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Datum: 2016-04-06 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000006/2016 – 904 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Månadens anmälda delegationsbeslut  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-04-13 
 
 
1. Kommunledningskontoret. Carl-Magnus Billström. Lista daterad 2016-03-14.  
 
2. Kommunledningskontoret. Johan Lindén. Lista daterad 2016-03-21. 
 
3. Teknik och service. Valeria Christoffersson. Lista daterad 2016-03-03. 
 
4. Teknik och service. Andreas Jansson. Lista daterad 2016-03-21. 
 
5. Kommunledningskontoret. Anne-Lie Björlund. Lista daterad 2016-04-01.  
 
6. Kommunledningskontoret. Marianne Fredriksson. Lista daterad 2016-04-01.   

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 6 april 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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~ BÅSTADS 
U KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunst)'relsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 

delega- Datum 
tions-
ordning .. _ 
Underskrift 
Datum 

2016-03-14 
Namnförtydligande 

Carl-Magnus Billström 

Diarienr Ärendebeskrivning 

... :I 

• • •• 
Tvistemål vid Helsingborgs 
tingsrätt 

Lagrum Beslut Delegat 

.. . 
Kommunjuristen 
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[il BÅSTADS 
U KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunsl)'relsen 

2016 -03- 2 1 
Dnr ... ~S. .. ~t?~~ ... .. ~ 
~Sl.~\a. :-:: ... ~.~~.~ ........ . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

. - -: . 
• 

• • 
E011 2016-03-21 

Underskrift 
Datum 

2016-03-21 
Namnförtydligande 

Johan Linden 

Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 

Beslut att uppta 2 nya lån om 
sammanlagt 40 mkr, lån nr 
79655 samt nr 79656 

' 

Ekonomichef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅST,'\!JS KOMMUN 

Kommunst)•relsen 

2016 -03- 0 3 
Dn~~S .. S::>..~~~ ... ~.~\ 
.~D .. ~b:::: .. ~~.~ ..... ~ '\ 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T003 2016-01-13 826/13-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Förlängning 3 år (2029) Christoffersson 

T003 2016-01-13 345/14-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Förlängning 3 år (2030) Christoffersson 

T003 2016-01-13 391/14-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Förlängning 5 år (2031) Christoffersson 

T003 2016-01-13 146/14-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Förlängning 2 år (2032) Christoffersson 

T003 2016-01-13 405/14-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Förlängning 3 år (2033) Christoffersson 

T003 2016-01-13 872/13-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Förlängning 3 år (2034) Christoffersson 

T003 2016-01-15 12/16-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Förlängning 3 år (2035) Christoffersson 

T003 2016-01-15 1487/12-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 Förlängning 3 år (2036) Christoffersson 

T003 2016-01-21 1506714-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 Förlängning 3 år (2037) Christoffersson 

T003 2016-01-21 1499/12-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 Förlängning 3 år (2038) Christoffersson 

T003 2016-01-21 2013/12-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 Förlängning 3 år (2039) Christoffersson 

T003 2016-02-01 332/14-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Förlängning 3 år (2040) Christoffersson 

T003 2016-02-18 238/16-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Avslag Christoffersson 

T003 2016-02-24 240/16-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Nytt 5 år (2041) Christoffersson 

T003 2016-02-24 247/16-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Nytt 3 år (2042) Christoffersson 

T003 2016-02-24 232/16-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Nytt 3 år (2043) Christoffersson 

T003 2016-02-24 233/16-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Förlängning 3 år (2044) Christoffersson 

T003 2016-02-25 263/16-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Förlängning 2 år (2045) Christoffersson 

T003 2016-02-26 281/16-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Avslag Christoffersson 

T003 2016-02-29 282/16-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
Nytt 3 år (2046) Christoffersson 
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Underskrift 
Datum Underskrift 

2016-03-03 
Namnförtydligande 

Valeria Christoffersson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T002 2016-01-11 1617/15-3 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
50 Capio 2016-12-31 

T002 2016-01-11 1572/15-3 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
50 Tennismuseet 2016-12-31 

T002 2016-01-11 1643/15-3 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
50 claes Warholm-2 2016-12-31 

T002 2016-01-12 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Folktandvården-10 2016-12-31 

T002 2016-01-12 11/16-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Capio 2016-12-31 

T002 2016-01-13 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
politiker 2018-12-31 

T002 2016-01-25 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Båstad hem 2016-12-31 

T002 2016-01-25 84/16-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Gården service - 2 2016-12-31 

T002 2016-01-25 82/16-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Erling Svensson 2016-12-3 1 

T002 2016-01-25 Dispens från LTF tom Andreas Jansson 
Bjärekraft 2016-12-31 

T002 2016-02-18 154/16-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
NSVA 2016-12-31 

T002 2016-02-18 225/16-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
lars Larsson 2016-12-31 

T002 2016-02-18 177/16-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
A kompetens ekonimi o rådgiv. 2016-12-31 

T002 2016-02-26 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
kommunjägare 2016-12-31 

T002 2016-03-07 246/16-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Ljus & lykta i Torekov 2016-12-31 

T002 2016-03-11 245/16-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Fothälsan Båstad 2016-12-31 

T002 2016-03-11 352/16-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
politiker 2018-12-31 
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örtydligande 

Andreas Jansson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Ko mm unledningskon toret 

Delegationsbeslut 
BASTADS KOMMUN 

l<ommunsr~re !sen 

2016 -04- {} 1 

~Ys~ .. 's;;t;:).';;:,."",S>..!o 
... .. .. .. .. ·~ . ... . . ~""':' \..1._ ,..~ .. ~ .... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2016-03-03 Anställning. Samordnade Chefssekreterare/ 
kundtjänst. 64 A 1. Kundcenterchef 

Marianne Fredriksson 

P002 2016-02-05 Anställning. Enhetschef TfVård o omsorgschef 
21A 1. Margaretha 

Hammarberg 

P003 2016-03-03 Anställning. Personliga Enhetschef 
assistenter. 41 A 6-7. Lena Ljungquist 

P003 2016-02-29 Anställning. Alkoholhandlägg- Enhetschef 
are/boendesamordnare. 5 A 1. Per-Martin Boklund 

P003 2016-02-25 Anställning. lntegrationshand- Enhetschef 
ledare, Föreståndare.Sam- Tina Olofsson 
ordnare. 51A2-4 

P003 2016-02-26 Anställning. Assistent. Administrativ chef 
13A3. Margaretha 

Ekelund-Svensson 

P003 2016-03-01 Anställning. Förskollärare. Förskolechef 
24A1. Berit Hjalmarsson 

P003 2016-02-10 Anställning. Verksamhets- Skolintendent 
vaktmästare. 60 A 1. Mile Stajcic 

P014 2016-01-15 Lokalt kollektivavtal om HR-chef 
flextid för vissa medarbetare Marianne Malm 
inom Räddningstjänst. 44 B 1. 

P003 2016-03-09 Anställning. Nämnd- Kanslichef 
sekreterare. 14 A 1. Catharina Elofsson 

P003 2016-03-17 Anställning. Parkarbetare. Chef 
9A1. Jan Cederqvist. 

P003 2016-03-11 Anställning. Budgetrådgivare/ Enhetschef 
socialsekreterare. 5 A 3. Per-Martin Boklund 

P003 2016-03-10 Anställning. SFl -lärare, Rektor 
Gymnasie lärare. 29 A 1-2. Mikael Jakobsson 

P003 2016-03-02 Anställning. Boendestödjare. Enhetschef 
28A1. Johannes Häll 

P003 2016-03-22 Anställning. Vårdbiträde. Enhetschef 
15A3-4. Kit Emilsson 

P003 2016-01-21 Anställning. Vårdbiträde. Enhetschef 
20A2. Anne Hallenborg 

P003 2016-03-14 Anställning. Leg. Myndighetschef 
arbetsterapeut. 50 A 1. Magnus Ohlsson 
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Underskrift 
Datum Underskrift 

2016-04-01 
Namnförtydligande 

Anne-Lie Björklund, assistent 
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Uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyre lsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A026 2016-04-01 Dödsboanmälan 

Underskrift 
Datum 

2016-04-01 
Namnförtydligande 

Marianne Fredriksson, chefssekreterare 

ÄB 20 kap. Sa§ Dödsboanmä Marianne Fredriksson 
Ian till 
Skatteverket 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\f96a\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-04-06 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000014/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

 
Informationspunkter kommunstyrelsen 2016-04-13 
 
 
A) Öppenhet och inkludering (CEMR). HR-chef Marianne Malm. 
 
B) Information om pågående utvecklingsarbeten. Kommunchef Katarina Pelin.  
 
C) Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn. Bildningschef Henrik Andersson och 
integrationssamordnare Filippa Swanstein.     
 
 
 
Båstad den 6 april 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-30 1 av 1

 

 

KS § 58  Dnr KS 000441/2016 - 200 

Exploateringsavtal för Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan 
 
Beskrivning av ärendet Detaljplanen för Hemmeslöv 5:14 är nu föremål för slutlig handläggning inom 

Båstads kommun. För att reglera finansiering och genomförande av planens 
infrastruktur har upprättats ett exploateringsavtal mellan kommunen och 
detaljplaneområdets fastighetsägare.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Selldén, daterad 2016-03-29. 
 Upprättat exploateringsavtal.  
 
Föredragande Exploateringsingenjör Per Selldén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. Under förutsättning att upprättat förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:14, 
del av Tuvelyckan, enligt antagandehandling 2016-02-15 vinner laga kraft, 
godkänns upprättat förslag till exploateringsavtal.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160404\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-03-29 
Handläggare: Per Selldén 
Dnr: KS 000441/2016 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Tuvelyckan AB, Per Selldén, Fredrik Jönsson, Lisa Rönnberg 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Exploateringsavtal  
 

Samråd har skett med: 
Fredrik Jönsson 
 

 
Exploateringsavtal för Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Hemmeslöv 5:14 är nu föremål för slutlig handläggning inom Båstads 
kommun. För att reglera finansiering och genomförande av planens infrastruktur har 
upprättats ett exploateringsavtal mellan kommunen och detaljplaneområdets fastighetsägare.   
 
Bakgrund 
Detaljplanen för Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan, är nu föremål för 
antagandehandläggning. Planen ger möjlighet till att bygga ca 300 nya lägenheter, en 
skola/förskola samt ytor för centrumverksamet och kontor. För planens genomförande 
erfordras att ett exploateringsavtal ingås mellan kommunen och ägaren till dem fastighet 
planen omfattar, Hemmeslöv 5:14; Tuvelyckan AB. Inom kommunens förvaltning har med nyss 
nämnda bolag upprättats bilagda exploateringsavtal som reglerar planens genomförande. 
Avtalet är utformat och baserat på detaljplanens bestämmelser innefattande bl a att 
huvudmannaskapet för allmän platsmark är enskilt. 
 

Aktuellt, avtalets huvudsakliga innehåll 
Avtalet syftar till att närmare reglera hur infrastrukturen i planen skall byggas ut och 
finansieras. I avtalet träffas överenskommelser om finansieringsfrågor, fastighetsregleringar, 
anläggningsåtgärder, fastighetsbildningsåtgärder mm. Parternas gemensamma ambition är att 
anläggningsarbetena skall kunna påbörjas i år och att planområdet skall kunna vara utbyggt 
med byggnader 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
1. Under förutsättning att upprättat förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:14, del av 
Tuvelyckan, enligt antagandehandling 2016-02-15 vinner laga kraft, godkänns upprättat förslag 
till exploateringsavtal.   
 
Båstad 2016-03-29 
 
Per Selldén 
Exploateringsingenjör 
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Exploateringsavtal 

Parter 

Båstads kommun (org. nr 212000-0944), nedan kallad kommunen, samt Båstad Tuvelyckan AB 
(arg.nr 556968-7675 ), nedan kallad exploatören. 

Bakgrund och partsansvar 

1 

Projektet med järnvägstunnel genom Hallandsås har pågått under många år och blev färdigställt 
och tillgängligt för trafik under december månad 2015. Järnvägens förändrade sträckning har 
föranlett kommunen att genomföra ett omfattande planeringsarbete syftande till att integrera 
ett nytt läge för järnvägsstationen i Båstad med Båstads tätort så snart lämpligt och 
ändamålsenligt för kommunens utveckling. I kommunens fysiska planering har pekats ut stora 
ytor lämpliga för nyproduktion av bostäder i stationsnära områden. 
Närmast stationen är fastigheten Hemmeslöv 5:14 belägen. Under hösten 2014 tecknade ägarna 
till fastigheten, Gun Pålsson (1/2) och Rune Pålsson (1/2), avtal med Tuvelyckan AB om 
överlåtelse av fastigheten villkorat med dels att fastighets bildningen för fastigheten Hemmeslöv 
5: 14 vunnit laga kraft och dels med att detaljplan för del av fastigheten vunnit laga kraft. 
Fastighets bildningen har vunnit laga kraft. 

Detaljplan för del av fastigheten är nu upprättad, benämnd Hemmeslöv 5:14, del av 
TUVELYCKAN, och antagandehandling för planen skall nu slutgiltigt handläggas av kommunen. 
Genom tilläggsavtal har ovan nämnda fastighetsöverlåtelse ändrats så att Tuvelyckan AB 
tillträder fastigheten 2016-04-01 oaktat om detaljplanen vunnit laga kraft eller ej. I direkt 
anslutning till kommunens handläggning av detaljplanen skall även slutligt regleras hur och på 
vilka villkor planen skall genomföras. Genom detta exploateringsavtal regleras att den part som 
ansvarar för genomförande av detaljplanen är ägaren till den fastighet som detaljplanen 
omfattar; Tuvelyckan AB. 

§ 1. Syfte, målsättning mm 

Detta avtal avser exploatering av detaljplanen för Hemmeslöv 5:14, del av TUVELYCKAN, enligt 
antagandehandling 2016-02-15 (Bilaga 1). 

Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanenens bestämmelser 
samt bilagda tekniska beskrivning (Bilaga 3 ). Parternas gemensamma syfte är att området skall 
färdigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningar och har som mål, utan att 
vara bindande, att området i sin helhet skall vara färdigställt senast år 2022. 

Exploateringsavtalets omfattning ger möjlighet till att tillskapa ca 300 bostäder, förskola/skola 
samt ytor för centrumverksamhet och kontor, totalt omfattande en bruttoarea om ca 50.000 
kvadratmeter. Den principiella utformningen av planerad bebyggelse framgår av den till 
detaljplanen hörande illustrationsplanen. 

Exploatören skall anskaffa och bekosta allt som är erforderligt för exploateringsarbetenas 
genomförande i den mån inte annat uttryckligen föreskrivs i detta avtal. 
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§ 2. Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för den allmänna va-anläggningen. Detaljplaneområdet för 
Hemmeslöv 5:14, del av TUVELYCKAN, är planerat att anslutas till dess verksamhetsområde. 

2 

Inom närbelägna områden av Båstads tätort till detaljplaneområdet förvaltas den allmänna 
platsmarken av gemensamhetsanläggningar. Med stöd av anläggningslagen förutsätts att den del 
av detaljplaneområdet inom vilket kommunen ej är huvudman för allmän plats skall förvaltas av 
en gemensamhetsanläggning som bildas för området. Huvudgatan inom detaljplaneområdet, 
Mellanvägen, förvaltas av GA:20 som även fortsättningsvis förväntas förvalta huvudgatan och 
som således ej avses innefattas i den nybildade gemensamhetsanläggningen. Den del av 
detaljplaneområdet där kommunen är huvudman för allmän platsmark förvaltas densamma av 
kommunen. 

§ 3. Mark, fastighetsbildning 

Exploatören äger fastigheten Hemmeslöv 5:14 och kommunen äger fastigheten Hemmeslöv 5:9. 
Exploatören förbinder sig att ansöka om erforderliga fastighetsbildningsåtgärder för 
detaljplaneområdet i sin helhet med anledning av detta avtal och enligt följande huvudprinciper; 

A. Genom fastighets bildning bilda de fastigheter inom kvartersmark som planerad 
bebyggelse genererar inom ramen för detaljplanenens bestämmelser och intentioner. 

B. Nybilda och ansluta fastigheterna till en gemensamhetsanläggning samt fastställa de 
andelstal för drift av tillkommande anläggning. 

C. Till kommunens fastighet Hemmeslöv 5:9 skall överföring genom fastighetsreglering ske 
av all allmän platsmark från fastigheten Hemmeslöv 5:14. 

D. Till exploatörens fastighet, Hemmeslöv 5:14; skall överföring genom fastighetsreglering 
ske av de delar av kommunens fastighet Hemmeslöv 5:9, omfattande ca 2.800 
kvadratmeter och som närmare utvisas i Bilaga 2. 

E. Någon ersättning för den mark som utgör allmän plats- lokalgata och natur- skall ej utgå. 
Kommunen skall ersätta exploatören med 80 kr /kvadratmeter för allmän plats -torg, 
totalt ca 207 kvadratmeter. Exploatören skall ersätta kommunen med 80 
kr /kvadratmeter för den under D ovan angivna marköverföringen, omfattande ca 2.800 
kvadratmeter. 

F. Ledningsrätter för allmänna va-ledningar samt el-, fiber och teletekniska anläggningar 
ska upplåtas åt respektive huvudman om så erfordras och påkallas. 

Exploatören svarar för samtliga förrättningskostnader för fastighetsbildnings-åtgärder inom 
exploateringsområdet som är förenade med avtalets genomförande. Ledningsinnehavarna (el, 
fiber och teletekniska kablar) skall betala sin andel av förrättringskostnaderna enligt 
ledningsrättslagen. 

Exploatören ska ansöka om lantmäteriförrättning när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Exploateringsavtalet får läggas till grund för beslut vid lantmäteriförrättning. 
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§ 4. Anläggningsarbeten 

Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta: 

a) Alla allmänna anläggningsarbeten inklusive ombyggnad av Huvudgatan (Mellanvägen) 
inklusive va inom detaljplaneområdet, dock ej den allmänna platsen Torg. 
Dagvattensystemet skall byggas ut enligt principerna som framgår av PM Dagvatten, 
Hemmeslöv 5:14, Tuvelyckan, 2015-10-02 (Bilaga 4 ). Exploatören har vidare att 
fullgöra samtliga de åtaganden som i annan ordning reglerats avseende utsläckning av 
Eskilstorps utmarks dikningsföretag av år 1964. 
De enklare stigar för gående som illustrerats i plandokument inom naturområdet skall 
utföras. I eller invid naturområdet skall en lekplats anordnas som är allmänt tillgänglig. 

b) Allt inom kvartersmark. 

Omfattningen och standarden på hur de allmänna anläggningsarbetena skall utföras regleras i 
Bilaga 3. 

Utarbetande av arbetshandlingar för arbetena skall ske i samråd med kommunens tekniska 
förvaltning. Arbetena får påbörjas först efter skriftligt godkännande av tekniska förvaltningen. 
Sådant godkännande befriar inte exploatören från ansvar för handlingarnas riktighet. 
Kommunen har rätt att utföra kontroll av ovanstående anläggningsarbeten samt att på 
exploatörens bekostnad utse besiktningsförrättare. 

§ 5. Överförande av allmänna anläggningar 

Efter godkänd slutbesiktning skall exploatören överlämna de allmänna anläggningarna enligt §4 
a) ovan till dels kommunen och dels för förvaltning till den nybildade 
gemensamhetsanläggningen i enlighet med fördelningen av huvudmannaskap enligt §2 ovan 

§ 6. Samordning 

Exploatören skall ansvara för att samordning sker mellan exploatörens arbete och arbeten som 
skall utföras av annan än exploatören. I första hand en samordning med huvudmännen för el-, 
tele-, datatekniska anläggningar och GA-20. 

§ 7. Exploateringsavgifter 

Exploatören skall erlägga en ersättning om 2.073.675 kronor enligt följande; 

a) 1.986.175 kronor. Planområdet, exklusive huvudgatan omfattar 79.447 kvadratmeter. 
Exploatören skall erlägga en exploateringsavgift om 25 kronor per kvadratmeter som 
ersättning för kommunens kostnader för exploateringsförberedande åtgärder för 
Hemmeslövsområdet och del av gemensamma upprustnings- och investeringsinsatser. 

b) 87.500 kronor avseende kommunens administrativa kostnader för 
genomförandehanteringen av detaljplaneområdet. 

Ersättningen enligt ovan erläggs till kommunen senast 30 dagar efter det att 
exploateringsavtalet vunnit laga kraft. 

3 
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§ 8. Organisation 

Kommunens ombud vid tillämpningen av detta avtal är dess projektingenjör. Ombudet äger 
behörighet att företräda kommunen inom ramen för detta avtal dock ej vad avser kommunens 

myndighetsutövning. 

Exploatörens ombud är dess VD eller den denne skriftligen utser för uppgiften. Ombudet äger 
behörighet att företräda exploatören och därvid träffa erforderliga överenskommelser. 

§ 9. Va-avgift mm 

Exploatören skall bygga ut och bekosta all v-a inklusive dagvatten inom detaljplaneområdet på 
sätt och villkor som framgår av Bilaga 3. För anslutning till v-a nätet skall exploatören till 

kommunen erlägga en va-avgift enligt vid varje tillfälle gällande taxa, reglerad med att 

exploatören byggt ut och bekostat VA inklusive dagvatten inom detaljplaneområdet. Vid 

avtalstillfället gäller i tillämpliga delar taxa enligt Bilaga 5. 

Exploatören skall till kommunen erlägga anläggningsavgifter enligt VA-TAXA TAXEBILAGA 1 

enligt tabell " Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet" enligt följande; 

a) en avgift per serviceledning som ansluts till kommunens anläggning i direkt anslutning 

till detaljplaneområdet, preliminärt tre anslutningspunkter, a 43.750 kronor inkl. moms 

per anslutningspunkt enligt taxa 2015-07-01 

b) en avgift per förbindelsepunkt som ansluts till kommunens anläggning i direkt 
anslutning till detaljplaneområdet, preliminärt tre förbindelsepunkter, a 30.625 kronor 

inkl. moms per förbindelsepunkt enligt taxa 2015-07-01. 

4 

Anläggningsavgifterna enligt a) och b) ovan skall erläggas till kommunen senast 30 dagar 

efter det att anslutningarna a) och b) kopplats samman med kommunens anläggning. 

c) Inte tillämpligt. 
d) en avgift per lägenhet, 25 % reduktion utöver 5 lgh/fastighet och 50% reduktion utöver 

10 lgh/fastighet. 
För lokaler avsedda för centrumfunktioner, vård och skola utgår en avgift motsvarande 

en avgift per lägenhet för varje påbörjad yta om 150 kvadratmeter. 

Avgift enligt ovan, 35.875 kronor per lägenhet inkl. moms skall erläggas senast 30 dagar 

efter det att bygglov erhållits för det avgiften avser. 

§ 10. El, fiber, bygglov 

Avgifter för elanslutningar samt bygglovsavgifter erläggs enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. 

Exploatören har erlagt planavgift genom särskilt avtal och varför ingen planavgift kommer att 

uttas vid bygglovgivningen. 

Exploatören ska tillse att varje bostadslägenhet får tillgång till fiber. 
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§ 11. Energi, uppvärmning 

Bostad och lokaler inom detaljplaneområdet får ej förses med direktverkande el eller enskild 
anordning för fastbränsleeldning som huvuduppvärmning. 

Exploatören förbinder sig att utforma bebyggelsen med energibesparande åtgärder mm för att 
erhålla en optimal energianvändning. 

§ 12. Säkerhet 

För rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter gentemot kommunen enligt detta avtal 
skall exploatören vid dess undertecknande ställa en garanti på 11.704.200 kronor (Bilaga 6 
) varav 

a) 2.073.675 kronor utgör säkerhet för exploateringsavgift enligt §7 a) ovan 

5 

b) 5.000.000 kronor utgör säkerhet för samtliga erforderliga anläggningsåtgärder avseende 
va-och dagvatten inom detaljplaneområdet inkluderade dagvattenåtgärder som 

föranledes av detaljplaneområdets utbyggnad. 
c) 223.125 kronor utgör säkerhet för va-taxa enligt§ 9 ovan. 
d) 4.200.000 kronor utgör säkerhet för dels ombyggnad av gatumarksområdet Mellanvägen 

i delen längs detaljplaneområdet (2.500.000 kronor) och dels utbyggnad av Lokalgata al 
(1.700.000 kronor 

e) 207.400 kronor utgör säkerhet för exploatörens förvärv av mark enligt 3 E ovan. 

Garantin skrivs succesivt ner med det belopp som motsvarar det åtagande som exploatören 
genomfört exklusive belopp som motsvarar garantiåtagande. 

Garantien återlämnas i sin helhet när exploatören fullföljt samtliga åtaganden enligt a) till och 
med f) ovan, slutbesiktning av anläggningsarbetena godkänts och eventuella brister åtgärdats. 

§ 13. Tvist 

Tvist mellan exploatören och kommunen i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän 
domstol. 

§ 14. Överlåtelse av avtal 

Exploatören får ej överlåta detta avtal före den tidpunkt exploatören fullgjort sina åtaganden 
enligt§ 12 ovan, på annan utan kommunens skriftliga medgivande. 

§ 15. Giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning av 

att kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige godkänner avtalet genom beslut som 
vinner laga kraft, samt 

att kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige antager förslag till detaljplan för 
Hemmeslöv 5:14, del av TUVELYCKAN enligt antagandehandling 2016-02- 15 genom beslut som 
vinner laga kraft. 
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Om någon av ovan angivna förutsättningar inte uppfylls förfaller avtalet i sin helhet varvid 

vardera parten skall bära sina kostnader om inte annat skriftligen överenskommes. 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
0'1 

Halmstad, den 2016-~- t:>S' 

För Tuvelyckan AB 

Bevittnas: 

~~ltftk~ ........ . 
frNWl~1\" ~ 

il~ 
······~······· · ······· · · · ··············· · 

Pi::~ <JhL--IN 

Båstad 2016-04-

För Båstads kommun 

Bo Wendt Kommunstyrelsens ordf Katarina Pelin Kommunchef 

Bevittnas: 

6 
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Allmänna platser 

I ""'vuDOATA I Trafik moU~n omr~don 

LO~LOATA I 
I ,.,, ,·uA ! N11uromr.IC:o.O~no-ochcykolsttjkl~ronordnu. 

TORO ! Torgyia 

Kvartersmark 

' 
I ul~ I Dos\.1Cu, kontor 

I 05 I 8011adu,tGd·O~lll••dJ1h111.umt1kolsochlOl'lkol• 

I Cl!D f Conlrum.bo"1dotochv~rd 

E Toklll1k.:11nliggnlno1r,1r.1n1tor"""1o~uuon 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
SI orala byggn1d101n I m' Inom omr.ldot 

Mlnsl1 lltt.iln1 tuUgho lnto rl•k •r SSOm'. 11orai.. broanadsaru IMt 
luUoh•l (ln)il.komplomonlbrggn1d)o r220 m'. 

Mln11a U!1J1n1 rnt)Ghals1!arlak u~aom', 1l0rals byggn1C10ru par 
f11Ughot(tnliJ.11Dmpt1monl.bTggnadJot150m', 

Vld11tn)'1~1nd1avm1t1u1nl11rbo1Udor1rm1n1t11ill~ln1 
fnUghotulorltk 2SO m', storsu UUltna byO!JMdn1n p1tf11Uah•I 
(Inkl. kompl1monl.b1oon1d) ar •0% a11 fuUght tslfUn. 
Vldutnytij1ndo1vm1'1lonl0f skobnd1mil1r110151&U1Utn1 
byggn1ourn1/Govra~Uah•l11run. 

Mln1l1UUtn1lnUghat111arfok 25Dm'. slOl'IL&Utl.lln1brggnsdnfll1 
porluUghol (lnld. komplomon1byg11n1d) or •Cl% av l11Ughcl11101n. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
r;-:--·- ~- • >~71 Bygg11ad lj r ln1 auppfOlll' 

CRUNDKARTAN 

Markan akloU v~r:i 1Clg~n11Q!) tar oDmiM~ 11ndo~o1dlsk1 l•dn!ng31 

M1rkan •ltlll 11'1111 \lt!~~n11U11la1o~m~n11~n11-ocll cyko llnl\k 

Crvndkorlon llr upprlll\od I oktober 201!1 pO grund-.ol ov 
Bblods kommuno pr lml!rkor\o. Plol2bullk uUOr\ I oktober 
2015. 
ro1tlqhahrodovlanln9on av.nr lll1hOUOt1dono 1oklobar201!1. 
Koordlnot1>11tcm I plan: SWEREF 0!) lJ JO 
HllJcb~l cm: RH 2000 
Inre Kus!Y!lgcns hll)dcr sam\ 1\rlkk.,ln'i llr pro)ckleroOc. 

S\r~~··Ä~;;~;~;·~~:"T~~·~·lsko konlorcl, Xn.,elllolm2 kommun 

TECKENFORKl.ARlNO 
Grund1Wtan1bctodalln;w 

____ ,.,'llNl•lll ... 
--- o. ..... w ooNM.l•*f<>o~u.. •.....- .i. 

+&ln .. _ =~"':::,... 
i:::::?3:JC8J D••IHIWt.n ... l•Ol•l•lololHt••P-

E3 El ,.....,.,..,, .... ,911""11.-i•••l ••"lanl••••l>l.Mlfl>,r 
c:sJ CSJ ~ ............. . ..... """' ............. ... 
121 

MARKENS ANORDNANDE {utformning av 
kvartersmark) 
Mark och vegetation 
Mu ro reell pl1nk 1om Poou nomme an 4 malar lnln !nU11hellg1on1 molollrn3n pmtsmalll l;lr 
•I o ... roUgo 0,1 l'Ml l t. M11nirach plankp~ lmlg tomtmorl<firo) Clftl'ltlgl 1,5 mtllf. 

Utfart, stängsel 

lf~~ijK01t1orullartrir ln10111oronu 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Placering 

Utformning 
<$> 

~Olkod)o 

Br1111nod sb plocor.n I 1111n1 mal torg rupo~U"o I gr:Lns mol 
for11~rdimarkmctlcMl0 010/lorg 

CorportJocr:igo •k:.I placor~s minst B molorlr.ln /ssdoh•l,grons mol 

"" 
Hog110 hyggN1d1llo)a I m•lor. Dor.iknln~gl\lftdando rano sk.I 
w11. l~n111kloovanomg:M1l p!acor:i•motaa1;.. 

OyOlJ••dsklulfOfmHlJ•RbollOll\t~nlnOHl bll ll"l'"""" 
komma15fenai..1ui1or 

Toktora:sf6r • J•nordnn 

En<ln\ OOltloliUdshYS 

EnaostJ1ntggondn hu,. H11"l!Obyggn1d sko plocorns mins I 4,0 
molorrr.lnlasl)Gh11.>gr.1ns.Oor.goJc.11111onsk.op!ocor.1 mlns!1,D 
molortrGn/01Ughotsoron1. 

EnOnlflld-ochkodJohus 

Byggnadsteknik 
EndHI k:llfa~ou. hu1. Loo.i:i nlv~ ror rordlatoolv 1ko "011 mini! 0,3 ma1u OYU on1lutondo 
OllD, 

STÖRNINGSSKYDD 
Byi;gnad 1k111ppforu so 111vtbr:i.tlonu•v.1n I bosUdor lnto ovot1MclorO.• mml• vS!)d RMS 

Oo11l<11r tb u!f6r.u U 111. d .I d•n 1kvl.,•t ... u 1n.fi1i.tiun1m!>r.ln 'lid 
l1ud6vo11ktld1r~5dBA,1Umln1lhilllon1vbo1lodoNmm1n 

vira vlnda mo1auddlmp1d elda, o•m•num ollor 1n11<J1d utopl• L• 
mod h6go\ 70 dB/\ mulmolnl..i och 55 dD/\ olwlv;ilonlnlwi 1~a 
1nord nul an•Mnlngllll~o1\ad1n 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Gonamrc1udaUdon~15.1rlr.lnOon01gplononvtnnarL:ia~lu1lt 

Ändrad lovplikt, lov med villkor 
Bygglov~"' lnlc ror m11raroch pllnk~om ~go1 nam"" aUmln plat1=rk an 4 mcrtoroch Of 
IOg11 an Cl,I molar. Bygl!lov lu&ll'I lnlo hofla< for 11111roroch plank Inom oYI~ tomlm:nkamdo 01 
log1oan1,5mo1ar, 

Huvudmannaskap 
Komm11nan ar ln10 h11wamon ra1 •Uman pla!' larutom om1•01n bolec!Ul1d1 mod :r , 

Kornmunon ~r 1111vudman faranman pl:r\sm:rtk 

---J.;oo~ ••• ., .... 

1w. . ...... .,,,,,,_ 

..... 1"'<) ... ~ ... ,..1.-~ 

Tln d•Ll~pl•n•n hcr. 
IBl1Cu1b1llon1k1111:r 
IBI PLln~ulu'l•nlng 
IBIF11Ugholf.!Cnocknlng 

mro1und1.on:i 
Cl 
Cl 
Cl 

Cl 
Cl 
Cl 
Cl ... ........... ,~ . . 

--- ..... ~ ........... .a .. ,._ 
---M.,.,rrill!'jo ---·-L.L.L_:: 
-=---::::: 

0 10 ::t " •:t ::t ID Il ID Il lllCl • tlft 
!""""'! l J l I ! l l I I 

S!Qla1:1000(A1) 

Detaljplan för 

Hemmeslöv 5:14, del av, TUVELYCKAN 

Bå:;t11d11kommun SkllncU:ln 

Rlt;id ;iv: Johan Thcln, Arkitekterna Krock & T]:l.der 

Uppr.11t1:1d: 150702 

Ll:11:1 Rönnbcrg 
S:imhlll!sbyggnadschcr 

Rcvldcf'lld: 160215 

Emm:iJoh:m:;:;cn 
Pl:in:irkltckt 

!n~l~MI 

222

222



I I 

::3 

~ "''" 

~\ 
.,..:... \ 
----\ 
••"\ \ 

\ <J.J\J \ 

.. --' '\ 
---4 

'I 
N,62~680ot 

~s 
~~ 

lim 

+ 

HUlll~.~' 

I 
I 

I 

i 
/~ ./ CXJ '" . 

~'C~~~T::'~===~==: 
. " 
. " " . " " \\ 
·+\\ 

\\ 

" ,, ,, 
" ,, ,, ,, ,, 
" ,, ,, ,, 

// 
// 

// 
" " ,, 

" " \// .· 
Kr' = 

f /,'\ : 

.. // \ 
,1 I 

,/~· ,'/' . /'// ' ' '\" ,, 1/ 'f' 
I • 

CRUNOKARTAN 
Crundkort!llltlr upprllttodlok\obor201:ipo9rut'ldvolov 
B011 lod11 kommun• prlmlllkorlo. Ploltiboc.llk uUllrt I oklobor 
201:>. 
Fo3li9h11l:srcdovlsn lng~ o...,er liirh6llondcnoloklobcr201S. 
l<oorolnot.y:i\om 1 pion: SWEREf !JO 1J JO 
Hll)lfa)'!llcm: RH 2000 
In re 1<u:s\vllgcn3 l'lllj~cr :somt , \rtkknln9 llr projcklcrodc, 

Si'i~~ .. Ä~d~;;~·~·~:··:y.~k~i,ko kontoret, .Än9clholm3 kommun 

TECKENFORKLARING 
GNndk111111n:sbo loeknlngor 

-- T101~rlln1 

---- f .. dclllol>11rll .. 

--- O......JO<o...u..i.~~'""-'°'--"" + -il>~• 
ilnAI- -p.llHllclMI 

[81 [8] Dolll~lll•• ..,,.,tl .. Whwl .ru)lllUolu 

E3 E:3 l!omfllelnl~Md Ul\-o!\ll-11 1pLo\MlnlWI 
CSJ CSJ ,UnN.~..,, ... 1.n .. 1111•1 ... 1p1_...., 

[2l T•on•l..,.,,11 .. DyOOnH 

--- 11on1mn 

~ 

~a;~""~ ao"a d<t u•oa·""" <)I.al..,.. 

~1b,1;1U• 

A>..,.O<lb04PPtnlNI"' 

>.na ... ho:i- . .. •l>tl•-\ 

~lt•PIO .. M>:J 
o Q u ..... a.1 ... p_... ..,,,.._ ..... ,_ ....... \ 

,~...., 

--- , .. ~.~Ql.nltsol<ddtr~>ll\ 
--- Mur,mllrl'(o 

--- ~111c1 ..... 

L.Ll_t_ ::: ---H.ljd-
.... H.:JCPYMI 

Dol,~UIOl,to 

.... -.. ~ 

Sk111D 1:1DOO!Al) 

1 

Planomr.idesgrtln:: 

c=-===i 

A®.o 
~41 

Na!uromr;ide/grönyl:i 

Nybobyggol::o 

Tal d~l~~p!anan n~r. 1111 c ~"'~ 
rlA(donnanondllng) CJ llll. lltu11taUon1~1 

llll P!anbo1"'1•nlnl1 CJ 
ll!IFa•UQh1lsl\'"1acknlng CJ 

lllustrallonskarta till detaljplan för 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

Hemmeslö\ -o:14, del av, TUVELYCKAN 

Bå~ lad:i: kommun Skåno Län Ba~lu~datum 1n~1an: 

Rllod av: Joh:i" ~ 

U:::;iRlfonborg 
S:;imhllllsbyggnadschof 

EmmaJohan:i:~on 

P!onafkllok\ 

CH>.l""IMo 

223

223



KROOK & TJÄDER • 

FASTIGHETSKONSEKVENSER ~ DETALJPLAN FÖR 
HEMMESLÖV 5:14, TUVEL YCKAN 

Nedan beskrivs den fastighetskonsekvenser som ett genomförande av förslaget till detaljplan för 
Hemmeslöv 5:14, Tuvelyckan, får för Båstads kommun. Beskrivningen illustreras på bilagd karta, bilaga 
1. 

Tillkommande kvartersmark avser mark som genom fastighetsreglering ska fogas till befintlig (eller 
nybildad) fastighet för att bilda fastigheter som överensstämmer med de föreslagna 
användningsgränserna för B, BK och CBD. Marken ingår idag i Hemmeslöv 5:9. 

Tillkommande allmän platsmark, kommunalt huvudmannaskap avser mark som ska utgöra LOKALGA TA 
och TORG och som huvudmannen (kommunen) har skyldighet att lösa in om/när fastighetsägaren begär 
det. Marken ingår idag i Hemmeslöv 5:14. 

Tillkommande allmän platsmark, enskilt huvudmannaskap avser mark som ska utgöra LOKALGATA och 
som huvudmannen (sannolikt nybildad gemensamhetsanläggning) har skyldighet att lösa in om/när 
fastighetsägaren begär det. Marken ingår idag i Hemmeslöv 5:9. 

Område (se bilaga 1) Tillkommande Tillkommande Tillkommande 
kvartersmark allmän platsmark, allmän platsmark, 
(m2) kommunalt 

huvudmannaskap 
(m2) 

1 375,5* 

2 

3 1511* 

4 756* 

5 2649 

6 854 

7 157* 

I 2799,5* I 3503 

* Mark som kommunen ska avstå 

Bilaga 1 Fastighetskonsekvenser - detaljplan för Hemmeslöv 5:14, 160122 

Johan Thein 
2016-01-22 

Arkitekterna Krook & Tjäder 
Kungsgatan 20 , 302 46 Halmstad 
T: 073-645 58 56 www.krook.tjader.se 

enskilt 
huvudmannaskap 
(m2) 

207* 

I 207* 

~\ 
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BÅSTADS KOM~1UN 

BILAGA 3, TEKNISK BESKRJVN~NG 

Omfattning och standard på allmänna anläggningsa:rbeten mm 

Omfattning 

Alla allmänna anläggningsarbeten inom exploateringsormådet enligt nedan angivna 
standardkrav. Bestämmelser och intentioner angivna i detaljplanen ska gälla. Om ej annat 
anges skall utformning och ytstandard vara likvärdig med angränsande områden inom Båstad. 

Standard 

A. Allmänt 
Dimensionering och utförande ska ske enligt AMA Anläggning 13 samt för VA-delarna enligt 
aktuell NSVA-AMA. Alla anslutningar till befintligt Va-nät, gatunät, ge-vägar och övrig 
allmän platsmark ska ingå. 

Inmätning av alla markanläggningar ska följa anvisningar enligt kartavdelningen i Båstads 
Kommun. Inmätningar av VA-nät med tillhörande anordningar ska följa anvisningar enlig 
NSVA. 

Teknik och service samt NSV A ska godkänna upprättade arbetshandlingar för de allmänna 
anläggningsarbetena. Under byggnadstiden kommer kontroll att utföras av Teknik och 
service. Garantitiden för arbetena ska vara 5 år. Exploatören har drifts- och underhållsansvaret 
för grönområden inl<l planteringar under garantitiden. 

B. Gator 
Gatorna ska dräneras och förses med ABT-beläggning på AG. Erforderlig skyltning inl<l 
gatunarnnsskyltning och linjemålning skall utföras. Mellanvägen ska rustas upp och förstärkas 
samt förses med belysning inom planområdet. Mellanvägen ska även förses med belyst GC
väg. Trädplantering utförs enligt illustrationsplanen (detaljplanen). 

Gång- och cykelvägar anläggs enligt illustrationsplanen med minst 40rnrn asfaltbeläggning. 
Gatan vid torget utformas med träd enligt illustrationsplanen och öppen dagvattenhantering i 
"vattenträdgårdar" med anpassad växtlighet. Samma material väljs för gatan som för befintligt 
torg vid stationen. Exploatören söker erforderliga tillstånd för t ex utfarter mot Trafikverkets 
väg. 

C. Gatuområde 
Gatuområde ska utformas 
illustrationsplanen. 

D.VA 

enlighet med detaljplanen och ska 1 huvudsak följa 

Allmänt huvudledningsnät för dag-, spill- och renvatten ska anläggas med förbindelsepunlct 
till varje fastighet inom exploateringsområdet. Principlösningar i dagvattenutredning utförd av 
NSVA ska följas. 
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BÅSTADS l<OMMUN 

E. Gatubelysning 
Gatubelysningsanläggningar till samtliga gator och ge-vägar ska anläggas. Utföres i samråd 
med Teknik och service och Södra Hallands Kraft och bekostas av exploatören. Armaturerna 
ska vara av fabrikat och typ: Likvärdiga som inom intilliggande stationsområde med LED
armaturer. Stolpar ska vara koniska. 

F. Grönområden 
Grönområden ska utföras tilltalade och ytorna skall vara lättskötta. En lekplats ska anläggas, 
gärna i naturområdet där befintlig vegetation sparas för att b la åstadkomma goda sol- och 
skuggförhållanden. Lekplatsen skall även innehålla traditionella lekredskap för yngre. 
Utformning och genomförande skall ske med utgångspunkt från den omsorg och omtanke om 
barn som Exploatören medverkat till i sitt referensprojekt i Kungsbacka. 

G. El-, tele- datorförsörjning mm. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av el- och fiberförsörjning. Nätägare i området är Södra 
Hallands Kraft. 

2 
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2015-10-02 

PM Dagvatten 

Hemmeslöv 5:14 Tuvelyckan Johan Sendelius NSVA 

NSVA har fått i uppdrag att ta fram en kortfattad och övergripande dagvattenutredning för 

exploateringsområdet Hemmeslöv 5:14, nära den nya tågstationen i Hemmeslöv. I slutet beskrivs 

även hantering av spillvatten- och vattenförsörjning av området. Observera att här ges endast 

principlösningar som kan ändras något då man kommit längre i projekteringsarbetet. 

Dagvattenhantering 

Dagvatten från området ska i likhet med området närmast kring tågstationen ledas åt sydväst med 

självfall. Från tågstationens GC-passage och kringliggande ytor på sydsidan om Inre l<ustvägen 

behöver dock dagvattnet pumpas på grund av höjdförhållandena. 

Dagvattnet ska via ett nyanlagt öppet dike ledas mot den befintliga Åstadssjön för fördröjning och 

rening innan det via ett reglerat utflöde når recipienten Stensån. Se figur 1 nedan. 

../ 

I j 
I J 

I 
\• __ _______ _\ 

I - , 
nederkant. De röda punkterna markerar föreslagna anslutningar av dagvatten till det nya diket från 

Hemmeslöv 5:14. 
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Huvudprincipen är att dagvatten från Hemmeslöv 5:14 leds in i detta dike vid de röda punkterna i 

figur 1 och 2. Det är viktigt att dagvatten från Hemmeslöv 5:14 leds till diket och inte hamnarför 

djupt i förhållande till detta. Eftersom området är flackt gäller det att hålla ledningar ytligt och med 

liten lutning (runt 3 %0). Ungefärliga vattengångar i diket i nedströms ordning är +7.0 m respektive 

+7.2 m i anslutningspunkterna. 

I figur 2 nedan visas ett principförslag på dagvattenstråk som ska skapas. I lokalgatorna läggs 

konventionella täta dagvattenledningar, med perkolationsbrunnar vid tomtgräns, på grund av det 

höga grundvattnet samt risken för järnutfällningar. I huvudstråken läggs dels ledningar men även 

öppna diken enligt nedan. 

--~, 

~. 
Figur 2. Förslag på översiktliga dagvattenstråk i Hemmeslöv 5:14. Inkopplings punkter till diket syns i 

rött. Diket längs med Inre Kustvägen syns i mörkblått. Ytliga dagvattensystem, ev svackdiken, syns 

som prickade mörkblå linjer. Dagvattenledningar/kulvertar illustreras i ljusblått. 

Längs områdets västra kant är det tal om att utföra ett promenadstråk och längs med det kan det 

vara lämpligt att skapa ett ytligt svackdike ner till huvuddiket, om höjdförutsättningarna medger det. 

Även kring det nya stationsto rget finns det fördelar om man kan t a tillvara dagvattnet från 

kringliggande bebyggelse och få in grön-b lå element i gesta ltningen. För exempel på utformning av 

lösningar hänvisas till kommunens nyligen antagna Dagvattenpolicy. 
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Dagvattenkvalitet 

Dagvatten från stadsm iljöer innehåller föroreningar, främst metaller och partiklar, som inte är 

önskvärda i recipienters akvatiska system. Recipienten i detta fall är Stensån som är mycket 

skyddsvärd. Genom att tillämpa öppen dagvatten hantering i största möjliga mån kan föroreningarna 

avlägsnas innan de når recipienten. Åstadssjön fungerar som en stor sedimenteringsdamm och de 

mindre diken man anlägger i området har även de en viss reningseffekt. 

Figur 3 och 4 (Augustenborg, Malmö och Maria Park, Helsingborg) nedan visar exempel på 

svackdiken i samband med grönstråk: 
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Områdets förutsättningar med högt grundvatten och järnförekomst, begränsar användningen av 

dagvattendiken till flacka grunda stråk, max ca 5-6 dm under befintlig marknivå. Om övrig mark 

höjdsätts rätt kan befintlig mark modelleras så att detta medges, se nedan. 

Höjdsättning 

Inom Hem mes löv 5:14 är det viktigt att skapa vägar för dagvattnet så att det inte uppstår skador på 

bebyggelsen vid kraftiga regn. Här är höjdsättningen ett viktigt redskap och huvudprincipen ska vara 

att tomtmark anläggs högre än vägbanor och grönytor i området. Parkerings-, grönytor och vägar kan 

därmed användas som översvämningsytor och sekundär avrinningsväg vid extrem nederbörd. 

De generella marklutningarna i området ska eftersträvas att vara med svag lutning åt sydväst, dit 

även dagvattnet ska ledas. Ett förslag till översiktlig höjdsättning av tomtmark ses i figur 5 nedan: 

---,_ 

Figur 5. Föreslagna höjder på tomtmark inom Hemmeslöv 5:14. Färdigt golv på planerad bebyggelse 

är några decimeter högre än dessa höjder. 
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Dikningsföretag 

Det löper ett dikningsföretag från 1964 genom området idag. Det är utfört som täckdikning av 

närmst kringliggande jordbruksmark och leder vatten söderut ner mot Stensån. Då området ska 

exploateras och jordbruket upphör blir det en nödvändighet att rättsligt likvidera detta 

dikningsföretag. Vid projektering måste man ta hänsyn till denna ledning och lägga om sträckningen. 

Möjligen kan denna befintliga ledning användas som stamledning till nya husgrundsdräneringar om 

dess skick och dämningsnivå är lämplig. Detta måste undersökas! 

Spillvattenhantering 

Längs med Inre Kustvägen ska det anläggas nya spillvatten ledningar. I Mellanvägen går det befintliga 

spillvattenledningar som även kan användas. Generellt gäller att området närmst Inre Kustvägen 

ansluter sig dit och resterande ska anslutas till ledningen i Mellanvägen. Här bör ledningen i 

Mellanvägen mätas in så att man kan avgöra vilka delar av den nya bebyggelsen som kan anslutas hit. 

Vattenförsörjning 

I likhet med spillvattenledningarna finns det även vattenledningar i Mellanvägen (befintlig V250) och 

Inre Kustvägen (kommande V200). Bebyggelsen ska ansluta med tillräckligt stora och med så få stick 

som möjligt på dessa ledningar. 

232

232



BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 1 

Gäller fr o m 2015-07-01 

1 (1) 

Bilaga till av kommunfullmäktige 2015-06-03 § 111 antagen taxa för Båstads kommuns allmänna 
vatten och avloppsanläggning. 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) 

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) avgift per boendeenhet/lägenhet 

e) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften. 

Annan fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet · 

Annan fastighet, obebyggd 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift. 

-.r.:.::K<t~:t""~.:z:art"•f':l:!_- -1',,.-ry'",-V' rJ.~-., .r 

Exkl moms 

35 000 

24 500 

39,00 

28 700 

10 150 

35 000 

24 500 

39,00 

10 150 

35 000 

24 500 

60,00 

10 150 

35 000 

24 500 

42,00 

10 150 

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostna~spris~ - ............. c. _, __ _ _ • •• ------· _ _ _ _ • 

Mervärdesskatt 

Inkl moms I 

43 750 

30625 

48,75 

35 875,00 

12 687,50 

43 750 

30 625 

48,75 

12 687,50 

43 750 

30625 

75,00 

12 687,50 

43 750 

30 625 

52,50 

12687,50 

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debi teringen gentemot kunden. 
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BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 2 
Gäller fr o m 2016-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige 2015-06-03 § 111 antagen taxa för Båstads kommun allmänna 
vatten och avloppsanläggning. (Indexuppräknad from 2013) 

BRUKNINGSAVGIFTER 2016 

FAST ÅRLIG AVGIFT VATTEN 

1 350 1 
mätarstorlek 25 mm 3 240 1 4 050 

40 mm 5 400 1 6 750 

50mm 8 100 10 125 

65mm 13 5oo j 16 875 

80mm 21 600 : 27 000 

100 mm 32 400 / 40 500 

150 mm 81 000 I 101 250 

200 mm 162 000 1 202 500 

Fast grundavgift utan mätning 1 299 1 624 

För samtliga gäller att om grundavgift endast utgår för "Vatten" alternativt "Spillvatten" tillkommer en avgift 

om 102 kr exkl moms/mätare (128 kr inkl moms) p g a av kostnader för fakturautskick etc. 

Önskas faktura till enskild villa inom samfällighet e dyl utgår en avgift om 177 kr exkl moms (221 kr inkl moms)/villa. 

FAST ÅRLIG AVGIFT 

Småhus gemensam anslutning 

Lägenhet egen anslutning 

Fastighet för flerfamiljsfastighet, 
obebyggd/mL 

468 

518 

585 

648 

Avgift för "Dagvatten fastighet" reduceras med 50 % om åtgärder vidtas så att fördröjning sker inom egen fastighet. 
Åtgärden ska vara godkänd av NSVA. 

5 310 

8 850 

13 275 

22 125 

35 400 

53 100 

132 750 

265 500 

2 111 

800 

850 

1 (2) 

6638 

11 063 

16 594 

27656 

44250 

66 375 

165 938 

331 875 

2639 

1 063 
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r1ordic g uara11tee 
STOC K HOLM · OSLO · HELSINK I · COPENHAGEN 

FÖRSÄKRINGSBREV - FULLGÖRANDEGARANTI 

FÖRSÄKRINGS NR: 10214110 

UTSKRIFTSDATUM: 2016-04-05 

FÖRSÄKRINGSGIVARE: Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag, 516406-0112, Kista Science Tower, 
164 51 Kista , tel 08-34 06 60 

Försäkringsgivaren går härmed gentemot beställaren enligt försäkrat avtal i borgen såsom för egen 
skuld för entreprenörens/leverantörens förpliktelser enligt nedan. 

FÖRSÄKRAT AVTAL 

FÖRSÄKRINGSHAVARE: 

Båstad kommun 

212000-0944 

26980 Båstad 

BENÄMNING: 

FÖRSÄKRINGSTAGARE: 

Båstad Tuvelyckan AB 

556968-7675 

Följelbergsgatan 1 C 

43135 Mölndal 

Exploateringsavtal Tuvelyckan, Exploatering av Tuvelyckan 

AVTALETS DATUM: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER: 

2016-04-05 

FÖRSÄKRINGSTID: 

Entreprenadtid/Leveranstid: 

ABT-06 

FÖRSÄKRINGSBELOPP: 

11 704 200 SEK 

Försäkringsgivaren skall inte på grund av denna försäkring kunna åläggas att utge mer än sammanlagt 
11 704 200 SEK 

Entreprenadtid/Leveranstid: Gäller from 2016-04-05 till och med den dag då entreprenaden är godkänd. 
Säkerheten gäller tills fel som antecknats i protokoll från slutbesiktning eller övertagandeprov blivit åtgärdade och 
godkända. 

Händelse som kan medföra att ersättningsanspråk skall av beställaren skriftligen anmälas till försäkringsgivaren 
utan dröjsmål från det att händelsen blivit känd för beställaren. Beställaren skall omgående awärja fel som kan 
befaras vara förestående och begränsa omfattningen av fel som redan inträffat, vidare skall beställaren medverka 
till att försäkringsgivarens återkravsrätt vidmakthålles. 

Beställaren skall samråda med försäkringsgivaren innan åtgärd vidtas avseende färdigställande av 
entreprenaden om hävningsrätt föreligger respektive vid avhjälpande av fel inom entreprenadavtalet. 
Upphandling av arbeten för fullgörande av försäkrat kontrakt, oberoende av om hävning av kontraktet skett eller 
inte, skall göras utan dröjsmål. Förslag på vem som skall utföra arbetet och villkoren för det skall skriftligen 
meddelas försäkringsgivaren [som äger awisa beställarens förslag). Försäkringsgivaren skall beredas möjlighet 
att besiktiga påstått fel. Iakttas inte föreskrifterna ovan kan rätten till försäkringsersättning bortfalla helt eller delvis. 

Ersättningsanspråk skall för att kunna göras gällande framställas skriftligen av beställaren till försäkringsgivaren 
inom skälig tid från det att skadans storlek har kunnat konstateras. I entreprenadförhållanden skall detta inte ske 
senare än tre månader från den dag skadans storlek kunnat bedömas. 

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, blockad 
eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad bojkott och lockout gäller även om 
försäkringsgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd . Försäkringsgivaren ansvarar inte i något 

ADRESS Kista Science Tower, 164 51 Kista TEL 08-34 06 60 FAX 08-3142 90 E·POST info@nordg.seINnRNETwww.nordg.se ORGNR 516406·0112 
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nordic ~uarantee 
STOCKHOLM · OSLO · HELS I NK I · COPEN H AGEN 

fall för skada som beror på fel. Skulle tvist råda äger försäkringsgivaren rätt att inte utge ersättning i awaktan på 
att tvisten är löst genom lagakraftvunnen dom, skiljedom eller av försäkringsgivaren godkänd förlikning . I den 
mån försäkringsgivaren betalar ersättning, övertar försäkringsgivaren beställarens rätt att kräva ersättning av den 
som är ansvarig. 

Delbetalning av kontraktssumman får endast göras mot faktura motsvarande utfört arbete vilket kontrollerats av 
beställaren. Denna borgensförsäkring gäller inte s.k. ÄTA-arbeten som ligger utanför kontraktssumman. 

För denna borgensförsäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen (2005: 104 ). 

Nordic Guarantee 

Stockholm 2016-04-05 Björn Karlsson 

ADRESS Kista Science Tower, 164 51 Kista TEL 08-34 06 60 FAX 08-3142 90 E·POST info@nordg.seINTERNET www.nordg.se ORGNR 516406-0112 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-09 1 av 1 

 

 

KS § 37  Dnr KS 001327/2014 - 315 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:2 - Beslut om antagande 

 
Beskrivning av ärendet Syftet med detaljplanen är att i området nordväst om Båstads nya station 

möjliggöra tillskapande av attraktiva bostäder i direkt närhet till goda 
kommunikationer och fina rekreationsmiljöer. Detaljplanen ska möjliggöra en 
bebyggelseutveckling med blandade bostadstyper, en förskola samt, i en 
mindre del, centrumverksamheter. Området ligger i Hemmeslöv, i anslutning 
till den nya järnvägsstationen, och omfattar ca 8,5 ha.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2016-02-15 
 Bilaga 1. Granskningsutlåtande, daterad 2016-02-15 
 Bilaga 2. Planbeskrivning, daterad 2016-02-15 
 Bilaga 3. Plankarta, daterad 2016-02-15 
 Bilaga 4. Illustrationskarta, daterad 2016-02-15  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Ärendet bordläggs då något exploateringsavtal ännu ej är undertecknat.    

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

160205\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ej 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-02-15 
Handläggare: Emma Johansson 
Dnr: KS 001327/2014 – 315 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunledning: Per Sellden 
Samhällsbyggnad: Carina Ericsson, Emma Johansson 
Exploatör: Tuvelyckan AB 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Granskningsutlåtande, daterad 2016-02-15 
Bilaga 2. Planbeskrivning, daterad 2016-02-15 
Bilaga 3. Uppdaterad plankarta 
Bilaga 4. Illustrationskarta, daterad 2016-02-15  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg - Samhällsbyggnadschef, Magnus Sjeldrup - Planstrateg, Fredrik Jönsson - Pro-
jektingenjör, Johan Sendelius- NSVA, Per Selldén – Exploateringsingenjör, Maria Axberg Fager-
lind – Bygglovhandläggare, Birgitte Dahlin – Skolchef, Mia Lindell – projektingenjör, vägföre-
ningen, exploatörsgruppen, berörda grannar samt fasta remissinstanser. 
 

 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 (tidigare 5:2) – beslut om antagande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att i området nordväst om Båstads nya station möjliggöra tillskap-
ande av attraktiva bostäder i direkt närhet till goda kommunikationer och fina rekreationsmil-
jöer. Detaljplanen ska möjliggöra en bebyggelseutveckling med blandade bostadstyper, en för-
skola samt, i en mindre del, centrumverksamheter. Området ligger i Hemmeslöv, i anslutning 
till den nya järnvägsstationen, och omfattar ca 8,5 ha.   
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-15 § 232 att förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:2 får 
upprättas och att samråd får hållas under förutsättning att den första detaljplaneetappen för 
området omfattar området direkt sydväst om stationsläget så att det planerade stationstorget, 
på båda sidor om Inre Kustvägen, kan förverkligas. Beslutet om planläggning av fastigheten 
baseras på ett beslut fattat av kommunstyrelsen 2013-01-09 § 27 om planuppdrag för del av 
Hemmeslöv 5:2 
 
Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2015-07-04 till 2015-08-21. Inkomna 
yttranden sammanställdes och kommenterades i en samrådsredogörelse. 2015-12-02 § 318 
tog Samhällsbyggnadsutskottet beslut om att sända ut planförslaget för granskning. Planför-
slag var utställt för granskning under tiden 2015-12-07 till 2016-01-15.  
 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande, se bilaga 
1. 
 
Planen handläggs med standardförfarande. 
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Aktuellt 
Planhandlingarna (bilaga 2-4) har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, se bilaga 1. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen godkänner och 
antar detaljplan för Hemmeslöv 5:14, Tuvelyckan, Hemmeslöv, Båstads kommun. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, da-
terat 2016-02-08.   
 
 
 
Båstad 2016-02-15 
 
 
Emma Johansson  
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad
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Detaljplan för  

Hemmeslöv 5:14 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Granskningsutlåtande  
 

 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2015-12-07 till 
2016-01-15 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Planavdelningen i Båstads kommun 
och Arkitekterna Krook & Tjäder AB. Planen handläggs med normalt planförfarande. 
I detta granskningsutlåtande finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har 
lämnats in och dels Planavdelningens kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen i Skåne Län 

Länsstyrelsen i Hallands Län 

Försvarsmakten 

Region Skåne  

Laholms Kommun 

E.ON Elnät AB 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, har inget att erinra men 
rekommenderar att avfallsutrymmen för flerfamiljshus/verksamheter/förskolor 
placeras i nära anslutning till körbar väg. För flerfamiljhus och verksamheter bör 
särskilda platser avsättas för separata avfallsutrymmen.  

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, har inget att erinra men noterar 
att det på sidan 18 i planbeskrivningen bör ändras från ”kommande” till ”nylagd” 
vattenledning (V200). Vidare noteras att det på sidan 28 hänvisas till Norm P38, 
denna norm är gammal och har ersatts av riktlinjer i VAV P76 och P83. 

Södra Hallands Kraft ek. förening har inget att erinra och noterar att de två E-
områden som tidigare diskuterats finns med på plankartan samt att information om 
befintliga kablar och leveranstider tagits med i planbeskrivningen. Södra Hallands 
Kraft har dock en önskan om att de två nya E-områdena bör göras något större. 
Detta både för att nätstationerna inte ska komma för nära väg eller tomtgräns och 
för att även annan infrastruktur såsom optoskåp/-brunnar ska kunna rymmas.      
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Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Trafikverket noterar inledningsvis att vid möte mellan Trafikverket och Båstads 
kommun 2015-09-25 konstaterades planförslaget uppfylla de krav Trafikverket har 
avseende avstånd mellan körbana och bebyggelse beaktat rådande/kommande 
förutsättningar (vägens utformning och hastighet). Vid mötet klargjordes även 
förhållandet mellan planområdesgräns och vägområdesgräns vid Mellanvägens 
möte med Inre kustvägen; i denna del reglerar nu aktuell detaljplan samma 
markanvändning, HUVUDGATA, som detaljplanen för Inre kustvägen. Planen har 
efter samrådet också justerats så att all kvartersmark som gränsar mot Inre 
kustvägen omfattas av utfartsförbud. Anslutningen vid torget har också studerats 
med syfte att ge den en sådan utformning att genomfartstrafik minimeras. 

Buller 

Att tillämpa den nya trafikbullerförordningen (2015:216) anser Trafikverket vara 
tveksamt. Det är otydligt i planbeskrivningen vilka bullerriktvärden som tillämpas, 
om kommunen avser tillämpa den nya förordningen så måste detta förtydligas. 

Vid tillämpning av regeringens proposition (1996/97:53) så anser Trafikverket i 
princip att de beslutade riktvärdena för trafikbuller ska följas. Trafikverket anser 
vidare att undantag endast bör göras vid förtätning av befintlig bebyggelse i större 
tätorter (>20 000 invånare) centrala delar eller längs kollektivtrafikstråk i större 
städer. Om avsteg från riktvärdena tillämpas anser Trafikverket dessutom att 
kommunen ansvarar för eventuella bullerstörningar i framtiden. Om Trafikverket 
drabbas av kostnader till följd av kommunens planering eller bristande uppföljning 
kommer Trafikverket att överväga att ställa skadeståndsanspråk på kommunen.  

Trafikverket ser positivt på att det i planbeskrivningen finns bestämmelse om att i 
det fall bullerskyddsåtgärder erfordras för tillkommande bebyggelse är det 
exploatörens ansvar att bekosta detta.  

Anslutning 

I detaljplaneprocessen tar Trafikverket ställning till anslutningarnas placering samt 
val av korsningstyp. I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med 
Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen av anslutningen. En ansökan om 
anslutningstillstånd tar i normalfallet ca 8 veckor att handlägga. Innan anslutningen 
kan tas i drift måste den besiktigas och godkännas av Trafikverket.     

Kommentar: Bullerutredningar har tagits fram för att konstatera förhållandena i 
anslutning till Inre kustvägen. Bullernivåerna vid kvarteren närmast Inre kustvägen 
riskerar i framtiden att överskrida de riktvärden som anges i förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader och hanteras därmed enligt de 
rekommendationer som förordningen anger. Genom omsorgsfull placering och 
utformning av bebyggelsen bedöms sammantaget en god ljudmiljö kunna uppnås för 
boende och verksamma inom området. För att skapa en tydlighet kring hanteringen av 
bullerförhållandena såväl i planerings- och genomförandeskedet som i framtiden har 
beräknade ljudnivåer angetts i planbeskrivningen och ljudmiljöförbättrande åtgärder 
angetts som en planbestämmelse. 

Kommunen tolkar Trafikverkets yttrande som att det kräver att kommunen, med 
anledning av att avsteg görs från bullerriktvärdena, ska åta sig allt framtida ansvar 
för bullersituationen från trafiken på Inre kustvägen som kan komma att påverka 
bostadsbyggnaderna. Det ankommer på Länsstyrelsen att värdera och pröva markens 
lämplighet för föreslagen användning och Trafikverkets förhållningssätt avseende 
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ansvar är därmed orimligt. Båstads nya station, Inre kustvägen och anslutande 
bebyggelse utgör alla lika betydelsefulla komponenter i det som är Båstads kommuns 
viktigaste utvecklingsområde under överskådlig tid. Utvecklingen av området är i 
enlighet med de övergripande regionala strategier som finns för utveckling av 
bostadsbebyggelse och de nationella bestämmelser som finns för planering av 
bullerutsatt områdena. En utveckling av området enligt detaljplaneförslaget har 
därmed tillstyrkts av såväl Länsstyrelsen som Region Skåne.  

Övriga synpunkter noteras. 

Lantmäteriet vill att genomförandefrågorna redovisas tydligare i planhandlingarna 
så att nödvändiga åtgärder samt vem som blir kostnadsansvarig framgår tydligare 
gentemot berörda fastighetsägare. Annars kan följden bli att samma frågor måste 
behandlas på nytt i efterföljande lantmäteriförrättningar, vilket leder till en längre 
genomförandeprocess. 

Plankarta och bestämmelser 

Det är oklart om bestämmelsen e1 relaterar till hela området där den gäller eller om 
den anger största storlek för varje enskild byggnad.  

Planbeskrivningen 

I planbeskrivningen anges på sidan 32 att ”Nödvändiga regleringar ska senast för 
bygglovprövning på initiativ av berörd(-a) fastighetsägare”. Det är oklart vad som 
menas med denna formulering, om mark ska överföras genom fastighetsreglering 
bör det beskrivas tydligare. Vidare anges att exploatören är ansvarig för att 
projektera och bygga ut all tekniska infrastruktur och iordningställa all allmän 
platsmark. Det är emellertid kommunen som är ansvarig att iordningställa dessa 
åtgärder i områden med kommunalt huvudmannaskap. I områden med enskilt 
huvudmannaskap regleras förhållandena oftast i en gemensamhetsanläggning där 
deltagarna är ansvariga för iordningställandet. Om meningen är att exploatören ska 
utföra dessa åtgärder bör det regleras i ett exploateringsavtal. 

Under rubriken ”Allmän platsmark” på sidan 33 anges att det att all allmän 
platsmark ska överlämnas till Båstads kommun utan vederlag. Överenskommelser 
om vederlagsfria överlåtelser bör istället hänföras till exploateringsavtalet. 

Kommentar: Planbestämmelsen e1 har förtydligats så att det tydligare framgår att 
den relaterar till det egenskapsområde den är angiven inom. Planbeskrivningen har 
förtydligats avseende när och hur fastighetsregleringar ska ske, hur utbyggnaden av 
den tekniska infrastrukturen ska ske, hur huvudmannaskapet ska fördelas samt hur 
mark ska överlämnas till kommande huvudmän. 

TeliaSonera Skanova Access AB meddelar, i enlighet med tidigare yttrande, att de 
har kabelanläggningar inom planområdet men att de troligtvis inte kommer att 
beröras.  

Kommentar: Enligt information från Ledningskollen har konstaterats att Skanova 
har ledningar i anslutning till befintligt E-område vid korsningen Mellanvägen-Inre 
kustvägen samt i Karupsvägen. Ledningarna möjliggör en anslutning av området men 
bedöms i övrigt inte beröras av föreslagen exploatering.  
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Eskilstorp och Hemmeslövs vägförening anser att det är naturligt att Båstads 
kommun är huvudman för aktuellt område. Området är komplext med en station 
som knutpunkt för olika trafikslag samt en kombination av olika boendeformer och 
verksamheter som tillsammans skapar en kravbild som vida överskrider de krav 
man kan ställa på en vägförening. Vägföreningen anser att detta är ett lämpligt 
tillfälle för Båstads kommun att överta huvudmannaskapet för hela området 
inklusive nuvarande GA:20. De stora förändringarna i området motiverar att man 
behandlar denna fråga särskilt från övriga vägföreningar och 
samfällighetsföreningar. 

Om huvudmannaskapet ändå ska vara enskilt har är det vägföreningens bestämda 
uppfattning att det etableras en ”egen” gemensamhetsanläggning som ansvarar för 
driften av den allmänna platsmarken inom området. 

Gång- och cykelvägar 

De redovisade gång- och cykelvägarna utmed Mellanvägen och till/från 
Karupsvägen är mycket viktiga, framförallt för boende i Hemmeslöv och Riviera, för 
att komma till och från stationen på ett bra sätt.  

Den tänkta gång- och cykelvägen som ansluter till Karupsvägen bör inom 
naturmarken tydligare anges på plankartan. Den del som ligger inom kvartersmark 
antas fastighetsägaren svara för anläggning och drift av, lämpligheten av detta 
ifrågasätts. 

Idag är de enda förbindelsen för oskyddade trafikanter från bl. a Hemmeslöv till 
stationen Mellanvägen. Mellanvägen är smal och saknar belysning och trafikmiljön 
är därför en uppenbar fara för de som går och cyklar. Vägföreningen 
rekommenderar att det snarast möjligt anordnas en provisorisk gång- och cykelväg 
såväl längs Mellanvägen som mellan Karupsvägen och stationen. Vägföreningen 
anser också att dessa vägar på sikt bör få en sträckning ned till havet.    

Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligas avseende hur huvudmannaskapet ska 
fördelas samt hur mark ska överlämnas till kommande huvudmän. 

Planbestämmelsen NATUR medger att ”gång- och cykelstråk får utföras” inom 
naturområdet men läget preciseras inte på plankartan då den exakta dragningen 
ännu inte har bestämts, på illustrationskartan framgår dock en tänkt sträckning. 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Planbeskrivningen har förtydligats avseende befintlig ledningsinfrastruktur, 

föreslagen avfallshantering samt genomförandefrågor rörande 
fastighetsregleringar, utbyggnad av ledningsinfrastruktur och allmän 
platsmark samt fördelning av huvudmannaskap.  

• E-området i planområdets nordvästra del har utökats något för att medge en 
nätstation med två transformatorer. 

• Kvarteret vid torget har breddats 5 meter åt öster.  

  

242

242



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). Detta granskningsutlåtande 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.  

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 

Tuvelyckan 
Trafikverket 
Lantmäteriet 
Region Skåne 
E.ON Gas i Sverige AB  
E.ON Elnät Sverige AB  
Skanova 
Södra Hallands Kraft ek. förening 
Eskilstorp och Hemmeslövs vägförening 
Länsstyrelsen i Hallands Län 
Försvarsmakten 
Laholms Kommun 
Utbildningsnämnden 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
Ägarna till Hemmeslöv 45:242  
Ägaren till Hemmeslöv 45:198 

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

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande:  

Länsstyrelsen i Skåne Län 
Region Skåne 
Laholms kommun 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
Planförslaget godkänns för antagande i enlighet med detta granskningsutlåtande. 

 

Båstad 2016-02-15 

 

Emma Johansson   Lisa Rönnberg 
Planarkitekt    Samhällsbyggnadschef  
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Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad

Detaljplan för 

Hemmeslöv 5:14*, del av - TUVELYCKAN 
Båstads kommun, Skåne län
(* tidigare Hemmeslöv 5:2)

Planbeskrivning

Antagandehandling 2016-02-15

Bild Båstads kommun/Jonas Rasmusson
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Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad

PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är 1327/14-315

Detaljplanen består av:
 Plankarta med planbestämmelser, 2016-02-15
 Illustrationskarta, 2016-02-15
 Planbeskrivning, 2016-02-15 (denna handling)
 Granskningsutlåtande, 2016-02-15
 Fastighetsförteckning, 2015-10-06 
 Grundkarta (utgör underlag till plankartan), oktober 2015

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns 
tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret:

 Strukturplan för Tuvelyckan, Hemmeslöv 5:2, 2015-03-24 (godkänd av KF 2015-05-04) 
 Behovsbedömning, 2015-05-21
 PM Dagvatten, 2015-10-02, NSVA
 VA-utredning för Åstad, översiktlig med kostnadskalkyl, 2012-10-01, NSVA
 Översiktligt planeringsunderlag, Geoteknik, 2001-03-19, Statens geotekniska institut, SGI 
 Arkeologisk utredning, 2012-09-10, CMB Uppdragsarkeologi AB 
 Arkeologisk utredning, 2010, Wallin Kulturlandskap och arkeologi
 Beräkning av utomhusbuller för utbyggnad av bostäder och verksamheter vid Båstads nya 

station. Rev D, 2013-12-08, ÅF 
 Bullerutredning Hemmeslöv 5:2, 2015-02-17, Reinertsen
 PM - Yttrande om sammanvägt buller, Hemmeslöv 5:14, Båstads kommun, 2015-10-28, ÅF 
 Naturvärdesbedömning, 2015-02-10, Båstads kommun
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Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

n detaljplan består av lera dokument. e inns listade på sidan . etta dokument är planbeskriv-
ningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte 
samt vilka förutsättningar som inns på platsen.  planbeskrivningen beskrivs och motiveras också 
planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genom-
föras och vilka konsekvenser det får.  lan  och bygglagen B  inns bestämmelser om hur det ska 
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning.

Planbesked
En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploate-
ra ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen 
från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras 
en detaljplan för området eller ej. 

Samråd
Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande. I samrådsskedet tas ett första förslag fram 
till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det 
bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kom-
munen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest 
av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får 
lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i 
en samrådsredogörelse.

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

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och 
sedan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under sam-
rådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommun-
styrelsen planen. Om kommunstyrelsen är oenig går planen vidare till kommunfullmäktige, som får 
avgöra frågan.  

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

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

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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BÅSTAD
Samhällsbyggnad

PLANOMRÅDETS LÄGE OCH STORLEK
Planområdet utgörs av del av fastigheten Hemmeslöv 5:14 (tidigare Hemmeslöv 5:2), del av Hem-
meslöv 5:9 samt del av Hemmeslöv ga:20 och är beläget ca 4 km från Båstads centrala delar, i direkt 
anslutning till Båstads nya station. mrådet gränsar i väster till be intlig bebyggelse i emmeslöv, i 
nordost till Mellanvägen och i sydost till Inre kustvägen. 

mrådet omfattar ca ,  hektar och utgörs till största delen av åkermark och betesvall, i väster inns 
ett skogsområde om ca 3 hektar. 

ÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Hemmeslöv 5:14 och Hemmeslöv ga:20 är privatägda, Hemmeslöv 5:9 ägs av Båstads 
kommun. 

Planområdet är beläget i Hemmeslöv, i direkt anslutning till Båstads nya station, och omfattar ca  
8,5 hektar. Syftet med detaljplanen är att i området nordväst om Båstads nya station möjliggöra till-
skapande av attraktiva permanentbostäder i direkt närhet till goda kommunikationer och ina re-
kreationsmiljöer. etaljplanen ska möjliggöra en bebyggelseutveckling av småhus, lerbostadshus, 
förskola samt centrumverksamheter och kontor. Området beräknas kunna innehålla ca 300 bostäder, 
exploateringsgraden, e, för hela planområdet uppgår till 0,6.  

Kommunen bedömer utifrån genomförd behovsbedömning, avstämd med Länsstyrelsen 2015-05-
28, att planläggningen inte föranleder krav på en miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB).     

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Båstad

Hallands Väderö

Torekov

Västra Karup

Grevie

Förslöv

Östra Karup

Bild 1. Översiktskarta
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BÅSTAD
Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen fattade 2013-01-09 §27 beslut om planuppdrag för del av Hemmeslöv 5:2 (nu-
mera avstyckad till Hemmeslöv 5:14 och nedan därför benämnd som detta). Beslutet byggde på att 
kommunen skulle kunna förvärva marken alternativt sluta ett exploateringsavtal med markägaren. 
Under hösten 2014 förvärvade Båstad Tuvelyckan AB fastigheten och företaget inkom 2014-09-03 
med en ansökan om planbesked. I ansökan om planbesked skisserades en utveckling som utgår från 
de intentioner som tidigare framtaget planprogram för området beskriver.     

För att ge en övergripande bild av hur Hemmeslöv 5:14 kan bebyggas togs under våren 2015 en 
sk strukturplan fram. Strukturplanen redovisar de övergripande planeringsförutsättningarna och 
anger principer för området avseende grönstruktur, gatuhierarki och bebyggelsetypologi, struktur-
planen godkändes av kommunfullmäktige 2015-05-04. 

Syftet med detaljplanen är att i området nordväst om Båstads nya station möjliggöra tillskapande av 
attraktiva permanentbostäder i direkt närhet till goda kommunikationer och ina rekreationsmiljöer. 
Detaljplanen ska möjliggöra en resurseffektivt utnyttjande av marken och medge en markanvänd-
ning som kan dra nytta av det goda kollektivtra ikförutsättningarna  en stor andel bostäder av blan-
dad typ och upplåtelseform, offentlig service i form av förskola/skola samt kommersiell service.  

Bild 2. Planområdets avgränsning.

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Skala: 1:2_42_XREF
100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Kommun Län

Upprättad Reviderad

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Utlåtande efter utställning
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BÅSTAD
Samhällsbyggnad

BESLUT
Planbesked för Hemmeslöv 5:14 (då Hemmeslöv 5:2) beviljades av Kommunstyrelsen 2014-10-15 
(§232), beslutet innebar att förslag till detaljplan för en första etapp får upprättas samt att samråd 
om detsamma får genomföras. En strukturplan för områdets disposition godkändes av kommunfull-
mäktige 2015-05-04 (§84).

ÖVERSIKTSPLAN
I Båstads översiktsplan, ÖP08, anges det aktuella planområdet som utbyggnadsområde för bostäder.
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. 

PLANPROGRAM
Planområdet omfattas av Planprogram för området vid Båstads nya station, godkänt av Kommunfull-
mäktige 2013-02-22. I programhandlingen beskrivs övergripande principer för grönstruktur, trans-
porter och bebyggelse, se nedan. 

Grönstruktur
Programområdet karaktäriseras av en rik sammanhängande grönska, synlig dagvattenhantering och 
öppna vattenytor. Vegetationen är tänkt att utgöras av stråk mellan bostadskvarteren som förbinds 
med be intlig grönstruktur. nom området inns en sjö samt den värdefulla tensån. 

Transporter
Den nya stationen är målpunkt för stora delar av området. Ambition är att det som boende i området 
ska vara lätt att klara sig utan bil genom goda gång , och cykel  och kollektivtra ikförbindelser.

Bebyggelse
Storleken på kvarteren varierar. Bebyggelsen tillåts skifta mellan, och inom, kvarteren för att åstad-
komma en blandstadsmiljö. Bebyggelsens höjd föreslås variera mellan två och fyra våningar, i vissa 
fall upp till fem våningar. trukturen ger förutsättningar för lera olika typer av bebyggelse, runt sta-
tionen blir staden som tätast och verksamheter tillåts blandas med bostäderna. 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Bild 3. Programkarta.
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DETALJPLAN
Planområdet omfattas sedan tidigare till en liten del av detaljplan dp 1511, planen anger ett mindre 
område i anslutning till detaljplanen för Inre kustvägen som ”odlingsområde”. Angränsande planer 
utgörs i väster av dp 1581 och i norr av dp 1623. Mellan dp 1623 och Hemmeslöv 5:14 ligger en 
mycket smal remsa, 5 meter bred, kvar av plan dp 844 som anger ”park/plantering”. För Inre kustvä-
gen och det nya stations- och verksamhetsområdet gäller dp 1652.

BEVARANDEPLAN
Planområdet omfattas inte av Båstads kommuns bevarandeplan.
 

KULTURMILJÖVÅRDSPROGRAM
Planområdet berörs inte av kulturmiljövårdsprogram för Båstads kommun.

MILJÖPROGRAM
Båstads kommuns miljöprogram 2012-2020 anger strategiska inriktningsmål och riktlinjer för 
Vatten, Natur & Ekosystem, Energi & Klimat, Transporter och Bebyggd miljö. Inom respektive om-
råde inns målformuleringar som berör aktuell detaljplan

 Grönstruktur och tätortsnära rekreation ska förbättras och utvecklas. Vid exploatering ska 
skyddsvärda naturområden, god jordbruksmark, strand- och kustvärde, samt kulturarv i ett 
brett perspektiv särskilt skyddas.

 Hantering av dagvatten utformas för att minimera utrinningen av skadliga ämnen i vattenföre-
komster. 

 illgängligheten för gång  och cykeltra ik ska prioriteras tillsammans med närheten till kollek-
tivtra ik. etta innebär bl.a. att binda ihop kommunens tätorter med cykelvägar. tveckla vand-
ringsleder och cykelstråk för att få synergier mellan folkhälsa, miljö och upplevelser. Kollektiv-
tra iken bör byggas ut och förbättras. 

 inimera buller från tra ik i bebyggt och i strandnära områden. erka istället för ökad cykling 
och gång. astighetssänkande åtgärder för motortra ik där detta är lämpligt och önskvärt. ins-
kad motortra ik i tätbebyggt område. 

 Möjligheten till förnybara energikällor ska utredas och användas. Val av material ska utredas för 
att nybyggnationen ska kunna ske på ett så miljöanpassat och resurssnålt sätt som möjligt. Dessa 
kriterier ska vara aktuella under byggnadernas hela livslängd. Utbyggnad ska göras utan att det 
har negativ inverkan på människors hälsa och förutsättningar för biologisk mångfald.
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BÅSTAD
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN, MB
Planen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande bedöms 
inte påverka riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen eller möjligheterna att upp-
nå miljökvalietsnormer. Översiktsplanen anger området i anslutning till stationen som ett av kom-
munens viktigaste utvecklingsområden för bostäder, ett ianspråktande av jordbruksmarken anses 
därmed vara motiverat då det tillgodoser ett väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Riksintressen
Planområdet ligger inom område som som omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § 
Miljöbalken (MB),  riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och riksintresse för 
kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planen bedöms vara förenlig med samtliga riksintressen då place-
ring av nya bostäder sker i anslutning till be intlig bebyggelse och då möjligheterna att röra sig i och 
genom området förstärks. Planen omfattar ett markområde som till större del är ianspråktaget som 
odlingsmark.  förslaget sparas be intlig ekdunge och grönstrukturen kompletteras med gång och 
cykelvägar som leder vidare till andra grönytor av rekreativt värde. 

Stensån, belägen ca 500 meter sydväst om planområdet, omfattas av riksintresse för naturvård enligt 
MB 3 kap 6§.  Stensån kommer att vara recipient för huvuddelen av det dagvatten som genereras 
inom planområdet. Dagvattensystemet bygger därför på lokalt omhändertagande och fördröjning 
och rening i öppna system varefter avledning sker till den sjö som ligger mellan planområdet och 
Stensån. I sjön kan vattnet fördröjas ytterligare och släppas ut i reglerad mängd till Stensån. Ett ge-
nomförande av planen  bedöms vara förenligt med riksintresset för Stensån.

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

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) 
Båstads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Ett ge-
nomförande av planen bedöms inte förändra den situationen negativt, snarare kan antas att ett till-
skapande av ler bostäder i anslutning till goda kollektiva kommunikationer ger förutsättningar för 
ler att resa med tåg.

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Miljökvalitetsnormer för vatten
rån och med december  inns miljökvalitetsnormer, , även för vatten. essa formuleras 

på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kust-
vatten, sjöar och vattendrag  inns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. ör 
grundvatten inns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. ålet är att alla vatten-
förekomster ska uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. 

ftersom det blir mycket svårt för en del vattenförekomster inns vissa möjligheter till undantag. 

Stensån som vattenförekomst omfattas av MKN. I bedömning (2013) har ån längs aktuell sträcka 
(mynningen - L Stensån) bedömts ha en Måttlig ekologisk status, målsättningen är att God ekologisk-
status ska uppnås år 2021. När det gäller den kemiska ytvattenstatusen bedömdes den vid samma 
tillfälle inte uppnå god status, målsättningen är dock att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås.

Vattentäkter
Cirka 1 km sydost om planområdet ligger vattentäkten i Eskilstorp. Planområdet bedöms inte utgöra 
någon påverkan på vattentäkten.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.
 
Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömning kommit fram till att det inte föreligger något behov av att genomföra en 
miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen konstaterar att:
 översiktsplanen utpekar området som lämpligt för bostäder,
 planen inte påverkar riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,   
 ett genomförande av planen inte leder till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
 miljökvalitetsnormerna inte riskerar att överskridas,
 planförslaget inte påverkar skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
 planförslaget inte berör områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt,                                    
 planförslaget inte berör några kända fornlämningar.

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.
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BÅSTAD
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MARK, VATTEN OCH VEGETATION
arken inom planmrådet är lack och varierar mellan ca  och  meter över havet. arken utgörs 

till största delen av åkermark och betesvall.  väster inns ett mindre skogsområde om ca  hektar, 
med inslag av björk, tall, gran och ek, och med undervegetation som domineras av björksly samt unga 
solitära granplantor.  skogsområdets södra del inns ett mindre ekbestånd som har höga kvaliteter. 

Skogsdungen har påverkats av stormar, vilket medfört en del vindfällen, sammansättningen av 
trädarter och markens jordmån ger en överhängande risk för ökad stormfällning i vissa delar.   

öder om skogsområdet, i anslutning till planområdets gräns, inns ett dike kantat av asp och ek. 
Diket med vegetationsridå utgör en kvalitet som är betydelsefull för landskapsbilden. Tillsammans 
med skogsdungen bidrar vegetationsridån även till att skapa vindskydd i ett annars öppet landskap.

Skogsdungen har stor betydelse för områdets karaktär och är viktig del av den sammanhängande 
grönstrukturen i Hemmeslöv. Skogsdungen och diket/ridån fyller även ett syfte som korridor för 
vilda växter och djur.   

Dikningsföretag
Från Hemmeslöv/Mellanvägen och söderut, mot Inre kustvägen och den planerade pendlarparke-
ringen, och vidare under järnvägen går dräneringsledningar för markavvattning. Ledningarna utgör 
Eskilstorps utmarks dikningsföretag. 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Bild 4. Ekbestånd i områdets västra del. Bild 5. Dike och vegetationsridå i områdets sydvästra del.

Bild 6. Eskilstorps utmarks dikningsföretag (inringat).
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BEBYGGELSE
Planområdet är idag till största delen obebyggt och omfattar, förutom en transformatorstation i den 
östra delen, ingen bebyggelse.

Omgivande bebyggelse i Hemmeslöv utgörs av småhus omgiven av planterad skog. Från att från 
början ha varit ett område med fritidshusbebyggelse har det alltmer utvecklats till ett område med 
permanentboende. Idag är majoriteten av husen friliggande villor på stora tomter, ofta över 1000 
m2. Breda gröna stråk av tallskog löper genom området och bidrar till att skogen upplevs dominera 
över bebyggelsen. 

Den nya bebyggelsen i anslutning till stationsområdet har ingen skog att växa upp i och får därför 
en annan karaktär. Översiktsplan och planprogrammet föreslår dessutom en tätare bebyggelse i 
närheten av stationen, med en blandning av bostäder och centrumfunktioner, kontor och verksam-
heter. 

GATOR OCH TRAFIK
I direkt anslutning till planområdet har det under 2015 skett stora förändringar i och med utbygg-
naden av Inre kustvägen som en ny koppling mellan Båstad/Hemmeslöv - Laholm/Skummeslöv och 
som anslutning till Båstads nya station. Den nya vägen är en viktig del av utvecklingen av kustområ-
dena i både Båstads och Laholms kommuner och består av både en bilväg och en gång- och cykelväg. 
Totalt är den nya vägen ca 4,3 km lång.

Bild 7. Illustrationsplan till detaljplan för Inre kustvägen.

Planområde

Inre kustvägen

Hallandsvägen

Båstads nya station
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Gång- och cykeltrafik
Planområdet erbjuder goda förutsättningar för gående och cyklister. Området är plant och höjd-
skillnaderna in till Båstad, Östra Karup och Mellbystrand är små. Separerade cykelvägar längs 
Kustvägen och Inre kustvägen samt Hallandsvägen gör det möjligt att snabbt och trafiksäkert ta 
sig till de flesta målpunkter inom en radie av 5 km (”bekvämt” cykelavstånd).
För fotgängare finns flera passager genom bebyggelsen i Hemmeslöv ner mot havet samt till sjön/
Stensån. 

Kollektivtrafik
Med invigningen av Båstads nya station i december 2015 blev planområdets absoluta närhet till 
tågtra iken längs ästkustbanan tydlig. Båstads station tra ikeras av både resundståg  och ågatåg, 
tågen tra ikerar stationen med halvtimmestra ik i både norr  och södersgående riktning. en nya 
stationen och förbindelsen genom Hallandsåstunneln innebär avsevärt kortare restider och bättre 
turtäthet för tågresenärer vilket är viktigt inte minst för de som pendlar dagligen.

ör att koppla omgivande bebyggelseområden till stationen angör lokal och regional busstra ik om-
rådet. n lokal busslinje,  kånetra iken  förbinder Båstads centrala delar med stationen, de 
regionala linjerna  och  allandstra iken  förbinder aholm ellbystrand kummeslöv Bå-
stad station respektive Laholm-Skottorp-Båstad.

Bild 8. Inre kustvägen med parallell gång- och cykelbana.

Bild 9. Plattform och väderskydd vid Båstads nya station. Bild 10. Gångtunnel  vid Båstads nya station.
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Biltrafik 
Längs planområdets norra kant löper Mellanvägen vilken ansluter till det övergripande vägnätet 
via Inre kustvägen. Inre kustvägen är förbi planområdet utformad som en boulevard, dvs. med 
mittremsa, och har en tillåten hastighet av 40 km/h.  Direkt nordost respektive sydväst om planom-
rådet är den tillåtna hastigheten 60 km/h. 

nre kustvägen beräknas enligt ra ikverkets prognoser för år  tra ikeras av ca   fordon/
dygn , av denna tra ik beräknas ca   vara tunga fordon. 

Skala: 1:2_42_XREF
100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Kommun Län

Upprättad Reviderad

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Utlåtande efter utställning

Mellanvägen

Inre ku
stv

ägen

Bild 12. Mellanvägen sedd ifrån nordväst.

Bild 11. Övergripande gatustruktur.
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OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE
Närmaste skolor är belägna knappt 3,5 respektive 4 km bort (Östra Karups skola respektive Strand-
ängsskolan i Båstad). Till vårdcentral är det ca 4,5 km och till apotek och bibliotek ca 4 km. Båstad 
nya station kommer att ligga i direkt anslutning till planområdet.

Från planområdet är det ca 1 km till närmaste mataffär, belägen strax söder om området invid Hal-
landsvägen.  anslutning till mataffären inns även viss annan kommersiell service. 

VERKSAMHETER
I området mellan Inre kustvägen och Västkustbanan medger gällande plan utbyggnad av verksamhe-
ter i form av hantverk, småindustri, kontor och handel. I anslutning till stationen och stationstorget 
medges centrumfunktioner i form av service, handel, restaurang, kontor och hotell.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
De geotekniska förhållandena bedöms vara relativt gynnsamma för exploatering med bostadsbe-
byggelse. verst inns en sandlig mulljord med en mäktighet om ca ,  meter. nder mulljorden 
förekommer sedan naturligt lagrad sand med inslag av organisk jord. Den organiska jorden kan ge 
upphov till sättningar vid belastning vilket måste beaktas vid grundläggning. Sandsedimentern har 
en mäktighet om ca 8 meter, på djup därunder förekommer glacial lera. 
Utifrån erfarenheter från tidigare geotekniska utredningar noteras att de geotekniska förhållandena 
är sådana att väg- och järnvägsinfrastruktur kan ge upphov till vibrationer och stomljud som upplevs 
störande. 

Planområdet ligger inom nomalriskområde för radon.

Höga halter av lättoxiderat järn förekommer lokalt vilket kan leda till utfällningar och lukt i öppna 
diken.

arken har brukats som jordbruksmark och det inns inget som tyder på att det inns markförore-
ningar inom planområdet.

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Marken inom planområdet bedöms inte riskeras att drabbas av översvämningar. Höga grundvatten-
nivåer, som tillfälligt kan höjas vid nederbörd, kan dock lokalt påverka området varför det är viktigt 
att inom området skapa vägar för avledning av dagvattnet så att det inte uppstår skador på bebyg-
gelse/anläggningar vid kraftiga regn. Höjdsättningen av området ska anpassas så att tomtmark an-
läggs högre än vägbanor och grönytor i området. Parkerings- och grönytor och vägar kan därmed 
användas som översvämningsytor och sekundär avrinningsväg vid extrem nederbörd.

KULTURMILJÖER OCH FORNLÄMNINGAR
Arkeologiska utgrävningar har genomförts inom och i anslutning till planområdet i samband med 
framtagande av planprogrammet för området vid Båstads nya station samt detaljplaneläggningen 
för Inre kustvägen. Inga lämningar eller fynd har påträffats.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Energiförsörjning
I anslutning till planområdet går distributionsledning för gas varför detta kan vara ett intressant 
energialternativ för bebyggelse och verksamheter inom området. 

El, telefoni och bredband
istributionsledningar för el samt transformatorstation inns i anslutning till planområdet men be-

höver byggas ut inom området, för detta ansvarar Södra Hallands Kraft. Inom planområdet ligger två 
k matarkablar och en , k serviskabel som måste lyttas till följd av utbyggnaden av området. 

Skanova har kabelanläggningar (telefoni) inom planområdet, dessa kommer troligtvis inte beröras 
av utbyggnaden av området. Utbyggnad av stadsnät (bredband) pågår i Hemmeslöv.

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Längs med Inre kustvägen 
ska nya spillvattenledningar anläggas, i ellanvägen går be intlig spillvattenledning som även kom-
mer kunna utnyttjas. Generellt gäller att området närmst Inre Kustvägen kan anslutas till ledningar 
i denna och resterande  ansluts till ledningar i Mellanvägen. Ledningen i Mellanvägen avses mätas in 
för att kunna avgöra vilka delar av den nya bebyggelsen som kan anslutas dit. 

 likhet med spillvattenledningarna ligger även vattenledningar i ellanvägen be intlig  och 
Inre kustvägen (nylagd V200). 

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

Dagvatten från planområdet kommer att behöva avledas söder, mot Stensån. Eftersom Stensån är 
ett känsligt ekosystem och av riksintresse för naturvården är det viktigt att dagvattnet fördröjs och 
renas lokalt innan det når recipienten.

Avfallshantering
ushållsavfall hämtas vid respektive fastighet. ärmsta återvinningsstation inns vid korsningen a-

rupsvägen - Meteorvägen, knappt 2 km från planområdet.
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STÖRNING OCH SKYDD
Bullerpåverkan
På grund av planområdets närhet till Inre kustvägen och Västkustbanan är delen närmast Inre kust-
vägen utsatt för bullerpåverkan. För att klargöra bullerförhållandena har beräkningar genomförts 
dels i samband med detaljplaneläggningen av Inre kustvägen samt dels inför arbetet med detta plan-
förslag. Resultatet från de båda utredningarn har sedan sammanvägts för att beskriva den samlade 
bullerpåverkan från tåg  och vägtra ik. et sammanvägda resultatet visar att ekvivalent ljudnivå  
dBA överskrids vid vissa av de föreslagna bostadshusen men att det med kompenserande åtgär-
der såsom val av planlösningar, placerings av byggnader och bullerskyddande utformning/lösningar 
inns goda förutsättningar att åstadkomma boendemiljöer med goda ljudförhållanden. 

De byggnader som ligger närmast Inre kustvägen kan bli utsatta för ljudnivåer som överskrider gäl-
lande riktvärden utomhus (55 dBA ekvivalentnivå frifältsvärde vid fasad samt 70 dBA maximalnivå 
vid uteplats i anslutning till bostad). Enligt beräkningarna uppgår de ekvivalenta nivåerna vid fasa-
der mot vägen och järnvägen (den mest bullerutsatta sidan) till mellan 57 - 63 dBA och de maximala 
nivåerna tågtra iken är dimensionerande bullerkälla när det gäller ma nivåerna  till mellan  
dBA. Den sida av bebyggelsen som vänd från vägen beräknas får ljudnivåer som är att betrakta som 
ljuddämpad sida, dvs under 50 dBA.  

Bild 14. Sammanvägt resultat dygnsekvivalent ljudnivå, 
se även karta ovan (Bild: ÅF, 2015-10-28)

Bild 15. Maximal ljudnivå
(Bild: ÅF, 2015-10-28)

Bild 13. Sammanvägd ekvivalent ljudnivå väg och järnväg 
(Bild: ÅF, 2015-10-28)
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Risk
Inre kustvägen är inte avsedd att vara led för farligt gods, transporter av farligt gods sker dock på 
Västkustbanan. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har tagit fram riktlinjer 
för riskhänsyn i samhällsplaneringen som berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras, 
de s.k. RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering intill väg 
och järnväg med transport av farligt gods, Skåne i utveckling 2007:06). I RIKTSAM anges ett så kallat 
riskhanteringsområde på 150 meter inom vilket riskerna alltid ska beaktas vid framtagandet av en 
detaljplan. Riskhanteringsområdet är indelat i olika avsnitt som anger vilken markanvändning som 
generellt kan anses vara lämplig. Det minsta bebyggelsefria avståndet som eftersträvas till en risk-
källa är 30 meter. Inom zonen närmast efter det bebyggelsefria området (30-70 meter) bör mark-
användningen disponeras så att få personer uppehåller sig i området och att personerna alltid är i 
vaket tillstånd. empel på markanvändning som kan innas inom denna on är handel, industri och 
lager. I zonen 70-150 meter anses exempelvis bostäder, kontor, handel samt platser för idrott och 
kultur kunna anordnas. I RIKTSAM anges vidare att om bebyggelse med ett annat innehåll än det som 
är rekommenderat inom de angivna avstånden föreslås så behöver en riskutredning tas fram för att 
undersöka om risknivåerna kan anses vara acceptabla.

Den del av planområdet som är belägen närmast Västkustbanan ligger >100 meter från närmaste räl 
på vilken det transporteras farligt gods. ellan planområdet och ästkustbanan inns dessutom en 
bullervall vilken bidrar till att skydda området vid en eventuell olycka. Sammantaget bedöms riskni-
våerna inom planområdet vara acceptabla.

87

30 m

70 m

150 m

J - Industri
U - Lager
G - Bilservice

B – Bostäder, småhusbebyggelse
C – Centrum
K – Kontor, dock ej hotell
Y – Idrotts- och sportanläggningar, utan betydande åskådarplats2 )

D - Vård
S - Skola
B – Bostäder, tät flerbostadsbebyggelse
K – Kontor, inkl. hotell och konferens

Figur 10.1 Skiss över föreslagna skyddsavstånd i Vägledning 1. På respektive avstånd 
ges exempel på typisk markanvändning. Avståndet räknas från yttre räl 
respektive vägkant till den plangräns där markanvändningen tillåts.
Observera att avstånden enbart är baserade på skydd mot olyckor med 
farligt gods. Andra lagar och myndigheter kan ställa andra krav på 
separering.

10.4 System av vägledningar

Riktlinjerna utformas som tre olika vägledningar.

 Vägledning 1 baseras enbart på skyddsavstånd.

 Vägledning 2 baseras på deterministiska kriterier.

 Vägledning 3 baseras på probabilistiska kriterier avseende individ- och 
samhällsrisk.

De tre vägledningarna utgör tillsammans ett system av riktlinjer som ska säkerställa 
att tillfredsställande och jämförbar säkerhet nås i samtliga fall. Skillnaden mellan 
vägledningarna är bevisbördan. Notera att vägledning 3 alltid är möjlig att använda, 
men kräver mer resurser än vägledning 1 respektive vägledning 2.

Bild 16. Bild över föreslagna skyddsavstånd 
(Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen-Bebyggelseplanering intill väg 

och järnväg med transport, Länsstyrelsen i Skåne län, Rapport 2007:06)
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SAMMANFATTNING
I områdets västra del bevaras och utvecklas den södra delen av skogsområdet för ekologiska och re-
kreativa värden. Stråk med naturmark i områdets kanter förbinder områdets olika delar och skapar 
kopplingar mot omgivande naturområden såsom sjön och Stensån i sydväst.      

varteren disponeras så att en tätare och högre bebyggelse med lerbostadshus med centrumfunk-
tioner i bottenvåningen medges närmast torget och den nya stationen. Centralt i området medges 
lerbostadshus i form av punkthus medan kvarteren i norr och väster utgörs av gruppbyggda små-

hus, rad  och kedjehus och friliggande villor.  områdets mitt inns en tomt för förskola/skola.  
Mellanvägen kommer, tillsammans med den lokalgata som löper igenom området, att utgöra den 
övergripande strukturen i området och förses med separata gång- och cykelvägar. Övriga gator inom 
kvarteren planeras för blandtra ik.  

Området beräknas kunna innehålla ca 300 bostäder. Det totala bruttoarean, dvs. ytan för bostäder, 
centrumverksamheter och kontor, som kan tillskapas beräknas uppgå till ca 50 000 m². Exploate-
ringsgraden, e, för hela området uppgår till 0,6.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Geotekniska åtgärder
Inför exploatering behöver områden med organisk jord skiftas ut innan grundläggningsarbeten kan 
påbörjas. Grundläggning av småhus bedöms kunna ske på naturligt lagrad eller på packad fyllning av 
friktionsjord. Högre bebyggelse kräver noggrannare undersökningar för att konstatera markförhål-
landen och därmed grundläggningsmetod.  

För att säkerställa goda miljöförhållanden i bostäder och lokaler tillämpas de riktvärden för vibra-
tioner som gäller för nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur även för tillkommande bebyggel-
se. Enligt dessa riktlinjer ska 0,4 mm/s vägd RMS klaras i utrymmen där människor stadigvarande 
vistas, detta regleras i särskild planbestämmelse för all kvartersmark. 

Grönstruktur och allmänna platser 
e offentliga platserna i området utgörs av områden med naturmark, be intlig ekdunge i väster, samt 

ett torg i anslutning till Inre kustvägen. I områdets västra del bevaras och utvecklas den södra de-
len av skogsområdet för ekologiska och rekreativa värden. Promenadvägar föreslås för att förbinda 
områdets olika delar och skapa kopplingar mot omgivande naturområden. Centralt i planområdet, i 
den del av skogsområdet skogsområdet som ansluter till förskoletomten, föreslås funktioner för lek 
och spontanidrott anläggas. Stråket mellan det centrala naturområdet och torget och stationen ska 
ägnas särskild omsorg avseende utformning och tillgänglighet, längs gatan föreslås en sk vattenträd-
gård med särskild vegetation och ytor som är avsedda för omhändertagande av vatten anläggas (se 
illustrationer på sid 24).

Naturmarken inom området kommer, förutom att ha ekologiska och rekreativa funktioner, spela en 
viktig roll i omhändertagandet av dagvatten (se vidare under Dagvatten).  

8. PLANFÖRSLAG
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Bild 17. Illustrationskarta - möjlig disponering av området.
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Bild 18. Illustration - möjlig utformning av torget och anslutande lokalgata (Bild: Krook & Tjäder).

Bild 20. Principsektion BB genom lokalgata invid torget
(Bild: Krook & Tjäder).

Sektion A-A, skala 1:400

Sektion B-B, skala 1:400

Bild 19. Principsektion AA genom torget (Bild: Krook & Tjäder).
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BEBYGGELSE

Bebyggelsen i området disponeras så att en tätare och högre bebyggelse med lerbostadshus med 
centrumfunktioner i bottenvåningen medges närmast stationstorget och den nya stationen. Bebyg-
gelsen vid torget och längs nre kustvägen ska främja en stadsmässig struktur  hus i anslutning till 
torget ska placeras i gräns mot torg och gata, entréer ska vändas mot den offentliga sidan av kvarte-
ret och bottenvåningar ska utföras så att verksamheter kan inrymmas. Bebyggelsens höjd föreslås 
längs Inre kustvägen vara upp till 4 våningar, runt torget tillåts bebyggelsen vara något högre, upp 
till 5 våningar med en indragen sjätte våning, för att betona områdets centralpunkt. I området längs 
med Inre kustvägen medges förutom bostäder även kontor.
 planområdets centrala del medges lerbostadshus, punkthus, i upp till  respektive  våningar. 

Kvarteret ligger i direkt anslutning till skogsområdet och bebyggelsen tar därmed höjdmässigt stöd i 
den be intliga trädvegetationen.  
I områdets sydvästra del medges på en mindre tomt rad- och kedjeshus, i den övriga delen av detta 
kvarter medges småhus på mindre tomter (exv. gruppbyggda rad-, kedje- eller parhus). Bebyggel-
sens tillåts vara upp till 2 våningar. 
Kvarteren i norr och nordväst medger småhus på mindre tomter (exv. gruppbyggda rad-, kedje- el-
ler parhus) samt friliggande villor. Småhusen tillåts uppföras till en byggnadshöjd motsvarande 2 
våningar medan de friliggande villorna endast tillåts ges en byggnadshöjd motsvarande 1 våning.  
För de områden där småhus (friliggande villor samt rad-, kedje- och parhus) medges anger planen 
att murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4 meter inte för överstiga 0,8 meter, 
på övrig tomtmark får de inte överstiga 1,5 meter. Vidare får inte takterasser anordnas på småhus.  

 områdets centrala del inns en tomt som kan bebyggas med både skola/förskola och och bostäder 
i form av rad- och kedjehus. Den dubbla användningen syftar till att ge en handlingsfrihet för att 
kunna tillgodose framtida behov av barnomsorg och skola. 

Två områden för tekniska anläggningar, E-områden, planläggs  för att medge utbyggnad av transfor-
matorstationer, opto iber o dyl.  öster regleras be intlig transformator som teknisk anläggning.

Bild 21. Skiss - förslag på byggnation inom området (Bild: Fredblad Arkitekter).
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Hantering av bullerpåverkan 
Eftersom bullernivåerna vid kvarteren närmast Inre kustvägen i framtiden riskerar överskrida 55 
dBA ekvivalent nivå krävs särskild omsorg vid planering av bebyggelse och utemiljöer. Genom med-
veten placering och utformning av bebyggelsen bedöms en god ljudmiljö kunna uppnås för boende 
och verksamma inom området. Ljuddämpade och tysta miljöer bedöms också kunna åstadkommas 
inom och i direkt anslutning till området vilket gör att både uteplatser och lek- och rekreationsytor 
med en god ljudmiljö kan tillskapas. För att säkerställa de rekommendationer som anges i Förord-
ning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader regleras genom planbestämmelset för kvarte-
ren närmast Inre kustvägen att ”Bostäder ska utföras så att, då den ekvivalenta trafikbullernivån vid 
fasad överskrider 55 dBA, ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida, ge-
mensam eller enskild uteplats med högst 70 dBA maximalnivå och 55 dBA ekvivalentnivå ska anordnas 
i anslutning till bostaden”. 

tgärder som kan tillämpas för att erhålla bostäder och miljöer med acceptabla ljudförhållanden är
 Sammanhållen bebyggelse längs med Inre kustvägen 
 Omsorgsfull planering och disponering av byggnader 
 Delvis inglasning av balkong/uteplats
 Åtgärder i fasad/fönster
 Åtgärder vid friskluftsintag

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät och gång- och cykelvägar
Områdets gatunät kommer att anslutas till Inre kustvägen i tre punkter (se illustrationskarta på sid 
23). Lokalgatan som ansluter till Inre kustvägen vid torget avses utformas som en gångfartsgata för 
att minimera genomfartstra ik. ängs ellanvägen och den genomgående lokalgatan avses separata 
gång- och cykelvägar som ansluter till stationen och kommunens övergripande gång- och cykelväg-
nät byggas ut. I områdets västra del ansluter en gång- och cykelväg mot Karupsvägen, via det centrala 
kvarteret med lerbostadshus ansluter sedan cykelvägen ner mot torget och stationen.

Parkering och angöring
Parkering, såväl för bilar som för cyklar, ska primärt ske inom kvartersmark. Med utgångspunkt från 
områdets direkta närhet till den nya stationen, kommersiell service samt rekreationsområden är den 
övergripande ambitionen med planeringen av området att minimera boende och verksammas behov 
av biltransporter, och därmed bilparkeringsplatser. et ska innas god tillgång till cykelparkering i 
bra lägen, dvs. nära entréer till bostäder, kontor och butikslokaler. Vid bostäder ska minst hälften av 
de cykelplatser som anordnas vara lättillgängliga, dvs. i markplan.   
För en god tillgänglighet för besökare till service och bostäder föreslås allmänna korttidsparkeringar 
anordnas längs gatan vid torget, längs delar av den genomgående lokalgatan samt i det norra små-
husområdet.  

ärskilda mobilitetsåtgärder av e ploatören som främjar cykling, kollektivtra ikresande eller ge-
mensamma billösningar ska innebära att kraven på tillskapande av bilplatser inom kvartersmark 
minskar. Åtgärder kan exempelvis vara särskild service för cyklister, aktiv information om kollektiv-
tra iken eller att fastigheten via avtal ansluter sig till en bilpool.

Kollektivtrafik
ykel  och gångstråken längs lokalgatorna kommer på ett effektivt och tra iksäkert sätt koppla bostä-

derna och verksamheterna inom området till stationen och busshållplatserna vid det nya stations-
torget. 
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Folkhälsa
Inom området medges en stor variation i typ av bebyggelse vilket kan möjliggöra olika boende- och  
upplåtelseformer. Bebyggelsen tillsammans med områdets läge invid ina rekreativa miljöer och 
goda kollektiv kommunikationer gör att en människor med olika önskemål, preferenser och ekono-
miska förutsättningar bedöms kunna bo här. 

Området har vidare goda förutsättningar för vardagsmotion, både som en del av en pendlingsresa 
och som en separat fysisk aktivitet. opogra in ger goda förutsättningar för att gå eller cykla vid var-
dagsresor och goda kollektivtra ikförbindelser gör det möjligt för alla, oavsett ålder och kön, att få 
ihop det dagliga livet. 

Den centrala torgytan i anslutning till Inre kustvägen, belägen i stråket mellan stationstorget och na-
turområdet, skapar ett tydligt och lättorienterat offentligt rum med möjlighet till sociala möten och 
tillgång till offentlig och kommersiell service.

Bild 22. Principsektion C-C (se illustrationskarta på sid 23) - Mellanvägen mot nordväst .

Bild 23. Prinscipsektion D-D (se illustrationskarta på sid 23) - genomgående lokalgata mot nordost .
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Störande verksamheter och farligt gods
Enligt rapporten Riskhantering i detaljplaneprocessen (2006) ska riskhanteringsprocessen hanteras 
i framtagande av detaljplaner inom 150 meter från farligt godsled. En bedömning av risknivåerna 
togs fram i samband med detaljplanen för Inre kustvägen, i denna utredning  konstaterades att bo-
stadsbebyggelse kunde förläggas i området mellan Inre kustvägen och Västkustbanan under förut-
sättning att  vissa åtgärder vidtogs. Med utgångspunkt från detta bedöms risknivåerna i nu aktuellt 
området vara acceptabla. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Energiförsörjning

ploatören avser att tillgodoses områdets behov av uppvärmning genom en lokal järrvärmelös-
ning. 

El, telefoni och bredband
För områdets elförsörjning kommer ytterligare två transformatiorstationer behöva anläggas samt 
ledningsnät byggas ut.  Ledningsnät för telefoni och bredband kommer att byggas ut inom området.

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Avfallsutrymmen för lerfamiljshus/verksamheter/förskolor bör placeras i nära anslutning till kör-
bar väg, för lerfamiljhus och verksamheter bör särskilda platser avsättas för separata avfallsutrym-
men.
Kommunen utreder en ny plats för återvinningstation i anslutning till planområdet. 

Dricks- och spillvatten
en nya bebyggelsen kan anslutas till det be intligt/kommande ledningsnätet i ellanvägen och nre 

Kustvägen. 

Brandvattenförsörjning
Vid utbyggnad av ledningsnätet i området avses brandposter byggas ut enligt riktlinjer i VAV P76 och 
P83.
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Bild 24. System för dagvattenhantering. Bild 25. Principförslag dagvattenståk.

Dag- och dräneringsvatten

Dagvatten från området [1] (bild 24) ska i likhet med området kring stationen ledas åt sydväst med 
självfall. Från tågstationens gångtunnel och kringliggande ytor på sydsidan om Inre kustvägen behö-
ver dock dagvattnet pumpas på grund av höjdförhållandena. Detta dagvatten ska via en ledning och 
ett dike längs nre kustvägens norra sida ledas mot den be intliga stadssjön  bild för fördröj-
ning och rening innan det via ett reglerat ut löde når tensån. 
Ett principförslag (bild 25) har tagits fram för att beskriva de dagvattenstråk som ska skapas för att 
ansluta området till ledningen/diket längs Inre kustvägen. I lokalgator läggs konventionella täta dag-
vattenledningar sammankopplade med perkolationsbrunnar på tomtmark. I huvudstråken läggs/
utförs både ledningar och öppna diken. Längs områdets västra kant planerar kommunen att  utföra 
ett promenadstråk och längs med det föreslås ett ytligt svackdike anläggas. Kring det nya stations-
torget avses dagvattnet från kringliggande bebyggelse och platser tillvaratas för att få in vatten som 
ett element i gestaltningen (se sid 24 för utformningsförslag av torget). 
Dagvatten från stadsmiljöer innehåller föroreningar, främst metaller och partiklar, som inte bör nå-
recipienten, i detta fall Stensån. Genom att tillämpa öppen dagvattenhantering i största möjliga mån 
kan föroreningarna avlägsnas innan de når recipienten, Åstadssjön fungerar också som en stor se-
dimenteringsdamm och de mindre diken som anläggs i området har även de en viss reningsverkan. 
Områdets förutsättningar med högt grundvatten och järnförekomst, begränsar användningen av 
dagvattendiken till lacka, grunda stråk ner till ca  dm under be intlig marknivå. 

Höjdsättning
Inom planområdet är det viktigt att skapa avledningsvägar för dagvattnet så att det vid kraftiga regn 
inte orsakar skador på bebyggelsen. Höjdsättningen av området och bebyggelse är ett viktigt red-
skap för detta och huvudprincipen är att tomtmark ska anläggas högre än anslutande vägbanor och 
grönytor. Parkerings- och grönytor och gator kan därmed användas som översvämningsytor och se-
kundär avrinningsväg vid extrem nederbörd.

Dikningsföretag
Be intligt dikningsföretag, skilstorps utmarks dikningsföretag, omprövas parallellt med framtagan-
det av denna detaljplan. I och med att jordbruket upphör och utbyggnaden av dagvattenledningar 
inom området sker kommer dikningföretaget inte längre ha någon funktion. Omprövningen sker av 
domstol och därmed separerad från detaljplanearbetet. 
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9. KONSEKVENSER
BEHOVSBEDÖMNING
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömning kommit fram till att det inte föreligger något behov av att genomföra en 
miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning, MKB.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushåll-
ning med naturresurser redovisas i denna planbeskrivning. Att ingen betydande påverkan förorsa-
kas framgår av behovsbedömningen.

RIKSINTRESSEN
Riksintressena friluftsliv och rörligt friluftsliv samt kustzon bedöms inte påverkas av ett genomför-
ande av planförslaget. 

MILJÖKVALITETSNORMER
tt genomförande av planförslaget leder till ett tillskott av tra ik, men inte med den koncentration 

att det bedöms påverka några miljökvalitetsnormer eller möjligheterna att uppfylla dessa. Dagvatten 
från stadsmiljöer innehåller föroreningar, främst metaller och partiklar, som inte är önskvärda i re-
cipienters akvatiska system. För att skydda recipienten, i detta fall, Stensån, tillämpas öppen dag-
vattenhantering och fördröjning i sjön sydväst om området för att i största möjliga mån avlägsna 
eventuella föroreningar innan de når recipienten. Sjön fungerar som en stor sedimenteringsdamm 
och de diken som föreslås anläggas i området har även de en viss reningseffekt.

GOD BEBYGGD MILJÖ, SOCIALA VÄRDEN OCH REKREATION
Planen möjliggör ett tillskott av bostäder, på mark vars omgivningar är bebyggda med bostäder och 
som i översiktsplanen är utpekad som lämplig för framtida bostadsbebyggelse. Området ligger sta-
tionsnära, havsnära och inte långt från Båstad centrum, kvaliteter som är eftertraktade av många. 

lanområdets tillskott av olika typer av bostäder  friliggande småhus, rad /kedjehus och lerfamiljs-
hus vitaliserar området genom att skapa en större variation i bebyggelsen. Detta kan även bidra till 
större variation i den sociala sammansättningen i området.

lanområdet kommer att få goda kollektivtra ikförbindelser vilket tillsammans med bra cykelvägar 
och cykelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil. Planområ-
det anordnas med naturområde med goda förbindelser till omgivande rekreationsområden, i alla 
riktningar inns möjlighet till promenader, cykelturer och löparrundor. lanområdets läge nära hav, 
strand och strandskog ger dessutom ytterligare goda rekreativa förutsättningar. 

TRAFIK
tt genomförande av planen leder till att ellanvägen, och nre kustvägen, får ett tillskott på tra ik. 

Uppskattningsvis beräknas 1/3 ha målpunkter i centrala Båstad och därför använda Mellanvägen 
och Kustvägen, medan 2/3 beräknas ha målpunkter söder- respektive norr om planområdet och 
därmed använda sig av Inre Kustvägen.   

För att säkerställa att hastigheterna hålls nere föreslås Mellanvägens körbana endast vara 5,5 m bred 
och försedd med en separerad gång  och cykelväg för att oskyddade tra ikanter ska kunna färdas 
säkert. Bebyggelse i anslutning till vägen och ler korsningspunkter bedöms bidra till att hastigheten 
längs Mellanvägen och områdets genomgående lokalgata hålls nere.  
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NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
Planförslaget påverkar inga internationellt, nationellt eller lokalt skyddade kultur- och naturvär-
den. Inte heller bedöms någon påverkan ske på känsliga mark- eller vattenområden. 

Den nya bebyggelsen kommer att påverka landskapsbilden i området, men med bibehållna träd-
dungar och en struktur som knyter ihop ny bebyggelse med be intlig, bedöms området bli ett anpas-
sat tillägg till det be intliga emmeslöv. 

FORNLÄMNINGAR
Arkeologiska undersökningar av planområdet har genomförts. ökschakt har grävts i topogra iskt 
gynnsamma lägen men inga anläggningar har påträffats och ur fornlämningssynpunkt inns inga hin-
der att exploatera området.  Om fornlämningar ändå skulle påträffas inom planområdet i samband 
med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt Lagen om kulturminnen 
2 kap 10§.

HÄLSA OCH SÄKERHET/STÖRNINGSSKYDD 
Avståndet till Västkustbanan, på vilken transporter med farligt gods sker, bedöms utifrån tidgare 
genomförda riskutredningar i området inte kräva några särskilda skyddsåtgärder. 

ra ikmiljön i anlutning till planområdet, nre kustvägen, ger upphov till bullerstörningar. enom 
planbestämmelse som säkerställer utformning av bebyggelsen/lokala åtgärder samt det inns till-
gång till miljöer inom och i anslutning till planområdet med goda ljudförhållanden bedöms dock 
sammantaget en god ljudmiljö kunna uppnås för boende och verksamma inom området. 
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Nedan redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 
erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd genomfördes un-
der sommaren 2015 och granskning har skett under vintern 2015-2016. Antagande sker under för-
sta kvartalet 2016 och utbyggnaden av området beräknas  kunna påbörjas under 2016.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförande-
tiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomföran-
detidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom 
planen behöver beaktas.

Allmän platsmark; huvudmannaskap
Kommunen skall vara huvudman för TORG och den del av LOKALGATA som på plankartan markerats 
med a1. För övriga gator markerade LOKALGATA samt HUVUDGATA samt all övrig allmän platsmark 
markerad NATUR skall enskilt huvudmannaskap gälla. 

I de till planområdet direkt angränsande bostadsområdena  gäller enskilt huvudmannaskap för all-
män platsmark. En avvikelse från redan etablerade driftsformer för denna typ av markanvändning  
skulle ur ett allmänt drifts-och kostnadsfördelningsperspektiv uppfattas som direkt olämpligt.

Ansvarsfördelning
Båstad Tuvelyckan AB tecknade under hösten 2014 avtal med ägaren till fastigheten Hemmeslöv 
5:14 om förvärv av densamma. I avvaktan på att detaljplanen för området vinner laga kraft har bola-
get avvaktat med att inge ansökan om lagfart på förvärvet. Ansökan  om lagfart kommer inges ome-
delbart efter det att kommunfullmäktige antagit planen. Bolaget har för avsikt att själv exploatera 
detaljplaneområdet i sin helhet. I exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen regleras hur och 
på vilka villkor all teknisk infrastruktur inom området byggs ut inom planområdet i sin helhet. Kom-
munen ansvarar för att så sker inom det delområde av  detaljplanen som omfattas av kommunalt 
huvudmannaskap. Bolaget ansvarar för att så sker i övriga delar av planområdet och avser att tillse 
att en  gemensamhetsanläggning bildas för drift av den tekniska anläggning som innefattas i det en-
skilda huvudmannaskapet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Markägare
Planen omfattar del av Hemmeslöv 5:14, som är privatägd, samt del av Hemmeslöv 5:9, som ägs av 
kommunen.  

10. GENOMFÖRANDE

273

273

275

275



33

Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad

Fastighetsbildning
Inom planområdet skall fastighetsbildningsåtgärder genomföras. Dessa åtgärder regleras i ett ex-
ploateringsavtal mellan Båstads kommun och Båstad Tuvelyckan AB /fastighetsägaren till Hemmes-
löv 5:14. I exploateringsavtalet regleras närmare vilken mark som skall avstyckas och vilken mark 
som genom fastighetsreglering skall överföras till ny ägare. All allmän platsmark avses därvid genom 
fastighetsreglering överföras till kommunen oaktat vem som  är huvudman för den allmänna plats-
marken. Därtill avses ca 2800 kvadratmeter av kommunenens fastighet Hemmeslöv 5:9 genom fast-
ighetsreglering överföras till Hemmeslöv 5:14.

Servitut
nom planområdet inns i tabellen nedan redovisade servitut samt ledningsrätt. e rättigheter dessa 

säkerställer skall på erforderligt sätt tillgodoses när fastighetsbildningsåtgärderna för detaljplanens 
genomförande påbörjas. 
Beteckning Ägare/innehavare Ändamål
Serv 1 Hemmeslöv GA:20 Utrymme
Serv 2 ra ikverket Elledning
Serv 3 Eskilstorp GA:7 Utrymme, röjningsrätt, 

grindförbud
Serv 4 Båstads kommun Diken mm
Serv 5 Hemmeslöv GA:20 Utrymme
Lr 1 Sydgas AB Gas

Allmän platsmark
Båstad Tuvelyckan AB /fastighetsägaren till Hemmeslöv 5:14, skall på sätt som närmare regleras i 
exploateringsavtal med Båstads kommun, överenskomma om hur och på vilka villkor allmän plats-
mark inom planområdet lämpligen överlåts till kommunen.

Övrig påverkan
En omprövning av Eskilstorps utmarks dikningsföretag sker parallellt med framtagandet av denna 
detaljplan. Omprövningen sker av domstol och därmed i en process separerad från detaljplanearbe-
tet. Exploatören bekostar omprövningen samt erforderliga omläggningar/åtgärder.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planavtal
Planavtal är upprättat med Båstad Tuvelyckan AB för att reglera plan- och utredningskostnader.

Exploateringsavtal
Mellan kommunen och fastighetsägaren skall ett exploateringsavtal upprättas som reglerar ansvars- 
och ekonomiska frågor avseende genomförande av detaljplanens utbyggnad. Detta avtal skall prövas 
och avgöras före detaljplanens slutliga antagande.

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt kommunens taxor. 
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TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska frågor
Ansvaret för utbyggnaden vad avser den tekniska infrastrukturen har beskrivits under rubriken 
ansvarsfördelning ovan. Fastighetsägaren, tillika exploatören, projekterar all teknisk infrastruktur 
inom området och bygger ut densamma efter kommunens prövning och godkännande. Efter god-
känd slutbesiktning  överlämnas utan avgift anläggningar för  renvatten-, spillvatten-, och dagvatten 
jämte allmän platsmark TORG och LOKALGATA (markerad a1) till kommunen för drift och framtida 
underhåll. Övriga anläggningar inom allmän plats som gata och naturområde överlämnas utan av-
gift till en gemensamhetsanläggning för drift och förvaltning. Det ankommer på fastighetsägaren att 
tillse att ansöka om och bekosta att en anläggningsförrättning genomförs så att planområdet kom-
mer innefattas i den till området nu angränsande gemensamhetsanläggning, Hemmeslöv GA:20, eller 
att en ny GA bildas för ändamålet.

Bullerskydd
I det fall bullerskyddsåtgärder erfordras för tillkommande bebyggelse är det exploatörens ansvar att 
bekosta detta.

El, telefoni och bredband
Ledningsnät för el, telefoni och bredband kommer att byggas ut inom området. 

ventuella lyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa be intliga anläggningars 
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 

Gas
I anslutning till planområdet löper distributionsledning för gas vilket ger möjligheter att använda gas 
för energiförsörjning/uppvärmning. 

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjning avses lösas genom uttag i brandposter i det allmänna ledningsnätet.
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Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande. Efter samrådet har inkomna synpunkter 
sammanställts i en samrådsredogörelse. Utredningar har genomförts för att komplettera kunska-
perna vid det fortsatta arbetet och för att ligga till grund för detaljutformning av planförslaget.

Ett granskningsskede, där det färdiga planförslaget kommuniceras, har genomförts. Efter gransk-
ningen har inkomna synpunkter sammanställts i ett granskningsutlåtande varefter planen går upp 
för antagande. När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren samt de som lämnat synpunkter på planen under samråds- och granskningsskedena. 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en besvärshänvisning 
till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner som berörs, samt de personer och 
organisationer som har rätt att överklaga planen. Om planen inte överklagas vinner den efter detta 
laga kraft.

Planhandlingarna har utarbetats av Johan Thein, Arkitekterna Krook & Tjäder, på uppdrag av Sam-
hällsbyggnad vid Båstads kommun. Ansvarig handläggare för Båstad kommun är Emma Johansson 
(telefon 0341-77 464, e-mail: emma.johansson1@bastad.se). Dessutom har följande tjänstemän del-
tagit i planarbetet: 

- Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef  - Magnus Sjeldrup, planstrateg
- Fredrik Jönsson, projektingenjör   - Jenny Hertsgård, parkingenjör
 er elld n, e ploateringsingenjör    Andreas ansson, tra ikingenjör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Lisa Rönnberg     Emma Johansson
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sida 
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KS § 59  Dnr KS 000112/2014 - 315 

Beslut om huvudmannaskap för detaljplan i Östra Karup - Endast 
muntlig föredragning inför beslut 

 
Beskrivning av ärendet Förslag till beslut om kvarstående kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen 

för Östra Karup 6:7 m.fl. (detaljplanen för bostäderna) samt till förslag om 
ändring av enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap för 
detaljplan Östra Karup 6:7 m.fl. etapp 1 (detaljplanen för förskolan).  

 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och Teknik och servicechef Ingemar 

Lundström föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
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2016-04-06

Handläggare: Lisa Rönnberg 
Dnr: KS 000112/2014 
Till: Kommunstyrelsen  
 
Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson), Kommunledningskontoret (Per Selldén), Teknik och Service 
(Ingemar Lundström). 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
 
 

Huvudmannaskap i detaljplanen/detaljplanerna för Östra Karup 6:7 
m fl 
 
Ärende 
Förslag till beslut om kvarstående kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen för Östra Karup  
6:7 m fl (detaljplanen för bostäderna) samt förslag till beslut om ändring av enskilt huvudmanna-
skap till kommunalt huvudmannaskap för detaljplan för Östra Karup 6:7 m fl. Etapp 1 (detaljpla-
nen för förskolan). 

Bakgrund 
Båstads kommun påbörjade 2007 ett detaljplanearbete för fastigheterna Östra Karup 6:7, 23:1 
samt Hemmeslöv 2:2. Under detaljplanearbetets gång fick den del av detaljplanen som innehöll 
byggrätten för en ny förskola brytas loss från resterande del av planen pga att situationen blev 
akut gällande byggnation av en ny förskola i Östra Karup. Den del av detaljplanen som innehöll 
den blivande förskoletomten inkl allmän angöringsväg och parkeringsytor antogs 2011-10-12 
och vann laga kraft 2011-11-10. Efter en del omtag och bearbetning av resterande del av detalj-
planeområdet gick resterande del av planen upp för antagande 2014-09-10 och vann laga kraft 
2014-10-09.  Meningen var att hela detaljplaneområdet, båda delarna, skulle utformas så att ga-
torna inordnades i den redan befintliga vägföreningen som finns ute i Östra Karup, dvs att ga-
torna inom planområdena skulle omfattas av enskilt huvudmannaskap. Den första detaljplanen 
utformades tydligt med denna bestämmelse på plankartan men denna bestämmelse föll bort vid 
utformning av plankartan för den sista delen. För denna del av detaljplanen anger endast tillhö-
rande planbeskrivning att huvudmannaskap skall vara enskilt, vilket inte är tillräckligt eftersom 
planbeskrivningen inte är juridiskt bindande. Detta innebär att framgår det inte uttryckligen av 
plankartan att huvudmannaskapet skall vara enskilt så är det kommunalt trots att det i planbe-
skrivningen står att huvudmannaskapet för gator inom området skall vara enskilt. Av denna an-
ledning krävs ett förnyat politiskt ställningstagande avseende huvudmannaskapet för detaljplanen 
som omfattar fastigheten Östra Karup 6:7 mfl inkl etapp 1 

Övervägande 
Med anledning av den uppkomna situationen och den lagstiftning som finns gällande när kom-
muner kan använda sig av enskilt huvudmannaskap inom planområden föreslår förvaltningen att 
det aktuella detaljplaneområdet får bli det första utanför Båstad och Torekov som får kommunalt 
huvudmannaskap. Båstads kommun står inför ett digert arbete med att faktiskt förändra många 
områden som idag har enskilt huvudmannaskap till att kommunen går in som huvudman. Frågan 
är redan aktualiserad utav en av kommunens vägföreningar och med anledning av vilken riktning 
kommunen inom kort behöver arbeta mot anser förvaltningen att det kommunala huvudmanna-
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skapet, som av ett misstag tillkommit, i planområdet i Östra Karup bör kvarstå. Av samma an-
ledning bör därför också den del av planen som gick till antagande som Etapp 1 ändras till att få 
kommunalt huvudmannaskap för den begränsade del av Gnejsvägen som ligger i denna detalj-
plan. Ytterligare argument för detta är att det blir väldigt märkligt om en tredjedel av Gnejs 
vägen skall ha enskilt huvudmannaskap och tillhöra vägföreningen medan resterande del skall ha 
kommunalt huvudmannaskap.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

l. Huvudmannaskapet för den allmänna platsmarken (gatumark och parkmark) inom Detalj-
planen för Östra Karup 6:7 (detaljplanen för bostadsområdet) m fl skall vara kommunalt. 
2. Huvudmannaskapet för den allmänna platsmarken (gatumark och parkmark) i detaljplan 
för Östra Karup 6:7 m fl, Etapp 1 (detaljplanen för förskolan) skall ändras, genom detaljpla-
neändring, från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef
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KS § 57  Dnr KS 000416/2016 - 200 

Förvärv av fastigheten Båstad Vistorp 7:93 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har brist på detaljplanerad mark för bostadsbyggnation i 

Förslöv. Centralt i Förslöv upprättades i början av 1990-talet en detaljplan för 
fastigheten Vistorp 7:93. Planen vann laga kraft 1991-07-25 och möjliggör 
utbyggnad av ett flerbostadshus i två våningar för ca 12 lägenheter. Fastigheten 
(geografiskt läge se bilaga 1) är obebyggd, omfattar 1804 kvadratmeter och har 
ett åsatt taxeringsvärde om 340.000 kronor (markvärde). 

 
 Fastigheten har sedan 1991 ägts av Gullringshus Aktiebolag. Bolaget har under 

senare år avvecklat sina tidigare fastighetsinnehav och kontaktade genom 
ombud undertecknad under senhösten 2015 om ett eventuellt intresse från 
kommunens sida att förvärva fastigheten. Efter förda förhandlingar har 
köpeavtal, se bilaga 2, upprättats vari regleras att kommunen förvärvar 
fastigheten för en köpeskilling om 50.000 kronor.  

 
 Genom förvärv av fastigheten kan kommunen i en av kommunens mest 

attraktiva orter få rådighet över möjligheten att tillskapa fler bostäder i ett 
centralt läge på rimliga ekonomiska villkor.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Selldén, daterat 2016-03-22. 
 Bilaga 1. Karta över området. 
 Bilaga 2. Köpeavtal.  
 
Föredragande Exploateringsingenjör Per Selldén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Båstads kommun förvärvar fastigheten Båstad Vistorp 7:93 till en 
köpeskilling om 50.000 kronor och i övrigt på de villkor upprättat köpeavtal 
reglerar. 
 
2.  Köpet finansieras med tillgängliga medel i 2016 års budget.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160322\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: 2016-03-22 
Handläggare: Per Selldén 
Dnr: KS 000416/2016 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Per Selldén, Johan Lindén och Ingemar Lundström 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Karta över området 
Bilaga 2. Köpeavtal   
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Förvärv av fastigheten Båstad Vistorp 7:93 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har brist på detaljplanerad mark för bostadsbyggnation i Förslöv. Centralt i 
Förslöv upprättades i början av 1990-talet en detaljplan för fastigheten Vistorp 7:93. Planen 
vann laga kraft 1991-07-25 och möjliggör utbyggnad av ett flerbostadshus i två våningar för ca 
12 lägenheter. Fastigheten (geografiskt läge se bilaga 1) är obebyggd, omfattar 1804 
kvadratmeter och har ett åsatt taxeringsvärde om 340.000 kronor (markvärde). 
 
Fastigheten har sedan 1991 ägts av Gullringshus Aktiebolag. Bolaget har under senare år 
avvecklat sina tidigare fastighetsinnehav och kontaktade genom ombud undertecknad under 
senhösten 2015 om ett eventuellt intresse från kommunens sida att förvärva fastigheten. Efter 
förda förhandlingar har köpeavtal, se bilaga 2, upprättats vari regleras att kommunen 
förvärvar fastigheten för en köpeskilling om 50.000 kronor.  
 
Genom förvärv av fastigheten kan kommunen i en av kommunens mest attraktiva orter få 
rådighet över möjligheten att tillskapa fler bostäder i ett centralt läge på rimliga ekonomiska 
villkor.     
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Båstads kommun förvärvar fastigheten Båstad Vistorp 7:93 till en köpeskilling om 50.000 
kronor och i övrigt på de villkor upprättat köpeavtal reglerar.     
 
 
 
Båstad 2016-03-22 
 
 
Per Selldén 
Exploateringsingenjör 
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KÖPEAVTAL 

Parter 

Gullringshus Aktiebolag (org.nr 556071-6630 ), nedan kallad säljaren samt Båstads 
kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad kommunen 

§ 1. Marköverlåtelse 

Säljaren överlåter till kommunen fastigheten Båstad Vistorp 7:93, nedan kallad 
Fastigheten. 

§ 2. Köpeskilling 

Säljaren överlåter till kommunen Fastigheten för en överenskommen köpeskilling om 
totalt 50.000 kronor (Femtiotusen kronor). 
Köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen mot kvitterat köpebrev. 

§ 3. Tillträdesdag 

Kommunen tillträder Fastigheten den dag köpeskillingen har erlagts. 

§ 4. Säljarens garantier 

Säljaren garanterar per avtalsdagen och per tillträdesdagen att säljaren äger och har 
lagfart på Fastigheten. 

§ 5. Fastighetens skick 

Fastigheten överlåts i befintligt skick 

§ 6. Skatter och avgifter 

Skatter och avgifter som utgår för Fastigheten och belöper på tiden f r o m tillträdesdagen 
bäres av kommunen och för tiden dessförinnan av säljaren. 

§ 7. Upplåtelse 

Säljaren garanterar att Fastigheten vid tillträdesdagen inte till någon del är upplåten med 
någon rätt. 

§ 8. Inteckningar 

Säljaren förbinder sig att Fastigheten till alla delar överlåts fri från inteckningar och 
belastningar. 
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§ 9. Lagfart 

Kommunen ansöker om lagfart och svarar för kostnaderna för denna. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

För säljaren: 
Gullringen, den /(,f 2016 

. l.f/k~ ~~< L,_~ 
Bevittnas: 

---=~ Bengt Ansgarius-Svensson 
Grev Turegatan 8 B 
6 tr. lgh 261 
S-114 46 Stockholm 
08-663 7613 

För Båstads kommun 
Båstad, den 2016 

Bevittnas: 

/ .... , ~~ I , 

'C#U .. ~ ........................ . 
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