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UNDERRRÄTTELSE OM SAMRÅD
Detaljplan för Kv. Nejlikan 4 m.fl. (Båstads sportcenter/Drivan) i Båstad, Båstads
kommun
Rubricerad detaljplan upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun ställs härmed ut för samråd.
Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna Nejlikan 3, Nejlikan 4 samt del av
Nejlikan 2 samt Båstad 109:2 och är drygt 4,2 ha (42 245 m2) stort. Planområdet avgränsas av befintlig
bebyggelse längs med Lupinvägen och Pionvägen i söder, en konstgräsplan och bebyggelsen längs med
Nejlikevägen i norr, Kungsbergsvägen i öster samt Korrödsvägen i väster.
Huvudsyftet med detaljplanen är att se över befintlig byggrätt för att rätta till planavvikelser som
gjorts och ge befintliga verksamheter bättre utvecklingsmöjligheter. Planen syftar också till att
förbättra möjligheterna att använda oanvända ytor till bland annat nya idrottsanläggningar, lokaler
för tillfällig vistelse (till exempel vandrarhem eller liknande) och parkering. Inom planområdet
möjliggörs även en yta för både parkering samt andra tillfälliga idrottsaktiviteter i form av exempelvis
en skridskobana vintertid. I detaljplanen fastställs även område för PARK och NATUR.
Planens genomförande antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad under
tiden 2020-06-23 till 2020-08-31. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kommunens
hemsida, www.bastad.se, under pågående detaljplaner. Kopia av planhandlingarna kan mot
kopieringskostnad beställas på tel. 0431-773 30 eller via mail till samhallsbyggnad@bastad.se.
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vångavägen 2, 269 80 Båstad, senast den 31 augusti 2020. Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer.
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande, vilket innebär att det efter samrådet
bearbetas ytterligare utifrån inkomna synpunkter, för att sedan överlämnas till Kommunstyrelsen
för beslut om granskning. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.
Upplysningar lämnas av planarkitekt Amanda Backman tfn. 0431-774 64, planchef Olof Selldén, tfn.
0431- 777 31 eller planarkitekt Camilla Nermark tfn. 0431-770 72.
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