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Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
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Skanova-remisser-jonkoping@teliacompany.se 

Diariecenter.region@trafikverket.se 

elnat.planer@eon.se 
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2018-04-18  
Handläggare  

Emma Johansson  
Planarkitekt  
Vårt dnr  
B17-903 

 

 
 

Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
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Datum  
2018-04-18  
Handläggare  

Emma Johansson  
Planarkitekt  
Vårt dnr  
B17-903 

 

 
 

Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
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Datum  
2018-04-18  
Handläggare  

Emma Johansson  
Planarkitekt  
Vårt dnr  
B17-903 

 

 
 

Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
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Datum  
2018-04-18  
Handläggare  

Emma Johansson  
Planarkitekt  
Vårt dnr  
B17-903 

 

 
 

Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ängelholm och Helsingborgs flygplats 
Att.Ulf Svensson 
Ängelholms flygplats AB 
262 91 ÄNGELHOLM 
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Datum  
2018-04-18  
Handläggare  

Emma Johansson  
Planarkitekt  
Vårt dnr  
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Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swedegas AB 
Kilsgatan 4 
411 04 Göteborg 
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Datum  
2018-04-18  
Handläggare  

Emma Johansson  
Planarkitekt  
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Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myndighetsnämnden 
Linda Wahlström 
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2018-04-18  
Handläggare  

Emma Johansson  
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Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 

HD 
Kommunikationsavdelningen 
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Emma Johansson  
Planarkitekt  
Vårt dnr  
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Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Båstad Tuvelyckan AB 
C/O Trollängen Bostad AB 
Flöjelbergsgatan 1 C 
431 35 MÖLNDAL 
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Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
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Datum  
2018-04-18  
Handläggare  

Emma Johansson  
Planarkitekt  
Vårt dnr  
B17-903 

 

 
 

Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
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Datum  
2018-04-18  
Handläggare  

Emma Johansson  
Planarkitekt  
Vårt dnr  
B17-903 

 

 
 

Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
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Datum  
2018-04-18  
Handläggare  

Emma Johansson  
Planarkitekt  
Vårt dnr  
B17-903 

 

 
 

Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
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Datum  
2018-04-18  
Handläggare  

Emma Johansson  
Planarkitekt  
Vårt dnr  
B17-903 

 

 
 

Underrättelse om granskning 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 i Hemmeslöv, Båstads kommun 
 
Rubricerad detaljplan, upprättad av Samhällsbyggnad Båstads kommun, ställs härmed ut för 
granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av underjordiska garage till bostadshu-
sen. Detaljplanen syftar också till att göra mindre justeringar av egenskapsbestämmelserna för att 
underlätta genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad 
under tiden 2018-04-19 tom 2018-05-04. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kom-
munens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete”. Kopia av planhandlingarna kan 
mot kopieringskostnad beställas via samhallsbyggnad@bastad.se eller på tel. 0431-77330.  
 
Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vånga-
vägen 2, 269 80 Båstad, senast den 4 maj 2018. Namnteckning skall kompletteras med namnför-
tydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer. 
 
Detaljplaneförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och avses efter granskning 
överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter på detaljplanen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Emma Johansson, tel. 0431-774 64 eller Planchef Olof Selldén 
tel. 0431-777 31. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, BÅSTADS KOMMUN 
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