
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Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets katalog 2016-07-07
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Fastighetsbildning
Mark ska föras från fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 till Båstad Hemmeslöv 5:9. 

En eller flera fastigheter ska avstyckas från fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 

Fastighetsägaren ansvarar för att söka fastighetsbildning och anläggningsförrättningar. Båstads 
kommun i egenskap av fastighetsägare ansvarar för att all erforderlig fastighetsbildning sker undan-
taget bildande av gemensamhetsanläggning inom kvartersmark, vilket åvilar tillkommande fastig-
hetsägare.

Gemensamhetsanläggningar och servitut
När tillkommande fastighetsägare förvärvat kvartersmarken inom planområdet och anlagt tillfarts-
väg ska en gemensamhetsanläggning bildas i det fall fler än en fastighet styckats av från Hemmeslöv 
5:9. 

Ändamålet med gemensamhetsanläggningen är att säkra framtida drift och underhåll av tillfarten. 
Gemensamhetsanläggningen kan också komma att omfatta ledningar för dricks, -spill och dagvatten-
ledningar beroende på hur kommande fastighetsägare väljer att disponera marken. NSVA ska tillfrå-
gas i lantmäteriförrättningen för att säkerställa att alla fastigheter kan få en förbindelsepunkt enligt 
vattentjänstlagen.

Ledningsrätter
Genom planområdet löper två ledningar. Efter rättning från Lantmäteriet gällande ledningsrätterna 
konstateras att ledningarna skyddas av befintliga ledningsrätter. Avsikten är att alla ledningar ska 
samlas i det u-område som reserverats i detaljplanen. Ledningsrätten 1168-664.1 kommer att be-
höva flyttas och ledningsrätten omprövas som en konsekvens av detaljplanen. Kommunen ansvarar 
för dessa åtgärder i enlighet med det genomförandeavtal som tecknats med trafikverket. 

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

Avtal
Följande avtal skall upprättas till följd av planens innehåll:
• Överenskommelse om fastighetsreglering
• Köpeavtal

För genomförandet av detaljplanen svarar kommunen genom att upprätta nödvändiga överenskom-
melser och ansöka om tillhörande lantmäteriförrättning i enlighet med vad som anges under rubri-
ken "fastighetsbildning".  

Tekniska frågor
Gator och trafik
Inre Kustvägen med tillhörande gång- och cykelväg ägs och driftas av Trafikverket. Ingen ny gatuan-
läggning ska byggas ut till följd av detaljplanen.
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Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunalt VA. Fördröjning av dagvatten ordnas inom område planlagt som 
NATUR. Som en extra åtgärd kommer ytterligare fördröjning av dagvatten inom kvartersmark ord-
nas i samband med exploatering. För sådan anläggning svarar tillkommande fastighetsägare/exploa-
tör och varje fastighetsägare kommer anmodas tillskapa lämplig fördröjning inom kvartersmark. 
Fördröjning sker exempelvis genom uppsamlande, underjordiska magasin.

Ekonomiska frågor
Intäkter
Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark. 

Utgifter
Kommunen bekostar planläggning med tillhörande utredningar samt utbyggnad av allmän plats och 
VA-anläggningar. Kommunen bekostar fastighetsbildning till den omfattning som anges under  rub-
riken "fastighetsbildning".

Kommunen bekostar flytt av ledningar skyddade med ledningsrätt. För flytt av ledningar utan rättig-
het står ledningsägaren de kostnader som uppstår. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Bygglovs- och anslutningsavgift till kommunala vattentjänster debiteras enligt för tillfället gällande 
taxa.

Planavgift
Planarbetet bekostas av kommunen och planavgift kommer inte att tas ut vid ansökan om bygglov. 
Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen täcks av markpriset.



32

Antagandehandling 2019-09-13
                       del av Hemmeslöv 5:9

Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. Efter granskningen kan planhandläggaren 
göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämna över förslaget till politikerna. De 
som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning får en underrättelse inför antagandet. 
Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen detaljplanen. Beslut om att anta planen sätts upp på 
kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen 
och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen. Det ska man göra senast tre veckor efter 
att beslutet om antagandet satts upp. I vissa fall kan också länsstyrelsen på eget initiativ pröva och 
upphäva planen.

Planen vinner laga kraft när överklagandetiden gått ur och ingen har överklagat eller när eventuella 
överklaganden har prövats och slutligen avslagits.

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Emma Johansson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun som också ansvarat för detaljplanens handläggning under samråds och granskningsskedet. 
Efter granskningen tog planarkitekt Camilla Nermark över detaljplanen och arbetade fram gransk-
ningsutlåtande samt antagandehandlingar. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 

• Olof Selldén, planchef
• Lisa Rönnberg, tidigare samhällsbyggnadschef 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
• Per Selldén, tidigare exploateringsingenjör
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör
• Malin Svensson, kart- och GIS-ingenjör
• Klas Rosenqvist, kart- och GIS-ingenjör
• Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, tf miljöchef
• Hanna Palm Johansson, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)
• Sara Borglin, NSVA, (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark     Olof Selldén
Planarkitekt      Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN


