
 

 
 

 

 

Detaljplan för  

del av Förslöv 2:4 m.fl.  
Etapp 1  
i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse  
 

Detaljplaneförslaget för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 har varit utsänt för samråd 
under tiden 2016-11-18 till 2017-01-09 för att ge sakägare, boende, myndigheter 
med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Efter samrådet har politiskt beslut 
tagits om att det fortsatta planarbetet ska delas upp i två olika detaljplaner då det 
planerade vård- och omsorgsboendet är högt prioriterat i kommunen. Detaljplanen 
för vård- och omsorgsboendet har således hanterats i en egen planprocess. 
Resterande delar av planområdet hanteras i denna planprocess.  

Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i Båstads kommun. Planen 
handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. I denna 
samrådsredogörelse sammanfattas de synpunkter som har lämnats in från 
remissinstanser, sakägare och övriga privatpersoner, med undantag av de 
synpunkter som enbart berörde vård- och omsorgsboendet då dessa synpunkter 
redan har behandlats i den planprocessen.  Synpunkterna kommenteras av 
kommunen och ligger till underlag för eventuella revideringar av planförslaget.  

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
E.ON Elnät Sverige AB 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsens råd 
Förenlighet med översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande 
I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som lämpligt för bostadsbebyggelse. Genom bebyggelsen ska gröna länkar finnas 
som binder samman grönområdena. Även om det aktuella detaljplaneförslaget inte 
exakt följer översiktsplanens markeringar är intentionen med översiktsplanen att 
marken ska användas för bostadsbebyggelse. Av planhandlingarna framgår bedöm-
ningen att detaljplanen därmed är därmed förenlig med översiktsplanens. 

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande angett att man inte delar kommunens 
uppfattning av bebyggelse utpekade inom strandskyddsområden. Förslaget är i 
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dessa delar därför inte förenlig med granskningsyttrande. Detta bör framgå av plan-
handlingarna. 

 

Råd om hushållning med mark och vatten 
Aktuell detaljplan utgör en för Förslöv omfattande utbyggnad. Av planhandlingarna 
framgår att utbyggnaden kommer ske etappvis och att denna planläggning är den 
första etappen av flera. Länsstyrelsen anser att handlingarna inte tillräckligt motive-
rat behovet av att detaljplanelägga för en så pass omfattande utbyggnad på jord-
bruksmark. Det är en kommunal rättighet att planlägga mark- och vattenområden, 
men Länsstyrelsen vill påminna om de krav på avvägningar som är utpekade i 2 kap. 
PBL vad gäller hushållning med mark- och vatten. Avvägningarna ska också syfta till 
att följa nationella och regionala mål i detta avseende. Det ligger i Länsstyrelsen 
uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag. Detta har bl.a. inneburit ett 
tydligt ställningstagande för en begränsad exploatering av jordbruksmark.  

I samband med att Länsstyrelsen lämnade sin sammanfattande redogörelse påpeka-
des att ny bebyggelse i första hand bör tillkomma genom förtätning av befintlig be-
byggelse och därefter att nya utbyggnadsområden koncentreras till de orter där 
kollektivtrafiken och/eller gång och cykling kan utgöra alternativ till den egna bilen. 
I det perspektivet bekräftade Länsstyrelsen att bl.a. Förslöv är lämpligt för utbygg-
nad när Hallandsås tunnel tagits i bruk. 

Den struktur som nu föreslås innebär att den allra största ytan som tas i anspråk 
pekas ut för friliggande enbostadshus samt att stora ytor mellan bebyggelsegrup-
perna planläggs som natur. Sammantaget innebär planförslaget i sin nuvarande ut-
formning en tätortsutbredning där Länsstyrelsen inte kan se att kommunen tagit 
ansvar fullt ut vad gäller en långsiktig markhushållning. 

Vidare är avståndet mellan Förslövs station och planområdet i sammanhanget rela-
tivt långt, 1,2-1,8 km fågelvägen samtidigt som läget i sydöstra Förslöv ger en god 
tillgänglighet till Förslövs södra utfart och väg 105. Detta innebär att området kan 
förväntas ge hög bilanvändning trots Förslövs nya station. 

 

Information om tillstånd 
Biotopskydd 

Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken får verksamheter inte utföras och åtgärder inte vidtas 
som kan skada naturmiljön inom små mark- eller vattenområden (biotoper) som på 
grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. De särskilt skyddsvärda bioto-
perna anges i bilaga 1 till 5 § Förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken mm. Till de särskilt skyddsvärda biotoperna hör bland annat stengär-
den i jordbruksmark.  

Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet, medge undantag 
från förbudet. Om särskilda skäl föreligger att medge dispens, kan kompensations-
åtgärder som innebär att olika biotoper nyskapas i viss mån utgöra ersättning för 
den biotop som skadas av åtgärden. 

Länsstyrelsen anser att kommunens intention, som framgår av behovsbedömningen, 
att skydda befintliga generella biotoper genom planbestämmelse är bra. Planhand-
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lingen bör dock kompletteras med beskrivning av de generella biotoperna bl a un-
der avsnitt 7, FÖRUTSÄTTNINGAR. 
 

Vattenverksamhet 

Av planhandlingarna framgår att den nya bebyggelsen ska anslutas till det befintliga 
ledningsnätet och att VA-verksamhetsområdet utökas därefter för att omfatta plan-
området. Det är i sammanhanget angeläget att koppla planens dagvattenhantering 
till miljökvalitetsnormerna för vatten och planhandlingarna bör förtydligas så att 
det framgår om utökningen av verksamhetsområde även avser dagvatten. Det aktu-
ella området ligger enligt Länsstyrelsens uppgifter utanför verksamhetsområde för 
dagvatten. Länsstyrelsen anser att verksamhetsområdet bör utvidgas för att även 
omfatta aktuellt planområde. Inom inrättat verksamhetsområde har kommunen 
skyldighet att ta emot det drän- och dagvatten som uppkommer (6§ Lagen om all-
männa vattentjänster 2016:412). 

 

Dikningsföretag 

Av planhandlingarna framgår att avsikten är att det dikningsföretag som planområ-
det påverkar ska upphöra. Frågan berör flera parallellt gällande lagstiftningar - PBL, 
MB samt bestämmelser rörande omprövning och avveckling av dikningsföretag som 
finns i 7 kap 17 § Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.  

Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att processer genomförs parallellt när olika 
lagrum berörs. Vilken process som ska slutföras först får ofta avgöras från fall till fall 
men generellt är det lättare att förutse resultatet av en prövning om en parallell pro-
cess kommit en bit på vägen. Verksamhetsutövaren måste ta ställning till om det rör 
sig om en avveckling av ett dikningsföretag eller om det kan bli fråga om en ny mar-
kavvattningsprövning. Det finns risker med att anta en detaljplan innan ärenden om 
vattenverksamhet avgörs då detaljplanen kan komma att bli ogenomförbar om den 
bygger på att tillstånd erhålls. Länsstyrelsens råd är därför att om planens genomfö-
rande är beroende av en ny markavvattning så bör processen för detta påbörjas så 
snart som möjligt. 

Länsstyrelsen vill erinra om att det krävs dispensprövning för anläggande av förd-
röjningsytor för dagvatten inom strandskyddsområde.  

 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns idag inga kända fornlämningar men gränsar till fossil åker-
mark samt en hällristning. Planområdet är dock relativt stort cirka 10 hektar. Inför 
en exploatering av planområdet kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Detta kan 
avgöras först efter fältbesiktning. Separat samråd i fornminnesfrågan ska ske i ett 
tidigt stadium med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
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Länsstyrelsens synpunkter 
Strandskydd 
Av handlingarna framgår att det råder strandskydd om 100 meter vid Hålebäcken, 
samt att strandskydd kommer att inträda vid dammen bakom/söder om vårdcen-
tralen. Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter 
att det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d §§ miljöbalken. De särskilda skälen är 
desamma som vid dispensgivning. Intresset av att ta området i anspråk på ett sätt 
som avses med planen ska väga tyngre än strandskyddsintresset. 

För länsstyrelsen finns en lagstadgad skyldighet att under granskningen yttra sig 
över planförslaget om det enligt länsstyrelsens bedömning finns en risk att förslaget 
senare kan komma att överprövas enligt bestämmelserna om tillsyn över kommu-
nala beslut. Länsstyrelsen ska därför under granskningstiden bedöma bland annat 
om upphävande av strandskydd sker i strid med bestämmelserna i miljöbalken. 

Kommunens intention är att delvis upphäva strandskyddet genom planbestämmelse 
(a), inom redan ianspråktagen mark vid dammen, samt inom planerad kvartersmark 
vid Hålebäcken. Särskilt skäl nr 1, området har redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse får strandskyddets syften, åberopas vid dammen. Sär-
skilt skäl nr 5, området behöver tas i anspråk får att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, åberopas vid Hålebäcken.  

Länsstyrelsen finner att det åberopade särskilda skälet för att upphäva strandskyd-
det vid dammen är godtagbart. Vad gäller upphävande av strandskydd inom plane-
rad kvartersmark vid Hålebäcken, anser Länsstyrelsen att kommunen inte tillräck-
ligt motiverat och visat att det särskilda skälet nr 5 är godtagbart, samt att intresset 
av att ta området i anspråk på ett sätt som avses med planen väger tyngre än strand-
skyddsintresset. Länsstyrelsen kan konstatera att strandskyddsområdena kring 
Hålebäcken sen tidigare, till största del är upphävda inom tätorten Förslöv. Länssty-
relsen finner att det resterande mindre, tätortsnära strandskyddsområdet, har både 
befintliga och framtida betydelse för friluftslivet samt växt- och djurlivet. 

 

Länsstyrelsens bedömning 
Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna vad gäller hanteringen av 
strandskyddet kan Länsstyrelsen komma att ingripa vid tillsyn enligt 11 kap. 10-11 
§§ PBL om planen antas utan ytterligare kompletteringar och förtydligande redovis-
ning. 

Kommentar:  

Förenlighet med översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande 

Kommunen förtydligar planhandlingarna avseende länsstyrelsens granskningsytt-
rande. 

Hushållning med mark och vatten 

Kommunen ser över planförslaget för att öka exploateringsgraden. Anledningen till att 
samrådsförslaget presenterar en relativt gles struktur har att göra med dagvatten-
problematiken i Förslöv som helhet vilket kräver stora grönområden för dagvatten-
hantering för att inte påverka nedströms belägna fastigheter. En dagvattenutredning 
har tagits fram som ingående redovisar vilka ytor som krävs för att hantera dagvatt-
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net. Utredningen konstaterar att störst effekt ges i de lägst liggande områdena varpå 
kommunen kommer öka exploateringsgraden i de kuperade delarna där dagvatten-
hanteringen är svårare. I samrådsförslaget planlades största delen för friliggande 
enbostadshus i en till två våningar för att på bästa sätt anpassa utbyggnaden till om-
kringliggande bebyggelse. Till granskningsförslaget justeras detta genom att minska 
grönytorna inom de kuperade delarna samt möjliggöra för mindre tomter. Vidare 
kommer planförslaget inte begränsa byggrätterna till en viss typ av bebyggelse utan 
planen kommer möjliggöra både för friliggande hus, rad-, par- och kedjehus. Detta 
medför att tätheten kan öka utan att andelen mark som blir genomsläpplig påverkas 
eftersom detta regleras procentuellt i förhållande till fastighetsstorleken.  

Med anledning av länsstyrelsens synpunkt om avståndet till Förslövs station och explo-
ateringsgraden utökar kommunen planområdet med mark som var tänkt att planläg-
gas först i kommande etapper. Detta innebär ett bättre utnyttjande av de lägen som 
ligger närmast befintligt kollektivtrafikstråk samt en av centrumnoderna i Förslöv. 
Marken mellan Vantingevägen och Langetoftsvägen tas således med i denna etapp och 
planläggs för bostäder, delvis i kombination med förskola, för att på bästa sätt hus-
hålla med marken och förtäta i direkt anslutning till det befintliga samhället. Då det 
ännu inte finns någon intressent till detta område väljer kommunen en flexibel regle-
ring för att möjliggöra både för flerbostadshus, par-, rad- och kedjehus eller en kombi-
nation av dessa.  

Parallellt med detta planarbete har ett inriktningsdokument för Förslöv tagits fram. I 
inriktningsdokumentet redovisas bl.a. vilka olika områden kommunen har för avsikt 
att planlägga samt hur dessa bör prioriteras. I det perspektivet blir det mer logiskt att 
utöka planområdet för denna detaljplan då kommande etapper troligtvis kommer 
planläggas först efter att högre prioriterade områden har planlagts, bl.a. områdena 
vid Förslövs station. När kommande etapper blir aktuella för planläggning kommer 
kommunen se över vilka möjligheter som finns att ytterligare öka exploateringsgraden 
inom dessa delar.  

Biotopskydd 

Kommunen kompletterar planhandlingen med beskrivning av de generella biotoperna 
enligt länsstyrelsens synpunkt.  

Vattenverksamhet 

Kommunen förtydligar att utökningen av VA-verksamhetsområdet även avser dagvat-
ten.  

Dikningsföretag 

Den framtagna dagvattenutredningen har sett över Hålebäckens kapacitet med fokus 
på vilket flöde bäcken klarar och redovisat att det i dagsläget är svårt att medge ett 
högre flöde än 1,2 l/s*ha som tillåts för dikningsföretaget idag. I dagvattenutredning-
en föreslås fördröjningslösningar som hanterar det dagvatten som den ökade hårdgö-
randegraden bidrar till, detta medför att det inte kommer släppas mer dagvatten än 
vad som tillåts för dikningsföretaget idag. Detaljplanens genomförande är inte av-
hängigt att dikningsföretaget upphävs men för att säkerställa drift och underhållsar-
bete samt för att kunna genomföra omläggningar av ledningar för att motverka över-
svämningsproblematiken underlättas processen om dikningsföretaget är upphävt. 
Kommunen ska i samråd med NSVA ansöka om ett upphävande av dikningsföretaget i 
samband med planarbetet.  
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Fornlämningar 

Planhandlingarna kompletteras enligt länsstyrelsens synpunkt och behandlas inför 
projekteringen.  

Strandskydd 

Med anledning av att planområdet har delats upp i två detaljplaner har synpunkterna 
kring strandskyddet redan behandlats i detaljplanen för vård- och omsorgsboendet. 
Kommunen gjorde ursprungligen tolkningen att strandskyddet kommer återinträda 
vid dammen men efter vidare kontakt med Länsstyrelsen görs tolkningen att anlagda 
dammar inte omfattas av strandskyddslagstiftningen. Aktuellt planområde berörs 
enbart av strandskydd för en liten del som kommer planläggas som allmän platsmark. 
Strandskyddet behöver således inte upphävas. Delen som berörs av strandskydd plan-
läggs som allmän plats – ”Lokalgata” respektive ”Park”. Inom området ska ett fördröj-
ningsmagasin anläggas vilket medför att dispens från strandskyddet behövs, kommu-
nen avser att ansöka om detta i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.   

 

Bjäre Kraft framför att el och fiberledningar tillhörande Bjäre Kraft passerar genom 
planområdet. Flyttning eller förändringar av dessa ledningar utförs av Bjäre Kraft på 
bekostnad av exploatör. Utsättning av befintliga ledningar skall begäras i god tid 
innan arbetena påbörjas. Ledningarna måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet. Ovan nämnda ledningar skall anpassas till gator och 
grönområde inom planområdet. 

Delar av området kan el-anslutas från angränsade nätstationer (Ängahällan och 
Huggehusvägen). I den östra delen önskas ett E-område för en nätstation, enligt 
markering på bifogad karta: 

 
Nätstationen (byggnad ca 3x3m) kräver en markyta på 8x8 meter, och avståndet 
mellan nätstationen och brännbar byggnadsdel skall vara minst 5 meter enligt 
gällande starkströmsföreskrifter. 

Avståndet 5 meter mellan nätstationen och byggnadsdel där personer vistas 
regelbundet gäller även för att säkerställa att allmänheten inte utsätts för 
magnetiska fält över 0,2μT från nätstationen (0,2μT av myndigheter 
rekommenderat värde). Tillfartsväg för tyngre fordon måste finnas.  

Nya ledningar för el och eventuellt opto förläggs längs gator, gc-vägar och eventuellt 
grönområde. 

Avslutningsvis framför Bjäre Kraft att de har möjlighet att leverera bredbandsaccess 
till området i form av optisk fiberkabel.  
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Samordning av el och opto eventuellt belysningskablar för området är möjlig. 

För övrigt finns inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Kommunen har reviderat förslaget med anledning av övriga inkomna 
synpunkter så en placering inom markerat område är inte längre möjlig. Kommunen 
föreslår dock en annan placering i närheten utifrån redovisade yt- och avståndskrav. 
Planbeskrivningen revideras i övrigt enligt Bjäre Krafts yttrande.  

 

E.ON Gas Sverige AB har tagit del av planhandlingarna och har följande 
synpunkter:  

Inom planområdet har E.ON Gas en distributionsledning för natur- och biogas som 
går längs med gc-vägens norra och västra del, vidare in mot lokalgatan och in på 
kvartersmark. E.ON Gas har en ledningsrätt för distributionsledningen med aktnr. 
1278-1103.1-2 

Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2014) som 
bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade 
grävningsaktiviteter på 2 meter. 

Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken 
för skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas 
att träd i närheten förses med rotskydd. 

E.ON Gas noterar att det vid fastigheten Slammarp 64:1 är utlagt ett u-område i 
plankartan. Men det är viktigt att u-områdets utformning anpassas sa att 
gasledningen som ligger där skyddas med ett 5 meter brett u-område med ledningen 
i mitten. Samt även för hela sträckan inom planområdet där kvartersmarken 
drabbas av restriktionsområdet för ledningen, gäller framförallt i den norra delen av 
planområdet.  

Om belysningsstolpar sätts ut längs med gång- och cykelvägen måste man vara extra 
vaksam över avstånden till gasledningen så att de placeras på behörigt avstånd. 
Minsta avstånd skall vara minst 2 meter enligt allmän praxis. 

För gasledningar i mark får ej upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför 
ledningen. 

E.ON Gas förutsätter att exploatören står för eventuella kostnader såsom flyttning 
och särskilda försiktighetsåtgärder med mera som måste vidtas kring ledningarna 
på grund av planens genomförande. 

Det är viktigt att ett detaljerat samråd med områdeshandläggare äger rum redan i 
tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. 

E.ON Gas har ambitionen att i framtiden öka andelen biogas i gassystemet och kan 
erbjuda ett energisnålt alternativ med energigas som uppvärmning.  

Kommentar: Inom Slammarp 64:64 är befintliga komplementbyggnader delvis 
placerade inom 5 meter från gasledningen. Detaljplanen justeras dock så att avståndet 
från gasledningen säkerställs. Då det handlar om befintliga byggnader innebär detta 
att byggnaderna får ligga kvar även om planen delvis markerar deras läge som u-
område. Om förändringar sker i framtiden kommer dock byggnaderna inte få uppföras 
på samma plats utan får anpassas efter u-området och flyttas något. Detaljplanen 
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justeras även i norr för att säkerställa ett avstånd på 5 meter från gasledningen. 
Planbeskrivningen revideras i övrigt enligt synpunkter från E.ON Gas.  

 

Hyresgästföreningen Nordvästskåne har granskat detaljplaneförslaget och har 
inget att erinra i nuläget. Hyresgästföreningen undrar dock hur en utökning av 
landningsbanan på Ängelholms flygplats påverkar detaljplanen.  

Kommentar: Det uppdaterade skyddsavståndet för flygbuller har gjorts utifrån en 
möjlig utökning av landningsbanan på Ängelholms flygplats. Om detta genomförs 
kommer således skyddsbestämmelserna för flygbuller fortsatt gälla och därmed inte 
påverka möjligheterna att genomföra detaljplanen.  

 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av planförslaget men har inte gjort någon 
fullständig genomgång av förslaget. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 

Plankarta och bestämmelser 

För område som berör befintlig bebyggelse, Slammarp 64:64 m.fl., är det svårt att 
avgöra begränsningen av vissa egenskapsgränser till följd av ritmaneret. Främst 
gäller det vilken utbredning u-områdena har. Lantmäterimyndigheten tycker även 
det blir rörigt med de många angivelserna av bestämmelsen a. Detta skulle istället 
kunna anges genom en generell bestämmelse om att strandskyddet upphävs inom 
den kvartersmark som är berörd.  

Avslutningsvis anser Lantmäterimyndigheten att genomförandebeskrivningen är 
bra och tydlig som behandlar behovet av gemensamhetsanläggningar inom området.  

Kommentar: Kommunen gjorde ursprungligen tolkningen att Slammarp 64:64 
berördes av strandskydd med anledning av dammen, men efter vidare kontakt med 
Länsstyrelsen görs tolkningen att anlagda dammar inte omfattas av 
strandskyddslagstiftningen. Egenskapsbestämmelsen ”a” tas därför bort från 
planförslaget.  

 

LRFs kommungrupp i Båstads kommun motsäger sig inte planerna att bebygga 
området enligt gällande Översiktsplan. Området har under lång tid funnits med i 
kommunens planer för att bygga fler bostäder mm i Förslöv. LRF vill dock framhålla 
vikten av att vid exploatering av åkermark skall största möjliga hänsyns tas för att 
minimera markanvändningen.  

I Miljöbalken, kap 3 § 4 står det: 

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk” 

Kommunen hänvisar till att marken som skall tas i anspråk klassificeras som 6 i en 
10 gradig skala. Åkermark klass 8 – 10 finns enbart i visa delar av Skåne. I ett 
Sverige perspektiv är klass 6 bra åkermark. Beroende på vilka grödor som odlas på 
marken så kan även åkermark klass 6 ge höga skördar. Miljöbalken tar inte heller 
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hänsyn till åkermarkens klassificering när det gäller att skydda marken mot 
exploatering.  

Regeringen, Region Skåne och många kommuner arbetar nu intensivt med att ta 
fram livsmedelsstrategier på olika nivåer för att säkerställa svensk 
livsmedelsproduktion. Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel är idag ca 
50%. Det är därför viktigt att värna den svenska livsmedelsproduktionen och på sikt 
öka densamma.  

LRF anser att kommunen bör definiera vad som är ett väsentligt samhällsintresse i 
detaljplanen, för det är enligt lagen bara väsentliga samhällsintressen som får 
konkurrera med jordbruksproduktion. På sikt handlar det om att ca 42 ha åkermark 
tas ur produktion. LRF kan inte se att det i detaljplanen finns någon analys kring 
detta och att kommunen undersökt andra exploateringsområden för utbyggnad av 
bostadsområden i kommunen.  

Detaljplanen visar inte heller vad man att gjort för att minimera exploatering av 
åkermark t ex mindre tomtmarker eller att bygga fler våningar på flerbostadshusen. 
LRF anser därför att en ökad förtätning inom området och att bygga fler våningar på 
flerbostadshusen kan bidra till att exploateringen av åkermarken minskar. 
Kommunen bör därför se över markanvändningen i detaljplanen så att åkermark 
sparas för livsmedelsproduktion.  

När områden exploateras av bostäder och verksamhetsområden ökar 
dag/markavvattningen. De fördröjningsdammar som planeras måste anpassas så att 
klara eventuellt kommande klimatförändringar. Det är viktigt att det förs en dialog 
med de som brukar marken under hela projekteringstidens alla etapper för att 
minimera risken med översvämningar. Även att dräneringar fungerar för den mark 
som ännu inte projekterats. 

Kommentar: Det väsentliga samhällsintresset utgörs i det här fallet av förtätning 
inom ett område med goda gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Stöd för 
planläggning finns i översiktsplanen samt i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 
Parallellt med framtagandet av den här detaljplanen har även ett 
inriktningsdokument för hela Förslöv tagits fram där möjliga utbyggnader studerats 
på en mer övergripande nivå. I inriktningsdokumentet föreslås andra områden som 
bör prioriteras före kommande etapper inom Förslöv 2:4. Detta innebär att denna 
detaljplan kommer genomföras nu men att kommande etapper genomförs först efter 
att andra högre prioriterade områden i Förslöv har byggts ut. Mark utanför dessa 
detaljplaner kommer därför på relativt lång sikt fortsatt utgöras av åkermark. Efter 
samrådet har kommunen sett över exploateringsgraden för att möjliggöra en högre 
exploatering inom planområdet. Anledningen till att det presenteras en relativt gles 
struktur beror på Förslövs dagvattenproblematik som medför att stora grönytor 
behövs för att hantera dagvattnet utan att påverka nedströms belägna fastigheter. Se 
även kommentar till länsstyrelsen. 

 

NSR framför följande: 

• Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar 
allmän väg. 

• Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta 
för källsortering. 
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• Återvändsgata ska förses med vändplan med diameter om minst 18 meter. 

NSR hänvisar avslutningsvis till bilagan ”Det viktigaste att säkerställa i gällande 
renhållningsordning” med mått och aspekter kring vägar där avfallstömmande 
fordon ska ta sig fram, platser där avfallstömmande fordon stannar för tömning, 
samt platser där tänkbar lösning är avfallsbehållare som kräver kranfordon vid 
tömning.  

Kommentar: Detaljplanen säkerställer att mått på vägar uppfyller NSRs krav. 
Vändplatsen som fanns med i samrådsförslaget har tagits bort till förmån för en 
vägslinga runt kvarteret. I planbeskrivningen förtydligas vad som gäller kring 
placering och storlekar på avfallsutrymmen, detta säkerställs därefter i kommande 
bygglovsprövning.  

 

NSVA lämnar följande kommentarer på samrådshandlingen för Förslöv 2:4 m.fl.  

I planområdets nordvästra del där det planeras ytor för dagvattenhantering ligger 
kommunala vatten- och spillvattenledningar vilka behöver flyttas i samband med 
anläggandet av dagvattenmagasin. Det innebär att även spillvattenledningen på 
Slammarp 64:57 förläggs till cykelvägen mellan Förslöv 26:2 och Slammarp 64:57, 
och U-området på Slammarp 64:57 kan utgå. Ledningsomläggningen bekostas av 
kommunen.  

Mark som ska tas i anspråk för dagvattenhantering bör markeras på plankartan. Om 
geotekniken medger det ska dagvatten primärt tas om hand lokalt inne på fastighet-
erna. Fördröjning av dagvatten nära källan och trög avledning rekommenderas. I 
dagvattenutredningen ska konsekvenserna vid ett 100-års regn inkluderas.  

Höjdsättning ska utföras så att sekundära avrinningsvägar för dagvattnet planeras 
in. Tomtmark ska anläggas högre än vägbanor och grönytor i området, parkerings- 
och grönytor och vägar kan därmed användas som översvämningsytor och sekundär 
avrinningsväg vid extrem nederbörd så att det inte uppstår skador på bebyg-
gelse/anläggningar vid kraftiga regn. Avskärande dike eller motveck kan krävas för 
att skydda bebyggelsen från ytavrinning från det högre belägna området i öst.  

Anslutning till spill och dagvatten ska göras till befintliga ledningar i Färgerivägen. 
För att kunna leverera tillräckligt tryck till området ska vatten anslutas till vatten-
ledningen i Förslövs Byaväg.  

Det kan krävas kapacitetshöjande åtgärder på spillvattennätet för att klara av att 
ansluta den planerade bebyggelsen. Den beställda VA-utredningen och tillsammans 
med vidare utredningsarbete från NSVA kommer att svara på om och vilka åtgärder 
som krävs.  

Om sprinkler installeras krävs egen vattentank. 

Under rubriken ”Huvudmannaskap” bör det läggas till att Båstad kommun ska vara 
huvudman för de allmänna vatten och spillvattenledningarna. 

Kommentar: I VA-utredningen har ytor för dagvattenhantering studerats vilket har 
resulterat i att det går att lösa fördröjningen för samtliga etapper inom ytorna öster 
om Langetoftsvägen. Vid ett 100-årsregn räcker dock inte dessa ytor utan då behövs 
även marken norr om Färgerivägen för att kunna fördröja dagvattnet. Sedan VA-
utredningen gjordes har dock förutsättningarna förändrats något på så sätt att 
fastigheten söder om Färgerivägen som ursprungligen var avsedd för vård- och 
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omsorgsboendet nu är möjlig att nyttja för ett annat ändamål. Då denna fastighet i 
princip är belägen på den lägsta nivån i hela området utgör området ett utmärkt läge 
för dagvattenfördröjning. Kommunen föreslår därför att en del av ytan som var tänkt 
för fördröjning av 100-årsregn norr om Färgerivägen istället placeras inom 
fastigheten söder om Färgerivägen.  

I denna detaljplan föreslås kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark inom 
planområdet. Detta inkluderar även de allmänna vatten- och spillvattenledningarna.  

 

Region Skåne ser positivt på att Båstads kommun genom detaljplaneläggning skap-
ar förutsättningar för nya bostäder i Förslöv. Att säkerställa ett ökat bostadsbyg-
gande och en långsiktig bostadsförsörjning lyfts fram som en viktig framtidsfråga i 
den regionala utvecklingsstrategin. Bostadsproduktionen behöver öka med en allsi-
dig sammansättning vad gäller upplåtelseformer, storlek och hustyper. 

Den regionala utvecklingsstrategin framhäver markanvändningskonflikter mellan 
exploatering och bevarande, särskilt avseende jordbruksmark, som en stor miljöut-
maning för Skåne. Jordbruksmark är en viktig resurs att hushålla med, samtidigt 
innebär Skånes utveckling att jordbruksmark kommer behöva tas i anspråk, därför 
är det viktigt att noga överväga och föra resonemang om de positiva effekterna av 
att prioritera exploatering på den typen av mark. Det kan vara motiverat att bebygga 
jordbruksmark om det till exempel sker med hög exploatering eller i samband med 
utveckling av kollektivtrafiklägen. Med utgångspunkt från ovanstående ser Region 
Skåne att Båstads kommun tydligare skulle kunna prioritera en tätare och mer re-
surseffektiv utbyggnad inom planområdet. 

Planområdet ligger på gränsen till vad som kan anses vara ett attraktivt gångavstånd 
till pågatågsstationen. Därför ser Region Skåne det som viktigt att kommunen arbe-
tar med att utveckla starka cykelkopplingar till stationen. Detta för att höja båda 
cykeln och kollektivtrafikens attraktivitet. Inom projektet Stationsnära läge 2.0 som 
Region Skåne driver och som Båstads kommun medverkar i med de nya stationslä-
gena i Förslöv och Båstad, tas ett underlag fram för hur det kan göras mer attraktivt 
att cykla till station inom en radie av tre kilometer. Vägledning kring hur man kan 
höja cykelns attraktivitet genom fysisk planering finns även att hämta i TemaPM 
Planera för cykel i småstaden. 

Region Skåne ser det som lovvärt att Båstads kommun lyfter fram folkhälsa i plan-
beskrivningen. Region Skånes rapporter TemaPM Livskraftiga kommuner och Te-
maPM Planera för människor skulle kunna fungera som en inspiration för ett fort-
satt arbetet med att skapa ett livskraftigt, hållbart område som skulle kunna berika 
hela Förslöv tätort. 

Region Skåne ser att detaljplanens naturområden har potential att utgöra ett värde-
fullt tillskott till den planerade bostadsbebyggelse och till orten i stort. Inte minst 
genom kopplingen till lövsskogspartiet och Skåneleden i öster, Linbastuan med dess 
kulturhistoriska värden samt med dammarna i väster, förutsatt att de utformas för 
att även fylla en estetisk funktion. 

I planbeskrivningen nämns att buss 503 har en hållplats nära planområdet, för resor 
till stationen och till Ängelholm. Region Skåne vill påpeka att linje 503 endast kom-
mer att finnas under en övergångsperiod till dess att pågatågstrafiken från Förslövs 
station nått upp till det avsedda utbudet, därefter kommer inte någon tågparallell 
busstrafik att finnas på sträckan Förslöv-Ängelholm. 
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Kommentar: Kommunen har sett över exploateringsgraden och fastighetsstorlekarna 
för ett mer effektivt markutnyttjande. Anledningen till att detaljplanen föreslår en 
relativt gles struktur har att göra med dagvattenproblematiken i Förslöv som helhet 
vilket medför att stora markytor behövs för att kunna fördröja dagvattnet. Efter 
samrådet har en VA-utredning tagits fram där dessa ytor pekas ut mer detaljerat 
vilket har medfört att det blivit möjligt att utöka exploateringen i slänten där 
dagvattenfördröjningen är svårare. Kommunen har även utökat planområdet med de 
delar som ligger närmast Vantingevägen i väster för att bättre utnyttja läget vid en av 
Förslövs centrumnoder.  

Parallellt med detta planarbete har kommunen tagit fram ett inriktningsdokument för 
hela Förslöv där bl.a. kopplingar med gång och cykel studerats mer övergripande.   

Planbeskrivningen justeras gällande buss 503.  

 

Skanova framför att de har kabelanläggningar inom planområdet vilka kommer 
beröras av planens genomförande. Med anledning av detta önskar Skanova att 
följande införs i genomförandebeskrivningen:  

”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.” 

Kommentar: Ledningarna är placerade inom det parkstråk som följer 
stengärdsgården i väster och kommer således inte beröras av planens genomförande. 
För tydlighetens skull justeras genomförandebeskrivningen enligt Skanovas synpunkt. 

 

SPF Seniorerna anser att planen är mycket bra men saknar planering för 
trygghetsboende i området och anser därmed att detta bör vara med i etapp 1.  

Kommentar: Detaljplanen kan inte styra att det ska finnas trygghetsboende men då 
det planläggs för bostäder inom planområdet möjliggörs att trygghetsboende kan 
uppföras. Det är dock upp till den part som bygger bostäderna att bestämma vilket typ 
av boende det blir. 

 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna och har följande synpunkter:  

Generellt 

Planförslaget är ett steg i kommunens framtida utveckling av Förslöv. Denna framtid 
redovisas något vagt på sida 18 där kommunen visar en karta som ”visar möjlig 
struktur då samtliga etapper är genomförda. Om alla etapper byggs ut maximalt 
skulle det innebära ett tillskott på totalt ca 200 villor, ca 110 rad-, par- och/eller 
kedjehus samt ca 500 lägenheter.”  

Då en större exploatering planeras finns det ofta anledning till att reflektera över 
hur mycket trafik exploateringen kommer att alstra. Ett större bostadsområde, in-
dustriområde eller stormarknad kommer att ge effekter på omgivningen. Vägar och 
korsningspunkter, på både det statliga och enskilda vägnätet, kan få en väsentligt 
ökad trafikföring, med ökad risk för olyckor som följd. Kommunen har inte redovisat 
någon trafikutredning kopplat till scenariot på sidan 18. Om kommunen har för av-
sikt att fortsätta utveckla orten enligt det scenariot så krävs en sådan utredning. 
Därför efterfrågar Trafikverket en trafikutredning som visar hur kommunen resone-
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rat kring trafikalstringen och eventuellt tänkt sig en fungerande lösning. En sådan 
utredning ska inte begränsa sig enbart till denna detaljplan. 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 1710 (Vantingevägen) väster om 
planområdet med en ÅDT mellan 2200 söder om Förslöv och ca 4000 i Förslövs 
tätort. Av planbeskrivningen framgår en beräknad trafikökning på 548 ÅDT av för-
slaget som ska ansluta till Vantingevägen. Däremot framgår inga prognostiserade 
trafikflöden eller dimensionerande år. Trafikverket anser att planen ska ta hänsyn 
till framtida trafik. 

Trafiksiffrorna som finns för väg 1710 och som kommunen redovisar som förutsätt-
ning i sin planering är för gamla (2004) för att kunna dra några generella slutsatser 
eller bedöma påverkan på befintlig infrastruktur. Trafiken har säkerligen förändrats, 
generellt i samhället men också i Förslöv med anledningen av de investeringar som 
har skett sedan 2004. Trafikverket anser att planen ska kompletteras med aktuella 
trafiksiffror.  

Buller 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgär-
der som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatö-
ren. 

Kommentar: Strukturen på sidan 18 i planbeskrivningen visar kommunens vision med 
området och kan ses som en mer detaljerat program utifrån vad som redan redovisas i 
översiktsplanen. Anledningen till att planläggningen delas upp i etapper är främst för 
att lösa det nuvarande behovet av fler kommunala tomter. När övriga etapper 
genomförs och hur dessa utformas kan därmed komma att förändras varpå 
kommunen väljer den här lösningen. Att kommunen redan i det här skedet visar en 
framtida vision anses vara betydelsefullt då bl.a. Trafikverket på ett tidigt stadie 
uppmärksammas på framtida tankar från kommunens sida. När dessa etapper 
genomförs i framtiden kommer naturligtvis frågor rörande trafik mm utredas 
noggrant utifrån det planförslag som då blir aktuellt. Den redovisade visionen medför 
bl.a. att en ny utfartslösning behövs i söder mot Vantingevägen, i visionen redovisad 
som en rondell men detta måste självklart utredas mer när denna del väl planläggs.   

Etapp 1 utgör i sammanhanget en liten utbyggnad som visserligen leder till ökade 
trafikmängder men inte utgör någon avsevärd förändring mot nuvarande 
trafikmängder. Om planområdet byggs ut maximalt skulle det innebära en ökning med 
851 fordon (ÅDT). Det är dock inte särskilt troligt att hela planområdet kommer 
byggas ut maximalt direkt då det i nuläget inte finns någon intressent till delen som 
planläggs närmast Vantingevägen, att bedöma prognostiserade trafikflöden eller 
dimensionerande år är därmed svårt då kommunen inte vet när i tiden eller i vilken 
omfattning bebyggelsen kommer uppföras.  

Redovisade trafiksiffror är hämtade från Trafikverkets hemsida. Vid framtagandet av 
samrådshandlingarna var de senaste siffrorna från 2004. Efter samrådet har 
kommunen sett att Trafikverket har uppdaterat sin hemsida med siffror från 2016 och 
uppdaterar således planhandlingarna med dessa.  

Med anledning av att planområdet har utökats med området närmast Vantingevägen 
har kommunen gjort en bullerberäkning för möjlig bebyggelse inom denna del. 
Beräkningen visar att det enbart är riktvärdet för den maximala ljudnivån som 
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överskrids. Beroende på utformning av bebyggelsen kan bullerskydd därmed behövas 
vilket isåfall exploatören kommer få bekosta.  

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna till Förslöv 2:76 hänvisar till ett planbesked då de köpte sitt hus i oktober 
2014 att det inte skulle ske någon bebyggelse på åkern söder om deras fastighet. Det 
uppgavs även att det är en fornåker. Denna aspekt var avgörande för 
fastighetsägarnas husköp då en byggnation där skulle ha en negativ inverkan på 
fastigheten både gällande ljus, sol och värdet på fastigheten. Fastighetsägarna anser 
att planerna nu har ändrats och finner det anmärkningsvärt att man inte kan lita på 
att kommunens dokument stämmer.  

På grund av höjdskillnaden mellan ägarnas fastighet, som ligger ca fem meter under 
marknivån jämfört med de nya tomterna, anser fastighetsägarna att det är 
oacceptabelt att nya villor uppförs så tätt inpå. Enligt planförslaget får husen i denna 
del uppföras till en höjd på max 8 meter, vilket blir en skillnad på ca 13 meter vilket 
innebär att ljuset och solen på höst, vinter och vår kommer vara obefintlig på 
fastighetsägarnas södertomt.  

Enligt planförslaget ska det finnas ett brett vandringsstråk längre söderut på 
området vid den större skogen. Fastighetsägarna anser att de fyra tomterna närmast 
2:76 och 2:77 bör flyttas dit och att ett grönområde bör anläggas närmast 
bebyggelsen åt norr. Det finns även en viss höjdskillnad till fastighet 2:77. Ett 
naturområde passar bättre in i landskapsbilden, än att ha bebyggelse som ligger 
väldigt mycket högre än befintliga hus.  

Kommentar: Det finns inget planbesked som anger att det inte ska byggas inom 
denna del, däremot har det i översiktsplanen, ÖP08, ritats ut ett grönområde som är 
bredare än det som detaljplanen föreslår. Planeringen i översiktsplanen sker på en 
övergripande nivå, i det här fallet av bostadsändamål som ska genomkorsas av 
grönstråk. Den detaljerade utformningen görs först då en detaljplan upprättas för 
området. Översiktsplanen är dessutom inte juridiskt bindande utan det blir det först då 
en detaljplan upprättas för området, enligt detaljplanens bestämmelser. Fornåkern 
som det hänvisas till finns enligt Riksantikvarieämbetet i skogspartiet öster om Förslöv 
2:76 och inte i söder.  

I yttrandet från länsstyrelsen framförs att kommunen bör öka exploateringsgraden för 
att motivera att jordbruksmark tas i anspråk. Att flytta de fyra tomterna närmast 
Förslöv 2:76 och 2:77 är därför svårmotiverat då de stora naturkvaliteterna finns i det 
centrala grönområdet och som även kommer fungera som dagvattenfördröjning i 
området. Som en kompromiss väljer dock kommunen att flytta tomterna något 
söderut, sänka den tillåtna nockhöjden till 5 meter så att enbart envåningshus kan 
uppföras samt att utöka prickmarken mer i norr, dvs. hindra att 
komplementbyggnader får uppföras i denna del. Till följd av detta har antalet tomter 
minskats till tre stycken.  

I nedanstående sektion visas hur planförslaget förhåller sig till befintlig bebyggelse 
inom Förslöv 2:76 och Förslöv 2:75 där den blå linjen visar terrängen och gula linjer 
visar tomtgränserna. Föreslagen byggnation ligger 4,5 meter högre än den befintliga 
bebyggelsen men då avståndet mellan fasaderna blir ca 32 meter ska inte 
ljusförhållandena påverkas för den befintliga bebyggelsen.  
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Ägaren till Förslöv 2:77 framför att en handläggare på kommunen hade försäkrat 
att det inte skulle byggas något på ”ängen” bakom tomten då ägarens fastighet 
förvärvades 2009. Det uppgavs även att ängen var en fornåker. Ägaren anser att de 
nu planerade tomterna kommer ligga mycket nära nu befintliga bostäder pga. 
höjdskillnaden. Detta medför att solen skyms och skuggar tomterna i norr under 
långa perioder samt möjliggör en oacceptabel insyn på granntomterna. Vid tomt 
2:76 kommer höjdskillnaden bli upp till 5 meter vilket medför ett icke enhetligt 
utseende. Fastighetsägaren menar även att det behövs ett grönt område/stråk 
mellan de nya och äldre husen för att inte skapa en för tät bebyggelse, för allas 
trivsel. Fastighetsägaren är bestört över förslaget som skulle innebära negativa 
konsekvenser för de närmsta fastigheterna i den nuvarande bebyggelsen. Även 
fastighetsvärdet på befintliga hus riskerar att minska. Fastighetsägaren motsätter 
sig den nya detaljplanen och vill inte att det byggs på de fyra närmaste tomterna 
som gränsar till tomterna 2:77 och 2:76.  

Kommentar: Se kommentar till ägarna till Förslöv 2:76. Sektionen visar förhållandet 
mellan Förslöv 2:76 och ny bebyggelse inom Förslöv 2:4. För Förslöv 2:77 är inte 
höjdskillnaden lika stor, befintlig bebyggelse inom Förslöv 2:77 kommer därmed 
påverkas ännu mindre.  

Synpunkter från ej besvärsberättigade 
Ägarna till Förslöv 1:25 framför att deras fastighet ligger 250 meter från 
planområdet och är oroliga för att deras hästverksamhet kommer påverkas av att 
fler människor rör sig i skogen bakom den nya bebyggelsen samt inom deras mark. 
Idag finns en ”travbana” runt fastigheten Förslöv 1:25 som ägarna använder till att 
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träna sina hästar på och som även används flitigt av Förslövsbor som bl.a. rastar 
sina hundar. Ägarna tycker att det är på en okej nivå idag som inte påverkar 
hästträningen men om det byggs fler hus i närområdet finns en oro att mer folk 
kommer röra sig på ägarnas mark. Ägarna framför även en rädsla kring att det skulle 
hända något kring hästarna, t.ex. förstörda hagar, annan vandalisering eller 
misshandel av hästarna.  

Fastighetsägarna framför även två frågor till kommunen som inte har med 
detaljplanen att göra. 

Kommentar: Med fler människor i närheten minskar risken för skadegörelse etc. då 
fler håller koll i området. Ägarna har dock möjlighet att hägna in sin fastighet eller på 
annat sätt tillse att folk inte rör sig på deras mark om detta upplevs som ett problem. 
Övriga frågor har vidarebefordrats till berörd förvaltning som lämnar svar separat.  

 

Ägarna till Förslöv 1:44 tycker att planen i stort är tilltalande men framför följande 
synpunkter: 

1. Ang. vägdragningen. Denna plan görs i etapper och i den här etappen är det ritat 
en rondell i förlängningen av Färgerivägen där den väg som fortsätter österut från 
rondellen slutar vid den nuvarande gångstigen till bastuan. Ägarna anser att vägen 
bör fortsätta rakt upp mot den södra bebyggelsen för att nå de kvarteren. Som det är 
ritat nu ska hela det nya området försörjas av den väg som går norrut, vilket innebär 
att naturområdet upp mot skogen korsas två gånger av vägarna. Om istället vägen 
rakt fram i rondellen fortsätter upp mot de nya kvarteren nära skogen så kan hela 
naturområdet bli bilfritt till glädje för barn, föräldrar och övriga Förslövsbor som vill 
njuta av naturen. 

2. Stengärdsgårdarna inom området skall naturligtvis bevaras, vilket också framgår 
av planen. Det tycks dock som om tomtmarken är inritad alldeles för nära gärdena. 
Det borde finnas utrymme för en trampad stig längs med stengärdena på båda sidor. 
Detta är viktigt för att behålla den karaktär av gammal bruksmark som området har 
nu. Speciellt viktigt är det vid de stengärden som gränsar till skogen. Här måste det 
tillskapas en grön markremsa, tillräckligt bred för en ordentlig trampad stig – ej 
asfalterad eftersom det tar bort karaktären. 

3. Hela området ligger på sluttningen mot de för samhället så viktiga två små 
skogarna. Skogarna är tillgängliga för alla Förslövsbor. Vyn från skogskanterna är 
milsvid. Nerifrån samhället kan man blicka upp mot skogen. Det är viktigt för alla i 
Förslöv att dessa vyer inte begränsas av höghus på sluttningen. Det är viktigt att 
hyreshus byggs, men de ska ligga på den lägst belägna marken för att inte störa. Som 
det ser ut nu tycks det som att höga hus skall kunna byggas i det nordvästra hörnet 
av planområdet. Den nedre delen av det området tycks lämpligt för sådan 
bebyggelse men inte den övre delen. 

4. Enligt planförslaget är det tillåtet med 8 meter höga byggnader på tomtmarken 
längs med skogen i öster. För att inte störa utsikten från och mot skogen allt för 
mycket bör inte byggnader högre än 5 meter tillåtas på den högst belägna marken.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att så långt det är möjligt bevara områdets 
karaktär av gammal odlingsbygd i ett småbrukarsamhälle. Planen tillgodoser detta 
bl.a. genom grönområdena. Som framgår av planen är det ett område rikt på 
hälsningar från forna tider genom gamla stengärdsgårdar, bastua, fornåkrar, 
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odlingsrösen, hällristning och gravhögar (det finns tre gravhögar i nära anslutning 
till planområdet). Genom att begränsa byggnadshöjden på sluttningarna, inte korsa 
grönområdet med vägar och genom att möjliggöra trampade stigar längs med 
gärdena behålls lite mer av den gamla karaktären. 

Kommentar:  

1. Synpunkten tillgodoses. Vägstrukturen har ändrats så att den norra delen av 
planområdet nås via vägen till det planerade vård- och omsorgsboendet utan att korsa 
grönområdet i mitten. Till följd av övriga inkomna synpunkter har området öster om 
rondellen tagits bort då kommunen avser att planlägga denna del först i nästa etapp. 
En ny strukturkarta har tagits fram som närmare redovisar helheten när samtliga 
etapper är genomförda.  

2. De stora kvaliteterna med stengärdsgårdarna finns i området öster om 
stengärdsgårdarna mot skogen där det redan finns befintliga vandringsstråk. Att ha 
ett extra vandringsstråk mellan stengärdsgården och tomtmarken kommer inte alls få 
samma kvalitet. Ett bättre alternativ är att titta på andra ställen i Förslöv där 
vandringsstråk saknas eller behöver rustas upp och lägga resurserna där, istället för 
att ha dubbla vandringsstråk där det redan finns befintliga vandringsstråk. Att ha 
vandringsstråk väster om stengärdsgårdarna försvåras ytterligare pga. att 
stengärdsgårdarna även finns i öst-västlig riktning och då skulle behöva ännu fler 
öppningar för att bli tillgängliga vilket således skulle inverka mer på karaktären.  

3. Den nordvästra delen av planområdet har planlagts i en egen detaljplan med 
anledning av det planerade vård- och omsorgsboendet.  

4. Nockhöjden på 8 meter ska mätas från gatans medelnivå framför fastigheten vilket 
innebär att även om husen placeras längre upp i slänten så kommer den tillåtna 
höjden på byggnaderna inte förändras. Sett till helheten för området kommer detta 
dock inte ha någon större betydelse då trädlinjen och dess höjd främst kommer avgöra 
hur området och landskapet upplevs. En enhetlig höjd på byggnaderna inom området 
kommer snarare förstärka terrängen jämfört med om höjderna skulle variera. I 
planbeskrivningen har en sektion lagts till som tydligare visar hur byggnadernas höjd 
förhåller sig till terrängen.   

 

Ägarna till Vistorp 7:2 framför att Hålebäcken rinner genom deras fastighet och 
jämsides med denna ligger spillvattenledningen för Förslövs övre delar. Ägarnas 
yttrande fokuserar på vilka konsekvenser ett genomförande av detaljplanen kan få 
gällande Hålebäcken och spillvattenledningen.  

Hålebäcken börjar uppe på Hallandsåsen i myrar öster och väster om tidigare F 10 
övningsområde. På sin väg ner avvattnade den, i sin ursprungliga utformning, 
åkermarken i Håle, Prästgården, gårdarna söder om Margretetorpsvägen och några 
fastigheter i nuvarande Förslöv. Bäckfåran och broar har dimensionerats för att 
klara detta, så t.ex. järnvägsbron som byggdes samtidigt med järnvägen under slutet 
av 1800-talet. Sedan dess har Prästgårdsområdet, Jöns Möller-området m.fl. byggts 
ut. Där det tidigare var åkermark, som tog upp en massa regnvatten, är det nu till 
stora delar tak och hårdgjorda ytor varifrån vattnet leds ut i bäcken. Bäcken är inte 
dimensionerad för detta! Ägarna köpte sin fastighet 1980 och har sett hur 
vattenflödet i bäcken har förändrats i takt med utbyggnaden av Förslöv. En inte 
alltför imponerande regnskur gör numera bäcken till en vild fors. De två 
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öppningarna i bron under järnvägsbanken är ca 1 m höga och 1 m breda och sätter 
en absolut gräns för bäckens kapacitet. 

Den här sommaren och hösten har varit torra med bara stillsamma regn och ingen 
större dramatik som den i Bjuv och Hyllinge. Värre var det sommaren 2014 vid ett 
kraftigt åskväder. Vattennivån i bäcken var då i höjd med överkanten i öppningarna, 
d.v.s. max för vad bron kan släppa genom. Fördröjningsdammar är vad namnet 
anger och inte, som ägarna ser det, en lösning. Hur fungerar de om de redan är fulla 
då det börjar regna stort? Kan varje fastighet ta hand om sitt eget dagvatten och 
endast gatorna kopplas till dammarna? 

Ett annat problem är spillvattnet. Fastighetsägarna har inte sett hur det skall lösas i 
planförslaget. Skall det kopplas på den ledning som nu följer Hålebäcken? Denna 
ledning har betongrör med inre diametern ca 20 cm. En normal dag når flödet ca 
1/3 upp i röret. Vid större regn klarar inte ledningen av att ta emot vattenmassorna. 
Betonglocket på brunnen vid järnvägsbanken, där ledningarna från norra och östra 
Förslöv kopplas ihop med ledningarna från södra Förslöv, lyfts av och 
avloppsvattnet står som en fontän upp ur brunnen ut i bäcken med avföring, papper 
m.m. Vid det stora åskovädret 2014 lyftes även locket på brunnen närmst före denna 
av och avloppsvattnet sprutade ut. Det var första gången fastighetsägarna sett detta 
hända. I brunnen vid Mejerivägen stod, vid samma tillfälle, vattnet ungefär 70 cm 
upp i brunnen. Ledningen klarar alltså inte den belastning den har nu vid större 
regnoväder och vad kommer att hända om ännu flera fastigheter kopplas på. 
Naturligtvis är det dagvattenledningar som kopplats till spillvattennätet, som är 
orsaken till överbelastningen, men detta måste lösas innan ännu mera spillvatten 
kopplas till denna ledning. 

Om vattenflödet i bäcken blir större än vad järnvägsbron kan svälja kommer 
vattennivån att stiga så att det bakvägen går in i pumphuset och in i 
fastighetsägarnas dricksvattenbrunn. Vidare kommer trycket i spillvattenledningen 
att öka, det finns ju ett maxvärde för flödet genom rören. Kan inte vattnet rinna 
undan bildas en allt högre vattenpelare, d.v.s. trycket ökar så att spillvattnet trycks 
bakvägen in i, bland andra, fastighetsägarnas källare. Något av detta har inte hänt 
sedan fastigheten byggdes 1951, men fastighetsägarna kan nu tydligt se hur risken 
ökar, och förutsätter att Båstads kommun inte gör utbyggnader som fördärvar för 
redan befintliga fastigheter. Fastighetsägarna emotser information och åtgärdsplan 
för detta. 

Kommentar: Parallellt med detaljplanearbetet pågår arbete för att se över 
dagvattenhanteringen i Förslöv som helhet, bl.a. arbetas det för en lösning i nordöstra 
Förslöv som kan fördröja det dagvatten som kommer från Hallandsås. Detaljplanen i 
sig har inget med det att göra, däremot är det viktigt att detaljplanen inte bidrar till 
att situationen förvärras. Med anledning av detta har en dagvattenutredning tagits 
fram som konkret visar hur situationen ska lösas för planområdet utan att nedströms 
belägna fastigheter påverkas. I utredningen föreslås ett antal nedsänkta 
fördröjningsytor som har kapacitet att ta hand om både det dagvatten som följer av 
nu aktuell planläggning samt även för kommande etapper. Utöver detta anläggs även 
fördröjningsytor väster och söder om det planerade vård- och omsorgsboendet för att 
kunna hantera 100-årsregn. Dessa ytor ska utformas så att flödet aldrig blir större än 
1,2 l/s*ha som tillåts idag. Detaljplanen kompletteras även med planbestämmelse om 
minsta andel fastighetsarea som ska möjliggöra infiltration av dagvatten för att 
ytterligare tillse att situationen inte förvärras. Planhandlingarna revideras utifrån 
resultatet i dagvattenutredningen.  
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Det befintliga spillvattennätet ska klara flödet, däremot förekommer det att dagvatten 
läcker in i spillvattennätet vilket bidrar till att problem uppstår. Arbete pågår dock 
med att kartlägga spillvattensystemet för hela Förslöv. Detta ska sedan åtgärdas för 
att inte problemen ska fortsätta. NSVA arbetar aktivt med detta.  

Enligt uppgifter från NSVA så ska nya områden som kopplas på det befintliga nätet 
inte bidra till att situationen förvärras då dessa system görs helt täta vilket ger ett 
jämnare flöde till det befintliga nätet. Arbete för att åtgärda det befintliga 
spillvattennätet pågår parallellt.  

 

Två boende på Förslövs Byaväg 20 framför att de inte är närmaste grannar till 
utbyggnaden som de i stort tycker är mycket bra för Förslöv och kommunen men 
vill ändå påpeka ett par delar som måste förbättras.  

De fyra tomterna som kommer närmast Förslöv 2:76 och 2:77 blir orimligt 
placerade med hänsyn till nivåskillnaden. Dessa tomter bör flyttas upp i backen så 
att en bred grönremsa kan avgränsa nya och gamla området. Detta förminskar inte 
gräsytan mellan skogarna nämnvärt. Ytan var beskriven som fornåker när de två 
boende byggde sitt hus, men om den inte längre är det och ska bebyggas, går det att 
knapra lite till. Alternativet är att flytta tomterna till remsan ovanför Linbastuan 
vilket medför att vintersolen kan nå ovan nämnda fastigheter, allra värst utsatt är 
2:76. 

De stora vattenreservoarerna måste göras säkra och dekorativa även vid lågvatten, 
det får inte bli gyttjepölar som det periodvis är vid Myllefallet.  

I övrigt gratulerar de två boende Förslöv till ett mycket attraktivt bostadsområde.  

Kommentar: Se kommentar till ägarna till Förslöv 2:76.  

En VA-utredning har tagits fram som redovisar ytor, placeringar och utformning av 
fördröjningsmagasin. Enligt utredningen ska magasinen ges en flack släntlutning för 
att även kunna användas för rekreation då det inte ligger vatten i magasinen.  

 

En boende på Vistorpsvägen 17 framför att detaljplanen är en del av ett större 
område på ca 42 hektar som ska planläggas. Strukturkartan på sidan 18 visar en 
framtida möjlig utformning av hela området. Allt som allt beräknas ca 200 villor, ca 
110 rad-, par- och/eller kedjehus samt ca 500 lägenheter kunna uppföras på 
området. Det är en kraftig utbyggnad av Förslöv. Befolkningsmässigt är det en 
ökning med ca 50%, från ca 2000 till ca 3000 personer. En så kraftig utbyggnad 
måste vara mycket väl genomtänkt och möjliga konsekvenser noga utredda.  

Även om denna detaljplan bara gäller för en mindre del av området, ca 13,5 hektar, 
påverkas den av och påverkar hur resten av området utformas. Därför borde 
kommunen ha tagit fram någon form av dokument gällande strukturplanering för 
hela området, t.ex. ett planprogram, innan denna detaljplan påbörjades. Ett 
inriktningsdokument för Förslövs tätort håller på att tas fram och kommunen borde 
även ha avvaktat dess färdigställande innan framtagandet av denna detaljplan. 
Dessutom hade dessa inriktningsdokument varit viktiga med tanke på att 
byggnation enligt denna detaljplan kommer att ge stor påverkan på landskapsbild 
och rekreationsvärden, och några konsekvenser därav verkar inte behandlas i 
planen. 
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På flera ställen i detaljplanen står det att Förslöv ska bindas ihop till en samlad by. 
Men tack vare den etappindelning, från norr till söder, som gjorts för hela området, 
bildar inte denna detaljplan en samlad by. För att skapa den samlade by som 
antagligen menas krävs det att samtliga etapper byggs. Risken är att planering och 
utbyggnad av kommande etapper dröjer och Förslöv fortsätter att vara utspritt. 

Sen är frågan vad som skapar en samlad by, att bättre binda ihop Förslöv med 
stationen skulle antagligen ge en ännu bättre sammanbunden by. Den etappvisa 
utbyggnaden av hela planområdet på 42 hektar riskerar faktiskt att stjälpa en 
utveckling med fler riktigt stationsnära bostäder i Förslöv, eftersom planering och 
utbyggnad av hela Förslöv 2:4 m.fl. kommer att ta all kraft under många år och med 
all sannolikhet lägga en kall hand över annan planläggning och utbyggnad i byn.  

En lösning på ovan nämnda problem hade varit en annan uppdelning av 
planläggningens etapper. Etappindelningen borde vara från väst till öst, istället för 
den nuvarande indelningen från norr till söder. Alltså ta först fram en detaljplan för 
de västra delarna innefattande samhällsservice t.ex. äldreboende, sedan en 
detaljplan för det mellersta området med bostäder och slutligen en detaljplan för de 
östra delarna med bostäder. Men spara en remsa med äng mot skogskanten i öster 
för att bevara områdets rekreationsvärden. Med en sådan utbyggnad skulle Förslöv i 
varje etapp bli en mer "rund" och sammanbunden by. Men efter etapp ett, med t.ex. 
äldreboende, borde andra mer stationsnära lägen i byn prioriteras för utbyggnad. 

I kapitel 4 "Bakgrund och syfte" står det: "Då infrastrukturen till stor del redan är 
utbyggd med bl.a. ny Pågatågsstation, utgör en utbyggnad i denna del av Förslöv en 
hållbar lösning för framtiden med ett effektivt markutnyttjande." Faktum är att 
denna del av Förslöv är en av de delar som ligger längst ifrån stationen. Det finns 
byggbara områden betydligt närmare stationen, och syftar då inte på 
jordbruksmarken väster om järnvägen. 

I kapitel 9 "Konsekvenser" står det: "Planområdet är dessutom fördelaktigt beläget 
inom det befintliga samhället som redan har väl utbyggd infrastruktur, placerat i 
direkt anslutning till kollektivtrafik samt en ny järnvägsstation inom en kilometer." 
Ja vissa delar av Förslöv ligger inom en kilometer från järnvägsstationen. Men 
detaljplanens område ligger inom ca 2 km från stationen, och därmed utanför 
stationens upptagningsområde vad gäller gångtrafikanter. 

I kapitel 7 "Förutsättningar" under "Mark och vegetation" står det: "I öst finns ett 
lövskogsparti med höga rekreationsvärden" Rekreationsvärdet förstörs delvis tack 
vare att bebyggelsen kommer förstöra landskapsbild och utsikt. En remsa med äng 
längst upp i öster mot skogen hade gjort att en större del av landskapskaraktären 
och rekreationsvärdena hade bevarats. Dessutom hade dagvattenmagasinen kunnat 
minskats något i storlek eftersom andelen bebyggd mark minskat. 

Det står inget om vegetationen längs med gärdesgårdarna, här växer flera större 
träd av olika slag. Vad som ska ske med dessa träd borde nämnas i planen. 

I kapitel 7 "Förutsättningar" under "Gång- och cykeltrafik" står det: "Gångvägarna 
utgör ett trevligt rekreationsstråk och är flitigt använda av boende i Förslöv." Detta 
konstateras och sedan står det inget om vilka konsekvenser planen har på 
gångvägarna och deras värde för de boende i Förslöv. 

Bilden på sidan 13 som visar utsikten mot Skälderviken från planområdets högsta 
punkt borde kompletteras med en bild med ett montage som visar hur det kommer 
att se ut med den nya bebyggelsen. En modell över hela planområdet som t.ex. visar 
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hur kraftigt terrängen kommer att påverkas av t.ex. vägarna hade också varit 
intressant att se. 

Dagvattenproblematiken i Förslöv är uppenbarligen välkänd. Det vore väl bäst att i 
grunden lösa den problematiken innan det byggs nya områden som förvärrar läget. 
Dessutom lär även kommunens spillvattenledningar ha kapacitetsproblem och 
orenade utsläpp sker i bäcken vid stora regnmassor, detta nämns inte i planen. 

Det ska ha funnits en gammal soptipp alldeles sydöst om planområdet. Resterna av 
den syns på en äng där, massor med bråte sticker upp ur marken. Denna gamla 
soptipp nämns inte i planen. Det vore nog bäst att undersöka och kanske sanera 
denna deponi innan man bygger hus precis bredvid. 

Kanske det hade varit bättre att knyta det sydöstligaste området till kommande 
planer för att slippa dubbla, onödiga, vägar över det centrala grönområdet. 

En gång- cykelväg borde anläggas längs Färgerivägen och Langetoftsvägen, från 
vårdcentralen till förskolorna. 

Slutligen anser personen att detta planarbete borde avbrytas, eller arbetas om till att 
endast gälla den västligaste delen av planområdet med äldreboende och radhus, tills 
inriktningsdokumentet för Förslöv är klart och att dagvattenproblematiken har 
lösts. Dessutom borde kommunen se över etappindelningen, vilket nämnts tidigare. 
Det är ett stort område som är mycket viktigt för Förslövsbornas rekreation och bör 
hanteras med varsamhet. Med den nya stationen borde planeringen och 
utbyggnaden av samhället ske därifrån. T.ex. kan områdena söder om Vistorpsvägen 
passa för låga hyreshus. Kanske är det ett passande läge för de billiga bostäder som 
vissa politiker i kommunen nu vill bygga. Gör det bästa av situationen med den nya 
stationen och bygg samhället därifrån, inriktningsdokument och kommande 
översiktsplan lär komma fram till samma sak. 

Kommentar: Kommunen håller med om att en mer ideal lösning hade varit att först ta 
fram inriktningsdokument, lösa hela Förslövs dagvattenproblematik och först därefter 
påbörja utbyggnaden. Verkligheten är dock en annan där processer inte alltid sker i 
den mest optimala ordningen. I det här fallet har arbetet med de olika projekten skett 
parallellt med mycket dialog. Stöd för planläggning inom Förslöv 2:4 har funnits sedan 
länge i översiktsplanen men har blivit möjligt att genomföra först nu pga. revideringen 
av influensområdet för Ängelholms flygplats. Detta är även anledningen till att 
kommunen inte har valt att arbete med planprogram för området. Strukturkartan 
visar dock en högre detaljeringsgrad än översiktsplanen och redovisar därmed delvis 
samma aspekter som ett planprogram hade gjort. 

Behovet av fler kommunala tomter är stort varpå en lösning har föreslagits för den 
här detaljplanen för sig samtidigt som det pågår parallella arbeten med mer 
övergripande strukturplaner. Istället för att göra en detaljplan av hela området på 42 
hektar har kommunen valt att dela upp arbetet i etapper för att lösa det akuta 
behovet av kommunala tomter först, för att sedan kunna prioritera vilka områden som 
ska byggas ut därefter. I inriktningsdokumentet redogörs närmare kring detta, bl.a. 
kommer områdena vid Förslövs station prioriteras före kommande etapper vid 
aktuellt planområde. Planering tar tid och sker på flera olika nivåer varför det är 
viktigt att kunna se helheten. Enskilda projekt kan i det perspektivet tyckas lösryckta 
och inte helt logiska men kommunens vision är att Förslövs samhälle i framtiden på ett 
tydligare sätt ska bli mer sammanbundet, se även inriktningsdokumentet för Förslöv 
för vidare resonemang gällande detta.  
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Detaljplanen medger en blandning av bostadstyper. Bestämmelsen för detta har 
generaliserats till granskningsförslaget för att både tillåta friliggande och 
sammanbyggda hus för att skapa en större variation och bidra till en ökad täthet i 
området. Då avsikten med planen är att utöka antalet kommunala tomter i Förslöv är 
det dock troligt att en stor andel kommer byggas som friliggande enbostadshus. Sett 
till Förslöv som helhet anser kommunen att detta är den mest lämpliga platsen för den 
här typen av bebyggelse. Området runt stationen kommer också bebyggas i framtiden 
men kommer då troligtvis bli med ett större fokus på flerbostadshus med en högre 
exploateringsgrad. Att inte planlägga Förslöv 2:4 för enbostadshus för att istället 
uppföra flerbostadshus vid stationen löser inte behovet av fler kommunala tomter. 
Kommunen måste kunna erbjuda alla typer av bostäder för att skapa en hållbar 
utveckling där nuvarande invånare får möjlighet att bo kvar på orten och samtidigt 
möjliggöra att nya invånare kan flytta till Förslöv oavsett vilken bostadstyp som 
efterfrågas.  

Planförslaget har samråtts med länsstyrelsen som inte har haft några synpunkter 
gällande landskapsbild. Området bygger vidare på den karaktär som finns i 
omgivningen med en variation av olika bostadsformer och höjder. Karaktärsgivande 
för området som helhet är skogen, stengärdsgårdarna samt terrängen. 
Utgångspunkten vid planeringen är att upplevelsen av dessa element ska bevaras i så 
hög grad som möjligt även då området bebyggs. Den planerade bebyggelsen kommer 
underordna sig skogen då trädlinjen fortsatt kommer vara dominerande i landskapet. 
Stengärdsgårdarna ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt med undantag av 
de öppningar som kommer behövas för vägar. Slutligen reglerar planen högsta tillåtna 
nockhöjd vilket gör att husen trappas ner längs slänten för att upplevelsen av 
terrängen inte ska förändras trots att området bebyggs.  

Synpunkterna angående etappindelningen tillgodoses delvis. Eftersom det inte är helt 
klarlagt när kommande etapper kommer planläggas då det finns andra områden i 
Förslöv som behöver prioriteras högre har kommunen valt att utöka planområdet för 
att även få med de delar som ligger närmast det befintliga samhället i väster vid 
Vantingevägen. Inom den delen möjliggörs för alla typer av bostäder som inte är 
friliggande en- eller tvåbostadshus. Det är troligt att bebyggelsen där kommer 
uppföras som flerbostadshus, delvis i kombination med förskola, för att möjliggöra en 
långsiktig hushållning med marken. Se även kommentar till länsstyrelsen.  

Som en följd av den förändrade etappindelningen föreslås en ny vägdragning där de 
två översta kvarteren utformas med slingor. Detta medför att det inte längre finns 
något behov av vägarna som korsar planområdet och att dessa därför kan tas bort.  

Bussar som är anpassade till tågens avgångstider avgår från busshållplatserna längs 
med Vantingevägen. Gångtrafikanter behöver därmed inte gå hela vägen till stationen.  

Varken kommunen eller länsstyrelsen har haft kännedom om den gamla deponin 
sydöst om planområdet. Med anledning av detta har en miljöteknisk 
markundersökning gjorts för att utreda vilka ämnen som finns i marken och de risker 
som finns med bostadsbebyggelse i direkt anslutning. I undersökningen konstateras att 
uppmätta halter ligger på en sådan nivå att risk föreligger med tanke på människors 
hälsa (över känslig markanvändning). Beroende på vad som planeras med marken 
föreslås olika efterbehandlingsåtgärder. I samrådsförslaget var avsikten att planlägga 
för bostäder fram till den gamla deponin men inte direkt på den. I det fallet hade en 
möjlig lösning varit någon form av sluttäckning. Om alternativet istället hade varit att 
bygga bostäder direkt på den gamla deponin behöver marken saneras. Kommunen har 
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övervägt alternativen och kommit fram till att det bästa vore att sanera marken, detta 
kunde då dessutom möjliggöra att området kan bebyggas med bostäder vilket hade 
gett en högre täthet i området. För att genomföra detta behövs fördjupade 
undersökningar vilket kommer fördröja planprocessen. Då behovet av kommunala 
tomter är stort i Förslöv väljer kommunen därför att justera avgränsningen av 
planområdet så att tidplanen inte ska försenas och att åtgärderna för den gamla 
deponin istället tas i kommande detaljplanetapp.  

Detaljplaner som planläggs för allmänt ändamål ”Lokalgata”, ”Natur”, ”Park” etc. 
medger att gång- och cykelvägar får anläggas utan att specificera exakt läge. Till 
granskningsförslaget har detta dock förtydligats genom att specificera lägena på 
plankartan.  

 

En person i Förslöv har på ett kreativt sätt framfört synpunkter på hur området 
borde utformas enligt bifogad karta.  

 
Område 1 bör enbart bebyggas med villor. Personen anser inte att det är 
genomtänkt att lägga 4-våningshus i denna del då 4-våningshusen kommer skymma 
utsikten från villorna och även skymma den vackra solnedgången över Kullaberg. 4-
våningshusen bör istället placeras inom område 2. Fördröjningsmagasinet som är 
tänkt inom det området bör istället placeras inom område 3. Fördröjningsmagasinet 
inom område 4 bör placeras inom område 5. Avslutningsvis framförs att de två 
nybyggda 4-våningshusen bör kompletteras med ytterligare två st 4-våningshus 
inom område 6 då så pass höga hus bör placeras så lågt som möjligt så att den fina 
utsikten inte försvinner helt.  

Kommentar: Område 1, 4 och 5 finns inte längre med i planförslaget utan har istället 
hanterats i detaljplanen för vård- och omsorgsboendet.   

Efter samrådet har en dagvattenutredning tagits fram som redovisar vilka ytor och 
volymer som kommer behövas för att fördröja det dagvatten som detaljplanen bidrar 
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till. Bäst fördröjningseffekt ges i de lägst liggande delarna varpå lösningar kommer 
föreslås för fördröjning av dagvatten där. Då placeringen av vård- och 
omsorgsboendet har flyttats från område 6 till område 1 kan detta ge möjlighet till en 
annan användning inom område 6. Då detta område i princip ligger på den lägsta 
nivån i hela området är en möjlig lösning att minska ner fördröjningsytan som behövs 
inom område 4 för att istället placera en del av denna inom område 6.  

 

En person konstaterar att det inom detaljplanen inte har planlagts för någon 
förskola. Personen anser att planen bör tillåta byggnation av förskola eftersom 
området är attraktivt för barnfamiljer.  

Kommentar: Planområdet har utökats efter samrådet och omfattar numera även den 
befintliga förskolan Ängsbyn. I planen möjliggörs att förskolan kan byggas ut eller 
kompletteras med en helt ny förskola. Om denna ska drivas i kommunal eller privat 
regi är dock inget detaljplanen kan styra över.  

 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Efter samrådet har politiskt beslut tagits om att det fortsatta planarbetet ska 

delas upp i två olika detaljplaner då det planerade vård- och omsorgsboendet är 
högt prioriterat i kommunen. Detaljplanen för vård- och omsorgsboendet har 
således hanterats i en egen planprocess. Resterande delar av planområdet 
hanteras i denna planprocess.  

• Avgränsningen av planområdet har justerats. Med anledning av den gamla 
deponin i sydöst har bostäderna närmast denna tagits bort från den här 
etappen för att istället hanteras i nästa etapp. Planområdet har istället utökats 
med marken mellan Vantingevägen och Langetoftsvägen för att på ett mer 
logiskt sätt bygga ut Förslövs samhälle i direkt anslutning till befintligt 
kollektivtrafikstråk och en av Förslövs centrumnoder.  

• Planbestämmelserna har justerats för att tillåta en högre täthet med mindre 
tomter och som inte begränsas till en viss typ av bebyggelse. Utifrån 
dagvattenutredningen har en planbestämmelse införts om minsta andel 
fastighetsarea som ska möjliggöra infiltration av dagvatten i syfte att minska 
ytorna som behövs för dagvattenfördröjning och därmed kunna öka 
exploateringsgraden.  

• Tomterna längst i norr närmast befintlig bebyggelse har flyttats något söderut, 
den tillåtna nockhöjden har ändrats till 5 meter så att enbart envåningshus kan 
uppföras och prickmarken har utökats mer i norr för att hindra att 
komplementbyggnader får uppföras i denna del. Till följd av detta har antalet 
tomter minskats.  

• Ett E-område har lagts till i planen enligt Bjäre Krafts synpunkt. 

• Kvartersmark och u-områden har justerats enligt E.ON Gas synpunkter.  

• Egenskapsbestämmelsen ”a” har tagits bort då planområdet inte längre berörs 
av strandskydd som behöver upphävas.  
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• Detaljplanen säkerställer att mått på vägar uppfyller NSRs krav. Vändplatsen 
som fanns med i samrådsförslaget har tagits bort till förmån för en vägslinga 
runt kvarteret. I planbeskrivningen förtydligas vad som gäller kring placering 
och storlekar på avfallsutrymmen.   

• Kommunen har gjort förtydliganden kring dikningsföretaget. Detaljplanens 
genomförande är inte avhängigt att dikningsföretaget upphävs men för att 
säkerställa drift och underhållsarbete samt för att kunna genomföra 
omläggningar av ledningar för att motverka översvämningsproblematiken 
underlättas processen om dikningsföretaget är upphävt. 

• Planbeskrivning och genomförandebeskrivning har reviderats utifrån inkomna 
synpunkter avseende länsstyrelsens granskningsyttrande, information om 
biotopskydd, fornlämningar, ledningar, avfall och trafik. 

Ytterligare ändringar som gjorts 
• Huvudmannaskapet har ändrats från enskilt till kommunalt då det inom delar 

av den allmänna platsmarken ska anläggas fördröjningsmagasin för dagvatten 
och eventuellt även utegym och/eller lekplats. Detta är så pass avancerade 
anläggningar att kommunen inte anser det vara rimligt att lägga driften av detta 
på en gemensamhetsanläggning. I detaljplanen för vård- och omsorgsboendet 
har kommunalt huvudmannaskap föreslagits för all allmän platsmark, då detta 
planförslag ansluter till den detaljplanen kommer även detta planförslag föreslå 
kommunalt huvudmannaskap. För att tydliggöra ansvarsfördelningen har 
planområdet utökats så att lokalgatan ansluter direkt till Vantingevägen. Hela 
Färgerivägen och Langetoftsvägen kommer således få kommunalt 
huvudmannaskap till följd av denna planläggning.  

• Söder om Slammarp 64:64 har en ”x-bestämmelse” lagts till för att säkra allmän 
gång- och cykeltrafik genom området. Marken är planlagd som allmän plats i 
gällande detaljplan men för att säkra väganslutningen till bostäderna inom 
Slammarp 64:64 föreslås kvartersmark i planförslaget. För att allmänhetens 
möjlighet att röra sig i området inte ska påverkas föreslås en ”x-bestämmelse”.  

• Högsta nockhöjd 13,0 meter har ändrats till högsta nockhöjd i meter över 
nollplanet +59,0 meter för bättre enhetlighet för både befintliga och 
tillkommande flerbostadshus. 

• Möjligheten att uppföra vissa murar eller plank till en viss höjd utan bygglov 
har tagits bort från planförslaget då detta även skulle kunna innefatta 
stödmurar. Eftersom området är så pass kuperat är det viktigt att eventuella 
stödmurar prövas i bygglovet för bättre enhetlighet i området.  

• En planbestämmelse om att angöring till Linbastuan får anordnas har lagts till.  

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Granskningsutlåtandet skickas med. 
På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att antas och 
de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  
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Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och utlåtandet: 

• Bjäre Kraft 
• E.ON Gas Sverige AB 
• Hyresgästföreningen Nordvästskåne 
• Lantmäterimyndigheten 
• LRFs kommungrupp i Båstads kommun 
• NSR 
• NSVA 
• Region Skåne 
• Skanova 
• SPF Seniorerna 
• Trafikverket 
• Ägarna till Förslöv 2:76 
• Ägaren till Förslöv 2:77 
• Ägarna till Förslöv 1:25 
• Ägarna till Förslöv 1:44 
• Ägarna till Vistorp 7:2 
• Två boende på Förslövs Byaväg 20 
• En boende på Vistorpsvägen 17 
• ”En person i Förslöv” 
• ”En person” 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, de kommuner och 
regionplaneorgan som är berörda, samt de personer och organisationer som har rätt 
att överklaga planen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill 
överklaga.  

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och besvärshänvis-
ningen: 

• Länsstyrelsen 
• Lantmäterimyndigheten 
• Ägarna till Förslöv 2:76 
• Ägaren till Förslöv 2:77 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
Planförslaget godkänns för granskning i enlighet med denna samrådsredogörelse. 

 

Båstad 2017-11-01 

 

 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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