
 

 
 

 

 

Detaljplan för  

Tunet 1 m.fl. 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse  
 

Detaljplaneförslaget för Tunet 1 m.fl. har varit utsänt för samråd under tiden 2017-
10-02 till 2017-11-13 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet 
att lämna in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i 
Båstads kommun. Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I 
denna samrådsredogörelse sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
lämnats in under samrådet.   

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Region Skåne som ser positivt på att det planläggs för ny bebyggelse genom 
förtätning i ett läge med goda förbindelser för gång, cykel och kollektivtrafik. 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information 
inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 
10-11 §§ PBL, men vill erinra om följande: 

Vatten 
Länsstyrelsen anser att det är bra att en generell hantering samt fördröjningsbehov 
av dagvatten beskrivs i planbeskrivningen samt att en dagvattenyta finns presente-
rat på illustrationsritningen. Länsstyrelsen anser det också positivt att en dagvat-
tenutredning ska göras, speciellt då planområdet ligger inom ett vattenskyddsom-
råde. Dock skulle det vara fördelaktigt om denna dagvattenutredning gjordes inom 
detaljplanearbetet.  

Översvämningsrisken beskrivs i planbeskrivningen som liten eller obefintlig. Detta 
påstående bör underbyggas av att till exempel hanteringen av extrem nederbörd 
inom och i anslutning till planområdet beskrivs.  

Gällande miljökvalitetsnormer för vatten anser Länsstyrelsen att det är bra att reci-
pienten finns beskriven, men att resonemanget kring hur man har kommit fram till 
slutsatsen att exploateringen inte har någon negativ inverkan. 
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Kommentar: En övergripande dagvattenutredning har gjorts i samband med 
planarbetet i vilken fördröjningsbehovet har utretts. Detta regleras genom 
planbestämmelse i detaljplanen. Att planområdet är beläget inom 
vattenskyddsområde förändrar inte bedömningen då vattenskyddsföreskrifterna 
gäller och ska följas. Bland föreskrifterna finns bl.a. restriktioner för infiltration av 
dagvatten vilket medför att dagvattenmagasin behöver utformas tätt.  

Bedömningen att översvämningsrisken är liten baseras på att det inte har förekommit 
några översvämningar i närområdet eller längs med Nyledsvägen eller 
Ängelholmsvägen tidigare. Vid extrem nederbörd är det viktigt att höjdsättningen görs 
på rätt sätt så att vatten inte kan ansamlas och göra skada på bebyggelse.  

Efter samrådet av detaljplanen har förslag till ny översiktsplan för Båstads kommun 
också varit på samråd. I översiktsplaneförslaget pekas naturområdet i norr ut som en 
lämplig plats för framtida dagvattenfördröjning varpå detaljplanområdet har utökats 
med denna del. Detta säkerställer möjligheten att anordna fördröjningsmagasin där i 
framtiden så att befintlig infrastruktur inte ska påverkas.  

I detaljplanen planläggs det för bostäder vilket är samma användning som finns idag. 
Det finns inget som tyder på att miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas negativt 
av detta. Den största risken för att berörda vattenförekomster inte ska uppnå god 
kemisk status är användningen av bekämpningsmedel och att det därmed inte är 
bostadsbebyggelse som är orsaken. Planbeskrivningen revideras med en tydligare 
beskrivning gällande detta.  

 

E.ON Gas Sverige AB framför att E.ON Gas har en distributionsledning för natur- 
och biogas längs med Nyledsvägen. 

Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2017) som 
bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade 
grävningsaktiviteter på 2 meter. 

Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken 
för skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas 
att träd i närheten förses med rotskydd. 

För att tydliggöra gasledningen rekommenderar E.ON Gas att ledningarna ritas in i 
grundkartan och under "Grundkartans beteckningar" exempelvis kan benämnas ---
G--- (gasledning) 

Minsta horisontella avstånd mellan gasledningen och dagvattenmagasinets 
släntkrön ska vara 1 meter. Under förutsättning att det inte finns risk för rinnande 
vatten samt att högsta vattennivån inte förväntas hamna över ledningens djup (ca 1 
meter), så behövs inte kanten stensättas. Dock ska slänten utformas enligt tabell 5.2 
i NGSA 2011 med en lutning på 1:1,5. 

När nya ledningar så som el-, vatten-, avlopp- eller teleledningar med mera ska 
förläggas i närheten av E.ON Gas ledningar så ska gällande Normer följas. I EGN 
2014, kapitel 6 och tabell 6,3 framgår det vad det minsta avståndet mellan 
gasledning i mark och annan anläggning ska hålla.  

Det är viktigt att ett detaljerat samråd äger rum redan i tidigt projekteringsskede, 
speciellt om schaktning eller annat arbete sker i närheten av gasledningarna. Detta 
bör framgå i genomförandebeskrivningen.  
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E.ON Gas tycker det är bra att det framgår av planbeskrivningen att exploatören 
bekostar flyttning och särskilda försiktighetsåtgärder med mera som måste vidtas 
kring ledningarna på grund av planens genomförande. 

E.ON Gas har ambitionen att i framtiden öka andelen biogas i gassystemet. Då E.ON 
Gas har distributionsledningar för natur- och biogas inom området så kan de 
erbjuda ett energisnålt alternativ med energigas som uppvärmning. Detta bör 
framgå i planhandlingarna under stycket "Energiförsörjning" på sidan 15. 

E.ON Gas förutsätter att ovan Normer, Anvisningar och Skyddsavstånd efterlevs. 

Kommentar: I granskningsförslaget beskrivs nuvarande förutsättningar på sidan 17, 
synpunkten om att planområdet kan anslutas till gasnätet anges på sidan 22. 
Planbeskrivningen justeras i övrigt enligt synpunkter från E.ON Gas. 

 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av planförslaget men har inte gjort någon 
fullständig genomgång av förslaget. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 

Genomförandebeskrivning och planbeskrivning 

Ordvalet ”släcka ut”, gällande det befintliga officialservitutet, bör ändras till 
”upphävs”.  

Angående att upphäva det befintliga officialservitutet genom fastighetsreglering bör 
det i genomförandebeskrivningen framgå att detta medför kostnader för den 
enskilde.  

Sammanfattningsvis ser Lantmäterimyndigheten ett stort värde i att 
genomförandefrågorna redovisas på ett tydligt sätt i planhandlingarna så att 
berörda fastighetsägare förstår vilka åtgärder (lantmäterihandlingar m.m.) som 
kommer att bli nödvändiga och vem som kommer stå för olika slag av kostnader 
(framtida underhåll av gemensamma anläggningar, marklösen, 
förrättningskostnader m.m.). Arbetsprocessen blir inte rationell om berörda 
fastighetsägare inte kunnat läsa ut dessa uppgifter under planprocessen. Följden blir 
då istället att dessa frågor måste behandlas på nytt i efterföljande 
lantmäteriförrättningar vilket också leder till längre genomförandetider.  

Kommentar: Genomförandebeskrivningen justeras utifrån Lantmäterimyndighetens 
synpunkter.  

 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) framför följande: 

• Backning får inte förekomma annat än vid backvändning (t-vändning) 

• Vägen ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningar förekommer.  

NSR hänvisar avslutningsvis till bilagan ”Det viktigaste att säkerställa i gällande 
renhållningsordning” med mått och aspekter kring vägar där avfallstömmande 
fordon ska ta sig fram, platser där avfallstömmande fordon stannar för tömning, 
samt platser där tänkbar lösning är avfallsbehållare som kräver kranfordon vid 
tömning.  

Kommentar: I detaljplanen placeras återvinningshus ut mot Nyledsvägen så att 
avfallstömmande fordon inte ska behöva köra in i området.  
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) lämnar följande kommentarer 
på samrådshandlingen för Tunet 1 m.fl.  

• Ska VA-ledningarna i den södra delen av planen flyttas ska skyddsavståndet 
mellan ledningarnas nya placering och den planerade byggnaden vara 
minimum 4 m (räknat utifrån vattenledningen). För byggnad utan källare gäller 
4,5 - 8,5 m beroende på ledningsdjupet. 

Flytten av ledningarna ska projekteras och bekostas av exploatören, i samråd 
med NSVA. 

• Observera att byggnaden längst norrut i planen troligtvis kommer få en lägre 
höjd än befintliga dag- och spillvattenservisledningar på Nyledsvägen, vilket 
innebär att självfall inte kan uppnås. Ska de befintliga servisledningarna 
behållas behövs en lösning för spill- och dagvattenförsörjningen för byggnaden, 
t ex med pumpar eller att ansöka om nya serviser norr om byggnaden. 

I övrigt har NSVA inget att erinra.  

Kommentar: Efter samrådet av detaljplanen har förslag till ny översiktsplan för 
Båstads kommun också varit på samråd. I översiktsplaneförslaget pekas naturområdet 
i norr ut som en lämplig plats för framtida dagvattenfördröjning. Kommunen har med 
anledning av detta kommunicerat med NSVA och kommit fram till att utöka 
planområdet till att omfatta hela naturområdet för att säkerställa den möjligheten för 
framtiden. Detta möjliggör även att den dagvattenfördröjning som krävs till följd av 
den ökade hårdgörningsgraden inom planområdet kan anordnas inom naturområdet. 
Planbeskrivningen justeras i övrigt enligt NSVAs synpunkter.  

 

Skanova framför att de har kabelanläggning inom berört planområdet, vilka ev. 
kommer att beröras av planens genomförande. Med anledning av detta önskar 
Skanova att följande införs i genomförandebeskrivningen:  

”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.” 

Kommentar: Genomförandebeskrivningen har redan en liknande formulering som 
behålls.  

 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna och har följande synpunkter:  

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 1730 (Ängelholmsvägen) väster 
om planområdet. Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 12 meter och 
inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka 
menligt på trafiksäkerheten placeras.  

Planförslaget medger bebyggelse i form av garage inom det byggnadsfria avståndet 
vilket Trafikverket invänder mot. Trafikverket kräver att garaget placeras längre 
ifrån vägen än nuvarande förslag. Detta för att värna om trafiksäkerheten längs 
vägen men också för att kunna möjliggöra framtida utveckling av vägen ifall att en 
trottoar eller gång- och cykelväg skulle planeras längs med vägen. 
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Buller 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgär-
der som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatö-
ren. 

Kommentar: Kommunen har tagit kontakt med Trafikverket som har framfört att det 
kan vara okej med komplementbyggnader eller parkeringar närmare än 12 meter från 
Ängelholmsvägen. Planförslaget har reviderats utifrån detta och parkeringarna har 
delats upp på flera områden, minsta avstånd mellan Ängelholmsvägen och 
parkeringarna är nu 8 meter.  

Detaljplanen reglerar att bullerskydd ska anordnas så att gällande riktvärden för 
buller uppfylls. Exploatören ansvarar för redovisning av detta i bygglovet samt 
bekostar åtgärderna.  

 

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna till Tunet 2 framför att de blev överraskade av detaljplanen för Tunet 1 
eftersom de inte har delgivits kommunstyrelsens beslut i ärendet vara sig 2013 eller 
2016.  

Ägarna framför att de befintliga byggnaderna har berörts av en bevarandepolicy och 
endast renoverats efter gällande plans regler. Någon sådan förändring har heller 
inte uppmärksammats vid någon översiktsplanering. Ägarna tycker att kommunen 
nu har vänt helt om och öppnat upp för exploatering inom Tunet 1 vilket tyder på att 
även Tunet 2 på sikt även kan förändras efter samma eller liknande princip.  

Planförslaget innefattar förändringar på ”triangeln” öster om Tunet 2 med dels ett 
öppet vattenmagasin och dels en bostadsenhet som placerats endast 1 meter från 
tomtgränsen mot Tunet 2.  

Vattenmagasinet torde betyda en väsentlig förändring av myggmiljön som f.n. är 
nästan helt myggfri. Ägarna vill inte acceptera detta utan kräver att frågan löses på 
annat sätt.  

Byggrätten på ”triangeln” indikerar att planförfattarna har oredovisade tankar på en 
fortsatt utbyggnad. Ägaren har bakgrund inom planering och har därför skissat på 
en sådan fortsättning inom Tunet 2. Skissen har gjorts med utgångspunkt från 
tilltänkta byggnader inom Tunet 1 och med förutsättningen att placeringen av 
infarten till Tunet 2 placeras så långt från Stallvägen som möjligt då detta var ett 
krav från trafikplanerarna när ägarnas infart flyttades från Ängelholmsvägen till 
Nyledsvägen. Denna komplettering skulle ge en homogenitet till området, som 
kanske är beslutsfattarnas önskemål.  
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Med dessa utgångspunkter önskar ägarna att: 

• Vattenmagasinet löses på annat sätt eller i vart fall inte placeras så nära Tunet 2 

• Bostadsenheten på ”triangeln” utgår intill dess förändringar på Tunet 2 ev. 
genomförs som då skulle kunna ge denna byggnad ett naturligt sammanhang.  

Kommentar: Efter samrådet har kommunen träffat fastighetsägaren till Tunet 2 och 
kommit överens om att utöka planområdet med denna fastighet för att skapa en 
bättre helhet i området. Fastighetsägaren har framfört att förändringen inom Tunet 2 
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inte kommer vara aktuell direkt när detaljplanen blir klar varpå genomförandetiden 
ändras till 15 år. Inom Tunet 2 finns det plats för 5 st lägenheter enligt samma koncept 
som resten av planområdet men en lämplig etappindelning är att vänta med de två 
nedersta husraderna och först genomföra de tre övre husraderna inom Tunet 1. 
Kommunen bedömer inte att det är lämpligt med en fortsatt planläggning norr om 
Tunet 2 med anledning av de ledningar som finns där samt att ytan har pekats ut för 
att säkerställa framtida behov av dagvattenfördröjning. 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Planområdet utökas med Tunet 2 samt naturmarken i norr fram till 

Ladugårdsvägen för att skapa en bättre helhet i området samt för att säkra upp 
framtida behov av dagvattenfördröjning.  

• Plan- och genomförandebeskrivning justeras enligt synpunkter från 
Länsstyrelsen, E.ON Gas, Lantmäterimyndigheten och NSVA. 

• Parkeringarna har flyttats längre från Ängelholmsvägen enligt Trafikverkets 
synpunkt.  

Ytterligare ändringar som gjorts 
• Då planområdet har utökats justeras bestämmelsen om bullerskydd längs med 

Ängelholmsvägen med att bullerskydd ska anordnas så att gällande riktlinjer 
för buller uppfylls för bostäderna. Ett bullerskydd som är 1 meter högt räcker 
för att klara detta men för att ge exploatören större flexibilitet att välja andra 
lösningar justeras bestämmelsen enligt ovan.  

• Utökningen av planområdet har även medfört att bestämmelsen om 
dagvattenfördröjning har justerats. Istället för att ange den effektiva 
magasinsvolymen om planområdet byggs ut maximalt anges istället att 
dagvatten ska fördröjas med 400 m3/reducerad hårdgjord hektar då detta är 
mer rättvist. Begreppet innebär kort att storleken på fördröjningsmagasinet ska 
baseras på hur stor andel mark som blir hårdgjord.  

• Ett kapitel om ekosystemtjänster har lagts till i planbeskrivningen.  

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Granskningsutlåtandet skickas med. 
På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att antas och 
de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och utlåtandet: 

• E.ON Gas Sverige AB 
• Lantmäterimyndigheten 
• Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
• Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
• Region Skåne 
• Skanova 
• Trafikverket 
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Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, de kommuner och 
regionplaneorgan som är berörda, samt de personer och organisationer som har rätt 
att överklaga planen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill 
överklaga.  

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och besvärshänvis-
ningen: 

• Länsstyrelsen 
• Lantmäterimyndigheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. godkänns för granskning. 

 

Båstad 2018-11-08 

 

 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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