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KS § 162  Dnr KS 000495/2015 - 315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1, Båstads kommun - Beslut om 
antagande 

 
Beskrivning av ärendet Syftet med detaljplanen för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter är att 

planlägga befint-lig bebyggelse och på så sätt förbättra förutsättningarna för 
åretruntbostäder samt anpassa till höjda krav för fritidsbebyggelse bl a genom 
att tillskapa större byggrätter. All mark inom planområdet är redan i dagsläget 
detaljplanelagt och planförslaget medför inga förändringar i förhållande till 
gällande detaljplan vad gäller gränsen mellan kvartersmark och allmän 
platsmark. 

 
 Planområdet omfattar cirka 14,3 ha, (143 000 m2) och är lokaliserat mitt i 

Hemmeslöv (cirka 2,5 km öst om Båstad centrum).  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2016-08-10.  
 1. Granskningsutlåtande, daterad 2016-08-10. 
 2. Planbeskrivning, daterad 2016-08-10. 
 3. Plankarta, daterad 2016-08-10. 
 4. Illustrationsplan, daterad 2016-08-10.  
 
Förvaltningens förslag 1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 

granskningsutlåtandet, daterat 2016-08-10. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet, daterat 2016-08-10.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160811\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-08-10 
Handläggare: Camilla Nermark 
Dnr: KS 000495/2015 – 315, B2015/249 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunledningskontoret, Per Selldén 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 1. Granskningsutlåtande, daterad 2016-08-10 
2. Planbeskrivning, daterad 2016-08-10 
3. Plankarta, daterad 2016-08-10 
4. Illustrationsplan, daterad 2016-08-10  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef, Per Selldén – exploate-
ringsingenjör, Fredrik Jönsson – projektingenjör, Roger Larsson – stadsarkitekt, Sven-Inge 
Granlund – avdelningschef  Teknik och service, Johan Mårtensson – natur- och skogsvårds-
förvaltare 
 

 
Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:11 m.fl. fastigheter i Hem-meslöv, Bå-
stads kommun, Skåne län – antagande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter är att planlägga befint-lig 
bebyggelse och på så sätt förbättra förutsättningarna för åretruntbostäder samt anpassa till 
höjda krav för fritidsbebyggelse bl a genom att tillskapa större byggrätter. All mark inom plan-
området är redan i dagsläget detaljplanelagt och planförslaget medför inga förändringar i för-
hållande till gällande detaljplan vad gäller gränsen mellan kvartersmark och allmän platsmark. 
 
Planområdet omfattar cirka 14,3 ha, (143 000 m2) och är lokaliserat mitt i Hemmeslöv (cirka 
2,5 km öst om Båstad centrum).  
 
Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter får ställas 
ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen 2015-04-15, §128. 
 
Planförslag var utsänt för samråd under tiden 2015-09-21 till 2015-11-02. Efter samrådet ju-
sterades planförslaget något. Bl a  minskades planområdet genom att naturmarken närmast 
havet undantogs. 
 
När planförslaget togs upp på Kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om granskning, be-
slutade de att återremittera ärendet till förvaltningen för att redogöra för konsekvenser för 
eventuell justering av tomtstorleken på 900 kvm2 till mindre, (2016-02-24 , §45). 
 
Inför Kommunstyrelsens sammanträde tog Samhällsbyggnad fram en utredning där kon-
sekvenserna av en minskad tomtstorlek redovisades. 
 
Sammanfattningsvis ansåg Samhällsbyggnad att: 
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”En planbestämmelse i ett redan utbyggt kvarter anses näst intill verkningslös på grund av att 
allt för många parametrar måste falla på plats för att realisera ett större antal nya to-mer inom 
planområdet. Samhällsbyggnad anser att förtätning är bra och rätt väg att gå men att vid för-
tätning måste planens karaktär och struktur omarbetas från grunden. Sam-hällsbyggnad före-
slår att en minsta tomtstorlek inom planområdet anges till 900 m2. För tre av tomterna som är 
strax under 900 m2 anges minsta tomtstorlek till 850 m2.” 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-30, §60 i enlighet med Samhällsbyggnads förslag enligt 
ovan, att sända ut planförslag på granskning. 
 
Ett planförslag var utsänt på granskning under tiden 2016-04-11 till 2016-05-10. Efter gransk-
ningen sammanställdes och kommenterades inkomna synpunkter (som inkommit under både 
samråd och granskning) i ett så kallat granskningsutlåtande. Se bilaga 1. 
 
Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande. 
 
Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat  
2016-08-10. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen godkänner och 
antar detaljplanen för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter i Hemmeslöv, Båstads kommun, 
Skåne län. 
 

Förslag till beslut 
 • Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlå-

tandet, daterat 2016-08-10.  
 
 
 
Båstad 2016-08-10 
 
 
Camilla Nermark  
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Detaljplan för  

del av Hemmeslöv 44:1 m.fl fastigheter 
i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter har varit 
ute på samråd 2015-09-21 till 2015-11-02 och på granskning under tiden 
2016-04-11 till 2016-05-10 för att ge sakägare, boende, myndigheter med 
flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av 
Samhällsbyggnad i Båstads kommun.  Planen handläggs med standardför-
farande. I detta granskningsutlåtande finns dels sammanfattningar av de 
synpunkter som har lämnats in under både samråd och granskning och dels 
Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Trafikverket 

E.ON Elnät Sverige AB 

TeliaSonera Skanova Access  

Kommunala Pensionärsrådet, 

Myndigheten Samhällsskydd Beredskap samt 

Naturvårdsverket avstår från att erinra sig 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2015-09-11, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen konstaterar att syftet med planen är att utöka byggrätter för 
befintlig bebyggelse. Mark inom planområdet är detaljplanelagt.  
Planområdet omfattas av riksintresse friluftsliv (3 kap MB), rörligt friluftsliv 
och kustzon (4 kap MB). 

Planen handläggs med standardförfarande. 

Vidare skriver de att i samband med planläggningen inträder strandskydd för 
havet med 100 meter och i detaljplanen föreslås skyddet upphävas igen. 
Strandområdet, vilket föreslås planläggas som natur, utgörs av sandstrand 
samt strandskog. I handlingen anges att stranden sköts enlig skötselplan och 
att detaljplaneförslaget inte försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. 
Det hänvisas även till att Länsstyrelsen i sitt beslut den 27 april 2015 om det 

Bilaga 1
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utvidgade strandskyddet inte gjorde några ändringar av strandskyddet för 
det aktuella området. 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen inte har angivit något särskilt skäl 
för att upphäva strandskyddet, och kan inte heller utläsa av handlingarna att 
något av de särskilda skälen skulle vara tillämpbart i detta fall. Länsstyrelsen 
anser att strandområdet har mycket höga värden för strandskyddet och vill 
uppmuntra kommunen att ta ställning till om det skulle vara lämpligt med ett 
utökat strandskydd inom området. Hela det närliggande strandområdet i 
väster omfattas av utökat strandskydd upp till bebyggelsen. Länsstyrelsen 
vill informera om att det beslut som fattades i april 2015 endast berörde 
översyn av det utvidgade strandskyddet, dvs. området mellan 100 och 300 
meter från vattenlinjen. Då strandskyddet för närvarande är upphävt inom 
planområdet har det inte kunnat hanteras i beslutet. Länsstyrelsen vill 
informera om att det är möjligt för kommunen att ändra avgränsning av 
planområdet genom att undanta strandområdet från planläggning. 
Strandskydd kommer då inte att inträda. 

Länsstyrelsen kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap 10 §§ PBL 
om strandskyddet upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

Då länsstyrelsen har synpunkter på planförslaget förutsätts att länsstyrelsen 
underrättas mellan samråd och antagande för granskning enligt 5 kap 18 § 
PBL. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Planområdets avgränsning justerades inför 
granskningen så att strandområdet undantogs från planläggning. 

 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden, meddelar att de är positiva 
till att planförslaget genom utökad byggrätt förbättrar förutsättningarna för 
åretruntboende i ett kollektivtrafiknära läge. 

Kommentar: Synpunkt mottagen.  

 

Lantmäteriet anser att det bör anges att största byggnadsarea är angivet per 
fastighet.  Vidare rekommenderar de också att befintlig bebyggelse inom 
vissa fastigheter delvis ligger inom prickmark. Detta medför att bebyggelsen 
blir planstridig. Lantmäteriet rekommenderar att detaljplanen justeras efter 
befintliga förhållanden. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Planbestämmelsen angående 
byggnadsarea förtydligas. Inför granskningsskedet kompletterades plankartan 
med följande text: ”Bygglovgivna byggnader på ”prickmark” ska betraktas som 
godkänd planavvikelse vid kommande bygglovprövningar.” 

 

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening har inget att erinra gällande 
rubricerat plansamråd (notera att när det gäller gas inom området så svarar 
vår gasavdelning). 
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Våra befintliga kablar ligger förlagda i vägområdena och kabelskåp m.m. är 
också placerade där så vitt vi vet. 

Behöver dessa anläggningar flyttas i framtiden för t.ex. ändrad infart eller 
dylikt så får exploatör/fastighetsägare bekosta detta. 

I samrådshandlingen på sidan 31 under punkten: El, tele, internet bör det stå 
med Södra Hallands Kraft ekonomisk förening. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Planbeskrivningen kompletteras under 
rubriken El, tele, internet - TeliaSonera Skanova Access AB, Bjäre Kraft 
ekonomisk förening och Södra Hallands Kraft ekonomisk förening har 
kabelanläggningar inom planområdet. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder 
som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren. 

Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2015-09-11, har 
inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade 

Ägarna till Hemmeslöv 12:2 påtalar att planområdet är i allt väsentligt 
bebyggt med enplanshus och anser inte att det finns skäl att medge högre 
byggrätt än som motsvarar ett normalt enplanshus. Tomterna är stora nog 
att, med sådan bebyggelse, tillgodose de bostadsbehov som kan föreligga. 

Vad gäller fastigheterna i första raden söder om Maritas väg motsätter de sig 
på det bestämdaste att högre bebyggelse än enplanshus tillåts. Med hänsyn 
till höjdförhållandena skulle högre bebyggelse skapa en för området 
främmande barriär. Höjdskillnaden mellan gatan och tomterna är flera meter. 

I övrigt har de inga synpunkter på planförslaget.  

Kommentar: Synpunkt tillgodoses ej. Högsta tillåtna nockhöjd anges till 8,3 m. 
Vilket innebär att ett 1½-plans hus med brant taklutning alt 2-plans hus med 
flack taklutning är möjligt att uppföra. Nuvarande detaljplan medger en 
byggnadshöjd om 4,0 m och en högsta taklutning om 30 grader. Det innebär att 
desto ”bredare” gaveln är desto högre blir ”nockhöjden”. En övre begränsning 
av nockhöjd finns ej i gällande detaljplan. En högsta nockhöjd om 8,3 m för 
huvudbyggnad bedöms rimlig i området bland annat med hänsyn till både 
befintlig bebyggelse samt miljö och möjlig byggrätt i övriga Hemmeslöv. 
Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 3,6 m. 

 

Ägarna till Hemmeslöv 12:5 påtalar att det inom planområdet finns 
huvudsakligen relativt stora tomter som är bebyggda med enplanshus och 
har bibehållen vegetation med stora tallar och lövträd. Det ger området en 
speciell skogskaraktär.  Det är bra att planen tar fasta på detta och håller på 
att tomterna inte får vara mindre än 900 kvadratmeter. Därför anser de att 
området bör få bibehålla sin karaktär med lägre byggnadshöjd. 

Det finns dessutom en naturföreteelse som inte resten av området har - 
sydöst om Maritas väg ligger Litorinavallen och det gör att alla fastigheter på 
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sydöstra sidan ligger högre än vägen, upp till 2,5 - 3 meter högre. Om någon 
skulle vilja bygga ett 2-våningshus med platt tak, kommer det att torna upp 
sig som ett 3- våningshus, sett från Maritas väg. Det skulle vara högst 
olämpligt, anser de. 

På fastigheten Hemmeslöv 12:1 har en delning illustrerats, men den 
fastigheten går inte att dela. Den är mindre än 1800 kvadratmeter och 
dessutom har den befintliga byggnaden byggts till med ett garage, vilket inte 
finns med på plankartan. För övrigt ett av områdets äldsta hus och mycket 
vackert. 

På fastigheten Hemmeslöv 23:1 finns däremot möjlighet att bygga en 
huvudbyggnad. En förväxling har kanske skett. 

Kommentar: Illustrationskartan justeras enligt ovanstående yttrande. I övrig 
se föregående kommentarer. 

 

Ägarna till Hemmeslöv 24:5 påtalar att deras nybyggnation färdigställdes 
under 2013, belägen inom det aktuella planområdet. Byggnationen föregicks 
av mycket funderande och diskussioner med kommunen om gällande 
detaljplans reglering av byggrätten. Under processens gång påtalade vi för 
såväl politiker som tjänstemän hur föråldrad planen upplevdes av dem som 
planerar att bosätta sig permanent i området. Gällande plan har som ett av 
sina huvudsyften att säkerställa breda stråk (pricka mark) på fastigheterna 
utmed gatorna. Detta ska bevara en skogslik miljö och garantera 
biluppställning på prickad mark. Idag upplevs undantagen från planen som 
många. Det gäller utfarter, byggnadshöjder, byggnads belägenhet på 
fastigheten mm. Irritationen bland fastighetsägarna på det som upplevs som 
orättvis behandling i samband med bygglov är inte ringa. Det är därför 
positivt att planen moderniseras. 

Det är inte många fastigheter inom planområdet som numera är obebyggda 
och områdets karaktär med relativt stora skogstomter kommer att bestå. 
Under de senaste åren har på vår gata eller i dess omedelbara närhet 5 
nybyggnationer och 1 större komplettering av befintlig byggnad skett och 
ständigt renoveras äldre byggnader. Det om något visar intresset för 
området. Byggnationen har i sig ändrat områdets karaktär oavsett vad som 
anges i planen. Förändringen från små enkla fritidshus till eleganta, 
funktionella året runt hus av absolut bästa kvalitet, inte minst ur 
energisynpunkt, har gått snabbt och planprocessen har inte riktigt hängt 
med. Nu gällande plan är föråldrad. 

Det är positivt att byggrätten ökar till 250 kvm, varav en del ska vara 
komplementbyggnad. Förändring av byggnadshöjd möjliggör också den 
annan typ av bebyggelse. Vi saknar däremot en diskussion i planen om 
motiven för att lämna den prickade marken oförändrad. Utan att på något 
sätt förändra områdets karaktär, men göra fastigheterna än mer lämpade för 
året runt boende, kunde den prickade marken minskas med 1-1,5 meter. Det 
estetiska och naturupplevelsen av området skulle med en sådan förändring 
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inte ändra området nämnvärt, inte heller skulle det påverka trafiksituationen 
i någon högre grad. Däremot skulle huvudbyggnadens placering på 
fastigheten kunna bli än mer optimal, vilket inte minst gäller för 
hörntomterna. Om planförfattaren inte vill ändra storleken på den prickade 
marken utmed huvudgatorna borde man överväga att ändra för alla de små 
tvärgatorna i området. 

Med undantag av förändring av den prickade marken enligt ovan, tillstyrker 
vi planförslaget 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses ej. Syftet med att låta ”prickmarken” vara 
oförändrad är bland annat att behålla siktstråken längs gatorna. Dessutom 
möjliggör prickmarken (om 6 m), där det inte råder utfartsförbud, att en bil 
kan parkeras framför t ex ett garage. Alla fastigheter inom Hemmeslöv 
omfattas av en 6 m bred eller ännu bredare prickmarksremsa mot gatumark. 
Tomterna inom planområdet bedöms vara av den storleken (både enligt 
nuvarande och föreslagna detaljplan) att det finns goda möjligheter att placera 
byggnader inom ”oprickad mark”.  
 

Ägaren till Hemmeslöv 37:6 påtalar att det i avsnittet Planförslag under 
rubriken Gator och trafik på sidan 26 anförs: Gatorna är mellan 5 och 8 m 
breda, asfalterade och har gatubelysning. 

Uppgiften om att det finns gatubelysning inom området är i huvudsak oriktig. 
Gatubelysning finns endast på Älvsborgsvägen, Maritas väg, Pilvägen och 
Korsvägen (delen söder om Älvsborgsvägen). Vidare finns gatubelysning på 
Måsvägen som gränsar mot planområdet men inte synes ingå i detta. 

Vägföreningen har under en följd av år, med delfinansiering från kommunen, 
byggt ut gatubelysningen med prioritering av de gator där det funnits 
helårsboende. Det nu aktuella planområdet torde vara det sista som återstår. 
Det har emellertid upplysts att denna utbyggnad kan komma att dröja 
eftersom kommunen inte anser sig kunna bidra till finansieringen för 
närvarande. 

Uppgifterna bör givetvis ändras så att de blir rättvisande. Vidare synes 
avsnittet Genomförande påverkas av att gatubelysning saknas. Där anförs 
under rubriken Organisatoriska frågor, underrubrik Ansvarsfördelning och 
huvudmannaskap på sidan 30: Området är redan utbyggt avseende vägar och 
huvudmannaskap. Under rubriken tekniska frågor, underrubrik Allmän 
platsmark anförs på sidan 31: Gator inom allmän platsmark är redan utbyggt. 
Det förfaller sannolikt att avsaknaden av den gatubelysning som antagits 
finnas är ägnad att föranleda ytterligare överväganden. Det framstår som 
otänkbart att i synnerhet mindre barn skulle behöva gå till och från 
skolbussen i totalt mörker. 

Slutligen kan påpekas att Maritas väg på kartan på sidan 8 oriktigt betecknats 
som Marits väg. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. Planbeskrivningen förtydligades inför 
granskningsskedet med att ”gatubelysning finns längs Älvsborgsvägen, Maritas 
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väg, Pilvägen samt delvis Korsvägen. En eventuell utbyggnad av 
gatubelysningen inom planområdet sker i samråd och överenskommelse mellan 
Eskilstorps Hemmeslövs Vägförening och Båstads kommun, Teknik & Service.” 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2016-03-15, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen hade i samrådet synpunkter angående strandskydd som 
inträder vid planläggning, och föreslog att planområdet minskades till att inte 
omfatta strandskyddad mark. Länsstyrelsen noterar att en sådan ändring nu 
är gjord. 

Länsstyrelsen har ingen ytterligare erinran. 

Kommentar: Synpunkt mottagen 

Synpunkter på granskningshandlingen, daterad 2016-03-15, 
har inkommit från följande sakägare och andra 
besvärsberättigade 

Ägaren till Hemmeslöv 34:10 skriver att: -När jag läser planförslaget ser jag 
inget som säkerställer att skogen i området skyddas. 

Alltför många fastighetsägare tar ner träd i väldigt stor omfattning vilket 
förändrar områdets karaktär till det sämre. Planförslaget att utöka 
byggrätten riskerar att på sikt förvärra denna utveckling. 

Jag anser att skogen i Hemmeslövsområdet har ett stort miljövärde och 
därför bör Kommun och Länsstyrelse försvåra för fastighetsägare att 
kalhugga sina tomter. De som inte tycker om skogen kan lämpligen flytta till 
områden utan skog istället för att förstöra områdets karaktär. I samband med 
att bygglov söks borde fastighetsägaren garantera att ett lämpligt antal träd 
lämnas orörda! 

Jag vill slutligen påpeka att i aktuellt planområde finns en livfull 
Fladdermuskoloni på över 100 djur. Denna koloni vill precis som 
undertecknad ha en fortsatt bra skogsmiljö i planområdet. 

Mina synpunkter kan sammanfattas till att skogen i planområdet behöver ett 
kraftfullt skydd mot avverkning.  

Kommentar: Synpunkter är mottagna. Skötselansvaret för naturmarken inom 
planområdet delas av Eskilstorp och Hemmeslöv vägförening; GA:20 och 
Båstads kommun. GA:20 ansvarar för t ex stigar inom naturmarken och 
Båstads kommun ansvarar för skogsbeståndet. Skogen inom planområdet 
omfattas av en ”Skogsbruksplan, 2011-2020” som är framtagen januari 2011. 
Kommunen följer planen så att "skogen" blir bevarad. Ingen skog gynnas av att 
bara stå för fäfot (dvs vanskötas) i och med att det är inom detaljplanemark då 
husen ligger tätt inpå, träden blir smala och höga, och knäcks lättare, samt att 
det blir fler rotvältor. 
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Kommunen återplanterar tall på den mark som har blivit gles, eller där 
återväxten ser skral ut. 

När det gäller avverkning av träd på egen tomt styr inte detaljplanen vilka träd 
som ska vara kvar eller ej. Enstaka träd inom de privata fastigheterna bedöms 
inte vara av sådant värde att det ska krävas marklov för avverkning. 

Fladdermöss i Sverige är skyddade enligt artskyddsförordningen (§4). 
Fladdermössen är även skyddade av den europeiska konventionen Eurobats. 
Den omfattar skydd även av fladdermössens boplatser och viktigaste 
jaktrevierer. Båstads kommun följer dessa förordningar sätter bl a upp holkar 
så att de kan få en boplats om de inte kan hitta det naturligt. 

 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningen 

Inkomna synpunkter medför inga revideringar av planförslaget frånsett små 
redaktionella justeringar såsom t ex text under rubriken ”Efter samråds- och 
granskningsskede” samt omdöpning av planhandlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling”. 

 

Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 

Trafikverket 
E.ON Elnät Sverige AB 
TeliaSonera Skanova Access  
Kommunala Pensionärsrådet 
Naturvårdsverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Lantmäteriet 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 12:2 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 12:5 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 24:5 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 37:6 
som yttrat sig under samråd 2015 
 
samt  
Trafikverket 
E.ON Elnät Sverige AB 
Naturvårdsverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Lantmäteriet 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 34:10 
Myndighet Samhällsskydd Beredskap 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2016 
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Underrättelse efter antagandet sänds till 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Trafikverket 
E.ON Elnät Sverige AB 
TeliaSonera Skanova Access  
Kommunala Pensionärsrådet 
Naturvårdsverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Lantmäteriet 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 12:2 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 12:5 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 24:5 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 37:6 
som yttrat sig under samrådet 2015 
 
samt 
Trafikverket 
E.ON Elnät Sverige AB 
Naturvårdsverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Lantmäteriet 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 34:10 
Myndighet Samhällsskydd Beredskap 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2016 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 

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 kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till 
följande: 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 12:2 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 12:5 
Ägarna till Hemmeslöv 24:5 
Ägaren till Hemmeslöv 34:10 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i detta 
granskningsutlåtande, daterat 2016-08-10. 

 

 

Båstad 2016-08-10 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Antagandehandling 2016-08-10
                       del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter i Hemmeslöv

PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B15-249

Detaljplanen består av:
•	 Plankarta med planbestämmelser, 2016-08-10
•	 Illustrationskarta, 2016-08-10
•	 Planbeskrivning, 2016-08-10 (denna handling)
•	 Granskningsutlåtande, 2016-08-10
•	 Fastighetsförteckning, 2016-01-22
•	 Grundkarta (utgör underlag till plankartan), juni 2016

öl a de ha dli gar i g r s  i re det h s tillg gliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
•	 Behovsbedömning, 2015-05-18
•	 Principutredning för dagvattenhantering inom del av Hemmes-

löv, VBB Viak, Sweco, 2000-12-15
•	 Dagvattenutredning Hemmeslöv, rapport, KM Bygg & Anlägg-

ning AB, 2000-12-15
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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. 

En	detaljplan	består	av	flera	dokument.	De	finns	listade	på	sidan	2.	Detta	dokument	är	planbeskriv-
ningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, 
samt	vilka	förutsättningar	som	finns	på	platsen.	I	planbeskrivningen	beskrivs	och	motiveras	också	
planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genom-
föras	och	vilka	konsekvenser	det	får.	I	Plan-	och	bygglagen	(PBL)	finns	bestämmelser	om	hur	det	ska	
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning.

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an-
nonserar i 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 skrift-
liga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett gransknings-
utlåtande efter granskningsskedet.

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

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

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

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

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Båstad

Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

Planområdets läge och storlek
Planområdet omfattar cirka 14,3 ha, (143 000 m2) och är lokaliserat mitt i Hemmeslöv (cirka 2,5 
km öst om Båstad centrum). Området gränsar i väster mot havet och i norr, öster samt söder mot 
befintlig bebyggelse.

Syftet	med	detaljplanen	för	del	av	Hemmeslöv	44:1	m.fl.	fastigheter	är	att	planlägga	befintlig	bebyg-
gelse och på så sätt förbättra förutsättningarna för åretruntbostäder samt anpassa till höjda krav för 
fritidsbebyggelse bl a genom att tillskapa större byggrätter. All mark inom planområdet är redan i 
dagsläget detaljplanelagt och planförslaget medför inga förändringar i förhållande till gällande de-
taljplan vad gäller gränsen mellan kvartersmark och allmän platsmark.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheterna inom planområdet är till största del i privat ägo. Fastigheten Hemmeslöv 44:1 som 
är NATUR och GATU-mark ägs av Båstads kommun. Se även fastighetsförteckning.
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Hemmeslöv är ett område som till stor del består av småskalig fritidshusbebyggelse. På grund av 
en ökad efterfrågan om att få bygga till befintliga fritidshus och göra dem till exempel mer anpas-
sade för ett stadigvarande boende beslutade Kommunstyrelsen 2003-05-21, §135 att ge Miljö- och 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till underlag för beslut om planändringar 
i Hemmeslövsområdet.

Området studerades beträffande bebyggelse, topografi i relation till bland annat befintliga de-
taljplaner (från 1940/-60-talet). Det resulterade i att Kommunstyrelsen gav före detta Miljö-  och  
stadsarkitektkontoret  i  uppdrag 2004-12-01 § 223 att upprätta förslag till ändringar av detalj-
planer i Hemmeslöv i olika etapper. I avvaktan på de nya detaljplanerna antog Samhällsbygg-
nadsnämnden (f.d miljö- och byggnadsnämnden) 2005-05-23, §163 riktlinjer för handläggning av 
bygglov i avvaktan på översyn av detaljplanebestämmelser inom Hemmeslövområdet. 2008-09-29, 

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE
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del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter i Hemmeslöv

§171 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att efter hörande av granne medge mindre avvikelse 
från detaljplanens bestämmelser (om avvikelsen överensstämmer med riktlinjer för bygglov) i av-
vaktan på att översyn av detaljplanebestämmelser inom Hemmeslövsområdet, under förutsättning 
att tomtplatsen är större än 800 m2.

Planarbete påbörjades och under perioden 2005-2009 omarbetades detaljplaner för Hemmes-
lövsområdet i 3 olika etapper.

Inom ramen av kommunstyrelsens uppdrag 2004 återstår nu en (1) etapp (detaljplan 847 från 
1960-talet) för omarbetning. Planarbetet med denna etapp (4) har på grund av prioritering, av 
exempelvis andra mer samhällsviktiga detaljplaner, fått avvakta. Samhällsbyggnad står nu inför en 
möjlighet att återuppta och fullfölja kommunstyrelsen beslut, enligt 2004-12-01 §223, att arbeta 
om detaljplanerna i Hemmeslövsområdet.

Lagstiftningen (PBL 2010:900) som reglerar planprocessen för detaljplaner har reviderats och 
trädde ikraft 2015-01-01 (PBL2013/14 CU:31). För att samhällsbyggnad ska kunna hantera denna 
detaljplan enligt den nya förenklade planprocessen har ett politiskt beslut tagits om att upprätta 
detaljplanen för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter i Hemmeslöv (KS 2015-04-15 §128).

För att fullfölja Kommunstyrelsens beslut 2004-12-01 återstår nu en sista etapp i Hemmeslövsom-
rådet för översyn av befintlig byggrätt.

Syftet med att ändra detaljplanen är att ompröva byggrätten inom planområdet för att på så sätt 
möjliggöra t ex en utbyggnad av ett fritidshus anpassat till en mer stadigvarande vistelse / perma-
nentboende.

Efter samråds- och granskningsskede
Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2015-09-21 till 2015-11-02. Då planförsla-
get drivs enligt ”Standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och 
granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen (se granskningsutlåtande da-
terat 2016-08-10). Någon samrådsredogörelse gjordes således inte. Dock beaktades inkomna syn-
punkter under samrådet och tillgodosågs i möjligaste mån i granskningsförslaget som var utställt 
för granskning under tiden 2016-04-11 till 2016-05-10.

Bland annat minskades planområdet och omfattar inte längre strand och strandskog väster om 
befintlig bebyggelse. Dessutom förtydligades planbestämmelserna bland annat avseende utform-
ning, placering av byggnader och minsta tomtstorlek. Även planbeskrivningen förtydligades med 
anledning av inkomna frågor och synpunkter under samrådet angående bland annat prickmark 
och belysning i området.

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett några justeringar av planförslaget 
inför antagandet förutom ovanstående text samt av redaktionell art, t ex omdöpning av ”gransk-
ningshandling” till ”antagandehandling”
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                       del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter i Hemmeslöv

Planbesked	för	del	av	Hemmeslöv	44:1	m.fl.	fastigheter	i	Hemmeslöv	beviljades	av	Kommunstyrel-
sen 2015-04-15 § 128. 

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som	befintlig	bebyggelse	och	skog/natur.

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
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del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter i Hemmeslöv

Detaljplan
För planområdet gäller idag byggnadsplan (detaljplan) 847, som vann laga kraft 1969-04-18. Planen 
har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”Bostadsända-
mål”, ”Park eller plantering” samt ”Vägmark”. 

Utdrag ur  Detaljplan 847, laga kraft 1969-04-18

113§-förordnande
Allmän platsmark inom planområdet omfattas av 113§-förordnande enligt beslut av Länsstyrelsen i 
samband med att detaljplanen vann laga kraft. 113 §-förordnanden förekommer ofta i ”äldre detalj-
planer” för fritidshusområden med enskilt huvudmannaskap. Planerna, så kallade byggnadsplaner, 
tillkom vanligen på tidigare obebyggda jordbruks- eller skogsfastigheter. När byggnadsplanen upp-
rättades lades området närmast fritidshustomterna ut som så kallad allmän platsmark (det vill säga 
vägar, parkmark och liknande områden) som skulle tillgodose gemensamma behov. Enskilt huvud-
mannaskap innebär att det inte är kommunen som har ansvaret för den allmänna platsen.
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                       del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter i Hemmeslöv

Förordnandet	säkerställde	att	de	som	köpte	tomterna	fick	rätt	att	nyttja	den	allmänna	platsmarken	
utan ersättning samtidigt som den ursprungliga ägaren ofta hade kvar äganderätten till området. 
Även om den allmänna platsmarken senare har överlåtits till en samfällighets- eller vägförening så 
fortsätter förordnandet att gälla.

Motsvarande	bestämmelser	om	skyldighet	att	utan	ersättning	avstå	eller	upplåta	mark	 finns	ock-
så i plan- och bygglagen (PBL), även om det tillämpas relativt sällan. I stället bildas vanligen en 
gemensamhets anläggning för förvaltning av den allmänna platsen och en samfällighetsförening där 
de fastigheter som har del i gemensamhetsanläggningen ingår. 

113 §-förordnande gäller tills dess att det ändras eller upphävs. För att kunna planlägga allmän plats-
mark med ett §113-förordnande som kvartersmark för bebyggelse måste enligt gällande regler kom-
munen begära att förordnandet ska upphävas hos länsstyrelsen. 

Då ingen förändring av allmän platsmark respektive kvartersmark inom planområdet kommer att 
ske behöver 113§ -förordnandet ej upphävas. Alla 113§-förordnandet i Sverige kommer att upphöra 
gälla vid utgången av 2018 enligt övergångsbestämmelserna punkt 4 (SFS2014:900) som gäller för 
PBL 6:3 och 6:4.

Kulturmiljöstråk, kulturmiljöprogram
Planområdet ingår i det som kallas ”Kulturmiljöstråk” i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 
2007. Stråket kallas även Per Albin-linjen, vilket syftar på den befästningslinje som uppfördes längs 
den sydsvenska kusten under andra världskriget. Planområdet bedöms vara förenligt med kultur-
miljöprogrammet eftersom inga värn eller försvarsbefästningar påverkas.

Kulturmiljöstråk (samt Särskilt värdefulla kulturmiljöer) enligt Länsstyrelsens bedömning

Planområdet
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del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter i Hemmeslöv

126Del II
Antagandehandling

Biologisk mångfald finns även inne i tätorterna såsom
parkmiljöer, alléer och kyrkogårdar men  största
delen av bebyggelsen i kommunen består av
friliggande hus där de tillhörande trädgårdarna tillför
biologiska värden.

Natur- och kulturvärden sammanfaller ofta, t.ex. är
ägo- och sockengränser ofta synliga som sten-
gärden, fägator, kyrkvägar m.m. och bildar stommen
i odlingslandskapets grönstruktur. Många artrika
miljöer är direkt beroende och präglade av  kultur-
miljöer.

Det pågår sedan mitten på 1990-talet landskaps-
vårdande projekt där man med hjälp av bidrag, från
bland annat EU, kan bibehålla betesdrift och andra
skötseltraditioner i skyddsvärda naturområden som
annars kommer att växa igen om hävden upphör.
Det ger också markägare möjlighet att hålla ett antal
betesdjur för att vårda egna eller andras marker samt
bibehålla traditionen med djurdrift inom lantbruks-
företagen. Nationella ersättningar utgår även för
arbetet med äldre husdjursraser, äldre nöt-, får-,
svin-, häst- och getraser som är präglade på
näringsfattiga marker och därför utmärkta att bedriva
vård av skyddsvärda ängs- och betesmarker med.

Det småskaliga landskapet har en relativt god
grönstruktur. Behovet av att binda samman
områdena är störst utifrån kommuninvånarnas
perspektiv där vi vill kunna röra oss ute i naturen

Grönstrukturen idag

Stommen i kommunens grönstruktur sammanfaller
med befintliga reservat, Natura 2000-områden,
regionala intresseområden i ”Från Bjäre till
Österlen” och lokala naturvårdsintressen som finns
redovisade i kommunens naturvårds-program.
Bjärehalvön är ett småskaligt landskap där
stengärden, bäckar och vegetation längs vägar och
ägogränser binder samman de viktiga kärnområdena
för biologisk mångfald. Kommunens mål är att denna
landskapstyp ska fortsätta brukas och vårdas på
ett sådant sätt att värdena består. Genom att skapa
skyddszoner så kallade beträdor längs bäckarna
samt i övrigt binda samman de kärnområden av
skyddsvärd natur som finns med vägrenar, alléer,
vegetation i ägogränser m.m. kan nätet av grön
infrastruktur förfinas.

Karta över viktiga gröna områden i komunen.

Naturvårdsprogram
Ett	mindre	område,	i	väst	mellan	havet	och	befintlig	bebyggelse,	utanför	planområdet	ingår	i	Båstads	
kommuns Naturvårdsprogram (akt 2007).

Värdefulla naturområden i Båstads kommun, utdrag ur ÖP08

Miljöprogram
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar ener-
gianvändning.	Planförslaget	möjliggör	förtätning	i	befintligt	bostadsområde	och	det	i	sin	tur	medver-
kar till en hållbar utveckling och hushållning av mark.

Planområdet
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och 
kustzonen, eftersom planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget 
av	bebyggelse	och	naturmark.	Stöd	för	bostadsbebyggelse	finns	i	Båstads	kommuns	översiktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksin-
tresse för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då 
det endast omfattar tomtmark som redan är ianspråktagen för bebyggelse samt park- /plantering 
och vägmark.

Miljökvalitetsmål
Båstads kommun har valt att arbeta med fem övergripande områden i vilka de 16 nationella miljö-
kvalitetsmålen kan sorteras in. I de fem områdena ingår mål som är av stor vikt för Båstads kommun. 
Detaljplanen bedöms överensstämma med kommunens miljöstrategi.

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	finns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Dessa	formuleras	på	olika	
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar	och	vattendrag)	finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	
finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	är	att	alla	vattenförekomster	
ska uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det 
blir	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	finns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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