
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-03-01 

Datum: Onsdagen den 1 mars 2017 

Tid och plats: Kl. 09:00, Astrakanen 

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

Upprop 

1. Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-
01

Daniel Kling KS au 3 

2. Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-01

Daniel Kling KS au 4 

3. Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
03-01

Daniel Kling KS au 5 

4. Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01

A) 13:00. Information angående Svenstad. NSR:s VD Kim Olsson.

B) Information angående kostnad för sophantering. NSR:s VD Kim
Olsson.

C) Information angående förslag till nytt aktieägaravtal för NSR.
Ekonom Elisabet Edner.

D) Information angående kollektivtrafiken i kommunen. Trafik- och
gatuingenjör Andreas Jansson.

E) Information angående samverkansprojekt kusterosion m.m.
Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström.

F) information angående OVK-besiktningar. Fastighetsstrateg Sofia
Boivie.

G) Information angående reinvesteringar/underhållsåtgärder.
Fastighetsstrateg Sofia Boivie och Båstadhem.

H) Avstämning angående arrendefrågan i Torekovs hamn. Teknik- 
och servicechef Jan Bernhardsson.

Daniel Kling KS au 6 

Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 

5. Detaljplan för Slammarp 64:3 m.fl. - Begäran om planbesked Henrik Eliasson KS 7-11

6. Detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie - Beslut om
granskning

Camilla Nermark KS 12-54

Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

7. Inriktningsdokument för Förslöv - Beslut om samråd Emma Johansson KS 55-173



Båstads kommun 
Datum 

2017-02-22 
 

 
Sida 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

8.  Fullskaleexperiment i Båstads hamn Emma Johansson KS 174-176 

9.  Bevattningsförbud i Båstads kommun Fredrik Jönsson KS 177 

10.  Överenskommelse om fastighetsreglering - Ängstorps reningsverk Fredrik Jönsson KS 178-183 

11.  Svar på granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp Fredrik Jönsson KS 184-199 

12.  Svar på granskning av kommunstyrelsens verksamhet inom teknik 
och service 

Jan Bernhardsson KS 200-225 

13.  Framkomlighet för linjetrafik längs med Köpmansgatan Andreas Jansson KS 226-233 

14.  Linbastua i Förslöv Sven-Inge Granlund KS 234-237 

15.  Svar på medborgarförslag - Ridväg på gamla järnvägsrälsen mellan 
Grevie och Båstad 

Ingemar Lundström KF 238-245 

16.  Svar på medborgarförslag - Kombinerad gång-, cykel- och ridväg på 
gamla banvallen 

Ingemar Lundström KF 246-250 

17.  Svar på medborgarförslag - Framtida användning av den nedlagda 
järnvägsbanan 

Ingemar Lundström KF 251-257 

18.  Namnsättning av nytt bostadsområde i Östra Karup Helene Steinlein KS 258 

19.  Svar på motion - Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017 Emma Pihl KF 259-261 

20.  Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun Emma Pihl KF 262-273 

21.  Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och 
driftsprojekt från 2016 till 2017 

Johan Lindén KF 274-292 

22.  Uppföljning av intern kontroll 2016 för kommunstyrelsen Johan Lindén KS 293-297 

23.  Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad lokalanvändning Johan Lindén KF 298-299 

24.  Nyregistrering av kommunnamn Elin Ax KF 300-301 

25.  Delegation att träffa överenskommelse om förlikning Elin Ax KS 302-317 

26.  Revidering av kommunikationspolicy för Båstads kommun Birgitta Sjöberg KF 318-320 

27.  Svar på granskning av ärendeberedningen i kommunstyrelsen, vård- 
och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 

Katarina Pelin KS 321-337 

28.  Nytt ärende: Fontänhuset Jan Bernhardsson KS au - 

29.  Nytt ärende: Fastigheten Plommonet  Jan Bernhardsson KS au - 

Båstad den 22 februari 2017 

Bo Wendt  
Ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 
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Datum: 2017-02-22 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000027/2017 – 903 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  

Samråd har skett med: 
-- 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringsper-
sonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, 
blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Christer de la Motte (M).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C).

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 7 mars kl. 16:00.

Båstad 2017-02-22 

Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-02-22 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000028/2017 – 903 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas.    
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.    
 
 
 
Båstad 2017-02-22 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-02-22 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000029/2017 – 903 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde besluta att 
ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde.   
 
 
 
Båstad 2017-02-22 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-02-22 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000031/2017 – 900 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01 
 
 
A) 13:00. Information angående Svenstad. NSR:s VD Kim Olsson. 
 
B) Information angående kostnad för sophantering. NSR:s VD Kim Olsson. 
 
C) Information angående förslag till nytt aktieägaravtal för NSR. Ekonom Elisabet Edner. 
 
D) Information angående kollektivtrafiken i kommunen. Trafik- och gatuingenjör Andreas 
Jansson. 
 
E) Information angående samverkansprojekt kusterosion m.m. Projekt- och 
utredningsingenjör Ingemar Lundström.   
 
F) information angående OVK-besiktningar. Fastighetsstrateg Sofia Boivie. 
 
G) Information angående reinvesteringar/underhållsåtgärder. Fastighetsstrateg Sofia Boivie 
och Båstadhem.  
 
H) Avstämning angående arrendefrågan i Torekovs hamn. Teknik- och servicechef Jan 
Bernhardsson.   
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Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: KS 000155/2017 – 315 (B17-171) 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Plan (Carina Ericsson) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Ansökan om planbesked 
Bilaga 2. Situationsplan   
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef, Olof Selldén, Planchef, Roger Larsson, Stadsarkitekt 
 

 
Detaljplan för Slammarp 64:3 m.fl. - Begäran om planbesked 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem har 2017-02-15 inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheterna 
Slammarp 64:3 och 64:4 (Sandbäcksvägen 2 och 4 B-G i Förslöv), se bilaga 1. Anledningen till 
planbeskedet är att befintliga lägenheter är i stort behov av renovering och enligt Båstadhems 
analys är det bättre att riva och bygga nytt då det i 24 st av lägenheterna finns blåbetong. 
Båstadhem har löst det akuta behovet att få ner becquerelvärdet till under 200 genom ny 
ventilation men ytterligare renoveringar behövs. Eftersom befintliga byggnader fortfarande 
kommer ha kvar radon är det bättre att ersätta byggnaderna med nya som dessutom uppfyller 
dagens krav på bl.a. tillgänglighet.   
 
Bakgrund 
Fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4 är tillsammans 15000 m2 stora och är belägna vid ICA-
butiken i ett läge som har pekats ut som en centrumnod i Förslöv. Platsen utgör ett perfekt läge 
för förtätning varför en byggnation på höjden är motiverat, tanken är dessutom att befintliga 
hyresgäster ska kunna bo kvar inom fastigheterna både under och efter byggnationen. Med 
anledning av detta föreslås att det första huset byggs i 4-6 våningar. Boende kan därefter 
flyttas över till detta hus innan de andra husen byggs. Dessa består av 3 st lamellhus i vardera 3 
våningar samt ett punkthus i 5 våningar där den översta våningen ska vara indragen. I bilaga 2 
redovisas önskad utformning och placeringar av nya byggnader inom fastigheterna, enligt 
förslaget kan planen bidra till att totalt 89 lägenheter byggs. Den slutgiltiga utformningen 
fastställs i detaljplanen.  
 
Aktuellt 
Båstad kommuns översiktsplan, ÖP08, anger området som befintlig bebyggelse där delen 
närmast Sandbäcksvägen är utpekad för centrum/handel. Den del av bebyggelsen som 
placeras närmast Sandbäcksvägen kan utformas med verksamhetslokal i bottenvåningen för 
att på så sätt framhäva och dra nytta av centrumnoden ännu mer.  
 
Den nu gällande detaljplanen (828) anger ”BS II” – Område för bostadsändamål, 
sammanbyggda hus där byggnaderna får uppföras i två våningar. Byggrätterna inom 
fastigheterna är väldigt begränsade då redan befintliga hus delvis är uppförda med avvikelse 
från detaljplanen. För att genomföra den tänkta byggnationen behöver därför en ny detaljplan 
tas fram.  
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Ortofoto över bebyggelsen idag i förhållande till gällande detaljplan, den rödstreckade linjen markerar 
fastighetsgränserna för Slammarp 64:3 och 64:4. 

 
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 2 § har den som avser att vidta en åtgärd som kan 
förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs rätt att få veta om kommunen avser att 
påbörja ett sådant planarbete. Enligt PBL 5 kap. 5 § ska det i planbeskedet framgå om 
kommunen avser att inleda en planläggning.  
 
Övervägande/framtid 
Ett positivt planbesked följt av detaljplan och byggnation kommer leda till bättre hälsa för de 
boende i nya radonskyddade byggnader som utformas tillgängliga enligt gällande lagar och 
förordningar. Området är beläget på en plats som är utpekad som en centrumnod i Förslöv 
vilket således gör platsen till ett utmärkt läge för förtätning.  
 

Ekonomi 
Planbesked och detaljplan bekostas av Båstadhem.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Projektet bidrar till att kommunens miljömål kan uppnås då byggnationen sker som ett 
förtätningsprojekt i ett läge med goda möjligheter till gång-, cykel- och kollektivtrafik. Vidare 
uppfyller projektet miljömålen bl.a. genom att bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, 
miljöanpassad och tillgänglig för alla. I praktiken innebär detta att befintliga byggnader rivs 
och nya uppförs vilket är positivt för miljön då nya byggnader kan uppföras radonskyddade.  
 
Kommunen bedömer att miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas, detta 
kommer samrådas med länsstyrelsen under planprocessen.  
 
Ställningstagande 
Föreslagna förändringar stämmer överens med översiktsplanens intentioner och kommunens 
mål. Mot bakgrund av detta föreslås att detaljplan upprättas för Slammarp 64:3 m.fl. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
1. Förslag till detaljplan för Slammarp 64:3 m.fl. får upprättas samt att samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
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3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i kommunens prioriteringslista. 
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ej behöver upprättas.    
 
 
 
Båstad 2017-02-20 
 
 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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iJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 6Lt:) oc.~ 6 L(;L( 
Slammarp 6fJ:3 och Slammarp ~ 
Utdelningsadress (gata, box etc) 

Ansökan om planbesked 

Sandbäcksvägen 2 och 4 B,C,D,E,F o G I Postnummer 

26972 I Pastor! 

Förslöv 

Sökande 
Efternamn Förnamn 

Båstadhem AB 
Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort 

Fridhemsvägen 7 A 26922 Båstad 
Telefon bostaden (även riktnr) E-post 

2017 -02- 1 5 
Dnr .... !J.( 1: ... ~. /.1.:/. ... 
•···················· .. ···· ·· ········ 

I Organisations-/Personnummer 

556527-7059 

0431 - 750 30 
I Mobiltelefon 

0708-732618 robert.falk@bastadhem.se 

Fastighetsägare 
Efternamn Förnamn I Personnummer 

Båstadhem AB 556527-7059 
Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort 

Fridhemsvägen 7 A 269 22 Båstad 
Telefon bostaden (även riktnr) I Mobiltelefon E-post 

0431 - 75034 

Beskrivning av ärendet (typ av projekt): 

Anledningen till att Båstadhem söker ett planbesked är att våra båda fastigheter är i stort behov av renovering 
och att vår analys visar att det är bättre att riva och bygga nytt. En del av den analysen bygger på att det i 24 lgh 
finns blåbetong och att det är fel att "bygga in blåbetongen". Vi har med omfattande åtgärder fått ner 
bequerelvärdena till under 200 men det är fel att ha kvar strålmtrl i fastigheten. 

Vi kommer att behöva riva och bygga nytt succesivt. Vi vill utnyttja den fina tomtens läge och ny bygga något på 
höjden varför byggnationen föreslås göras i intervallet 3 - 6 våningar. Ska man kunna riva primärt radonhusen 
måste vi ha någonstans dit hyresgästerna kan flytta. Det är därför vi föreslår att ett hus f'ar byggas så högt som 6 
våningar så att man kan genomföra rivningen som en sammanhängande åtgärd. Resten av byggnationen kan 
genomföras under en längre period om flera flera år. 

Undertecknad har tillsammans med vår arkitekt Jonas Torle, Tengboms haft några möten med personal på Båstads 
kommuns Samhällsbyggnadsavdelning innan denna ansökan om planbesked inges. 

Undertecknad har förankrat begäran i Båstadhems styrelse. 

Avgift för detta planbesked betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 
Datum 

lort 
2017-02-15 Båstad 

Un~ 
--:7_ ~ J/ ,.--· ( 

Namnförtydligande 

Robert Falk 

OBS! Glöm inte att bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget! 
Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
Postadress: 269 80 BÄST AD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (VX) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Datum: 2017-02-17 
Handläggare: Camilla Nermark 
Dnr: KS 000968/2016 – 315 (B2016-677) 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Mårten Nilsson, Teknik & Service, Fredrik Jönsson, Teknik & Service, Carina Ericsson, 
Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Planbeskrivning, daterad 2017-02-17 
Bilaga 2. Plankarta, daterad 2017-02-17 
Bilaga 3. Illustrationskarta, daterad 2017-02-17   
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, Kristina Bell, t.f. planchef/översiktsplanerare, Naim 
Berisha, bygglovhandläggare, Roger Larsson, stadsarkitekt, Mårten Nilsson, 
exploateringsingenjör 
 

 
Detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie – Beslut om granskning  
 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Grevie, se nedanstående bild, och avgränsas av Märgelvägen i 
söder, Skolgatan i öster, Solhemsvägen i väster samt befintlig bostadsbebyggelse i norr. 

 
 
Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt i fastigheten. 
Skadorna var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att verksamheten skulle fortsätta 
använda lokalerna och eleverna flyttade till Västra Karup skola där de sedan dess har haft både 
skol- och fritidshemsverksamhet. 
 

Planområ
det 

ICA 

Lindab 

Gimlevägen 
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Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14, §257, att riva Backaskolan alternativt sälja 
fastigheten med krav på rivning. 
 
På fastigheten Hålarp 4:58, där Backabyns förskola är belägen, bedrivs i dagsläget 
förskoleverksamhet. Några politiska beslut är i skrivande stund ej tagna om och när förskolan 
ska flyttas. Det som däremot är konstaterat är att verksamheten bedrivs i lokal som ej 
uppfyller kraven i enlighet med Skollagen gällande fysisk utformning. Fastigheten Hålarp 4:58 
tas med inom planområde för att på sikt möjliggöra bostadsbebyggelse när 
förskoleverksamheten väljer att flytta. Viktigt att notera är att befintlig verksamhet kan fortgå 
tills dess att ställningstaganden har gjorts politiskt. 
 
Inom detaljplanens planområde tas även bostadsfastigheterna som är belägna norr om, i direkt 
anslutning till Backaskolan med för att reglera detaljplanen så den stämmer överens med 
verkligheten, dvs planlagd mark för bostäder. 
 
För att kunna sälja fastigheten Hålarp 4:197, samt på sikt 4:58, som idag är ämnat för så kallat 
”allmänt ändamål” måste detaljplanen ändras. 
 
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra blandad bostadsbyggnation i form av både villor, 
radhus, parhus och/eller flerbostadshus i ett redan utbyggt villakvarter.   
 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter får ställas ut på 
samråd beviljades av Kommunstyrelsen 2016-09-07. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2016-12-16 till 2017-01-31.  
 

Aktuellt 

Planförslaget drivs enligt den nya planprocessen ”Standardförfarande” (PBL2013/14 CU:31). 
Det innebär att inkomna synpunkter från både samråd och granskning sammanställs i ett så 
kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse (enligt PBL 
2010:900) har således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån 
tillgodosetts i granskningsförslaget. Planförslaget har efter samrådet reviderats samt 
förtydligats i några avseenden. Bland annat har planbeskrivningen förtydligats och 
kompletterats avseende planbestämmelserna enligt plankartan samt med en sol- och 
skuggstudie för befintlig bebyggelse. Plankartan har förtydligats och justerats avseende 
planbestämmelser rörande exploatering, dagvatten och att byggnader ska uppföras 
radonsäkert. I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggand att detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. 
fastigheter i Grevie, Båstads kommun, enligt bilagorna 1-3, godkänns för granskning. 
 

Övervägande/framtid 
 
Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av kollektivtrafiknära, attraktiva bostäder i olika 
bostadsformer bedöms Grevie vitaliseras. Vilket också kan innebära en inflyttning till Grevie 
som i sin tur stimulerar utökad kollektivtrafik, handel och annan verksamhet på orten. 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndmål. 
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3 (3) 

 

Vision: Visionens ledord förebild, attraktion, mod uppfylls genom hållbar samhällsplanering 
och detaljplanens utformning. Exempelvis värnas ”det sunda livet” genom att möjliggöra 
förtätning bl a genom flexibel bostadsbebyggelse i olika bostadsformer, kollektivtrafiknära och 
med närhet till både servicefunktioner, arbetsplatser, natur och rekreation. 
 
KF-mål: Genom möjliggöra nya bostäder bidrar detaljplanen till att exempelvis målet ”Båstads 
kommun är attraktiv att leva, bo och verka i” uppfylls. 
 
Nämndsmål: Genom god och hållbar samhällplanering bidrar detaljplanen att exempelvis 
nämndsmålen ”50 bästa näringslivskommunerna” och ”10 bästa miljökommunerna” uppfylls. 
Målet ”50 bästa näringslovskommunerna” bl a genom att kommunen möjliggör nya bostäder 
på orten kan arbetsgivare i sin tur erbjuda attraktiva bostäder i olika boendeformer till sin 
personal och det kan underlätta i deras rekrytering. Målet ”10 bästa miljökommunerna” bl a 
genom att kommunen möjliggör förtätning av bostadsbebyggelse i så kallat kollektivtrafiknära 
läge. 
 

Ekonomi 
Upparbetad tid för framtagande av detaljplan avseende Hålarp 4:197 m.fl. belastar ett 
exploateringskonto som på sikt kommer att regleras genom försäljning av kommunalt ägd 
mark till exploatör. För de redan bebyggda fastigheterna inom planområdet kommer vid 
eventuell ny bygglovprövning planavgift att uttas (i enlighet med KF antagen taxa). 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Förslag till detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie godkänns för att ställas ut för 
granskning.     
 
 
 
Båstad 2017-02-17 
 
 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Detaljplan för 

Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter
i Grevie, Båstads kommun, Skåne län
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2016-677

Detaljplanen består av:
	 Plankarta med planbestämmelser, 2017-02-17
	 Illustrationskarta, 2017-02-17
	 Planbeskrivning, 2017-02-17 (denna handling)
	 Fastighetsförteckning, mars 2017
	 Primärkarta (utgör underlag till plankartan), 2016-08-23

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
	 Behovsbedömning, 2016-08-11
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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	 lera	dokument.	De	 inns	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	 inns	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	 lan‐	och	bygglagen	( BL)	 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 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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Översiktskarta

Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i centrala Grevie, se bild på sida 8, och avgränsas av Märgelvägen i söder, 
Skolgatan i öster, Solhemsvägen och Backabyns förskola i väster samt befintlig bebyggele längs 
Solhemsgatan/Skolgatan i norr. Området omfattar fastigheterna Hålarp 4:8, 4:58, 4:80, 4:81, 4:82, 
4:85, 4:86, 4:87, 4:88, 4:197, 4:213 och är ca 1,98 hektar (19 800 m2) stort, marken består främst av 
be intlig	bebyggelse	i	form	av	skola,	gymnastiksal	samt	bostäder.

Detaljplan	för	Hålarp	4 197	m. l.	syftar	till	att	inom	planområdet	möjliggöra	blandad	bostadsbebyg-
gelse inom mark som idag är planlagd för A (allmänt ändamål). Fastigheten Hålarp 4:197 är be-
byggd med en skola samt gymnastiksal som båda numera är stängda. På fastigheten Hålarp 4:58, där 
Backabyns förskola är belägen, bedrivs i dagsläget förskoleverksamhet. Syftet med detaljplan är att 
möjliggöra bostadsbebyggelse även på fastigheten Hålarp 4:58 när förskoleverksamheten väljer att 
lytta.	Viktigt	att	notera	är	att	be intlig	verksamhet	kan	fortgå	tills	dess	att	ställningstaganden	har	

gjorts politiskt.

Inom detaljplanens planområde tas även bostadsfastigheterna som är belägna norr om, i direkt an-
slutning till Backaskolan med för att reglera detaljplanen så den stämmer överens med verkligheten, 
dvs mark för bostäder.

Planområdet ligger i centrala Grevie och är cirka 19 800 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

21

21



8

Granskningshandling 2017-02-17
                       ålar    astigheter i re ie

Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt i fastigheten. Ska dorna 
var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att verksamheten skulle fortsätta använda lo-
kalerna	och	eleverna	 flyttade	 till	Västra	Karup	skola	där	de	 sedan	dess	har	haft	både	skol‐	och	
fritidshemsverksamhet.

Kostnadsförslag för att komma tillrätta med skadorna på fastigheten och samtidigt leva upp till 
lagstiftningens krav på ventilation, belysning, tillgänglighet och utrymningsvägar togs fram under 
hösten	2014	av	Båstadhem	och	landade	på	37.6	mkr	exkl.	moms.	Denna	beräkning	saknade	dock	
kostnad för köksutrustning och brandsektionering så totalt bedöms kostnaderna för renovering 
av	skolan	uppgå	till	ca	38	mkr	exkl.	moms.	Detta	innebär	att	det	skulle	kosta	ungefär	lika	mycket	
att åtgärda problemen i Backaskolan som att bygga en helt ny skola i Grevie, dock en mindre som 
bättre skulle passa elevantalet. Beräknad rivningskostnad för Backaskolan är ca 2 mkr enligt en 
översiktlig kostnadsberäkning av kommunens ramentreprenör.

Diskussion	har	även	förts	med	Båstadhem	om	att	bygga	äldreboende	eller	trygghetsboende	inom	
skolfastigheten men bolaget såg inga prioriterade förutsättningar för att genomföra en sådan 
byggnation.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14, §257, att riva Backaskolan alternativt sälja fastigheten 
med krav på rivning.

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Ägoförhållanden
Fastigheterna Hålarp 4:80, 4:81, 4:82, 4:85, 4:86, 4:87, 4:88 samt 4:213 är i privat ägo och fastig-
heten Hålarp 4:8, 4:58 samt 4:197 ägs av Båstads kommun. 
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På fastigheten Hålarp 4:58, där Backabyns förskola är belägen, bedrivs i dagsläget förskoleverksam-
het.	Några	politiska	beslut	är	i	skrivande	stund	ej	tagna	om	och	när	förskolan	ska	 lyttas.	Det	som	
däremot är konstaterat är att verksamheten bedrivs i lokal som ej uppfyller kraven i enlighet med 
Skollagen gällande fysisk utformning. Fastigheten Hålarp 4:58 tas med inom planområde för att på 
sikt	möjliggöra	bostadsbebyggelse	när	förskoleverksamheten	väljer	att	 lytta.	Viktigt	att	notera	är	att	
be intlig	verksamhet	kan	fortgå	tills	dess	att	ställningstaganden	har	gjorts	politiskt.

Inom detaljplanens planområde tas även bostadsfastigheterna som är belägna norr om, i direkt an-
slutning till Backaskolan med för att reglera detaljplanen så den stämmer överens med verkligheten, 
dvs planlagd mark för bostäder.

För att kunna sälja fastigheten Hålarp 4:197, samt på sikt 4:58, som idag är ämnat för så kallat 
”allmänt ändamål” måste detaljplanen  ändras.

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra blandad bostadsbyggnation i form av både villor, 
radhus, parhus och/eller flerbostadshus i ett redan utbyggt villakvarter.

Efter samrådsskedet
Ett	planförslag	har	varit	utsänt	 för	 samråd	under	 tiden	2016‐12‐16	 till	 och	med	2017‐01‐31.	Då	
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd 
och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse 
har  således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avseende. 
Bland annat har planbeskrivningen förtydligats och kompletterats avseende planbestämmelserna 
enligt	plankartan	samt	med	en	sol‐	och	skuggstudie	för	be intlig	bebyggelse.	 lankartan	har	förtydli-
gats och justerats bl a avseende planbestämmelser rörande exploatering, dagvatten och att byggna-
der ska uppföras radonsäkert.  I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts.
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Planbesked	för	Hålarp	4 197	m. l.	fastigheter	i	Grevie	beviljades	av	Kommunstyrelsen	2016‐09‐07	 	
165. 

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	be intlig	bebyggelse.

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07, §41 att ge samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett så 
kallat inriktningsdokument för Grevie samhälle. Syftet med Inriktningsdokumentet är att ta ett sam-
lat	grepp	för	Grevie	samhälle	och	hantera	övergripande	frågor	såsom	t	ex	tra ik‐	och	utbyggnads-
strukturer av exempelvis både bostäder, handel och verksamheter.

Detaljplan
För större delen av planområdet gäller idag detaljplan 1286, som vann laga kraft 1974-03-22. Pla-
nen har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”A, allmänt 
ändamål ,	 B	F	 II	v,	 friliggande	bostadshus	 i	1	 	plan 	samt	 Vägmark .	Värt	att	notera	är	att	 två	
fastigheter	(Hålarp	4 87	och	4 88)	är	belägna	inom	 A‐område .	Det	beror	på	att	de	var	befintliga	
bostadshus som redan fanns på plats när detaljplan 1286 upprättades på 1960/70-talet. Avsikten 
var då sannolikt att möjligöra en utvidgning av befintlig skola på bostadshusens bekostnad. Fastig-

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Utdrag ur gällande detaljplaner, 1286 och 1514, laga kraft vunna 1974-03-22 resp 1994-09-22
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heten Hålarp 4:58 (Backabyns förskola) samt del av Solhemsvägen omfattas av detaljplanen 1514, 
som vann laga kraft 1994-09-22. Planen har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser 
anger ”A-område”, område för skola. Solhemsvägen anges som gatumark och ”x-område”, dvs mar-
ken ska (utöver biltrafik) vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.

Bevarandeplan
Båstads	kommun	har	en	bevarandeplan	från	1997.	Denna	är	utgiven	av	kulturnämnden	i	Båstad,	i	
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet omnämns ej i bevarandeplanen.

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av varken Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (KF 2000) eller Läns-
styrelsens kulturmiljöprogram (LST 2007).

Naturvårdsprogram
Planområdet är beläget mellan tre större naturområden, Grevie backar, Sinarpsdalen samt Böske, 
som är utpekade i Naturvårdsprogram, antaget av KF 2000-08-23, §100.

Naturområden, Grevie

1:20000

0 m 500m 1000m

Naturvårdsprogram, KF 2000-08-23 §100

Planområdet

Grevie backar

Sinarpsdalen

Böske
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Naturreservat
Planområdet är beläget cirka 300 m nordväst om naturreservatet ”Grevie åsar.”

Naturreservat: Grevie åsar

Planområdet

Naturreservat Grevie åsar

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

26
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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 inte påverka på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom planen 
endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse. Området be-
döms	vidare	nödvändigt	för	kommunens	bostadsförsörjning.	Stöd	för	bostadsbebyggelse	 inns	i	Bå-
stads 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.

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	 inns	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)	 inns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	
inns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekomster	

skulle uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom 
det	är	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	 inns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Skälderviken, SE562000-123800 Måttlig    God

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

SE625537-131246 (Grevie)  God    Otillfredsställande

Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.
vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige (www.viss.lst.se).

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Eftersom	 lera	vattenförekomster	inte	har	god	status	idag	behövs	åtgärder	för	att	statusen	ska	för-
bättras.	Det	kan	inte	åstadkommas	i	någon	särskild	utsträckning	genom	denna	detaljplan,	utan	krä-
ver	andra	åtgärder.	Det	är	dock	viktigt	att	planen	inte	bidrar	till	att	försämra	vattenkvaliteten.	

Dagvattnet	 från	 planområdet	mynnar	 i	 Skälderviken,	 som	 enligt	 7	 kap	MB	 är	 ett	 djur‐	 och	 växt-
skyddsområde.	Dagvattnet	inom	planområdet	tas	om	hand	inom	tomtmark.

Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och de när-
maste vattentäkterna, ”Böske 32:1” i norr och ”Krogstorps samhälle” i sydost är cirka 150 m res-
pektive cirka 900 m. Utredning pågår angående eventuell avveckling av vattentäkten ”Krogstorps 
samhälle”.

Strandskydd
Planområdet omfattas ej av strandskydd.

”Vattentäkterna Böske 32:1” samt ”Krogstorps samhälle”

”Böske 32:1”

”Krogstorps 
samhälle”

28

28



15

Granskningshandling 2017-02-17
                       ålar    astigheter i re ie

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 behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
	 planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, 
	 planen påverkar inte riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,   
	 ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
	 planförslaget påverkar inte skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

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

surser nationellt eller lokalt,                                    
	 planförslaget berör inte några kända fornlämningar,
	 planen möjliggör endast ett tillskott av bostäder, på redan ianspråktagen mark vars omgivningar 

är bebyggda med bostäder,
	 planområdet	har	goda	kollektivtra ikförbindelser	vilket	tillsammans	med	bra	cykelvägar	och	cy-

kelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil,
	 planområdets	tillskott	av	bostäder	i	 form	av	fristående	villor,	radhus	och/eller	 lerbostadshus	

nära centrum kan vitalisera området genom att skapa en större variation i bebyggelsen

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.

I ett tidigt yttrande (2016-08-23) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett genom-
förande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen (2010:900).
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Historik, Grevie samhälle
År 1885 öppnades Skåne-Hallands Järnväg mel-
lan Helsingborg och Halmstad. Båstad och Förs-
löv blev naturliga hållplatser men den däremel-
lan liggande kyrkbyn Grevie låg för långt bort. 
Hållplatsen placerades en bra bit norr om byn, 
på	byn	Böskes	utmarker.	Här	på	Västkustbanans	
högsta punkt, 103,5 meter över havet, byggdes 
Böskes stationshus 1885. Området var tidigare 
obebyggt och bestod av öppna betesmarker.

Detta	var	ett	stort	bakslag	för	Grevie	Kyrkby,	vil-
ken sedan länge varit ett viktigt centrum med 
ting och kyrka. Snart byttes namnet Böske ut 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

och redan 1891 kallades stationen istället för ”Grefvie”. Stationen blev den nya samlingspunkten 
och drog till sig olika verksamheter. Postskjutsverksamheten flyttades hit och utgick härifrån till 
Västra	Karup	och	Torekov.	Grevie	Hotell,	kallat	 Killehus 	i	folkmun,	byggdes	i	anslutning	till	statio-
nen. Efter sekelskiftet var hotellet nedslitet och fungerade mest som ölkrog. År 1908 stod ett nytt 
hotell färdigt, ”Grefvie Jernvägshotell”. Byggnaden finns kvar men verksamheten har ändrats. En 
av de första rörelserna var en trävaruaffär som 1907 övertogs av Nils Peter Nilsson, nyss hemkom-
men från Amerika. Rörelsen gick bra och N P Nilssons är nu en av de större inom byggvaruhandeln 
i nordvästra Skåne och med huvudkontor i Grevie.

Grevie stationshus

Flygfoto över Grevie, 1961 med skolans placering markerad 
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Stationsområdet bestod av ljungbackar med mycket sten. En stenkross uppfördes norr om statio-
nen	och	grus,	singel	och	makadam	såldes	till	Danmark.	Fram	till	1925	bröts		även	den	kalkhaltiga	
leran märgel av bolaget Grevie Kalk AB. År 1914 startade Stationsskolan som 1963 ersattes av 
lång- och mellanstadieskolan Backaskolan. Grevie Gymnastik- och Idrottsklubb bildades 1926 och 
1934 inköptes idrottsplatsen.

Ett stort problem för det nya samhället var bristen på vatten. I början fick nybyggarna hämta vatten 
i	en	källa	i	Böskedal	eller	i	Böske	bys	brunn.	Det	blev	snart	ohållbart	och	en	36	meter	djup	brunn	
grävdes. Strax före sekelskiftet bildades en vattenledningsförening. En källa i Böske inköptes och 
därifrån drogs rörledningar till samhället. Stationen stängdes 1975 och revs 1977.

Befintlig bebyggelse
De	flesta	villorna	(både	inom	och	i	anslutning	till	planområdet)	är	uppförda	i	1‐1	 	våning.	Backa-
skolan är uppförd i 1-2 våningar och gymnastikhallen är cirka 7 m hög. Backabyns förskola är upp-
förd i 1 våning plus suterrängvåning. Flertalet av byggnaderna byggdes under 1950-1960-talet.  
Enstaka villor är byggda senare. 

Inom planområdet består den befintliga bebyggelsen av den numera stängda Backaskolan inkl 
gymnastiksal, 7 st bostadshus samt Backabyns förskola. Se nedanstående bilder.

Backaskolan  (mot Märgelvägen)Backaskolans entré

Backaskolans gymnastiksal Backaskolan inkl f.d. bibliotek
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Bostadhus inom planområdet, Hålarp 4:87 Bostadshus inom planområdet, Hålarp 4:88

Den	intilliggande	bebyggelsen,	längs	Solhemsvägen,	Skolgatan	samt	Märgelvägen,	består	av	villor.	
Nedan redovisas ett urval av den befintliga bebyggelsen.

Bostadhus längs Solhemsvägen Bostadhus längs Solhemsvägen

Bostadhus längs Skolgatan Bostadhus längs Märgelvägen

Backabyns förskola
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Kommersiell, offentlig och social service
Närmaste	dagligvaruhandel	i	Grevie	är	beläget	cirka	500	m	nordväst	om	planområdet.	Där	och	i	fast-
igheterna	intill	 inns	även	bibliotek,	bensinstation	och	andra	butiker.

I	Grevie	med	omnejd	 inns	både	kommunala	och	privata	skolor.	Backabyns	förskola	är	belägen	inom	
planområdet. Eftersom Backaskolan (kommunal skola, åk 1-6) är stängd sedan 2014 går numera 
barnen	från	Grevie	i		Västra	Karup	skola	(åk	1‐6).	Högstadieskolor	(kommunala)	 inns	både	i	Förslöv	
och i Båstad, 5 km respektive 7 km, från Grevie samhälle. Förskola och skola enligt montessoripeda-
gogik	 inner	man	i	Grevie	Kyrkby.

I	Grevie	samhälle	 inns	Bjäre	Läkarpraktik	med	läkarmottagning,	sjukgymnastik	samt	BV 	(barna-
vårdcentral.	Vårdcentral	 inner	man	även	 i	Förslöv	och	Båstad,	 cirka	5	km,	 respektive	7	km,	 från	
samhället.	I	Båstad	 inns	även	tandläkare	belägna.

Från planområdet är det cirka 2 km till närmaste äldreomsorg (Almgårdens Servicehem i Grevie 
Kyrkby).	Äldreomsorg	 inns	även	i	Förslöv,	Båstad	och	Västra	Karup.

Genomfart förbi ”centrala” Grevie Bjärepunkten - Dagligvaruhandel samt bibliotek

Verksamheter
Grevie tätort har Båstad kommuns största privata arbetsgivare som är Lindab med huvudkontoret 
och	tillverkningsenheten	Lindab	Ventilation.	N. .	Nilssons	trävaruaktiebolag	har	funnits	i	Grevie	
sedan 1907 och är byns äldsta företag. Här finns också Willab, Tema klasskort, Bjäre kvarn och 
ytterligare ett flertal medelstora företag tillsammans med en stor mängd småföretag och jordbruk 
vilket gör att arbetstillfällena är många i Grevie.
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar kraftigt från öst till väst. Skolgatan i öst ligger på +102 möh 
(meter över havet) och Solhemsvägen i väst på +95 möh. Inom fastigheten Hålarp 4:58 där 
Backabyns förskola är belägen sluttar marken ytterligare ett par meter (till +93 möh). Med 
andra	ord	är	det	9	m	i	nivåskillnad	inom	planområdet.	Vissa	partier	inom	planområdet	utgörs	
av utjämnade ”platåer”. T ex fotbolls- och tennisplanen i öst är helt plana. Likaså är vändzoner 
och befintliga p-ytor inom planområdet helt plana.

Inom planområdet finns gräsytor samt uppvuxen vegetation i form av både enstaka träd samt 
buskar. I möjligaste mån ska dessa bevaras.

Ljusförhållandena är goda inom planområdet.

Några kända markföroreningar finns ej inom planområdet.

Tennis- samt fotbollsplan

Bok inom Hålarp 4:197

Vy från planområdet mot havet Vegetation intill befintlig ”vändzon”, 
Hålarp 4:197

Entré Backaskolan
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Allmän plats
Be intliga	 gator	 som	ramar	 in	 själva	 f.d	Backaskolan	 inkl	 gymnastiksal	 kommer	även	 i	 fortsätt-
ningen att vara allmän plats, dvs lokalgator.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Översvämningsrisk
Någon översvämningsrisk med anledning av stigande havsnivå eller översvämmande bäckar förelig-
ger	ej	inom	planområdet.	Då	ledningsnätet	avseende	dagvagtten	är	underdimensionerat	 inns	risk	
för översvämning vid stora nederbördsmängder under kortare perioder.

Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av isälvssediment. 

När inlandsisen smälte bildades stora mängder vatten som bildade isälvar vilka forsade fram på, 
i	och	under	 isen.	Dessa	 jättelika	 isälvar	följde	ofta	dalgångarna	i	berggrunden.	Det	strömmande	
vattnet i isälvarna tog med sig löst material, stenar, grus, sand med mera, när det forsade fram. När 
vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och vattnets transportförmåga. Materia-
let sjönk till botten och avsattes som isälvssediment

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord.

Inom Grevie samhälle har förhöjda markradonvärden konstaterats. Mot bakgrund av detta före-
skrivs i detaljplan att ”byggnader inom området skall utföras radonsäkert”.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram.

Gator och trafik
Tra ikförsörjning	sker	från	Skolgatan	och	Märgelvägen	via	Järnvägsgatan	i	norr.	Högsta	tillåtna	has-
tighet	på	Skolgatan	och	Märgelvägen	är	30	km/h	och	40	km/h	på	Järnvägsgatan.	Enligt	Tra ikver-
kets	Nationella	Vägdatabas	(NVDB),	september	2016,	 förekommer	en	 DT	( rsmedeldygnstra ik)	
avseende	totaltra ik	om	mellan	501‐1000	fordon	på	Järnvägsgatan	och	mindre	än	250	fordon	i	 DT	
på	Skolgatan,	Märgelvägen	och	Solhemsvägen.	101‐200	tunga	fordon	i	 DT	tra ikerar	Järnvägsgatan	
och	mindre	än	25	( DT)	tunga	fordon	tra ikerar	de	intilliggande	gatorna	nära	planområdet.	2012	
när	Tra ikverket	utförde	en	tra ikräkning	(stickprov)	uppgick	årsmedeldygnstra iken	( DT)	för	Järn-
vägsgatan till 900 fordon varav 110 fordon var lastbilar. Hastigheten under den perioden låg i snitt 
43	km/h.	I	dagsläget	tra ikeras	både	Skolgatan	och	Märgelvägen	av	både	föräldrar	och	personal	på	
Backabyns	förskola	strax	intill	planområdet.	Dessutom	sker	varutransporter	till	Backabyns	förskola.	
De	närmast	intilliggande	gatorna	Skolgatan,	Märgelvägen	och	Solhemsgatan	är	äldre	och	delvis	slit-
na. Några kända	tra ikproblem	 inns	ej.
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Parkering
I dagsläget parkerar personal och för-
äldrar till barn på Backabyns förskola på 
parkeringsytan i det sydvästra hörnet av 
fastigheten Hålarp 4:197, mitt emot före 
detta biblioteket i Grevie. Backabyns för-
skola bedömer att deras parkeringsbe-
hov är cirka 6-8 platser för personal och 
föräldrar som lämnar och hämtar sina 
barn på förskolan.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 504 
(Båstad-Grevie-Förslöv) och 505 (Tore-
kov-Grevie-Förslöv. Hållplatserna avse-
ende busslinje nr 504 är lokaliserade 
till Järnvägsgatan som ligger cirka 200 
m norr om planområdet. Busslinje 505 
når man via Stålhögavägen, cirka 350 
m sydväst om planområdet. Busslinje 
504 trafikerar Grevie halvtimmestrafik i 
rusningstid, timmestrafik övrig tid samt 
nattrafik fredagar och lördagar. Busslin-
je 505 trafikerar Stålhögavägen varje timme under tidig morgon och sen kväll/natt.

Förslövs pågatågstation är belägen ca 4,5 km söderut och Båstads nya tågstation ca 8 km nordost 
från planområdet. 

Gång- och cykeltrafik
Separata gång- och cykelbanor som förbinder området med ortens övergripande nät finns i direkt 
anslutning  till eller mycket nära planområdet.

Teknisk försörjning
El, fiber och telefoni
E.ON Elnät, Bjäre Kraft och TeliaSoneraSkanova har kabelanläggningar inom och i direkt anslutning 
till planområdet.

Brandvattenförsörjning
Två	brandposter	 inns	placerade	i	direkt	anslutning	till	planområdet.	

Dricks- och spillvatten
lanområdet	ligger	inom	VA‐verksamhetsområdet	för	Båstad	kommun.	Således	 inns	det	kommunalt	
vatten	och	avloppssystem.	Enligt	en	första	granskning	av	NSVA	bedöms	kapacitet	finnas	för	att	an-
sluta	ytterligare	abonnenter.		Den	tekniska	infrastrukturen	är	väl	utbyggd	i	området.	I	intilliggande	
gator finns det ledningar för vatten-, avlopps- och dagvattenhantering

Avancerad resesök



 



X

---------------------------  Infoga & Stäng

Sida 2 av 4Skånetrafiken - Avancerat resesök

2016-09-13https://www.skanetrafiken.se/sok-resa/avancerad-resesok/

Utdrag från www.skanetrafiken.se, hållplatser i Grevie

Planområdet
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Dagvatten
Samtliga fastigheter inom planområdet, förutom fastigheten Hålarp 4:87 och liten del av fastigheten 
Hålarp	4 197,	tillhör	verksamhetsområde	för	dagvatten.	Dagvatten	är	ett	samlingsnamn	för	regnvat-
ten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis 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	fastigheten	Hålarp	4 197	och	de	intilliggande	fastigheterna	leds	idag	ut	mot	Solhems-
vägen,	mellan	Backabyns	förskola	och	Backaskolan,	via	ledning	norrut	till	en	bäck	som	mynnar	i	Vad-
bäcken och slutligen i Skälderviken. I dagsläget är det inte klargjort om dagvatten från fastigheten 
Hålarp 4:58 (Backabyns förskola) leds i ledning söderut eller norrut.

Avfallshantering
Avfallshanteringen	sker	genom	NSR s	försorg.	Hushållsavfall	hämtas	1	gång	per	vecka.	Be intlig	åter-
vinningsstation	 inns	på	Grusåsvägen,	cirka	450	m	väster	om	planområdet,	som	tillgodoser	källsor-
teringens fraktioner. 
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Utgångspunkter
Intentionen	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	för	bostadsbebyggelse	i	ett	redan	be intligt	bostads-
kvarter	samt	nyttja	be intlig		utbyggd	infrastruktur	både	i	form	av	be intliga	gator	och	VA‐ledningar	
etc. Inom fastigheten Hålarp 4:197 råder stora höjdskillnader som anpassats till omgivande gator 
och bebyggelse genom olika nivåer inom tomten. T ex i nordost avgränsas Skolgatan och fotbolls-
plan/tennisplan med en drygt 1 m högt så kallat L-stöd (mur). Ambitionen är att ta tillvara och nyttja 
be intliga	förhållanden	och	kvalit er	vid	planering/projektering	av	nybyggnation	av	bostäder,	infar-
ter och tillhörande trädgårdar.

Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark avseende Hålarp, 4:58 och 4:197 föreslås ändras från ”A - Allmänt ändamål” 
(dvs	skola	i	det	här	fallet)	till	 B	‐	bostadsändamål .	Detaljplanen	för	fastigheten	Hålarp	4 197	(f.d	
Backaskolan)	avser	möjliggöra	för	både	 lerbostadshus,	radhus,	parhus,	kedjehus	samt	villor	för	att	
skapa	en	 lexibilitet	och	därmed	kunna	tillgodose	efterfrågan	av	bostadsform	som		kan		variera	över	
tid.

Hela fastigheterna Hålarp 4:87 och 4:88  och del av fastigheterna Hålarp 4:80, 4:81, 4:82 samt 4:213 
är	i	dagsläget	planlagda	för	 A	‐	Allmänt	ändamål 	men	bebyggda	med	bostadshus.	Detaljplanen	för	
dessa privatägda fastigheter som i dagsläget är bebyggda med bostadshus avses anpassas till rå-
dande förhållanden.

För fastigheten Hålarp 4:58 som  i  dagsläget inrymmer Backabyns förskola föreslås användningen 
ändras	 från	A	 ‐	Allmänt	ändamål	 till	B	 ‐	Bostäder	 (friliggande	villa/bostadshus)	 likt	de	be intliga	
fastigheterna längs med Solhemsgatan. Anledningen till att fastigheten tas med i detta planförslag 
är att lokalerna inte uppfyller skollagen och lokalerna är så pass bristfälliga att ny förskola på sikt 
behöver byggas. Förskolans verksamhet kan vara kvar på fastigheten tills dess att ställningstaganden 
gjorts politiskt.

8. PLANFÖRSLAG
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Placering och utformning
Byggnadernas placering enligt illustrationskartan, inom fastigheten Hålarp 4:197, är anpassade efter 
be intliga	höjdförhållanden.	 å	grund	av	detaljplanens	 lexibilitet	kan	typen	av	hus	samt	placering	
och	höjd	av	dem	varieras.	De	andra	fastigheterna	inom	planområdet	är	i	dagsläget	redan	bebyggda	
med friliggande bostadshus samt förskola.

Inom	fastigheten	Hålarp	4 197	föreslås	en	möjlighet	till	högre	exploateringsgrad	än	be intlig	bebyg-
gelsen	 längs	de	 intilliggande	gatorna.	T	ex	 föreslås	möjlighet	 till	 lerbostadshus	 i	max	3	våningar	
(högsta totalhöjd 9,3 m, exkl skorsten och hisschakt.) och/eller radhus/parhus/kedjehus/friliggan-
de	villor	i	max	2	våningar	(högsta	totalhöjd	8,3	m,	exkl	skorsten).	Viktigt	att	notera	är	att	man	inom	
fastigheten Hålarp 4:197 har  möjlighet att bygga både enbart villor (dvs friliggande enbostadshus), 
radhus,	kedjehus	eller	 lerbostadshus	likväl	som	en	mix	av	alla	bostadsformer.	Sannolikt	får	mark-
naden och efterfrågan styra vilken byggnation som realiseras. Byggs radhus/parhus/kedjehus är 
minsta tillåtna tomtstorlek per bostadsenhet 250 m2.	Det	innebära	att	bildas	en	bostadsrättsförening	
för t ex 10 radhus, inom exempelvis en 2500 m2 stor fastighet, måste varje bostadsenhet ha tillgång 
till minst 250 m2	 egen 	tomt.	 arkering	ska	anordnas	på	egen	fastighet.			Vidare	ska	minst	30 	av	

Vy över planområdet, sett från sydost -  förslag till ny ny bebyggelse i beige

Vy över planområdet, sett från nordväst - förslag till ny bebyggelse i beige

Skolgatan

Skolgatan

Solhemsvägen

Solhemsvägen

Märgelvägen

M
ärg

elv
ägen
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fastighetsarean	möjliggöra	in iltration	av	dagvatten.

För fastigheterna Hålarp 4:58, 4:80-4:82, 4:85-4:88 samt 4:123 längs Solhemsvägen och Skolgatan 
anpassas	planbestämmelserna	till	den	be intliga	byggrätten.	Högst	1/3	av	fastigheten	får	bebyggas	
med friliggande enbostadshus med en högsta totalhöjd om 6,3 m. Utöver huvudbyggnad får komple-
mentbyggnad uppföras om max 50 m2.	För	att	be intliga		enbostadshus	inte	ska	strida	mot	gällande	
detaljplan anges minsta tillåtna fastighetsstorlek för fristående villor 450 m2.

Inom planområdet föreslås utformningsbestämmelser som reglerar bland annat placering av bygg-
naderna. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska 
placeras minst 6 m från gata och minst 1 m från övriga fastighetsgränser. Garage/carport får sam-
manbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte placeras närmare än 4 meter från gräns till an-
nan fastighet. För byggnader närmare än 4 m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav. Brand-
krav	styrs	av	BBR	(Boverkets	Byggregler).	Väljer	fastighetsägare	att	placera	byggnad	t	ex	3	m	från	
fastighetsgräns ska byggnaden uppföras enligt särskilda brandkrav (även om grannfastigheten är 
obebyggd). Syftet är att få en rättvis fördelning av kostnaden avseende brandskydd. Suterrängvå-
ning får anordnas. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter inom hela pla-
nområdet.	 Dessutom	 föreslås	 en	 planbestämmelse	 som	 gör	 att	 bygglov	 inte	 krävs	 för	murar	 och	
plank som ligger närmare allmän plats än 4 meter och är lägre än 0,8 meter, inte heller för murar 
och plank som är lägre än 1,5 meter på övrig tomtmark. Se även plankartans planbestämmelser.

Solstudier
Såväl	be intlig	som	ny	högre	bebyggelse	skapar	skuggor,	vilka	mer	eller	mindre	påverkar	intilliggan-
de bebyggelse. Bilderna på följande sidor illustrerar sol- och skuggförhållanden vid olika tidpunkter 
på	året.	Vår‐	och	höstdagjämningen	är	i	stort	sett	likvärdiga	avseende	skuggbildning	varvid	enbart	
vårdagjämning redovisas här.

Befintlig bebyggelse

Mars, vårdagjämning, 09.00 Mars, vårdagjämning, 11.00

Mars, vårdagjämning, 13.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Mars, vårdagjämning, 15.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen
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Mars, vårdagjämning, 17.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 09.00 Midsommar, juni, 11.00

Midsommar, juni, 13.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
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Märgelvägen

Skolgatan
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svägen

Märgelvägen

Skolgatan
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Midsommar, juni, 15.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 17.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 19.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen
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Mars, vårdagjämning, 09.00 Mars, vårdagjämning, 11.00

Mars, vårdagjämning, 13.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Mars, vårdagjämning, 15.00

Mars, vårdagjämning, 17.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Förslag till ny bebyggelse
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Midsommar, juni  , 09.00 Midsommar, juni, 11.00

Midsommar, juni, 13.00
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Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 15.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 17.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 19.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Planförslaget bedöms inte påverka omgivningen avsevärt beträffande skuggbildning under sommar-
månaderna, dvs under den tid man i regel vistas mest i sin trädgård, och i begränsad omfattning 
under	andra	tider	på	året.	Skuggor	från	be intlig	vegetation	är	ej	med	i	skuggstudien.

Värt	att	notera	är	att	sol‐	och	skuggstudien	för	ny	bebyggelse	är	baserat	på	ett	förslag på hur bebyg-
gelsen	kan	komma	att	utformas	inom	kvarteret.	I	detta	fall	en	mix	av	både	 lerbostadshus	i	3	våning-
ar, 2-plans radhus och 1 ½plans villa. Planförslaget möjliggör även t ex enbart radhus i 1-2 våningar 
Det	innebär	också	att	planförslaget	inte	hindrar	att	t	ex	lekplats	och	ny	bebyggelse	 byter	plats .
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Inom planområdet råder stora nivåskillnader. Från Skolgatan i nordost (+102 möh) och fastigheten 
Hålarp 4:58 (Backabyns förskola) (+ 93 möh) i sydväst är det 9 m skillnad.

Be intlig	vegetation	ska	i	möjligaste	mån	bevaras.

Allmän plats
Andelen	allmän	plats	påverkas	marginellt.	Del	av	Solhemsvägen	är	 i	dagsläget	planlagt	 som	park	
Solhemsvägens södra del anges att marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykelväg vilket 
även i fortsättningen är möjligt. Marken planläggs som gatumark.

Geotekniska förhållanden
Se sida 21. En mer ingående geoteknisk utredning bedöms ej vara nödvändig då marken inom plan-
området redan är bebyggd.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet är redan i dagsläget bebyggt och inga kända fornlämningar har påträffats. 

Påträffas ändå fornlämningar inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas 
och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § i Kulturmiljölagen.

Gator och trafik
Den	nya	 bostadsbebyggelsen	 beräknas	 genera	 66	 fordon	 i	 DT	 (årsmedeldygnstra ik).	 Uppskatt-
ningen är baserad på 28 nya bostadsenheter inom Hålarp 4:197 (f.d. skoltomten) med hjälp av Tra-
ikverkets	Tra ikalstringsverktyg.	Värt	att	notera	är	att	kvarteret	historiskt	sett	tra ikerats	av	både	
personal	och	skolskjutstra ik	samt	förmodligen	en	hel	del	föräldrar	som	hämtat	och	lämnat	sina	barn	
i	anslutning	till	Backaskolan.	Enligt	Tra ikverkets	Tra ikalstringsverktyg	genererade	det	125	fordon	
i	 DT	(årsmedeldygnstra ik).	Det	innebär	att	antalet	fordonsrörelse	per	år	i	kvarteret	bedöms	mins-
kas när markanvändningen för Hålarp 4:197 ändras från A - Allmänt ändamål (skola) till B (bostä-
der).äd, belysning, markbeläggning osv)

Parkering
Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark för bostäder. Förskolan Back-
abyns parkeringsbehov (på uppskattningsvis 6-8 platser) tillgodoses på en redan ianspråktagen par-
keringsyta strax öster om förskolan. Trots att marken i detaljplanen föreslås ändras till B-Bostäder 
kan förskolan nyttja ytan för parkering så länge som önskas.

Kollektivtrafik
En	utbyggnad	enligt	detaljplanen	ökar	underlaget	för	be intlig	kollektivtra ik.		

Gång- och cykeltrafik
lanförslaget	möjliggör	även	i	fortsättningen	gång‐	och	cykeltra ik	på	be intliga	omgivande	gator.
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Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet.

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse. Riktvärdena är följande:
	30	dBA	ekvivalentnivå	inomhus
	45	dBA	maximalnivå	inomhus	nattetid
	55	dBA	ekvivalentnivå	utomhus	vid	fasad.	Från	2015‐06‐01	gäller	60	dBA	ekvivalentnivå	utomhus

vid fasader för bostäder om högst 35 m2
	70	dBA	maximalnivå	vid	uteplats	i	anslutning	till	bostad

Särskilda	bullermätningar	avseende	biltra ik	har	 inte	utförts,	men	be intliga	bullernivåer	bedöms	
inte	vara	av	sådan	nivå	att	Riksdagens	och	Naturvårdsverkets	riktvärden	för	tra ikbuller	vid	nybygg-
nation av bostadsbebyggelse överskrids.

Tra iken	på	Järnvägsgatan,	vilken	är	den	främsta	bullerkällan	avseende	fordonstra ik		uppgår	till	900	
fordon	i	 DT	(årsmedeldygnstra ik)	enligt	Tra ikverkets	tra ikräkning	2012,	med	en	högsta	tillåtna	
hastighet om 40 km/h. På övriga gator inom planområdet är den högsta tillåtna hastigheten 30 km/h.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
lanområdet	är	anslutet	till	be intligt	elnät.	I	intilliggande	gator	 inns	distributionsledningar	för	na-
tur‐	och	biogas.	Detta	innebär	att	gas	kan	vara	ett	energialternativ.

Båstads miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvänd-
ning.

El och telefoni
El	och	telefoni	är	anslutet	till	det	be intliga	ledningsnätet.	Be intligt	el‐	och	telefoninät	bedöms	vara
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Be intlig	byggelse	är	anslutet	 till	det	be intliga	 ledningsnätet.	Be intligt	VA‐system	bedöms	vid	en	
första	granskning	av	NSVA	vara	tillräckligt	dimensionerat	för	den	utökade	byggrätt	som	planförsla-
get	möjliggör.	Anslutningspunkter	kommer	att	studeras	under	projektering	och	samrådas	med	NSVA	
(Nordvästra	Skånes	Vatten	och	Avlopp	AB).	Fastighetsägare	ansvarar	för	ledningar	inom	kvarters-
mark.

Brandvattenförsörjning
Två	brandposter	 inns	i	direkt	anslutning	till	planområdet.	NSVA	har	preliminärt	bedömt	att	de	två	
brandposterna kan avvecklas. Samråd med räddningstjänsten kommer att ske.
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Dagvatten
En förutsättning för att förtäta fastigheten Hålarp 4:197 är att dagvatten fördröjs inom fastigheten.

På grund av den framtida ökande nederbörd som klimatförändringarna kom-
mer att innebära krävs att man vid varje ny detaljplan skapar utrymme i lednings-
nätet	 för	 aktuella	 framtida	 förtätningar	 genom	 att	 fördröja	 dagvatten.	 Det	 är	 särskilt	
viktigt	 att	 dagvatten	 från	 de	 tra ikerade	 ytorna	 fördröjs	 eftersom	 det	 minskar	 föroreningstran-
sporten	 via	 dagvatten	 till	 vattendraget	 och	 havet.	 Fördröjningskrav	 ställs	 i	 enlighet	med	 NSVA s	 
Dagvattenpolicy	Båstad 	som	är	antagen	av	kommunfullmäktige	2015.	Fördröjning	kan	ske	genom	

exempelvis någon eller några av följande lösningar: damm, svackdike, torra nersänkta översväm-
ningsytor, gröna tak, underjordiskt magasin, raingarden (nersänkt rabatt) eller skelettjord vid träd 
och	plattsättning.	Exempelbilder	 inns	i	dagvattenpolicyn.

Ett genomförandeavtal avses att tecknas mellan kommun och exploatör som bland annat reglerar 
fördröjning	av	dagvatten	inom	fastigheten	Hålarp	4 197.	Dagvatten	ska	fördröjas	med	200	m3 per 
hektar hårdgjord yta. Kravet ”per hektar reducerad hårdgjord yta” innebär ju mer grönytor desto 
lägre blir det slutliga kravet på fördröjningsvolym, och tvärtom.

För att förtydliga redovisas här en mer detaljerad förklaring och ett uträkningsexempel: När dimen-
sionering	av	magasin	och	ledningar	görs	så	använder	man	sig	av	olika	avrinningskoef icienter	bero-
ende på vad det är för yta för att räkna ut den reducerade hårdgjorda ytan. T ex så har tak 0,9 (dvs 
man	räknar	med	att	90	 	når	ledningen,	resterande	10	 	avdunstar	eller	in iltreras),	asfaltytor	har	
0,8, park och gräsytor ca 0,1. Så om det är 10000 m2, där 2000 är takytor och 1000 asfalterat, resten 
är gräsytor så blir det:

2000*0,9 + 1000*0,8 + 7000*0,1 = 3300 m2, dvs 0,33 ha

Magasinsvolymen blir då 0,33*200 = 66 m3.

Inom	planområdet	ska	minst	30	 	av	fastighetsarean	möjliggöra	in iltration	av	dagvatten.

Innan	byggnation	påbörjas	ska	samråd	ske	med	NSVA	för	att	 inna	lämpliga	åtgärder	och	lösningar	
på	dagvattenhanteringen.	Alla	dagvattenlösningar	ska	godkännas	av	NSVA.

Dagvatten	från	fastigheterna	inom	planområdet	(förutom	Hålarp	4 58	där	det	i	dagsläget	ej	är	klar-
gjort om dagvattnet leds söderut eller norrut) leds idag mot Solhemsvägen, väster om planområdet 
via	ledning	norrut	till	en	bäck	som	mynnar	i	Vadbäcken	och	slutligen	Skälderviken.	Dagvattenled-
ningen	är	av	liten	dimension	(225	mm)	och	har	därför	mycket	begränsad	kapacitet.	Det	 inns	även	
en dagvattenledning söder om fastigheten. Utredning behövs för att klargöra om dagvattnet från 
fastigheten	i	samband	med	exploatering	ska	ledas	norrut	eller	söderut.	Detta	kommer	att	utredas	
under	projekteringen.	Då	utreds	också	i	vilka	delar	av	fastigheten	som	dagvattenfördröjningen	bör	
placeras.

Avfallshantering
Den	nya	bebyggelsen	anpassas	till	att	klara	kommunens	krav	på	källsortering	och	avfallshantering.	
Samråd kommer att ske med NSR vid bygglovshantering för området för att exempelvis säkerställa 
rätt dimensionerad tillfart, placering av miljörum etc.
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Planområdet ligger centralt i samhället med gångavstånd till service, kommunikation och rekreation. 
Området bedöms som lämpligt för bostäder.

Planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av re-
dan	 ianspråktagen	 mark.	 Den	 föreslagna	 förändringen	 innebär	 ökade	 möjligheter	 till	 bo-
ende	 i	 centrala	 Grevie,	 där	 be intligt	 tekniskt	 system	 samt	 infrastruktur	 kan	 utnyttjas. 

lanområdet	har	goda	kollektivtra ikförbindelser.	Busslinje	tra ikerar	Järnvägsgatan	som	ligger	cirka	
100 m norr om planområdet 1-2 ggr / tim. Med buss kan man lätt nå den nya Pågatågsstationen som ligger 
i	Förslöv.	Detta	tillsammans	med	bra	cykelvägar	och	cykelvänlig	terräng	ger	goda	möjligheter	för	de	ny-
in lyttade	att	pendla	och	uträtta	vardagsärenden	utan	bil,	vilket	är	positivt	för	både	människa	och	miljö. 

lanområdet	 ligger	nära	 exempelvis	både	 gol bana	och	 fotbollsanläggning,	 vilket	 ger	 goda	 rekre-
ativa	förutsättningar.	 I	alla	riktningar	 inns	möjlighet	till	promenader,	cykelturer	och	löparrundor. 

lanområdets	 tillskott	 av	 bostäder	 i	 form	 av	 fristående	 villor,	 radhus,	 kedjehus	 och/eller	 lerbo-
stadshus nära centrum kan vitalisera området genom att skapa en större variation i bebyggelsen. 
 

9. KONSEKVENSER
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Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor-
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	standardförfarande	enligt	 BL	2010 900	( BL2013/14	 U 13).	Samråd	
har genomförts under december 2016/ januari 2017 och granskning förväntas ske våren 2017. An-
tagande bedöms kunna ske under 2017.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
lanområdet	är	till	stor	del	redan	utbyggt	avseende	vägar	och	VA‐nät.

Inom det nya området är den kommande exploatören ansvarig för projektering och utbyggnad av all 
teknisk infrastruktur, samt iordningställande av kvartersmark utöver vad som i dagsläget är utbyggt. 
Kommunen ska godkänna alla ritningar innan utbyggnaden påbörjas.

Inom området råder enskilt huvudmannaskap gällande de intilliggande gatorna Skolgatan, Märgel-
vägen och Solhemsvägen. Allmän platsmark / gatumarken inom planområdet ingår i gemensamhets-
anläggningen Grevie GA:2, grönmarkerad yta i bild på sida 33.

Det	primära	skälet	för	att	huvudmannaskapet	i	området	ska	vara	enskilt	är	att	det	för	be intlig	och	
omgivande bebyggelse råder enskilt huvudmannaskap. En avvikande lösning inom aktuellt planom-
råde skulle därmed ur ett allmänt drifts- och kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt. Enligt praxis 
som utvecklats de senast åren är enskilt huvudmannaskap möjligt även i områden för permanent-
boende.

Inom de intilliggande gatorna Skolgatan, Märgelvägen och Solhemsvägen ingår i Grevie GA:2 som 
ansvarar för driften av gatorna.

Genomförandeavtal
Ett genomförandeavtal avses tecknas mellan kommun och exploatör avseende utbyggnad av dag-
vattenhantering	inom	fastigheten	Hålarp	4 197.	Se	rubrik	 Dagvatten 	sida	32.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planen innebär att vissa fastighetsbildningsåtgärder kan komma i fråga, t ex avstyckning, fastighets-
reglering samt omprövning av gemensamhetsanläggning.

I dagsläget omfattar del av Hålarp 4:197 (fastigheten för Backaskolan) allmän platsmark (gatumark, 
Märgelvägen). Allmän platsmark avseende lokalgata överförs från Hålarp 4:197 till kommunens fast-
ighet Hålarp 4:8 förslagsvis i samband med att fastigheten 4:197 (Backaskolan) säljs. 

10. GENOMFÖRANDE

48

48



35

Granskningshandling 2017-02-17
                       ålar    astigheter i re ie

Ledningsrätt och servitut
Inom	planområdet	 (Solhemsvägen	 	bef	 ‐yta Märgelvägen)	 inns	en	 ledningsrätt	 (1278‐1103.2)	
avseende gasledning, markerad med blå linje i nedanstående kartbild. Be intlig	 ledningsrätt	 inom	
planlagd  kvartersmark för bostäder säkerställs genom u-område (område för ledningar). Tillfarter-
na till bostadsfastigheterna i det nya området sker huvudsakligen via lokalgator. Tillfarter till  de be-
intliga		fastigheterna	(Hålarp	4 87	och	4 88)	är	idagsläget	ej	säkerställt	med	servitut	eller	liknande.	

För att säkerställa tillfarter förordas en gemensamhetsanläggning, markerad med ”g” på plankartan.

Gemensamhetsanläggning
Eventuellt	nya	fastigheter	inom	planområdet	avses	ingå	i	be intlig	Grevie	GA 2	(markerad	med	grönt	
i nedanstående bild). Berörda fastighetsägare tar initiativ och bekostar erforderlig ansökan om in-
träde. Ett så kallat inträde i en gemensamhetanläggning medför en kostnad för den enskilda fastig-
hetsägaren.

Vid	förrättningen	beslutar	lantmäterimyndigheten	även	om	de	andelstal	som	ska	gälla	för	fördelning	

Befintlig ledningsrätt samt Grevie GA:2

Ilustration som  med röd linje schematiskt visar fastighetsregleringar
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av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och	drift	(förvaltning).	Varje	deltagande	fastighet	är	skyldig	att betala	utifrån	sitt	andelstal.

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Ekonomiska frågor
Gatumark sköts redan idag av en gemensamhetsanläggning (Grevie GA:2). Ersättning betalas ut en-
ligt av kommunfullmäktige antagen taxa. En utbyggnad av detaljplanen föranleder därmed ej att Tek-
nik- och service driftbudget för gatuunderhåll behöver utökas.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Planavgift, i enlighet med en av (kommunfullmäktige) beslutad taxa, kommer i samband med 
bygglovgivning att uttagas inom detaljplaneområdet.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arke-
ologisk undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd 
markägare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare.

Övriga avgifter
Bygglovs, plan- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa.

Tekniska frågor
Vattenskyddsområde
Planområdet är varken beläget inom eller gränsar till skyddsområdet för vattentäkt.

Allmän platsmark
Kommunen är ej huvudman för allmän platsmark. Åtgärder inom allmän plats ska ske i samråd med 
Grevie GA:2.

Vatten och avlopp
Exploatören	ansvarar	för	eventuell	utbyggnad	och	bekostnad	av	VA‐system	(inklusive	dagvattensys-
tem)	inom	planområdet.	Utbyggnaden	av	VA‐	ledningar	i	området	sker	från	av	kommunen	anvisad	
anslutningspunkt. Alla ritningar ska godkännas av kommunen innan utbyggnaden påbörjas. Exploa-
tören	ska	efter	godkänd	besiktning	överlåta	utförda	VA‐anläggningar	till	kommunen	utan	kostnad.	
VA‐ledningar	ska	ingå	i	kommunens	allmänna	VA‐system	och	VA‐verksamhetsområde.
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Markförorening
Inom planområdet förekommer inga kända markföroreningar.

Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller hålls och att Boverkets 
råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

El, tele, internet
TeliaSonera Skanova Access AB, E.on och Bjäre Kraft har kabelanläggningar inom och i anslutning till 
planområdet	och	de	kan	komma	att	beröras	av	planens	genomförande.	Eventuella	 lyttningar	eller	
andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/
fastighetsägaren.
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Denna	detaljplan	handläggs	enligt	standardförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella små 
revideringar av granskningshandlingen inför antagandeskedet. Olika utredningar kan tillkomma för 
att komplettera planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av 
planförslaget såsom exempelvis markteknisk utredning.

Då	planförslaget	framställs	enligt	standardförfarande	sammanställs	inkomna	synpunkter	från	både	
samråd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsre-
dogörelse görs således inte. Inkomna synpunkter under samrådet har ändå beaktas i möjligaste mån 
inför granskningsskedet. Efter samråd följer ett granskningsskede och därefter tar kommunen ställ-
ning till ytterligare eventuella revideringar innan planen går upp för antagande i kommunstyrelsen. 

Planhandlingarna har utarbetats	av	planarkitekt	 amilla	Nermark	på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet 	
	 Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
	 Kristina Bell, tf planchef, (översiktsplanerare)
	 Roger Larsson, stadsarkitekt
	 Naim Berisha, bygglovhandläggare
	 Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
	 Fredrik Jönsson, projektingenjör
	 er	Selld n,	exploateringsingenjör	
	 Mårten Nilsson, exploateringsingenjör
	 Malin Svensson, kartingenjör
	 Annika Jern, kart- gis chef

SAMHÄLLSBYGGNAD

amilla	Nermark	 	 	
Planarkitekt    

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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