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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B15-200

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser och illustration, 2018-09-06
• Planbeskrivning, 2018-09-06 (denna handling)
• Granskningsutlåtande, 2018-09-06
• Samrådsredogörelse, 2018-05-18
• Fastighetsförteckning, 2018-05-23
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2018-05

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på samhällsbyggnad:
• Miljöteknisk markundersökning, Sigma Civil, 2018-05-18
• Behovsbedömning, 2017-07-07
• Arkeologisk utredning, Wallin kulturlandskap och arkeologi, rapport 2010:25
• Översiktlig geoteknisk undersökning, WSP 2010-04-13
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

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

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och 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.

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Båstads kommun mellan Hemmeslöv och Östra 
Karup ca 5 km från Båstads centrum. Planområdet är 13000 m2 stort och består av bostads- och 
jordbruksmark. Området avgränsas av fastighetsgränserna för Eskilstorp 5:6. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på 
området som uppförts väster om aktuellt planområde. Planområdet berörs av strandskydd när-
mast Stensån men avsikten är att göra marken allmänt tillgänglig genom planläggning som natur.

Planområdet ligger i Eskilstorp och är ca 1,3 hektar (13000 m2) stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Eskilstorp 5:6 är i privat ägo. 

Båstad

Västra Karup

Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta med planområdets avgränsning inom rödstreckad linje

0 m 4000 m

N
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Planbesked för Eskilstorp 5:6 beviljades av Kommunstyrelsen 2007-12-05 §275. Planarbetet på-
börjades men avstannade när skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt skulle revideras eftersom 
dess framtida omfattning kunde få konsekvenser för detaljplanen. Det nya skyddsområdet för vat-
tentäkten är ännu inte fastställt men det finns ett förslag som anger att planområdet hamnar inom 
sekundär skyddszon. Detaljplanerarbetet har därefter fortsatt med detta som utgångspunkt. Med 
anledning av tidsaspekten samt att PBL har reviderats sedan det ursprungliga planuppdraget gavs 
så beviljade Kommunstyrelsen förnyat planbesked för detaljplanen 2015-06-10 §190. 

Inom fastigheten Eskilstorp 5:6 finns idag en bostadsbyggnad och jordbruksmark. Detaljplanen 
för området väster om planområdet håller på att byggas ut med bostäder. Syftet med denna detalj-
plan är därmed att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på det området. 
Planområdet berörs av strandskydd närmast Stensån men avsikten är att göra marken allmänt 
tillgänglig genom planläggning som natur.

4. BAKGRUND OCH SYFTE

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges aktuellt planområde som 
lämpligt för bostäder. Gränsen ligger ca 100 meter från Stensån vilket även detaljplanen kommer 
anpassa planläggningen utifrån. Marken närmast Stensån berörs av strandskydd och kommer därför 
planläggas som natur för att göra marken allmänt tillgänglig.  Planförslaget är därmed förenligt med 
översiktsplanens intentioner. 

Utsnitt från översiktsplanen med aktuellt planområde inom rödstreckad linje
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Miljöprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 (antaget av KF 2017-09-20 § 149) anger 
mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvändning. I programmet anges bl.a. att gång-, 
cykel- och kollektivtrafik ska främjas samt att hållbar förtätning ska prioriteras före utbredning vid 
exploatering och nybyggnation. Planförslaget uppfyller dessa mål genom att förtäta inom befintligt 
samhälle som redan är utbyggt med gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik. Båstads tågstation 
ligger ca 1 km väster om planområdet. 

Detaljplan
Marken inom planområdet är ej detaljplanelagd sedan tidigare. Direkt väster om aktuellt planområ-
de finns detaljplan 1597 som vann laga kraft 2008-06-26. Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyg-
gelse i en till två våningar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive 
radhus. Minsta tomtstorlek är 800 m2 för friliggande hus och 400 m2 för kedjehus. 

Detaljplan 1597 med aktuellt planområde inom rödstreckad linje
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Marken ska användas till 
det ändamål den är mest lämpad med hänsyn till läge, beskaffenhet samt föreliggande behov. Ge-
nom att förtäta i anslutning till befintliga bostäder anses god hushållning uppnås. Planen berörs av 
riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv men bedöms inte påverka detta negativt då en stor 
del av området planläggs för allmänt ändamål. Området bedöms vidare nödvändigt för kommunens 
bostadsförsörjning. Stöd för bostadsbebyggelse finns i Båstad kommuns översiktsplan, ÖP08.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB) samt riksin-
tresset för det rörliga friluftslivet (4 kap 1, 2 §§ MB). Planförslaget bedöms inte påverka riksintres-
sena negativt då en stor del av planområdet planläggs för allmänt ändamål. 

Miljökvalitetsmål
Planförslaget omfattas av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Riksdagens definition av miljökva-
litetsmålet är: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och ut-
vecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Planförslaget bedöms 
bidra till att miljökvalitetsmålet kan uppfyllas då projektet utgör en förtätning i ett område med väl 
utbyggd infrastruktur.  

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika sätt 
beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och 
vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns 
det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Eftersom det blir mycket svårt för en del 
vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. Normerna är uppdaterade och fastställda 
under 2017. 

Stensån ligger delvis inom planområdet i norr. Enligt uppgifter från Vatteninformationssystem för 
Sverige, har Stensån måttlig ekologisk status och god kemisk status. Stensån ska uppnå god eko-
logisk status år 2021. Åtgärder för att förbättra statusen kan inte åstadkommas i någon särskild 
utsträckning genom denna detaljplan utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte 
bidrar till att försämra vattenkvaliteten.

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Vattentäkt
Skyddsområden för vattentäkter finns för att förhindra att vattnet i vattentäkterna förorenas. Vatten-
skyddsföreskrifterna anger vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att klara detta. Föreskrifterna 
innebär bland annat att vissa verksamheter och anläggningar är förbjudna, tillståndspliktiga eller 
kräver anmälan. Det kan till exempel gälla jord- och bergvärme, hantering av petroleumprodukter, 
anläggningsarbeten och schaktning. 

Skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt ska revideras, arbetet med detta påbörjades 2007 och är 
ännu inte fastställt. Det finns dock ett förslag i vilket det anges att Eskilstorp 5:6 hamnar inom se-
kundär skyddszon. Kommunens bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vat-
tentäkten inte att påverkas av att denna plan genomförs. Det finns redan bostäder inom en stor del 
av skyddsområdet och det finns hittills inget som tyder på att det försämrar vattnets kvalitet. 

Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören an-
svarar för att söka de tillstånd som behövs. Även de som flyttar in i området bör informeras om vat-
tenskyddsföreskrifterna. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet anger säkerhetsåtgärder för bl.a. 
hantering av brandfarliga varor, bekämpningsmedel, jordbruk, djurhållning, infiltrationsanläggning-
ar, dagvatten, deponi och lagring av avfall, berg- och jordvärme, anläggning av vattenuttag. Informa-
tion om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA.  

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 berörs av riksintressena för friluftsliv och rörligt friluftsliv men bedöms inte påverka 

dessa negativt då en stor del av marken planläggs för allmänt ändamål 
• Ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet
• Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt eller känsliga markområden
• Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser 

nationellt eller lokalt
• Planförslaget berör inga kända fornlämningar

Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, inte ge en sådan miljöpåver-
kan att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ be-
höver genomföras.

Länsstyrelsen har tagit del av behovsbedömningen och har 2017-08-28 yttrat att de instämmer i 
Båstads kommuns bedömning att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34 §. 
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Bebyggelse
Bebyggelsen inom planområdet består idag av ett bostadshus med tillhörande komplementbyggna-
der. 

Bebyggelsen i omgivningen består främst av friliggande villor, detaljplan 1597 väster om planom-
rådet möjliggör dock även för andra typer av bostäder. De flesta husen i omgivningen är uppförda i 
början eller mitten av 1900-talet och därefter har det inte byggts speciellt mycket i Eskilstorp. Efter 
detaljplan 1597 vann laga kraft 2008 påbörjades dock  en ny expansion i Eskilstorp. Hittills har bara 
ett fåtal hus byggts men detaljplanen möjliggör totalt för ca 10 friliggande hus och ca 10 kedjehus, 
parhus eller radhus. 

Kommersiell, offentlig och social service
Eskilstorp ligger ca 2 km från Hemmeslöv och ca 1 km från Östra Karup som båda har ett stort utbud 
av kommersiell service. I Båstads centrum ca 5 km från planområdet finns förutom kommersiell ser-
vice ett stort utbud av både offentlig och social service. 

Mark, vatten och vegetation
Planområdet består av befintlig bostadsmark och jordbruksmark. Marken är huvudsakligen gräsbe-
vuxen och omgärdas av trädridåer mot Stensån i nord-sydlig riktning. Närmast Stensån är växtlighe-
ten rikare. Terrängen är relativt plan med undantag av slänten mot Stensån som är 4 meter hög. Inom 
resten av planområdet är höjdskillnaden bara 2 meter som fördelas på ett avstånd av ca 250 meter. 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggnader inom planområdet

Befintlig vegetation inom planområdet Stensån i den norra delen av planområdet
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Längs den västra sidan av Eskilstorp 5:6 finns lövträd planterade. Enligt naturvårdsverkets defini-
tion berörs trädalléer i öppna landskap av det generella biotopskyddet eftersom alléer utgör viktiga 
restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor betydelse som tillflyktsorter, sprid-
ningskorridorer och ledlinjer för olika växt- och djurarter. Biotopskyddsbestämmelserna gäller dock 
inte för alléer som är belägna i direkt anslutning till bebyggelse. Den sydvästra delen av planområdet 
består av tomtmark med bebyggelse på båda sidorna om allén varpå den delen därför inte berörs 
av biotopskyddet. I den nordöstra delen är dock trädallén placerad i ett öppet landskap och berörs 
således av det generella biotopskyddet. 

I mitten av 1900-talet bedrevs fruktodling på fastigheten. Enligt historiska kartor och flygfoton har 
detta pågått någon gång mellan 1925 och 1996. En miljöteknisk markundersökning har tagits fram 
som detekterade spår av DDT i marken. Halterna är dock så låga att det hamnar under riktvärdet för 
känslig markanvändning (KM). Därmed föreligger ingen risk för människors hälsa eller miljön och 
marken bedöms som lämplig för bostäder.  

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

Översvämningsrisk
Fastigheten Eskilstorp 5:6 har inte tidigare drabbats av översvämningar. Stensån flyter förbi i en rak 
fåra längs med planområdets norra del, slänterna ner mot ån är 4 meter höga så risken för översväm-
ning bedöms därmed vara liten. 

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts av WSP 2010-04-09. Generellt är grundförhål-
landena mycket goda då undergrunden i huvudsak består av sand under de ytliga, organiska jord-
lagren. Två grundvattenrör har installerats inom planområdet där grundvattenytans nivåer har va-
rierat mellan +3,25 i norr och +4,60 meter i söder vilket motsvarar ca 3 meter under markytan. 

Uppmätta markradonhalter varierar från 11 kBq/m3 till 23 kBq/ m3 vilket gör att aktuellt område 
kan klassas som normalradonmark. Radonskyddade åtgärder bör därför vidtas vid nybyggnation. 

Fornlämningar
Wallin kulturlandskap och arkeologi har utfört en arkeologisk utredning, rapport 2010:25. Utred-
ningen omfattade Eskilstorp 5:6 m.fl. fastigheter i öster. Inom Eskilstorp 5:6 påträffades inga forn-
lämningar, däremot fanns det en hel del fornlämningar inom resterande delar av undersökningsom-
rådet. Tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen (KML) krävs innan exploatering och/eller markingrepp 
äger rum inom fastigheten. 
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Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Hemmeslövsvägen som ansluter till Hallandsvägen (väg 115) i söder. 
Hemmeslövsvägen är en mindre lokalgata utan några större trafikmängder och med en hastighetsbe-
gränsning på 40 km/h. Det finns även två farthinder längs med vägen. Trafikverket gjorde en trafik-
mätning för Hallandsvägen (väg 115) år 2017 som resulterade i 6870 fordon ÅDT (årsmedeldygns-
trafik). Hallandsvägen är hastighetsbegränsad till 80 km/h. Planområdet är beläget ca 200 meter 
norr om Hallandsvägen och avskärmas av både bebyggelse och vegetation, risken för bullerstörning-
ar inom planområdet bedöms därmed vara små. 

Hemmeslövsvägen, infarten till planområdet sker via grusvägen till vänster

Undersökt område i den arkeologiska utredningen, blåa fält visar sökschakten och röda punkter visar påträffade fornlämningar
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Parkering
Parkering sker inom den egna fastigheten. 

Gemensamhetsanläggning
Fastigheterna längs med Hemmeslövsvägen omfattas av gemensamhetsanläggningen Eskilstorp 
GA:4 med rättigheter för berörda fastigheter att använda vägen för utfart. Fastigheterna väster om 
planområdet omfattas av gemensamhetsanläggningen Eskilstorp GA:6 som har ändamål lokalgata, 
belysning, dagvattenmagasin, park- och naturmark. 

Kollektivtrafik
Båstads tågstation ligger ca 1 km väster om planområdet med avgångar både mot Göteborg och Kö-
penhamn med halvtimmestrafik under rusningstid. Närmaste busshållplats finns längs med Hem-
meslövsvägen ca 100 meter från planområdet. Hållplatsen trafikeras av regionbuss 226 mot Båstads 
busstation respektive mot Laholm med avgångar varje halvtimme under rusningstid. 

Gång- och cykeltrafik
Befintliga gång- och cykelbanor finns längs med Hemmeslövsvägen som ansluter till Båstads öv-
riga gång- och cykelnät mot både Östra Karup och Båstad. 

Teknisk försörjning
El, bredband och telefoni
Planområdet ansluts i söder via Södra Hallands Kraft elledningar. Bjäre Kraft och Skanova har led-
ningar med fiber respektive tele i området.

Brandvattenförsörjning
Närmaste brandpost finns direkt söder om planområdet, ca 15 meter från Hemmeslövsvägen. 

Dricks- och spillvatten
Området är delvis beläget inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Delen 
av planområdet som är obebyggd ligger utanför verksamhetsområdet. Detaljplan 1597 väster om 
aktuellt planområde omfattas förutom av vatten och spillvatten även av verksamhetsområde för dag-
vatten. 

Avfallshantering
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för insamlingen av hushållsavfall. En återvin-
ningsstation som tillgodoser källsorteringens fraktioner finns vid Viktor Ewalds väg i Östra Karup 
ca 1 km från planområdet. Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och 
drift av återvinningsstationen. 
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Utgångspunkter
Arbetet med detaljplanen påbörjades 2007 men avstannade då skyddsområdet för Eskilstorps vat-
tentäkt skulle revideras. Den ursprungliga tanken var att planlägga mer mark öster om aktuellt plan-
område, men då kommunens fastighet Eskilstorp 5:4 är belägen inom den primära skyddszonen för 
vattentäkten minskades planområdet ner. Revideringen är ännu inte fastställd så beroende på hur 
den slutgiltiga avgränsningen blir kan det eventuellt finnas möjligheter att planlägga mer mark öster 
om aktuellt planområde i framtiden. Det finns inga planer på detta i nuläget men för att inte bygga 
bort möjligheten så planläggs det för en väganslutning österut i denna detaljplan. I detaljplan 1597 i 
väster finns en likadan väganslutning till vilken denna detaljplan nu avses ansluta till. Utgångspunk-
ten för bebyggelsen i denna detaljplan är att den ska utgöra en naturlig fortsättning på bebyggelsen 
som uppförs inom detaljplan 1597 i både storlek och struktur. Tomterna tillåts dock vara mindre för 
att det ska bli lättare att uppföra radhus om detta väljs. 

Bebyggelse
Användning 
Inom området planläggs för bostäder vilket medger att bebyggelsen både kan utformas som fler-
familjshus och enfamiljshus. Även byggnadstypen är flexibel då planen möjliggör både för parhus, 
radhus, kedjehus och friliggande villor. 

8. PLANFÖRSLAG

Placering 
I detaljplanen regleras byggnadsfritt avstånd 
från lokalgatan till 4,5 meter samt 4 meter 
mot övriga gränser. Inom resterande delar av 
kvartersmarken får byggnader uppföras un-
der förutsättning att gällande brandskydds-
föreskrifter följs. Avståndet mellan byggna-
der ska då vara minst 8 meter alternativt 
byggas ihop som parhus eller radhus. Om ga-
rage eller carport byggs ska dessa placeras 
minst 6 meter från lokalgatan för att möjlig-
göra för biluppställningsplats framför. Mins-
ta tomtstorlek är 300 m2 och maximalt 30% 
av fastighetsarean får bebyggas. Med tomter 
som är 300 m2 stora är det möjligt att upp-
föra rad-, par- eller kedjehus då dessa byggs 
ihop i gemensam fastighetsgräns. För frilig-
gande hus behöver avståndet mellan fasad 
och fastighetsgränserna minst vara 4 meter 
vilket då medför att tomtstorleken sannolikt 
behöver vara större än 300 m2. Illustrationen 
till höger visar hur bebyggelsen kan utfor-
mas enligt detaljplanen med en variation av 
både friliggande hus och parhus. Detta är ett 
exempel på möjlig utformning, detaljplanen 
möjliggör även för andra utformningar. 

Illustrationskarta
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Utformning
I planförslaget sätts liknande planbestämmelser som finns i detaljplan 1597 för att bebyggelsen ska 
ansluta i skala till det området. Högsta totalhöjd sätts till 9 meter, detta inkluderar även höjden på 
skorstenar etc. Planförslaget reglerar även byggnadshöjd på 6 meter, dvs. höjden mellan marken och 
takfot. Takterrasser tillåts ej i planförslaget. 

Solförhållanden
Området är plant där byggrätt ges och husen tillåts bli likvärdiga i storlek och skala som omkringlig-
gande hus. Detta medför att solförhållandena blir likvärdiga för alla. 

Mark och vegetation
Planområdet är ca 300 meter långt och ca 60 meter brett. Från Stensån gäller 100 meter strandskydd 
inom vilket ingen bebyggelse tillåts. Allmänhetens tillgång till Stensån är i nuläget begränsad då om-
rådet är relativt vildvuxet. För att öka allmänhetens tillgång till området planläggs marken som natur. 

Allmän plats
Naturmarken och lokalgatan planläggs som allmän platsmark. Inom området föreslås enskilt hu-
vudmannaskap för iordningsställande och skötsel av de allmänna ytorna. Det primära skälet till att 
huvudmannaskapet i området ska vara enskilt är att det för angränsande planområde råder enskilt 
huvudmannaskap. En avvikande lösning inom aktuellt område skulle därmed ur ett allmänt drifts- 
och kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt. Enligt praxis som utvecklats är enskilt huvudmannaskap 
möjligt även i områden för permanentboende. 

Vattenområden
Planområdet berörs både av Stensån och av skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt vilket medför 
restriktioner för området. Byggrätten anpassas efter strandskyddet vilket därmed inte behöver upp-
hävas. Däremot planeras det för ett fördröjningsmagasin inom strandskyddsområdet vilket medför 
att dispens från strandskyddet behövs. 

Angående skyddsområdet för vattentäkten medför detta restriktioner kring vad som får göras och 
släppas ut inom området, detta regleras i vattenskyddsföreskrifter. Vid exploatering måste stor om-
sorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören ansvarar för att söka de tillstånd 
som behövs. Även de som flyttar in i området bör informeras om vattenskyddsföreskrifterna. Infor-
mation om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA.  

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts av WSP 2010-04-09. Generellt är grundförhål-
landena mycket goda då undergrunden i huvudsak består av sand under de ytliga, organiska jord-
lagren. I undersökningen konstateras att det inte föreligger någon risk för stabilitetsproblem mot 
Stensån med anledning av planerad bebyggelse. Byggnader kan grundläggas på konventionellt sätt 
med platta på mark eller grundsulor i naturligt lagrad jord alternativt på kontrollerad packad upp-
fyllning efter det att förekommande organiska jordlager schaktats bort. Undersökningen anger även 
att byggnader ska grundläggas frostfritt och att en väl fungerande dränering och fuktisolering för 
husgrunder är viktig. Markytor ska utformas med fall från byggnaderna. Uppmätta markradonhalter 
varierar från 11 kBq/m3 till 23 kBq/ m3 vilket gör att aktuellt område klassas som normalradon-
mark. Radonskyddade åtgärder ska därför vidtas vid nybyggnation, detta regleras i detaljplanen. 
Kompletterande undersökningar behövs vid projektering av byggnaders grundläggning. 
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Angående gatu- och VA-anläggningar anger den geotekniska utredningen att all organisk jord ska 
schaktas bort innan gator och hårdgjorda ytor anläggs. Då förekommande jordar är relativt genom-
släppliga behöver dagvattenmagasin tätas i botten för att undvika att potentiella föroreningar sprids 
ner i grundvattnet. 

Fornlämningar 
Detaljplanområdet berör fornlämning i form av boplats registrerad i FMIS som Östra Karup 228. Vid 
utredningen våren 2010, registrerades ett 100-tal välbevarade anläggningar i form av stolphål, gro-
par och härdar. Ett antal av stolphålen förefaller vara stenskodda. Härdarna verkar ha ett samband 
med järnframställning. Vid utredning 2007 såg man att boplatsen fortsatte öster om Eskilstorp 5:6. 
Fornlämningen bedöms inte vara något hinder för själva exploateringen.

Det krävs dock tillstånd enligt 2 kap Kulturmiljölagen (KML) innan en exploatering och/eller markin-
grepp inom fastigheten äger rum. Länsstyrelsen kan ställa krav på att markingreppen föregås av nå-
gon form av arkeologisk insats, vilket vanligtvis kostnadsmässigt belastar den som vill bygga eller 
gräva. Tillstånd enligt 2 kap 12 § KML ska sökas hos Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet inför en fram-
tida exploatering av fastigheten. 

Gator och trafik
Planområdet ansluter till Hemmeslövsvägen i söder samt till Rosencrantz väg i väster. Då planområ-
det inte har någon vändplan möjliggör väganslutningen att en slinga kan skapas för att renhållnings-
bilar och andra tyngre fordon inte ska behöva backa. Genomfartstrafik för övriga fordon regleras inte 
i detaljplanen utan får ske med lokala trafikföreskrifter och skyltar. Bredden på lokalgatan planläggs 
till 5,8 meter för att anpassas till bredden på gatorna inom detaljplan 1597. Det är tillräckligt brett 
för att två bilar ska kunna mötas.

Fler boende i området innebär en viss trafikökning. Om fastigheterna görs 300 m2 stora kommer 
planen bidra till att 15 nya fastigheter kan bildas i området vilket är relativt få i trafikperspektiv. Tra-
fikökningen bedöms därmed endast bli marginell jämfört med dagens trafikflöde. 

Parkering
Parkering för boende sker inom respektive fastighet. 

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
Planområdet är fördelaktigt beläget längs med ett befintligt gång- och cykelstråk. Avståndet till 
närmsta matbutik är 2 km vilket gör att cykel kan bli ett attraktivt alternativ för vardagsärenden. 

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. Revide-
ringen av skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt kan medföra att planområdet hamnar inom se-
kundär skyddszon. Kommunens bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vat-
tentäkten inte att påverkas av att denna plan genomförs. 
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Då planområdet troligen hamnar inom sekundär skyddszon för Eskilstorps vattentäkt krävs det till-
stånd för nyanläggning av energisystem som utvinner värme eller kyla från berggrund, jord eller 
vattenområde. 

Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning.

El, bredband och telefoni
El, bredband och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet.

Brandvattenförsörjning
Närmaste brandpost finns direkt söder om planområdet, ca 15 meter från Hemmeslövsvägen. Om 
brandvattenförsörjning ska anordnas ska det ske i samråd med NSVA och räddningstjänsten. 

Avfallshantering
Avfallshantering sker inom respektive fastighet och ska anpassas till att klara kommunens krav på 
källsortering.  

Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga ledningsnätet. Verksamhetsområde för vatten, spill-
vatten och dagvatten avses utökas till att omfatta planområdet.  

NSVA planerar en ny vattenledning från vattenverket och rakt västerut genom planområdet. An-
ledningen är att säkerställa Båstads vattenförsörjning då det i dagsläget bara finns en ledning från 
vattenverket. Det pågår dessutom ett flertal nya exploateringsprojekt i och omkring Båstad bl.a. i 
Hemmeslöv varpå ledningen behövs för att säkerställa kapaciteten till alla nya områden. Den norra 
gränsen för kvartersmarken anpassas efter skyddsavståndet för den projekterade ledningen. 

Dagvatten
Dagvatten behöver fördröjas för att kompensera för klimatförändringar och den ökade hårdgör-
ningsgraden så att nedströms belägna fastigheter inte ska påverkas av detaljplanen. Då planområdet 
troligtvis hamnar inom sekundär skyddszon för vattentäkt krävs tillstånd från Miljöavdelningen för 
infiltration eller utsläpp av dagvatten i mark, dike eller vattenområden. I samband med detta bör en 
utredning göras som redovisar effekterna av den planerade åtgärden. 
 
När angränsande detaljplan (1597) genomfördes bildades en samfällighet (Eskilstorp S:9) för drif-
ten av dagvattendammen i den planen. Detta innebär att kommunen, genom NSVA, inte har rådighet 
över dagvattendammen. För att lösa detta behöver samfälligheten upphävas. Om detta görs kan den 
dagvattenfördröjning som behövs till följd av denna detaljplan, ledas till den dammen, via ett lite 
mindre fördröjningsmagasin inom Eskilstorp 5:6. Eftersom detta ännu inte är löst och exploatören 
är angelägen om att komma igång med exploateringen reglerar detaljplanen istället en separat lös-
ning för planområdet. Lösningen innebär att exploatören kommer behöva anlägga en egen fördröj-
ningsdamm omfattande minst 174 m3 effektiv fördröjningsvolym inom naturområdet i norr. Då det 
är svårt att förutse exakt hur stor andel av marken som kommer bli hårdgjord reglerar planen att 
fördröjningsmagasin om 600 m3/reducerad hårdgjord hektar ska finnas.  För att fordon för drift och 
underhåll ska kunna nå fördröjningsdammen reglerar detaljplanen att detta tillåts inom naturmark. 
Marken berörs av strandskydd vilket innebär att dispens behövs för anläggande av fördröjningsdam-
men. Exploatören behöver därför ansöka om detta inför byggnationen. 
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Med stöd av genomförd behovsbedömning, bedöms att konsekvenserna av planens genomförande 
på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Förtätning inom det befintliga samhället utgör ett effektivt markutnyttjande där befintliga resurser 
används mer effektivt. Aktuellt planområde kommer bidra till att ca 15 nya fastigheter bildas som ut-
gör en naturlig fortsättning på området väster om planområdet. Bebyggelsen anpassas till skalan och 
strukturen i Eskilstorp och kommer därmed smälta in bra i området. De fysiska förutsättningarna är 
goda med relativt plan terräng varpå mindre fastighetstorlekar prövas i detaljplanen. Detta kan bidra 
till att det blir möjligt att uppföra radhus eller parhus som ett komplement till andra bostadsformer 
i Eskilstorp. 

Läget vid befintligt kollektivtrafikstråk samt gång- och cykelstråk med närhet till både tågstation, 
butiker och service medför att det blir lättare för fler att få ihop vardagslivet. Naturområdet mot 
Stensån kan utgöra en bra plats för rekreation och lek och bidra till möten i området.
 
Planens genomförande bedöms endast medföra en marginell ökning av antalet trafikrörelser. 

En utbyggnad enligt planförslaget medför att hårdgörandegraden ökar jämfört med nuläget. För att 
även kompensera för klimatförändringar kommer krav ställas på fördröjning av dagvatten inom pla-
nområdet. Då planområdet troligtvis hamnar inom sekundär skyddszon för Eskilstorps vattentäkt 
finns restriktioner bland annat om infiltration av dagvatten. 

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. Genomförandebeskriv-
ningen har ingen rättsverkan. Avsikten med genomförandebeskrivningen är att den ska vara vägle-
dande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd genomfördes från de-
cember 2017 till  januari 2018 och granskning genomfördes från juni till juli 2018. Antagande sker 
hösten 2018.

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

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförande-
tiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanens bestämmelser fortsätter att 
gälla även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättighe-
ter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Huvudmannaskap
Inom området föreslås enskilt huvudmannaskap. Det gäller såväl lokalgatan som naturmarken. All-
män platsmark inom planområdet ska genom exploatörens försorg inordnas i gemensamhetsanlägg-
ningen för planområdets fastigheter.

Det primära skälet för att huvudmannaskapet i området ska vara enskilt är att det för angränsande 
planområde råder enskilt huvudmannaskap. En avvikande lösning inom aktuellt område skulle där-
med ur ett allmänt drifts- och kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt. Enligt praxis som utvecklats är 
enskilt huvudmannaskap möjligt även i områden för permanentboende.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning 
Planen innebär att fastighetsbildning behöver ske för att bilda de fastigheter som planen medger. 
Görs fastigheterna 300 m2 stora bidrar planen till att 15 nya fastigheter kan bildas i området. Even-
tuellt behöver även en ny fastighet bildas för den allmänna platsmarken inom planområdet. Dessa 
åtgärder medför kostnader vilka exploatören ska stå för. 

Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningen Eskilstorp GA:6 avses utökas till att omfatta den allmänna platsmarken 
inom planområdet. Exploatören ansvarar för ansökan och bekostar förrättningen. 

Servitut och ledningsrätt
I den södra delen av planområdet finns ett officialservitut för vatten som belastar Eskilstorp 5:6. I sö-
der finns även ett avtalsservitut för VA-ledningar mm till förmån för Båstads kommun. Dessa bedöms 
inte påverkas av genomförandet av detaljplanen. 

I det fall ledningsägarna så kräver ska nya ledningsrätter upprättas för tillkommande kommunala 
VA-ledningar och VA-anläggningar såsom dagvattendamm, vilket ska bekostas av exploatören. 

10. GENOMFÖRANDE
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Ekonomiska frågor
Planavtal
Planavtal är upprättat med fastighetsägarna till Eskilstorp 5:6 i vilket kostnader för framtagande av 
detaljplanen, grundkarta, fastighetsförteckning samt eventuella tillkommande utredningar regleras. 
Någon planavgift kommer därmed inte tas ut i samband med bygglov inom detaljplaneområdet.

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatören och kommunen. Exploateringsavtalet regle-
rar genomförandet av detaljplanen; vad som ska göras, vems ansvaret är, vem som bär kostnaderna 
som uppkommer och vilken kvalitet de allmänna anläggningarna ska ha. Exploateringsavtalet ska 
upprättas och ha godkänts av kommunen innan detaljplanen antas. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. 

Tekniska frågor
Gator och trafik
Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnad av lokalgata i området. Den färdigställda anlägg-
ningen ska överlämnas till den enskilde huvudmannen.

Vattenskyddsområde
Planområdet kommer eventuellt hamna inom sekundärt skyddsområde för Eskilstorps vattentäkt 
när detta är reviderat. Vid exploateringen måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföre-
skrifterna. Exploatören ansvarar för att söka de tillstånd som behövs. 

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnad av VA inom planområdet. Exploatörens ansvar 
omfattar vatten, spillvatten och dagvatten. Kommunen är huvudman för VA i området och ska överta 
de anläggningar som exploatören byggt ut. Utbyggnaden av VA-ledningar i området sker från av kom-
munen anvisad anslutningspunkt. Alla handlingar gällande vatten och avlopp, inklusive exploate-
ringsavtal etc. ska godkännas av NSVA innan utbyggnaden påbörjas. Exploatören ansvarar även för 
att ta kontakt med Stensåns dikningsföretag som kommer beröras av exploateringen. 

El, bredband och telefoni
Södra Hallands Kraft, Bjäre Kraft och Skanova har ledningar i området. Eventuella flyttningar eller 
andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören 
förutsatt att ledningsrätt finns. I det fall rättighet för ledningen saknas svarar ledningsägaren för flytt 
av ledningen. Samordning av ledningsflytt görs under projekteringen.  
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Denna detaljplan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen läm-
nas förslaget till politikerna för beslut om antagande. De som har lämnat synpunkter på planförsla-
get under samrådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller 
avslår kommunstyrelsen planen. 

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet:  
• Hajrudin Caplja, bygglovhandläggare
• Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
• Per Selldén, f.d. exploateringsingenjör
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson   Olof Selldén  
Planarkitekt    Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN


