
Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse

HEDEN
i Båstads kommun



Båstads kommuns vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.
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Inbjudan
Är du intresserad av att bygga ett unikt  
bostads område i Båstads kommun? Då 
önskar  kommunen att bjuda in dig att 
tävla om byggrätterna i projektet kallat 
Heden.

Heden ligger i norra delen av Båstads 
kommun - 800 meter från havet i väst, 
1500 meter ifrån järnvägs stationen 
i  söder och i direkt anslutning till 
 Skummeslövs naturreservat i norr. 
 Platsen kännetecknas just av sin  närhet 
till tallskogens dofter och  slingrande 
stigar, vyerna mot åsen och havets 
 lugnande brus. 

Markanvisningen kommer att  innehålla 
runt 150 bostäder i olika upp låtelse- och 
boendeformer med  fokus på social och 
ekologisk hållbarhet.

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad!



Båstad och omvärlden
Hoppa på hojen och stick till jobbet 
i   Båstad eller cykla 5 minuter till 
 stationen för ta tåget till Helsingborg, 
Halmstad, Lund eller  Göteborg. Sedan 
tunneln genom åsen öppnades har den 
lilla orten vid havet närheten till den 
stora världen bara ett stenkast bort. 

GÖTEBORG
99 min

CPH FLYGPLATS
105 min

MALMÖ
83 min

BÅSTAD

HALMSTAD
17 min

HELSINGBORG
36 min

LUND
71 min

VARBERG
58 min



Områdesbeskrivning
I norra Hemmeslöv breder milslång sandstrand ut sig längs Laholms bukten, i norr 
gränsar tävlingsområdet till Skummeslövs naturreservat, ett tall beväxt dynlandskap. 
I öst av gränsas Hemmeslöv av Västkustbanan och en  mosaik av åkrar, söderut  reser 
sig Hallandsåsen upp ur ett i övrigt flackt landskap. 

Marken kring Heden har tidigare  varit  betesmark och odlad jord, idag har bostads-
bebyggelse i form av villabebyggelse nått fram till planområdet. Kringytor består av 
öppna fördröjningsmagasin, utegym, fotbollsplan och lekplats.

Området har nära till goda kommunikationsmöjligheter, Båstads järnvägsstation 
ligger ca 1500 m söder om tävlingsområdet. Busshållplats för linje 525 ligger längs 
Norra vägen i nära anslutning till Heden. Busslinjen går  mellan  Båstads centrum, 
järnvägsstationen och Östra Karup.

Tävlingsområdet
Heden etapp III (Hemmeslöv 10:10) ligger i nordöstra delen av Hemmeslöv, dikt an 
gränsen mellan Båstads- och Laholms kommun.  Tävlingsområdet är cirka 45 000 m² 
och utgör den sista av tre utbyggnadsetapper.
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Tävlingsuppgiften
Markanvisningsområdet är uppdelat 
i fyra delar, varav område 1 & 3 ska 
innehålla bebyggelse med upplåtelse-
form hyresrätt och område 2 & 4 ska 
innehålla  bebyggelse med upplåtelse-
form bostadsrätt. Som tävlings deltagare 
kan man lämna  förslag på en eller flera 
delområden.

Båstads kommun har höga  ambitioner 
för området och förutsätter att du delar 
kommunens vision om att bygga ett 
vackert, tryggt och  hållbart  område. 
Kommunens viljeinriktning är att 
 boende i tävlingsområdet ska vara 
åretrunt boende

Varierande lägenhets storlekar och låg 
boendekostnad är en kommunal mål-
sättning, liksom väl planerade utomhus-
miljöer som  inspirerar till möten och 
samvaro.  

Det är också viktigt att föreslagen 
 byggnation fungerar med  omgivande 
områden och förhåller sig i  skala 
till bebyggelsen söder om mark-
anvisningsområdet.

Båstads kommun ser gärna att du som 
tävlingsdeltagare utnyttjar möjligheten 
att erhålla statligt investeringsstöd för de 
hyresrätter som tävlingen omfattar. 

Tänk på att tydligt redovisa det unika i 
just ditt tävlingsbidrag i både text och 
bild.
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Utdrag ur Båstads kommuns primärkarta 2018-03-08
Koordinatsystem: Sweref99 1330
Höjdsystem: RH2000

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap 8 § 2

LokalgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Placering,  4 kap 5 § 2

Friliggande huvudbyggnad / huvudbyggnader  ska placeras minst 4 m från
fastighetsgräns.
Komplementbyggnad / komplementbyggnader ska placeras minst 6 m från gräns
mot gata och minst 1 m från övriga tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från
grannfastighet gäller särskilda brandkrav.
Garage/carport får sammanbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte
placeras närmare än 4 meter från gräns till annan fastighet.
Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän
platsmark får inte överstiga 0,8 m.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Fastigheten får bebyggas med friliggande enbostadshus, flerbostadshus,
gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus.

Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus är minsta
tillåtna tomtstorlek är 250 m2 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean
får upptas av byggnad (er) inkl komplementbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras i
högst 2 våningar och med en högsta nockhöjd om 8,3 meter (exkl eventuell
skorsten).

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus är högsta tillåtna
byggnadsarean 250 m2 varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. Högsta
tillåtna nockhöjd avseende huvudbyggnad är 8,3 meter (exkl eventuell skorsten).
Minsta tillåtna storlek på fastighet för friliggande enbostadshus är 600 m2.

I det fall fastigheten bebyggs med flerbostadshus får högst 1/5 av fastigheten
bebyggas. Största byggnadsarean per flerbostadshus är 500 m2.

Marken får inte förses med byggnad. Mindre skärmtak
över entréer får dock anordnas. Max 3,0 m2 per entré.

0.0
Högsta nockhöjd i meter avseende flerbostadshus.
Hisschakt får anordnas utöver nockhöjd. Högsta
nockhöjd avseende komplementbyggnad är 3,5 m.

Utformning,  4 kap 16 § 1

Lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 m över anslutande gata.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under
schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande

schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande,  4 kap 16 § 1

Källare får inte finnas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 § 1

Parkering  ska lösas inom kvartersmark. Minst 1 parkeringsplats per bostadsenhet
krävs.
Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap 21 §

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

Ändrad lovplikt,  4 kap 15 § 1

Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4
meter och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5
meter på övrig tomtmark.. Bestämmelsen gäller under planens genomförandetid.

Skala:1:1000 (A1) 1:2000 (A3)

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

SAMRÅDSHANDLING 2018-05-02
 

Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
Hemmeslöv i Båstad
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3,
Plankarta tillhörande detaljplan för

PLANKARTA

PLANOMRÅDETS LÄGE

Båstad
station

Centrum

OMRÅDE 1

OMRÅDE 3

OMRÅDE 3

OMRÅDE 2

OMRÅDE 4

Vildapelvägen

Korpvägen



Grundläggande förutsättningar
• Samtliga handlingar som berör mark-

anvisningstävlingen finns tillgängliga 
på kommunens  hemsida:   
 www.bastad.se/markanvisningheden

• Tävlingsområde: Del av  fastigheten 
Hemmeslöv 10:10.

• Infart till området sker från 
 Vildapelvägen. Från Korpvägen får 
ingen tillfart anordnas. 

• Markanvisningsområdet omfattas av 
detaljplan del av Hemmeslöv 10:10, 
etapp 3 som är under ändring. Plan-
ändringen omfattar tillskapande av 
lokalgata och planen förväntas ha 
vunnit laga kraft före 2019-01-01.

• Lokalgata, VA och belysning byggs 
ut av Båstads kommun. Lokalgatan 
överlåts  sedan till Hemmeslöv ga:20 
som är huvudman för allmän plats i 
 området. 

• Fastigheten berörs inte av  några 
 kända föroreningar. En  översiktlig 
geo teknisk undersökning och 
en hydro geologisk utredning 
har genom förts på kommunens 
 bekostnad. 

• Fastigheten berörs inte av  några 
 kända fornlämningar. Skulle 
 ut redningar visa att det ändå finns 
fornlämningar tar Båstads  kommun 
merkostnaderna för  denna åtgärd 
(dock ej stillestånds kostnader).

• Markanvisningsavtal/köpeavtal med 
sedvanliga villkor ska träffas mellan 
vinnande exploatörer och Båstads 
 kommun.

• Priset för byggrätt i område 1 & 3 
är 1 000 kr/kvm BTA  och 2 500 kr/
kvm BTA för byggrätt i område 2 & 4.

• Den högsta ingångshyran  kommunen 
accepterar är 1 600 kr/kvm BOA 
 (vilket ska inkludera kostnad för 
upp värmning och VA).

• Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings-
avtal för område 1 & 3 att erbjuda 
 kommunen 1 lägenhet i vardera 
område. 

• Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings-
avtal för område 2 & 4 att skriva 
in i  stadgarna för bostadsrätts-
föreningen att bostadsrättsköpare 
ska  folk bokföra sig på adressen.



Markanvisningsprocess
Markanvisningsprocessen inleds med att inbjudan till markanvisningstävling 
 godkänns politiskt och tillgängliggörs för intressenter som ges möjlighet att  utforma 
och lämna in sitt bidrag till kommunen. 

När tävlingstiden löpt ut följer en urvalsprocess där en grupp tjänstemän inom 
samhälls byggnadssektorn väljer ut ett eller flera förslag som föreslås erhålla option 
inom markanvisningsområdet genom beslut i kommunstyrelsen. 

Markanvisningsavtal tecknas sedan med de byggherrar som erhållit option. 
 Markanvisningsavtalet innehåller de villkor kommunen ställer för att överlåtelse av 
markområdet ska ske. 

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen för alla  fastighetsägare, byggherrar och  aktörer som kan  verifiera 
och  säkerställa sin roll som aktör inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Kommunen förbehåller sig  rätten, att vid behov, själv inhämta uppgift om  motpartens 
solvens.



Tidplan 

• Markanvisningstävlingen  publiceras 
andra kvartalet år 2018

• Tävlingstiden löper till den 30:e 
 september 2018

• Urvalsprocess pågår oktober -
november 2018

• Vinnare annonseras efter beslut 
i  kommunstyrelsen, preliminärt 
 december 2018

• Markanvisningsavtal tecknas första 
kvartalet 2019



1. Förteckning över inlämnade 
 handlingar (A4, PDF)

2. Formella handlingar (A4, PDF)

• Uppgifter om-, och kontaktupp gifter 
till exploatören.

• Uppgifter om-, och kontaktupp gifter 
till förvaltare av hyresrätter i del-
område 1 och 3.

• Registreringsbevis, högst tre 
 månader gammalt.

3. PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)

• Beskrivning av förslaget i text: 
 k oncept, gestaltning, hur området 
ska upplevas tryggt, tillgängligt, hur 
gårdsmiljöer/allmänna ytor ska 
användas, energi försörjning, och hur 
området svarar för de  boendes olika 
livsskeden.

• En uppskattning av antal m² BTA i 
tävlingsbidraget och antal lägen heter.

• Situationsplan som redovisar 
 förslaget och hur det för håller sig till 
kringliggande befintliga områden.

• Minst en sektion som visar  relationen 
mellan  föreslagen  bebyggelse och 
lokalgata.

• Representativa fasader och  sektioner 
av byggnader.

• Parkeringslösningar för bil och cykel.

• SketchUp-modell över aktuellt 
 område i enkel vit volymskiss där 
våningsantalen är markerade, utan 
materialtexturer.

4. Anbud (A4, PDF)

• Val av delområde med prioritering 
om flera områden väljs.

• Preliminär tidsplan för byggnation av 
föreslagen bebyggelse.

• Byggherrens referensprojekt, minst 
två stycken.

Allt material lämnas in såväl i fysiskt 
 format som i digitalt utskrivbart format 
på USB-minne. PM Projektförslag  lämnas 
in i tre exemplar. Tävlings förslag ska 
lämnas på svenska.

Tävlingsbidrag och inlämningskrav



Utvärdering
De tävlande bidragen måste uppfylla 
 följande krav för att utvärderas:

• Område 1 och 3 ska enbart innehålla  
hyres rätter

• Samtliga handlingar listade 
 under rubrik Tävlingsbidrag och 
inlämnings krav är redovisade.

Vid utvärdering bedöms tävlings-
bidragen utifrån nedan innehåll där  varje 
aspekt poängsätts på en skala om 1-5 
poäng. Det  förslag som får flest  poäng i 
respektive område 1-4  presenteras som 
vinnare för kommunstyrelsen. 

Ekonomiska aspekter

• Uppskattad hyresnivå i kr/kvm/år

• Energiförsörjning

Sociala aspekter

• Lägenhetsfördelning

• Arkitektur

• Trygghet

• Gemensamhetsytor

• Kreativitet, lekfullhet och konst

Ekologiska aspekter

• Ekosystemtjänster

• Byggteknik ur ett hållbarhets- och 
livscykelperspektiv

Övergripande aspekter 

• Helhetslösning

• Hur förslaget möter framtiden

Båstads kommun förbehåller sig:

• Fri prövningsrätt av lämnade 
 tävlingsbidrag. Tävlingsbidrag som inte 
följer givna förutsättningar  kommer inte 
att beaktas.

• Rätten att göra en bedömning av 
tävlingsbidragslämnarens  ekonomiska 
förutsättningar att genomföra  projektet.

• Rätten att ta referenser avseende 
tävlings bidragslämnarens tidigare 
genom förda projekt.

• Rätten att helt eller delvis  bryta 
 tävlingen om Båstads kommun  bedömer 
att inlämnade tävlingsbidrag inte upp-
fyller ställda krav eller förväntningar 
utan ersättningsskyldighet.



Inlämning
Tävlingsbidraget ska vara Båstads kom-
mun tillhanda senast 2018-09-30. 

Tävlingsbidraget lämnas i slutet  neutralt 
kuvert och märkes:

Heden – markanvisningstävling, 
 Tävlingsbidrag.

Tävlingsbidrag ska sändas till
Båstads kommun
att. Olof Selldén
Samhällsbyggnad
Box 41
269 80 Båstad
(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad)

Frågor
Vid eventuella frågor kontakta

Susanna Almqvist, exploaterings-
ingenjör, Olof Selldén, planchef eller 
Camilla Nermark, planarkitekt.

Kontaktuppgifter: 
Susanna
E-post: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 770 63

Olof
E-post: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 777 31

Camilla
E-post: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 770 72

Information och uppdateringar om 
markanvisnings tävlingen redovisas på 
kommunens hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningheden.


