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   Inbjudan
Vill ni genomföra ett av de mest spännande fastig-
hetsprojekten i Båstads kommun? Båstad är ett av 
Sveriges absolut starkaste besöksmål med närhet till 
både Göteborg, Malmö och Köpenhamn.  Nu  finns 
möjlighet  att  bygga  i  ett  av  kommunens  mest   
attraktiva och expansiva områden.

Markområdet har ett unikt läge med närhet till både 
E6:an och Båstads nya tågstation. I anslutning till 
området kommer också cirka 2500 bostäder och 
lokaler för centrumverksamhet att byggas fram till 
2030.

Som  en  del  av  genomförandet  av  Vision 2030 
utlyser Båstads kommun härigenom en markanvis-
ningstävling för Entré Båstad, etapp 3. Markanvis-
ningsområdet har en generös byggrätt och möjliggör 
olika slags användningar, som till exempel verksam-
het, detaljhandel samt kontor. Det markanvisade om-
rådet är ungefär 11 000 kvm stort och är placerat i 
anslutning till Båstads främsta infart. 

Tävlingen är öppen för intressenter som har  god  
förmåga att genomföra projekt enligt de förutsätt-
ningar som presenteras i inbjudan. Som intressent 
är du mån om att vara en del av helheten och din 
föreslagna verksamhet kommer att komplettera och 
stärka Båstads redan blomstrande näringsliv.

Tävlingsförslagen ska  vara  kommunen  tillhanda  
senast den 5 mars, 2021, kl. 12.00

Varmt  välkommen  att  bli  en  del  av framtidens 
Båstad.

Vi ser fram emot att ta del av ert bidrag!

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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   Området, läget och kommunikation
Det ungefär 11 000 m2 stora markområdet som tävlas ut har ett unikt läge i Båstad precis vid infarten till 
samhället, i direkt anslutning till både Inre Kustvägen och Hallandsvägen. Markområdets läge ser du nedan. 

Hallandsvägen  förbinder  centrala  Båstad  med E6  i  öster. Hallandsvägen  är  vältrafikerad  året  runt,  års-
dygnstrafiken är ca 8 300 fordon och under sommarhalvåret trafikeras vägen av uppemot 20 000 fordon per 
dygn.

Inre Kustvägen är en ny och viktig länk mellan det ”gamla Båstad” och det nya som växer upp runt Båstads nya 
station. Inre Kustvägen förbinder även ett omfattande exploateringsområde i Laholms kommun till Båstad. 
Inre Kustvägen är för närvarande relativt lågtrafikerad, med färre än 2 000 fordon per dygn. Båstads kommun 
bedömer dock att trafiken kommer att öka väsentligt i takt med att påbörjad bostadsexploatering i anslutning 
till Inre Kustvägen färdigställs. 

Översiktskarta
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Det är lätt att ta sig med allmänna kommunikationsmedel till platsen, eller varför inte med cykel eller till fots? 
Båstads järnvägsstation ligger ca 1000 m väster om tävlingsområdet. Markanvisningsområdet trafikeras av 3 
olika busslinjer.

Länk till film: www.Bastad.se/film-markanvisning-entrebastad



   Båstad växer i anknytning till det anvisade området
Båstads kommuns nyligen antagna översiktsplan, ÖP2030, har ett starkt fokus på hållbarhet och goda livs-
miljöer. Vi vill utveckla våra samhällen långsiktigt, vilket kan innebära att samtidigt både nyttja och värna 
våra unika värden. Genom vår översiktsplan vill vi skapa förutsättningar för företagare och entreprenörer 
att utveckla sina idéer och verksamheter. Samtidigt ska en hållbar ortsutveckling främjas som möjliggör fler 
mänskliga möten. En tätare bebyggelse skapar förutsättningar för goda gång- och cykelmiljöer och mindre 
bilberoende.  På  sikt  ser  vi hur Hemmeslöv, stationsområdet och området vid Entré Båstad blir allt mer 
sammanlänkade. Här finns förutsättningar för vardagsmotion, ett minskat bilberoende och attraktiva platser 
att vistas på.

Datum:  2020-09-22
Skala:  1:10000
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Översiktskarta - Båstads och Laholms kommuns översiktsplaner
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Pågående detaljplaner samt utbyggnader
I Båstad pågår planläggning och utbyggnad av flera nya områden i anslutning till Båstads nya station samt 
Entré Båstad.

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av några detaljplaner:

1. del av Hemmeslöv 6:2 m.fl. fastigheter, Petersberg, i Båstad

Syftet  med  detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av till 
exempel centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola samt befästa naturmark längs Stensån och intill 
Hemmeslövssjön  inom  planområdet. Området  har  en  för  Båstad sett hög exploateringsgrad. Cirka 300 
bostäder kommer att byggas här till år 2030. Planerad byggstart är 2022/2023.

2. del av Hemmeslöv 5:14 m.fl. fastigheter, Tuvelyckan etapp 1, i Båstad

Detaljplanen  fick  laga  kraft  den  7  juni 2016 och möjliggör en blandstad med olika funktioner såsom till 
exempel bostäder, centrumverksamhet, förskola och vård. Cirka 320-350 bostäder kommer att byggas här 
fram till år 2030. Bebyggelsen är under uppförande.
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Markanvisningsområdet - vy från väst
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3. del av Hemmeslöv 5:14 m.fl. fastigheter, Tuvelyckan etapp 2 (område B & C), i Båstad

Huvudsyftet  med  detaljplanen är att möjliggöra och skapa en blandstad med olika funktioner såsom till 
exempel bostäder, centrumverksamhet, vård, förskola, parkering, rekreation, kulturnaturområde etc för att 
därmed skapa ett levande och tryggt område. Cirka 550 bostäder kommer att byggas här fram till år 2030. 
Förväntad byggstart är 2023/2024.

4. del av Hemmeslöv 5:14 m.fl. fastigheter, Tuvelyckan etapp 2 (område A), i Båstad

Huvudsyftet med detaljplanen är  att möjliggöra   för   byggnation   av   verksamheter   som   fungerar   buller-
dämpande för bakomliggande bostäder och även ger ett estetiskt tilltalande  uttryck.  Detaljplanen (som ej 
ännu  har  vunnit  laga kraft)  avses  möjliggöra  verksamheter  i  olika  former  med  begränsad   omgivningspå-
verkan. Detaljplanen ska också möjliggöra byggnation av ett parkeringshus med inslag av handel i anslutning 
till stationshuset.  Den  planerade byggstarten för verksamheter norr om stationen är år 2023. Byggstart för 
parkeringshus är inte planerad ännu. 

5.  del av Hemmeslöv 5:9, Entré Båstad etapp 2, i Båstad

Huvudsyftet  med  detaljplanen  är att skapa ny verksamhetsmark i anslutning till Entré Båstad (etapp 1). 
Området  kommer  att  innehålla  mindre  tomter  med  begränsad  byggrätt  som troligen tilltalar mindre 
verksamheter kopplade till service eller tillverkning snarare än handel. Planerad byggstart 2022/2023.
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  Övergripande förutsättningar och information
Båstads  kommun har höga ambitioner  för markområdet  vilket  innebär  krav  på  byggnadernas   utformning 
och  exteriör.  Kommunen  vill  att  den  nya  bebyggelsen  anpassas  till  befintlig  och  planerad   bebyggelse 
längs Inre Kustvägen både gällande färgsättning och ljussättning. Inom  fastigheten  ska  även  en  trädallé  
längs Inre Kustvägen anläggas.

Inspirationsbild - 2M2, längs Inre Kustvägen,  
beräknad byggstart våren 2021

Inspirationsbild - befintlig byggnation, Beslag & Design, 
längs Inre Kustvägen

Inspirationsbild -  Padelhall längs 
Inre Kustvägen, beräknas klar höst 2020

Viktigt är också att man från den kommunala gång- och cykelvägen som angör markområdet kan färdas på ett 
skyddat sätt till tänkta byggnader.

Kommunen är angelägen om att föreslagen byggnation rymmer verksamheter som snarare kompletterar 
befintliga än konkurrerar med dem. För en långsiktig hållbarhet ser kommunen att föreslagen byggnation 
innehåller en mix av verksamheter/ändamål. Du som intressent måste därför framför allt skapa dig en god 
uppfattning  om  Båstads  näringsliv  men  även  inhämta  information  om  vilka  verksamheter som finns 
etablerade i regionen, utanför kommunens gränser.  

Det markanvisade området bär en generös byggrätt och kommunen vill att den tillvaratas på bästa tänkbara 
vis. 

Intill området ifråga har kommunen avsatt ett område för byggnation av en drivmedelsstation. Inom detta 
område  kan  även  etablering  av  en  mindre  matservering  bli  aktuell.  Området  har  markerats med X i 
detaljplanen på följande sida. 
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Markområdet  är  planlagt.  Gällande  detaljplan  för  markområdet  är  1692  - Detaljplan  för   Hemmeslöv 5:9 
m.fl.  (f.d. 6:2) i Hemmeslöv,  Båstads  kommun.  Sammanfattningsvis  möjliggör  detaljplanen  olika  slags  an-
vändningar såsom detaljhandel, kontor och verksamher till en högsta nockhöjd om 16 meter inom mark som 
ej är prickad. Markanvisningsområdet omfattas även av utformnings- och utförandebestämmelser angående 
skyltars placering, lägsta golvhöjd och säkerhetsåtgärder med anledning av närheten till farligt godslederna 
Västkustbanan och Hallandsvägen. Se plankarta 1692 för mer detaljerad beskrivning.

Detaljplan i digitalt format finns att tillgå via Båstads kommuns hemsida:
http://bastad.engelholm.se/Filer/Bastad/Planer/1692.pdf

Anslutning  till  kommunalt  VA  kan ske  från  två  olika  anslutningspunkter.  Information  om  höjd  på  led-
ningar och principer för dagvattenfördröjning lämnas på förfrågan av kommunens driftsbolag NSVA (Nord-
västra Skånes Vatten och Avlopp AB).

Prissättningen på marken som anvisas är 350 kr/m2. 

Byggnation ska påbörjas senast 18 månader efter att markanvisningsavtal upprättats. Köpeavtal tecknas när 
bygglov sökts och erhållits för tilltänkt byggnation. 

Kommunen bekostar avstyckning. Bildande av gemensamhetsanläggning för infart och andra gemensamma 
anordningar ombesörjs och bekostas av tillträdande, berörda fastighetsägare. 
Underlag i form av bland annat detaljplan, grundkarta och geoteknisk utredning finns på Båstads kommuns 
hemsida: www.Bastad.se/markanvisning-entrebastad



  Detta ska ditt tävlingsförslag innehålla

  

• Beskrivning av tilltänkt byggnation ur ett 
kretsloppsperspektiv. 

• Representativa fasader och  sektioner av 
byggnader (A3, PDF).

• Vy / perspektiv-bild över föreslagen 
bebyggelse inom området från entrén till 
Inre kusvägen och längs Inre Kustvägen 
(A3, PDF).

• SketchUp-modell över aktuellt  område i 
enkel vit volymskiss där våningsantalen 
är markerade, utan materialtexturer (skp-
f il).

• Uppgifter om inlämnare av förslag: Bolag, 
organisationsnummer, kontaktperson och 
kontaktuppgifter. 

• Registreringsbevis, högst 3 månader 
gammalt.

PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)
• Hur  passar ditt förslag  ett   framtida   

”näringslivs-Båstad”? En marknadsanalys.

• Hur bidrar ditt förslag till en positiv 
utveckling av Båstad ur ett hållbarhets-
perspektiv? Ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt. 

• Samarbetspartners  och/eller hyresgäs-
ter. Det  är  viktigt  att  samarbeten har 
konkretiserats för att säkerställa genom-
förandet. 

• Beräkning av tillvaratagen BTA.

• Förenlighet med gällande detaljplan.

• Hur  dagvatten  ska  fördröjas  inom mark-
anvisningsområdet.

• Anläggningar  inom  markanvisningsom-
rådet, avsedda för fotgängare och cyklister.

• Hur  området  angörs  av  bilister  och 
transportfordon.
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   Markanvisningsprocessen

1. Inbjudan till markanvisningstävling godkänns av  kommunstyrelsen och tävlingen   
 påbörjas i november 2020. 

2. Tävlingen är öppen för deltagande till och med 2021-03-05. 

3. Inkomna förslag utvärderas av tjänstemannajury under mars 2021.

4. Vinnare utses av kommunstyrelsen i april/maj 2021. 

5. Vinnare erbjuds att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun. Maj 2021.

6. Köpeavtal tecknas när kommunens avtalspart sökt och erhållit bygglov för    
 byggnation. Oktober 2021.

Vi vill lära oss!
Ett slutmöte kommer att arrangeras när byggnaden är färdig och kombineras i tid och plats 
med det formella slutsamrådet enligt PBL. Syftet med det förlängda mötet är att gemensamt 
utvärdera processen och vad den resulterat i. 

Har båda parter levererat enligt intentioner och avtal? Hur har samarbetet gått? Kan vi ge 
varandra goda referenser?
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   Förbehåll

Båstads kommun förbehåller sig rätten att 
besluta vilket förslag som bäst passar det 
markanvisade området och att inhämta 
referenser om tävlande vad gäller tidigare 
projekt och solvens.

Inlämning
Tävlingsförslag ska vara Båstads  kommun  
tillhanda  senast  2021-03-05,   kl 12.00. 

Tävlingsförslag ska sändas till:

Bastads.kommun@bastad.se

   
   Frågor

Vid eventuella frågor kontakta:

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

Frågor till NSVA: Fredrik Jönsson, gruppchef 
exploatering

Kontaktuppgifter: 
Susanna
E-post: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 770 63

Olof
E-post: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 777 31

Camilla
E-post: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 770 72

Fredrik
E-post: fredrik.jonsson@nsva.se
Telefonnummer: 010 - 495 87 70

Tävlingsförslag ska 

vara kommunen

tillhanda senast 

2021-03-05, 

kl 12.00


