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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B17-1345

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-03-18
• Illustrationskarta, 2019-03-18
• Planbeskrivning, 2019-03-18 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, 2019-03-12
• Primärkarta (utgör underlag till plankartan), 2018-06-12

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2018-04-24
• Miljöteknisk markundersökning, Sigma, 2018-10-01
• Geoteknisk utredning, Sigma, 2018-10-16
• PM Geoteknik - Terrassering, Sigma, 2018-12-20
• Lokaliseringsprövning, 2019-02-22
• PM VA, NSVA, 2019-02-18
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs enligt utökat standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram 
till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det 
bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kom-
munen 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 sammanfattas och kommenteras i en 
samrådsredogörelse.

Granskning
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. Alla synpunkter som kommit in 
under granskningen sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och se-
dan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet 
eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrel-
sen planen.

Överklagande
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk-
ter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen.  
Det ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp. I vissa fall kan också 
Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen.

Laga kraft
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.

Här är vi nu!
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Syftet med denna plan är att tillskapa nya fastigheter för verksamheter, där personaltät verksamhet 
prioriteras. En viktig aspekt i detaljplanen är att möjliggöra lexibilitet när det gäller fastighetsbild-
ningen för att fastigheternas storlek ska kunna anpassas efter verksamheternas behov. Andra viktiga 
delar i planen är att marken utnyttjas på ett effektivt sätt, att slänter och övrig naturmark utformas 
på ett sådant sätt att ekosystemtjänster och biologisk mångfald gynnas samt att höjdsättning och 
utformning av byggnader görs så att påverkan på landskapsbilden begränsas.

Planområdet ligger väster om Västkustbanan och väg 105, i anslutning till Förslöv, och är cirka 27 ha 
stort.

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

Merparten av kvartersmarken inom planområdet får användningen JKE som möjliggör industri, kon-
tor och tekniska anläggningar. Här får bebyggelsen ha en högsta nockhöjd på 14,5 meter. Planområ-
dets nordöstra del planläggs som ZK - verksamheter med mindre omgivningspåverkan samt kontor. 
Detta för att på ett bra sätt möta en eventuell framtida bostadsbebyggelse norr om nu aktuellt plan-
område. I detta kvarter är högsta tillåtna nockhöjd 11 meter.

Detaljplanen ställer krav på utformningen av fasaderna mot väg 105 för att skapa ett varierande och 
tilltalande uttryck.

2. SAMMANFATTNING
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Ägoförhållanden
Fastigheten Vistorp 7:19 ägs av Båstads kommun och fastigheten Vistorp 9:2 ägs av Trafikverket. 

Båstad

Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Förslöv, ca 300 meter från Förslövs station (fågelvägen) och knappt 1,5 
km från Förslövs centrum. Området omfattar fastigheten Vistorp 7:19 samt en mindre del av fastig-
heten Vistorp 9:2 och är ca 27 hektar (250 000 m2) stort, marken består främst av grusytor med viss 
gräsvegetation.

Området avgränsas i norr av fastighetsgräns mot Grevie 2:32 och Grevie 2:13 samt en vegetations-
ridå. I söder avgränsas planområdet av fastighetsgräns mot Vistorp 13:2 och Vistorp 9:2. I öster 
gränsar planområdet till Västkustbanan och i väster till fastighetsgräns mot Ranarp 11:7 och  Ra-
narp 11:102.

3. PLANDATA
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Huvudsyftet med detaljplanen är att tillskapa nya fastigheter för verksamhetsändamål, där per-
sonaltät verksamhet prioriteras med hänsyn till läget nära Förslövs station. Verksamhetsområdet 
ska ha ett effektivt markutnyttjande och detaljplanen ska erbjuda flexibilitet i fastighetsbildning-
en. Slänter, dagvattenhantering och gröna ytor inom området ska utformas på ett sådant sätt att 
befintliga ekosystem stärks.

Avgränsning av planområdet

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Förslövs 
station
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Planbesked för Vistorp 7:19 m. l beviljades av Kommunstyrelsen 2018-01-10 § 8. 

Översiktsplan
I översiktsplanen från 2008 redovisas området som möjligt att i framtiden nyttjas för gol baneän-
damål. Båstads kommun har få alternativ att på lämpliga platser ordna nya verksamhetsområden. 
I det nya förslaget till översiktsplan som samråtts under tiden 25 maj till 30 september 2018 pekas 
området ut som lämpligt för verksamheter.

Planen strider mot gällande översiktsplan men följer förslag till ny översiktsplan. Då planförslaget 
inte följer gällande översiktsplan har en lokaliseringsprövning gjorts.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Utsnitt ur ÖP08

Utsnitt ur samrådsförslag för ny översiktsplan
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Detaljplan
Området är inte tidigare detaljplanerat.

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

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet omfattas varken av kommunens eller länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram.

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

De fem övergripande områdena och de mål som berörs av detaljplanen är:
• Vatten
 4. Hantering av dagvatten för att minimera utrinningen av skadliga ämnen.
 7. Förorening av mark-, yt- och grundvatten ska minimeras.
• Natur & ekosystem
 1. Främja biologisk mångfald
 7. Minskad resursanvändning och ökad återvinning.
• Energi och klimat
 4. Förnyelsebar energiproduktion inom kommunen befrämjas
• Transporter
 1. Prioritera och främja gång-, cykel- och kollektivtra ik
 2. Effektiva transporter
• Bebyggd miljö
 1. All nybyggnation ska vara energi- och resurseffektiv och med ett hållbarhetsperspektiv
 4. Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering och nybyggnation (Vid exploatering 
ska skyddsvärda naturområden, god jordbruksmark, strand- och kustvärde, samt kulturarv i ett brett 
perspektiv särskilt skyddas. Kulturarv i ett brett perspektiv innefattar allt från kulturbyggnader till 
ängsmarker.)
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och 
kustzonen, eftersom planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av 
tidigare verksamhet. Området bedöms vidare nödvändigt för kommunens försörjning av verksam-
hetsmark.

Lokaliseringsprövning
I Båstads kommun inns ett stort behov av verksamhetsmark för att skapa möjligheter för be intliga 
företag att expandera, nya företag att etableras och därigenom säkerställa att det inns möjligheter 
att behålla och skapa nya arbetsplatser inom kommunen. Det aktuella området är beläget väster om 
väg 105 i Förslövs utkant och användes under en lång tid som upplagsplats för massor från byggna-
tionen av Hallandsåstunneln. I nu gällande översiktsplan, ÖP08, är området utpekat som område för 
”Gol bana, förfrågan”. Eftersom det i dagsläget  inte inns något intresse för expansion av den närlig-
gande gol banan har marken ingått i kommunens arbete för att hitta lämplig mark för utveckling av 
bostäder och verksamheter genom arbetet med ett inriktningsdokument för Förslöv och samråds-
handlingen för en ny översiktsplan. I dessa processer har kommunen sökt lägen för verksamhets-
mark som är kollektivtra iknära men inte står i kon likt med effektiv utveckling av mer centrala lägen 
som är mer lämpliga för bostäder.

En lokaliseringsprövning har gjorts som inkluderat alternativ mark vars lämplighet för exploatering 
bedöms efter platsens förutsättningar och behovet av olika typer av verksamhetsmark. De områden 
som ingått i prövningen är Vistorp 7:19, Del av Viarp 3:24, Gräsryd, Hunnestorp öster och Hunnes-
torp Väster. Aspekter som jämförts är planläge i översiktsplan samt detaljplan, infrastruktur, riks-
intressen, regleringar såsom landskapsbildsskydd, strandskydd, naturreservat, fornlämningar och 
gasledningar. Även jordbruksmark och omkringliggande landskap och bebyggelse har ingått i pröv-
ningen.

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Slutsatsen i lokaliseringsprövningen är att Vistorp 7:19 anses lämplig för exploatering då den redan 
är ianspråkstagen och har påverkat landskapsbilden genom användningen som upplagsplats. Plat-
sens öppna läge gör att extra varsamhet måste tas vid utformningen av marken. Närheten till ett bra 
vägnät som bidrar till effektiva leveranser och närheten till Förslöv med den utbyggda kollektivtra i-
ken som underlättar för företag att rekrytera personal.

Riksintressen
Området omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv samt riksintresse för högexploaterad kust. Det 
är dock starkt påverkat av tidigare verksamhet, då området använts för masshantering och upplag i 
samband med tunnelbygget, och har inga värden för riksintressena. 

Alternativet att inte detaljplanera marken tillför inga värden för området. Området identi ieras inte 
som en värdekärna inom riksintresset eller område som kommunen identi ierat som La eller Lb om-
råde, dvs med höga natur- och kulturvärden (med undantag för strandskyddat område). 

Friluftsliv och turism påverkas inte negativt eftersom området idag är utan värde för besöksnäringen.
Värdena inom området för RI rörligt friluftsliv anses inte skadas påtagligt då planområdet i dagsläget 
inte är tillgängligt för allmänheten pga. höjdskillnader och att ytan är oattraktiv att vistas på. Riksin-
tresset ska inte hindra tätortens eller näringslivets utveckling om inte riksintressets värden skadas 
påtagligt. Verksamhetsområdet blir en viktig utveckling av Förslövs tätort och skapar arbetsplatser 
både för Förslöv och för Grevie.

I Båstads kommun inns en väderradar som ingår i riksintresset för totalförsvaret. Kring väderra-
daren inns ett stoppområde för vindkraftverk med 5 km radie och ett in luensområde med 20 km 
radie. Planområdet ligger inom stoppområdet. Alla objekt högre än 20 meter ska hinderprövas av 
Luftfartsverket för att kontrollera om det kan få påverkan för lygtra iken.

Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av att området detaljplaneläggs för verksamheter. 

Miljömål
Ett genomförande av detaljplanen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet är ett 
inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver 
ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation 
ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är utfärdat av Naturvårdsverket och 
de inierat av Riksdagen. 

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:
God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. 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.” - Lokaliseringen av 
ett nytt verksamhetsområdet på mark som redan är starkt påverkad av verksamheter och därför 
saknar natur- och kulturvarden samt inte är möjlig att nyttja på annat sätt innebär en god hushåll-
ning med mark.
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Levande sjöar och vattendrag: ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras varia-
tionsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättning-
ar för friluftsliv värnas.” - Dagvatten från verksamhetsområdet ska fördröjas och renas i svackdiken 
och dammar innan det släpps ut i Vadebäcken för att minska risken för negativ påverkan.
Ett rikt växt- och djurliv: ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” - Dagvattenhantering, slänter, kantzoner och naturmark ska 
utformas och skötas på ett sådant sätt som gynnar den biologiska mångfalden. Växtval ska gynna 
insekter. Be intliga trädridåer bevaras och barrträd gallras ut för att gynna lövträd.
Ett rikt odlingslandskap: ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövär-
dena bevaras och stärks.” - Kommunen har ett stort behov av verksamhetsmark. Detaljplanen innebär 
att det behovet tillgodoses utan att ta jordbruksmark i anspråk.

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 inns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenföre-
komst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) inns det miljökvali-
tetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten inns det miljökvalitetsnormer för ke-
misk och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status (både 
kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det blir mycket svårt för en del 
vattenförekomster inns vissa möjligheter till undantag. 

Vadebäcken passerar strax söder om planområdet och har sitt utlopp i Möllebäcken. Möllebäckens 
rinnväg inns utpekad i VatteninformationsSystem för Sverige (VISS) men är inte klassad enligt mil-
jökvalitetsnormerna.

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Bjärehalvön. Grundvattenförekomsten har enligt 
VISS otillfredsställande kvantitativ och kemisk status.
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Vattentäkter
Planområdets nordöstra hörn berörs av skyddsområde för vattentäkt. Diskussioner förs huruvida 
vattentäkten även fortsättningsvis ska skyddas för framtiden även om uttaget avslutas i samband 
med att södra delen av Båstads kommun ansluts till Sydvatten. Oavsett om skyddet beslutas vara 
kvar bedöms vattenföringen i området ha påverkats av bygget av tunneln genom Hallandsås och vat-
tenskyddsområdets västra hörn, som överlappar planområdet, antas ha skurits av från grundvatten-
täkten. Skyddsområdet bedöms därför inte vara relevant i just denna del. 

Strandskydd
En mindre del i södra delen av planområdet berörs av strandskydd från Vadebäck.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster de inieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbe innande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt nöd-
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbe innande. Natu-
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome-
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald.

Planområde Vattenskyddsområde

Ha
lla
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Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion. De stödjande 
ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup-
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med lera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan-
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.

Planförslaget påverkar inte de försörjande ekosystemtjänsterna. Dagvattenhanteringen, ett tillskott 
av träd och utformningen och växtval som stärker mångfallden i svackdiken och slänter påverkar 
de reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänsterna. Extra insatser görs för att stärka eko-
systemtjänsten pollinering genom att de be intliga granarna tas bort ur trädridåerna och ersätts 
med lövträd. Slänterna inom området sås med ängsväxter samt betas och en insektsdepå anläggs. 
Satsningarna på pollinering gynnar även den försörjande ekosystemtjänsten matproduktion genom 
positiva effekter för odlingen i det kringliggande landskapet.
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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 ej med översiktsplanens intentioner. ÖP 2008 är under omarbet-

ning.
• Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv.
• Planen kommer att möjliggöra etablering av verksamheter nära be intligt verksamhetsområde 

samt tågsstation.
• Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt
• Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur och samhällsresurser 

nationellt eller lokalt.

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

Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen under mars-april 2018 med ett möte i april. 
Mot bakgrund av detta samt att vikta frågor utreds och redovisas i detaljplanen beslutade kommun-
styrelsen 2018-06-07 § 162 att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning därför inte ska upprättas.
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Bebyggelse
Historik 
Planområdet är idag obebyggt. Området har tidigare använts av Trafikverket som arbetsområde 
med masshantering och upplag i samband med Hallandsåsprojektet. I samband med att projektet 
avslutades terrasserades marken väster om väg 105 med de kvarvarande massorna.

Bostäder 
Ett bostadshus ligger ca 75 meter från planområdets gräns. I övrigt finns inga bostäder på mindre 
avstånd än 200 meter från planområdet.

Kommersiell, offentlig och social service
Mataffär, skola, äldreomsorg och annan service inns i Förslövs centrala delar, 1-1,5 km öster om 
planområdet. 

Verksamheter
Inom området har Tra ikverket tidigare haft arbetsområde med upplag och masshantering i sam-
band med byggandet av tunneln genom Hallandsås. 

Öster om järnvägen, ca 300 meter från planområdet, finns Vistorps verksamhetsområde. Här finns 
bland andra NP Nilsson, Kranpunkten, Lindab, Hammerglass och Bjäre Kraft.

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Efter att tunnelbygget avslutades användes kvarvarande massor för att terrassera marken i områ-
det väster om väg 105. Området har stora höjdskillnader och mellan den lägsta terrassen i söder 
och den högsta terrassen i norr skiljer det ca 10 meter. Områdets lägsta punkt, längst i söder lig-
ger ännu lägre än den lägsta terrassen. Den lägsta punkten ligger 27 meter över havet. Den högsta 
punkten, i områdets nordöstra hörn ligger 48 meter över havet.

Marken i planområdet utgörs av varierande massor och innehåller bland annat bergkross, sand 
och lera. Trots att marken legat orörd sedan arbetet med tunneln avslutades 2015 är växtlighe-

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

ten mycket sparsam. Att på lång sikt återställa 
marken till jordbruksmark bedöms inte vara 
möjligt då verksamheten som bedrivits på 
ytan samt de efterföljande markbearbetning-
arna medfört en icke reversibel påverkan.

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, 
nyckelbiotoper eller hotade arter är kända 
inom området. Planområdet omfattas inte 
av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget 
inom område som bedömts som ekologiskt 
särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. 
I dagsläget saknar platsen ett sammanhang 
i omgivningen.
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Runt merparten av området finns vegetationsridåer med bland annat björk, al, ask, sälg och 
gran.

Allmän plats
Planområdet är inte planlagt idag men är öppet för allmänheten. Dock är området avgränsat av 
väg 105 och Västkustbanan vilket gör området otillgängligt. Området innehåller heller inga värden 
som gör att det nyttjas av allmänheten.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Strax söder om planområdet rinner Vadebäcken som 
en bit nedströms rinner ut i Möllebäcken som sedan mynnar ut i Skälderviken. 2016 tog Tra ikver-
ket fram rapporten ”Tågtunnlarna genom Hallandsås Omgivningspåverkan, Slutrapport Ekologiskt 
kontrollprogram”. Där sammanfattas de undersökningar som gjorts i samband med tunnelbygget. I 
rapporten beskrivs tunnelbyggets effekt på bland annat Vadebäcken och vattendragets djurliv och 
kemiska balans.

Bäcken har fungerat som recipient för dagvatten från Tra ikverkets arbetsområde och fram till de-
cember 2004 även för renat tunnelvatten. Även vatten från det nu aktuella planområdet, där utbor-
rade tunnelmassor lagrats, rinner av mot Vadebäcken. Vattnet från områdena har passerat dammar 
före utledning till Vadebäcken. Tunnelbygget kan ha inverkat på bäckens vattenkvalitet men i Tra-
ikverkets sammanställda dataunderlag för vattenkemi saknas resultat från perioden före tunnel-

bygget.
Mätserierna, med start 2007, visar inga stora variationer mellan mätpunkterna i Vadebäckens hu-
vudfåra. Värden för fosforhalter och ledningsförmåga har ofta varit något högre i bäckens nedre de-
lar och nedströms södra tunnelpåslaget men detta förklaras i huvudsak av ökad belastning från jord-
bruksmark och vägdagvatten (med vägsaltpåverkan). 
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I Vadebäcken och längre ner i Möllebäcken inns både havsvandrande öring och ibland även lax. 
Slutsatsen i Tra ikverkets rapport är att påverkan på bottenfaunan har varit liten och sedan 2011 har 
resultaten från bottenfaunaundersökningarna visat på bra vattenkvalitet. Vadebäcken nedströms 
södra påslaget har ett artrikt bottenfaunasamhälle. Karaktäristiskt för Vadebäcken nedströms södra 
påslaget är närvaron av Nyzeeländsk tusensnäcka som är en invasiv art. Om tusensnäckorna blir det 
dominerande inslaget i bottenfaunan kan andra arter bli utkonkurrerade och tillgången på föda för 
andra bottenlevande djur och iskar påverkas. Detta verkar inte vara så påtagligt i Vadebäcken. 

En mindre del av planområdets södra del berörs av strandskydd från Vadebäcken.

Översvämning, skred och erosion
Det bedöms inte innas någon risk för översvämning för området. Beroende på hur hårt det södra 
området belastas inns en risk för ras och skred då det underlagras av lera. I den södra delen av det 
utfyllda området inns erosionsskador i närheten av slänterna.

Geotekniska förhållanden
Geoteknisk utredning är genomförd av Sigma. Den visar på att den mellersta och norra delen av 
området underlagras av friktionsjordar, medan de utfyllda terrasserna i den södra delen underlag-
ras av lera. Terrasserna består av bergkross, sand, grus, betongrester mm.

Enligt översiktsplanen finns det inte någon mer omfattande undersökning över radonrisk i kom-
munen. I berggrund och grundvatten bedöms, generellt sett, låg radonrisk föreligga medan det i 
övrig mark föreligger låg eller normal risknivå. Byggnader inom planområdet ska utföras radon-
säkert, eftersom merkostanden för det är liten och bedömningarna av  radonrisken något osäkra.

Område som underlagras av lera markerat med röd 
linje, planområdet markerat med svart streckad linje. 

Karta från geotekninsk utredning 2018-10-15 
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Kulturmiljöer och fornlämningar
Inom planområdet finns tre registrerade fornlämningar, RAÅ Förslöv 109:1, 108:1 samt 107:1, 
en öster om väg 105 och två väster om vägen. Enligt besked från länsstyrelsen 12 juni 2018 har 
fornlämningarna inte längre kvar sitt skydd och tillstånd till ingrepp i fornlämning behöver därför 
inte sökas.

Gator och trafi k
Tra ikförsörjning sker från väg 105, Bjäredalsvägen, som är en viktig tra ikled för hela Bjärehalvön. 
Väg 105 går från E6 via Förslöv, Grevie, Västra Karup och Hov till Torekov. Hastigheten på väg 105, ge-
nom planområdet, är skyltad till 80 km/timmen. Enligt Vägtra ik lödeskartan skattade Tra ikverket 
2017 årsmedeldygnstra iken (ÅDT) till 4550 fordon. Den tunga tra iken står för ca 9% av tra iken. 
Avfarten söder om planområdet bedöms av Tra ikverket användas av 200 fordon per årsmedeldygn. 
Av dessa bedöms 10% vara lastbilar. Från väg 105 inns idag en avfart åt väster in till planområdet. 
Till denna avfart inns idag ett vänstersvängfält. Rakt över väg 105 inns även en avfart åt öster. 
Denna är en viktig angöring till järnvägsområdet.

Vistorpsvägen, söder om planområdet har en skyltad hastighet på 70 km/timmen väster om järn-
vägen och 40 km/timmen österut. ÅDT för sträckan västerut från väg 105 skattades 2014 till 820 
fordon varav 50 lastbilar. För sträckan österut från väg 105 var motsvarande siffror 1280 ÅDT varav 
150 lastbilar. Många av dessa kan ha Vistorps verksamhetsområde som målpunkt.

Kollektivtrafi k
Förslövs station ligger drygt 200 meter sydost om planområdet. Stationen tra ikeras av Pågatågen. 
Tåg mellan Förslöv och Helsingborg går varje halvtimme under morgon och eftermiddag. Mitt på 
dagen och kvällar och nätter körs tågen en gång i timmen. Pågatåg till och från Halmstad stannar i 
Förslöv en gång i timmen på morgonen och eftermiddagen. Resan till Båstad tar ca 5 minuter och till 
Halmstad tar det ca 20 minuter. Till Helsingborg tar resan ca 35 minuter.

Från Förslövs station går buss 503 till Ängelholm. Stationen trafikeras även av buss 504 till Båstad 
via Grevie. Buss 503 och 504 går varje timme, med halvtimmestrafik under pendlingstider. Buss 
505 går från Förslövs station, via Grevie och Hov till Torekov ungefär en gång i timmen. Buss 503 
kommer bara finnas kvar under en övergångsperiod till dess att Pågatågstrafiken från Förslövs 
station nått upp till det avsedda utbudet, därefter kommer ingen tågparallel busstrafik att finnas 
på sträckan Förslöv-Ängelholm.

Gång- och cykeltrafi k
Cykelväg finns utbyggd längs Vistorpsvägen från Förslövs centrala delar, via stationen, över järn-
vägen och väg 105 och ytterligare ett par hundra meter västerut. Längs bron över järnväg och väg 
separeras gång- och cykeltrafiken från biltrafiken endast genom en målad linje. Sträckan upplevs 
som mycket otrygg av både gående, cyklister, bilister och lastbilschaufförer. 

Risk
Farligt gods
Väg 105 är anvisad väg för farligt gods. Farligt gods transporteras även på järnvägen.
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Området är idag inte anslutet till någon energiförsörjning. En gasledning i Weum Gas lokala nät går 
ca 150 meter från planområdets nordöstra hörn. 

Det finns ett värmeverk i Vistorps verksamhetsområde ca 300 meter öster om planområdet.

Området bedöms ha mycket goda förutsättningar för solenergi.

El och telefoni
Bjäre Kraft har ledningar längs väg 105, längs planområdets norra gräns samt i trafikverkets angö-
ringsväg till spårområdet. Bjäre Kraft har även en nätstation i området.

Skanova har ledningar inom och genom området.

Brandvattenförsörjning
Brandvatten inns inte utbyggt till planområdet idag. 

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger utanför VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Således inns det inget 
kommunalt vatten och avloppssystem utbyggt. Utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsled-
ningar krävs för att förse området. Ledning för kommunalt dricksvatten inns ungefär 130 meter 
norr om planområdets nordöstra hörn. Ledning för spillvatten finns längs Möllebäcken, ca 350 me-
ter söder om planområdet. 

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. 

I nuläget tas dagvattnet omhand genom att det rinner på ytan och samlas upp i dammar och diken 
som finns kvar sedan området användes som arbetsområde av Trafikverket och sedan terrasserades.

Dikningsföretaget Vistorps dikningsföretag år 1943 följer planområdets norra och västra gräns med 
båtnadsområde en bit in på fastigheten Vistorp 7:19. Dikningsföretaget omprövades 2016 då sträck-
ningen över Vistorp 7:19 ändrades. I samband med planläggningen och att området blir en del av 
kommunens VA-verksamhetsområde sker en överföring av andelar till kommunen.

Dagvattnet från planområdet samt vattnet från Vistorps dikningsföretag rinner ut i Vadebäcken som 
omfattas av Vadebäckens dikningsföretag år 1993.

Avfallshantering
Företag och verksamheter är skyldiga att sortera det avfall som uppstår i verksamheten och ansvarar 
själva för sin avfallshantering.
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Utgångspunkter
Utgångspunkten för arbetet med detaljplanen har varit att skapa ett hållbart verksamhetsområdet 
där marken utnyttjas så effektivt som möjligt. Planen ska erbjuda flexibilitet i fastighetsbildningen 
för att kunna skapa tomter som passar olika sorters verksamheter. Slänter och gröna ytor inom 
området ska utformas på ett sådant sätt att befintliga ekosystem stärks.

Bebyggelse
Användning 
Användningen i merparten av området är JKE - industri, kontor och teknisk anläggning. Den nordös-
tra delen av planområdet har användningen ZK - verksamheter och kontor. 

Enligt Boverket avser bestämmelsen J områden för all slags produktion, lagring och annan hantering 
av varor. Z inrymmer olika typer av ytkrävande verksamheter som har en begränsad omgivningspå-
verkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Även handel 
med skrymmande varor ingår i användningen. Syftet med bestämmelsen E är att även möjliggöra 
för tekniska anläggningar som inte inryms i bestämmelsen J. Enligt Boverkets handbok omfattar 
bestämmelsen E bland annat anläggningar för produktion av energi, exempelvis järrvärmecentral 
och områden för solpaneler, tekniska anläggningar och installationer som ingår i en allmän va-an-
läggning samt hantering av avfall.

Med hänsyn till planområdets läge nära Förslövs station och de goda möjligheterna för personal att 
välja andra färdmedel än bil bör personaltät verksamhet prioriteras före verksamheter som rena 
lager- och logistikverksamheter. För att ytterligare gynna personaltät verksamhet kompletteras an-
vändningen även med bestämmelsen K för att möjliggöra en större del kontor än vad J och Z syftar 
till.

För att minska risken för störningar av eventuella bostadsområden i Förslövs norra delar planläggs 
området mellan väg 105 och järnvägen bara för Z (verksamheter som har en begränsad omgiv-
ningspåverka) och K (kontor).

Placering 
Ett avstånd på 30 meter från väg 105 ska, i enlighet med VGU (Vägar och Gators Utformning) vara 
byggnadsfritt. Detta säkerställs med prickmark. I det södra området inns även prickmark längs 
slänterna. Syftet med denna är att minska risken för sättningar och skred då marken i detta område 
underlagras av lerjordar.

Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns av brandsäkerhetsskäl. Detta säkerställs 
med bestämmelsen p .

Utformning
Planområdet ligger i ett sluttande landskap vilket gör att det är väl synligt från bland annat väg 105. 
Därför är höjder och utformning av byggnaderna viktig.

Nockhöjden för områden med användning J - industri sätts till 14,5 meter för att hålla nere höjden 
men ändå ge utrymme till verksamheter som behöver exempelvis traverser. För området i nordost 
med användningen Z - verksamheter sätts nockhöjden till 11,0 meter för att underordna sig den 

8. PLANFÖRSLAG
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trädridå som inns i områdets norra gräns och på så sätt minska den visuella påverkan från eventuel-
la framtida bostäder norr om planområdet. Mindre byggnadsdelar så som ventilationsanläggningar, 
hisschakt, skorstenar och likande får överstiga nockhöjden. Om skorstenar, master, byggkranar och 
andra objekt är 20 meter eller högre ska de alltid hinderprövas av Luftfartsverketför att kontrollera 
om det påverkar lygtra iken.

Väg 105 utgör en viktig tillfartsväg till hela Bjärehalvön. Vad som visas upp mot vägen presenterar 
kommunen och ramar in en av kommunens viktigaste entréer. Därför är det viktigt att fasaderna mot 
vägen utformas på ett varierat och tilltalande sätt som motverkar ett monotont intryck. Detta kan 
göras genom exempelvis livförskjutning, materialbyte eller färgsättning. Fastigheterna längs vägen 
har därför försetts med bestämmelsen f .

Av samma anledning får inte skyltar placeras på tak och fasadplacerade skyltar får inte nå högre än 
till byggnadens takfot. Fristående komplementskyltar får inte vara högre än 11 meter för att undvika 
att skyltar ger ett dominerande och rörigt intryck. Bildväxlande och blinkande skyltar tillåts inte då 
de skulle ge en stor omgivningspåverkan i landskapet samt påverka tra iksäkerheten. Detta regleras 
med bestämmelsen f .

Mark, vatten och vegetation
Natur
Be intliga trädridåer längs planområdets norra, västra och södra gräns bevaras och förstärks. Detta 
säkerställs genom bestämmelsen ”vegetationsridå”. För att gynna den biologiska mångfalden tas 
barrträden bort och ersätts med lövträd. Trädridåerna är viktiga både för den biologiska mångfall-
den och för att den ger en avskärmande effekt som minskar områdets visuella påverkan i landskapet.

I området västra kant inns ett öppet område med trädridåer på båda sidor som ska hållas öppet för 
att säkerställa dikningsföretagets åtkomst till sin ledning.

Planområdets sydöstra del, mellan väg 105 och Västkustbanan, planläggs som NATUR - naturmark. 
Utformningen av denna är viktig då den är väl synlig från tåget och därför har ett stort signalvärde 
för Båstad som kommun och Förslöv som ort. Naturmarken föreslås planteras med blandade träd 
och buskar som gynnar den biologiska mångfallden. Här inns också goda möjligheter att skapa fau-
nadepåer för insekter. Dessa åtgärder gynnar både den biologiska mångfalden och ett lertal ekosys-
temtjänster så som pollinering och matproduktionen på åkrarna runt verksamhetsområdet.

Ytor för fördröjning av dagvatten anläggs inom naturmarken och utformas på ett sådant sätt att be-
intliga ekosystem i området gynnas.

Allmän plats
Andelen allmän plats ökar. Marken utgörs av ca 8,3 ha naturmark (NATUR), 1,7 ha industrigata 
(GATA2) och 1,5 ha huvudgata (GATA1)

Vattenområden/Strandskydd
En mindre del av planområdet berörs av strandskydd för Vadebäcken (100 meter). Området mar-
keras med bestämmelsen a  - strandskyddet är upphävt. Enligt PBL 4 kap. 17 § får kommunen i de-
taljplan upphäva strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. Strandskyddets syfte är att trygga allmän-
hetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Inga naturtyper 
som är hotade, bedöms särskilt skyddsvärda eller utgör livsmiljö för särskilt skyddsvärd djur- eller 
växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte väsentligen livsvillkoren för djur- och växtarter. 
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Aktuellt område saknar rekreationsvärden på grund av dess läge avskuret av större vägar samt dess 
otillgänglighet.
I enlighet med Miljöbalken 7 kap. 18 c § bedöms följande särskilda skäl föreligga enligt punkt 1 och 5. 

1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
- Marken har varit ianspråktagen som verksamhetsområde av Tra ikverket under arbetet med Pro-
jekt Hallandsås. Efter dåvarande verksamhets påverkan saknar marken idag helt värden för både 
natur och rekreation. 

5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet”
- Båstads kommun har en stor brist på verksamhetsmark. Då marken i detta område redan är starkt 
påverkad av tidigare verksamhet saknar den andra värden. Andra lokaliseringar innebär större kom-
promisser gällande ett lertal värden så som ianspråkstagande av jordbruksmark. Kommunen anser 
därför att ett effektivt nyttjande av det redan påverkade området är ett angeläget allmänt intresse.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning har gjorts för planområdet. Val av grundläggningsmetod är beroende 
av bland annat konstruktionens utformning, storlek och tyngd samt av de underlagrande jordar-
ternas hållfasthet- och deformationsegenskaper. En lättare byggnad med laster upp till 15 kN/m2 
bedöms kunna anläggas på platta direkt mot mark. Tyngre konstruktioner bedöms behöva anläg-
gas på pålar eller grundplattor med mindre c/c avstånd för att minska risken för sättningar där 
lera påträffats.

Gator och trafi k
Det nya verksamhetsområdet generar en viss ökad mängd biltra ik. Mängden tra ik beror mycket på 
vilken typ av verksamheter som kan bli aktuellt. Då området ligger stationsnära avser kommunen att 
prioritera personaltät verksamhet framför ren logistikverksamhet. Verksamhetsområdet kommer 
innebära både ler personbilar och ler tunga transporter. En tra ikutredning kommer att tas fram 
till granskningsskedet för att beräkna tra ikökningen och föreslå utformning av anslutningar till väg 
105. Om detaljplanen behöver justeras för att ge utrymme till exempelvis ytterligare vänstersväng-
fält kommer detta att göras till granskningen.

Den del av fastigheten Vistorp 9:2 som fungerar som angöring till Tra ikverkets anläggningar i sam-
band med spårområde och tunnel planläggs som T - tra ik. Angöringen ska endast nyttjas av Tra-
ikverket och räddningstjänst samt kommunen för åtkomst till angränsande naturmark. 

Utfartsförbud läggs längs infartsvägen till det västra området för att motverka köbildning samt un-
derlätta utfart från fastigheterna.

Parkering
Principen är generellt att varje verksamhet ska tillgodose det egna parkeringsbehovet inom den 
egna fastigheten. Om lera verksamheter bedömmer att det kan sparas markyta genom att samverka 
gällande exempelvis parkeringsytor ser kommunen positivt på detta.

Frågan om parkeringsyta för uppställning av lastbilar för övernattning har ställts. Möjlighet inns att 
ordna detta inom kvartersmark. Detta kan lämpligen ordnas genom ett samarbete mellan verksam-
heterna i området.
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Kollektivtrafi k
Då verksamhetsområdet är placerat nära Förslövs station bedöms exploateringen kunna medföra 
ökat underlag för kollektivtra iken.

Gång- och cykeltrafi k
För att uppmuntra att anställda inom området samt besökare till området använder sig av gång, 
cykel eller kollektivtra ik krävs en säker och trygg gång- och cykelväg från verksamhetsområdet till 
stationen och vidare in till Förslöv. För att uppnå detta är det viktigt att sträckan vid bron över väg 
105 och järnvägen åtgärdas.

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Av de luftföroreningar som biltra iken för med sig är det främst kvävedioxid och partiklar (PM10) 
som kan ha betydelse för hälsa och miljö. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar be-
döms inte överskridas i och med planens genomförande.

Störande verksamheter
Då det är svårt att förutse vilka verksamheter som kommer att etablera sig i området tas höjd för att 
det kan komma att krävas skyddsavstånd till omgivningen. I planens nordöstra del tillåts bara verk-
samheter som har en begränsad omgivningspåverkan, samt kontor, för att inte motverka en eventu-
ell framtida expansion av Förslöv med bostäder norr om nu aktuellt planområde.

För verksamheter som hanterar miljöfarliga varor gäller idag generellt ett skyddsavstånd på 200 
meter. Inom detta avstånd inns idag en bostadsfastighet söder om planområdet. Fastigheten ägs av 
kommunen. Avståndet mellan bostadsfastigheten och den närmaste verksamhetsmarken är drygt 
110 meter. Till det kommer ytterligare 15 meter prickad mark där byggnad inte får uppföras. Mel-
lan bostadsfastigheten och verksamhetsmarken inns Möllebäcken, två vegetationsridåer, dagvatten-
hantering samt odlingsmark.

Buller- och luktstörningar kräver generellt större skyddsavstånd, men påverkas av lokala förutsätt-
ningar så som förhärskande vindriktning, höjdskillnader och vegetation. Dessa är inte lämpliga i 
området utan att särskilda skyddsåtgärder vidtas.

Skyddsavstånden bör kunna minskas/anpassas genom verksamheterna vidtar nödvändiga skydds-
årgärder. Exempel på detta är fysiska skydd eller anpassning av verksamheten.

Skred och ras
För att minska risken för skred och ras sänks marken i den södra delen. Utöver det planläggs 
ett 15 meter brett område närmast slänterna som prickmark där byggnad inte får uppföras. 
Slänterna utformas med en minsta lutning på 1:3 och förses med vegetation som binder jorden 
och minskar risken för erosion.

Farligt gods
En riskutredning avseende transporter av farligt gods på väg 105 samt järnvägen kommer att 
göras till granskningsskedet. Detaljplanen kommer att kompletteras med skyddsbestämmel-
ser i enlighet med utredningen.
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Teknisk försörjning
El, telefoni och energiförsörjning
Planområdet ligger gynnsamt för solenergi.

Bjäre Krafts har en nätstation i området som planläggs som E - teknisk anläggning.

Skanova har ledningar inom planområdet som kan behöva lyttas.

El och telefoni avses anslutas till det be intliga ledningsnätet.

Dricks- och spillvatten
Sydsidan av Bjärehalvön ska anslutas till Sydvatten under ca 2022-2023. Projektering och planering 
för utbyggnaden pågår och det är i dagsläget inte klart hur det nya ledningsnätet, anslutningar, tryck 
och löden kommer bli. Planområdet kommer antingen anslutas till be intligt vattenledningsnät i 
nordöst eller till nya vattenledningar som byggs ut söder om planområdet i samband med Sydvatten-
projektet. Det mest optimala anslutningsalternativet är inte känt i dagsläget men det kommer innas 
möjlighet att ansluta planområdet till vattenledningsnätet. 

Spillvatten från planområdet kan anslutas till be intliga ledningar söder om Vistorpsvägen.

Brandvattenförsörjning
Vattenledningsnätet ska dimensioneras för konventionell brandvattenförsörjning enligt Svenskt Vat-
tens publikation P83. Tryck eller löde på vattenledningsnätet kan inte anges eftersom ledningsnätet 
inte är utbyggt. NSVA garanterar inte ett visst tryck eller löde i vattenledningsnätet. Om en verk-
samhet behöver ett garanterat vattentryck eller löde för att säkerställa den brandvattenförsörjning 
som krävs ska detta lösas med brandvattentankar eller liknande. Utformning ska ske i samråd med 
Räddningstjänsten.

Dagvatten
2014 gjordes en översiktlig dagvattenutredning över området. Sedan dess har planområdet utökats 
och förutsättningarna delvis förändrats. Nedan inns aktuell information sammanställd som ska be-
aktas under vidare arbete med planen. En mer noggrann dagvattenutredningen behöver göras i sam-
band med detaljprojektering av området.

Dikningsföretag
Planområdet förväntas innefatta stora områden med hårdgjorda ytor vilka kommer generera stora 
mängder dagvatten. Recipienten för dagvattnet är Vadebäcken som är del av ett dikningsföretag, 
Vadebäckens dikningsföretag år 1993. Längre nedströms övergår det till Ranarps dikningsföretag 
av år 1933. För att kunna släppa ut dagvatten från planområdet till dikningsföretagen krävs att det 
fördröjs innan det når Vadebäcken. Inför vidare planering av dagvattensystemet inom planområ-
det krävs samtal med de båda dikningsföretagens styrelser. Enligt akterna för dikningsföretagen är 
Ranarps dikningsföretag för år 1993 dimensionerat för att ta emot 1,2 l/s, hektar. Vadebäckens dik-
ningsföretag år 1993 har en uppskattad medelvattenföring på 100 l/s. 

Utöver ovan nämnda dikningsföretag berörs planområdet också av Vistorps dikningsföretag 1943 
som går längs med planområdets västra kant. Dagvattnet från planområdet ska inte belasta detta 
dikningsföretag. Åtkomst till dikningsföretaget ordnas genom att svackdiket mellan planområdets 
båda terrasser utformas så att det är körbart för att möjliggöra underhåll.
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Rening
Inom planområdet kommer till största del olika typer av verksamheter att etableras. Området för-
väntas bli relativt tra ikerat vilket i kombination med markanvändningen kommer bidra med föro-
reningar till dagvattnet. Det är därför viktigt att dagvattenfördröjningen har en renande funktion. 

Dimensionering
Dimensionering av dagvattensystemet inom planområdet ska göras enligt gällande anvisningar från 
Svenskt Vatten. För att klara ett utsläppskrav på 1,5 l/s och hektar ut från planområdet väster om 
väg 105 (ca 13 ha) vid ett 20-årsregn krävs en fördröjningsvolym på ca 9 000 m3. Ytan som behöver 
avsättas för att rymma fördröjningen är ca 13 000 m2. Om det är möjligt att istället släppa 5 l/s och 
hektar från planområdet krävs en fördörjningsvolym på ca 5 000 m3 för att kunna fördröja ett 20-års-
regn. Med ett högre vardagligt utsläpps löde (t.ex. 5 l/s,ha) minskar antalet tillfällen då systemet be-
höver brädda eftersom en större andel av fördörjningsvolymen inns tillgänglig jämfört med om ut-
loppet är hårt strypt (t.ex. 1,5 l/s,ha). Vid en bräddsituation avleds under en kortare tid ett betydligt 
större löde till recipienten vilket kan orsaka problem nedströms. Vilken metod som ska användas får 
avgöras i kommande dagvattenutredning samt vid kontakt med dikningsföretagen. 

Dagvatten från planområdet öster om väg 105 (ca 4,8 ha) planeras fördröjas söder om Tra ikverkets 
infartsväg till tunnelmynningen. Därefter föreslås det ledas parallellt med väg 105 söderut mot Va-
debäcken, se illustration nedan. För att fördröja ett 20-årsregn och hålla ett utsläpps löde på 1,5 l/s 
krävs en fördröjningsvolym på ca 3 000 m3. Ytan som behöver avsättas för att rymma fördröjningen 
är ca 4 300 m2. Om det är möjligt att istället släppa 5 l/s och hektar från planområdet krävs en för-
dröjningsvolym på ca 1 900 m3 för att kunna fördröja ett 20-årsregn. Se tidigare resonemang kring 
fördröjningsvolym och olika utsläpps löde. 

Beräkningarna är baserade på att ca 80 % av ytan inom planområdet hårdgörs. Om dagvattnet inom 
planområdet avleds i diken till fördröjningsmagasinen och om en mindre andel av marken hårdgörs 
kan mindre fördröjningsmagasin anläggas. Diken bidrar till en trögare avledning som bromsar upp 
dagvatten lödena och bidrar till magasinsvolym. Övriga typer av trög avledning är att t.ex. ha gräsar-
merad betong på parkeringsplatser istället för att asfaltera dem. Även gröna tak bidrar till en trögare 
avledning av dagvatten. 

Höjdsättning och skyfall
Det är viktigt att planera höjdsättningen inom området i ett tidigt skede. Sekundära avrinningsvä-
gar ska innas. Vid skyfall, då ledningsnät och dagvattensystem inte kan ta emot allt dagvatten, ska 
vattnet kunna rinna säkert på gator och i andra avrinningsstråk för att undvika att byggnader tar 
skada. I kommande dagvattenutredning och detaljprojektering av området ska konsekvenserna av 
ett 100-årsregn presenteras. 

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering.

Masshantering
Stora mängder massor kommer att behöva lyttas runt inom området för att skapa ett effektivt ut-
nyttjande av marken samt för att minska belastningen på områdets södra del. Preliminära beräk-
ningar i PM Geoteknik - Terrassering (Sigma) visar på ett litet överskott på massor, men kommunen 
bedömer att även dessa bör kunna nyttjas inom området genom justeringar av markhöjderna.
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Princip dagvattenhantering Vistorp 7:19. Dagvatten från området öster om väg 105 fördröjs söder om Trafi kverkets infarts-
väg till tunnelmynningen med utlopp i Vadebäcken mellan väg 105 och järnvägen. Dagvatten från område väster om väg 105 

fördröjs väster och söder om planområdet.
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Landskapsbild
Ett genomförande av planen innebär en förändring av landskapsbilden då stora byggnadsvolymer 
tillkommer som inte inns på platsen idag. Området omfattas inte av landskapsbildsskydd. Påverkan 
på landskapsbilden kan dämpas genom att be intliga trädridåer bevaras och att träd planteras längs 
vägarna i och genom området. Nockhöjder, bestämmelser om placering och höjder på skyltar samt 
utformning av fasader mot väg 105 bidrar till att mildra påverkan på landskapsbilden. 

Ekosystemtjänster
Flera ekosystemtjänster gynnas genom att naturmark, slänter och dagvattenhantering utformas och 
sköts på ett sådant sätt som gynnar insekter. Val av växter samt gallring av barrträd till förmån för 
lövträd ska göras på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden gynnas.

Arbetsplatser
Ett genomförande av planen innebär att nya verksamheter kan etablera sig i kommunen och att be-
intliga verksamheter kan utvecklas. Det innebär att ler arbetstillfällen skapas.

Kollektivtrafi k
Planområdet ligger nära Förslövs station. Att det inom gång och cykelavstånd från stationen skapas 
ler arbetsplatser ökar underlaget för kollektivtra iken. För att fullt ut kunna dra nytta av det sta-

tionsnära läget behövs satsningar göras för en säker gång- och cykelväg som förbinder stationen och 
verksamhetsområdet.

Ekonomi
Kommunen får ökade kostnader för anläggande och drift av tillkommande allmän plats.

9. KONSEKVENSER



29

Samrådshandling 2018-03-18
                       Vistorp 7:19 mfl 

Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamåls-
enligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsik-
ten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft. 

Begrepper ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomföran-
detiden 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.

Markägoförhållanden
Båstads kommun äger fastigheten Vistorp 7:19. Fastigheten Vistorp 9:2 ägs av Tra ikverket.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Båstads kommun är huvudman för allmän plats som tillskapas i detaljplanen. 
Tra ikverket är väghållare för väg 105. 
Kommunen är huvudman för allmänna vattentjänster i området och kommunens driftsansvarig för 
kommunalt ägda vattenledningar och öppna dagvattensystem är NSVA.

Vatten och Avlopp Båstads kommun/NSVA
El   Bjäre Kraft
Opto   Skanova

Utförande
Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. 

Allmän plats
Kommunen är huvudman och ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom allmän plats. 

Dricks-, spill- och dagvatten
Kommunen är huvudman för VA inom planområdet och ansvarar för att området ansluts till det 
kommunala dricks-, spill- och dagvattennätet. Dagvattenfördröjning i form av ett öppet system ska 
byggas ut inom planens västra och södra del samt öster om väg 105, på mark planlagd som NATUR 
samt GATA2. Kommunen ansvarar för att utbyggnad av nödvändigt VA-nät byggs ut.

Drift och underhåll
Allmän plats
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark, NATUR samt GATA2 som tillskapas 
i detaljplanen. För allmän plats, GATA1, väg 105 ansvarar Tra ikverket för drift och underhåll. För 
servitutsområde a2 säkerställer kommunen att Tra ikverket kan hålla väg men ansvaret för vägens 
funktion faller på Tra ikverket.

10. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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Kvartersmark
Fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark. 

Dispenser och tillstånd under genomförandeskedet
För att beställa följande dispenser resp. tillstånd ansvarar:

Strandskydd   Upphävs i planen  Kommunen

Avtal
Följande avtal skall upprättas inför och under planarbetet:
• Överenskommelse med Vistorps dikningsföretag
• Överenskommelse om omprövning av servitut.

Fastighetsrättsliga frågor
Inom detaljplanen tillskapas ca 15 ha kvartersmark och ca 11,5 ha allmän plats, varav ca 
1,5 ha planläggs som huvudgata, 1,7 ha som industrigata och ca 8,3 ha som naturmark.

Fördelning mellan kvartersmark (blått) och allmän plats (rött)
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Berörda fastigheter

Båstad Vistorp 7:19 Båstads kommun Kommer uteslutande utgöras 
av allmän plats eft er genom-
förda avstyckningar.

Fastighetsbildning
Flera fastigheter för ändamålet verksamheter ska avstyckas från fastigheten Båstad Vistorp 7:19. 

Ledningsrätter
Ingen av de ledningar som ligger inom planområdet idag skyddas av ledningsrätt. Det åligger led-
ningsägaren att säkerställa sin ledning med ledningsrätt.

Fastigheter inom planområdet. Vistorp 9:2 (blått) och Vistorp 7;19 (rött)
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Övriga rättigheter
Inom fastigheten Vistorp 7:19 inns ett of icialservitut till förmån för Vistorp 9:2 för en väg. Servitu-
tets läge behöver omprövas. Område för servitutet säkerställs med bestämmelsen a2. 

Fastigheten Vistorp 9:2 belastas av ett servitut till förmån för fastigheten Vistorp 7:19, vilket ger rätt 
att använda väg för in- och utfart.

Avtal
Följande avtal skall upprättas till följd av planens innehåll:
• Överenskommelse om fastighetsreglering
• Köpeavtal

För genomförandet av detaljplanen svarar Båstads kommun genom att upprätta vederbörliga över-
enskommelser och ansöka om tillhörande lantmäteriförrättning.  

Tekniska frågor
Gator och trafi k
Väg 105 ägs och driftas av Tra ikverket. 

Nya industrigator ska byggas ut till följd av detaljplanen. Kommunen äger och ansvarar för anlägg-
ningar inom allmän plats.

Vatten och avlopp
Området ska anslutas till kommunalt VA. Fördröjning av dagvatten ordnas inom område planlagt 
som NATUR samt GATA2 och varje fastighetsägare kommer anmodas tillskapa lämplig fördröjning 

Servitut inom Vistorp 7:19 till förmån för Vistorp 9:2 (blått) och servitut inom Vistorp 9:2 till förmån för Vistorp 7:19 (rött).
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inom kvartersmark. Fördröjning sker exempelvis genom uppsamlande, underjordiska magasin, grö-
na tak eller ytor med vegetation.

Ekonomiska frågor
Intäkter
Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark. 

Utgifter
Kommunen bekostar planläggning med tillhörande utredningar samt utbyggnad av allmän plats. Då 
kommunen blir huvudman för allmän plats inom detaljplanen och kommunens område för skötsel 
av gata/natur utökas, måste medel avsättas i kommande driftsbudget.

Kommunen bekostar lytt av ledningar skyddade med ledningsrätt. För lytt av ledningar utan rättig-
het står ledningsägaren de kostnader som uppstår. 

Kommunen ansvarar för planens genomförande, även avseende omdisponering av be intliga massor 
inom området.  Massorna omdisponeras för att åstadkomma ett mer effektivt nyttjande av markom-
rådet.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Bygglovs- och anslutningsavgift till kommunala vattentjänster debiteras enligt för tillfället gällande 
taxa.

Planavgift
Planarbetet bekostas av Båstads kommun och planavgift kommer inte att tas ut vid ansökan om 
bygglov. Kostnaden för planarbetet räknas in i markpriset vid försäljning.
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Denna detaljplan handläggs med utökat standardförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella 
revideringar av samrådsförslaget i granskningskedet. Olika utredningar kan tillkomma för att kom-
plettera planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av planförsla-
get såsom exempelvis: riskutredning och tra ikutredning.

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter följer ett 
granskningsskede och efter granskningsskedet tar kommunen ställning till eventuella revideringar 
innan planen går upp för antagande i kommunfullmäktige. 

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Emma Johansson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör
• Marie Eriksson, gatu/parkchef
• Alexander Ejwertz Johansson, tra ikingenjör
• Olof Selldén, planchef
• Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, tf miljöchef
• Hanna Palm Johansson, NSVA
• Sara Borglin, NSVA

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma Johansson    Olof Selldén
Planarkitekt     Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN


