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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B17-1046

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt illustrationskarta, 2019-07-03
• Planbeskrivning, 2019-07-03 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, 2019-01-04
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2019-01-04

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2019-07-03
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN

Standardförfarande

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 enligt 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. Kommunen an-
nonserar i HD 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 skrift-
liga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett gransknings-
utlåtande 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. Alla synpunkter som kommit in 
under samråd och granskning 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 detaljplanen är att möjliggöra ombyggnad av den gamla Prästgården, Västra Karup 1:36 
till hyreslägenheter samt avstyckning av tomten öster om Prästgården till bostadsbebyggelse. Gäl-
lande detaljplan har markanvändningsbestämmelsen samlingslokaler. I markanvändningen sam-
lingslokaler inryms inte bostäder. Planbesked för Västra Karup 1:36 beviljades av Kommunstyrel-
sen 2017-12-06 §§ 269-304. 

Kommunen ser positivt på möjligheten att exploatera och förtäta på områden som inte utgör åker-
mark eller naturmark samtidigt som det även finns behov av nya typer av boendeformer, vilket gjort 
att man ställt sig positiv till möjligheten att förtäta inom planområdet.  

Planområdet ligger i Västra Karup och är cirka 8800 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING
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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 Västra Karup, ca 8 kilometer från Båstads respektive Förslövs centrum. 
Området omfattar fastigheten Västra Karup 1:36 och är ca 0,88 hektar (8800 m2) stort. Fastigheten 
innehåller prästgården och församlingshemmet samt den stora trädgården tillhörande prästgården 
med flera uppvuxna träd.

3. PLANDATA

Gällande byggnadsplan är från 1979 och anger användningen ”samlingslokaler”. Större delen av fast-
igheten består av prickmark. Området angränsar i norr till småhusbebyggelse i form av fristående 
villor i ett plan. I öster avgränsas planområdet av en smalare remsa naturmark och därefter av 
ytterligare småhusbebyggelse i ett plan. I söder avgränsas planen av naturmark samt ett bostads-
hus i form av en äldre gårdsbyggnad. Ca 30-50 meter söder om planområdet ligger Myltebäcken. 
Väster om planområdet angränsar Församlingsvägen och Västra Karups kyrka med kyrkogård.

Ägoförhållanden

Fastigheten Västra Karup 1:36 ägs av Västra Bjäre Pastorat. Gatumarken ägs av Båstads kommun.
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Prästgården har under lång tid varit kyrkoherdens bostad. De senaste åren har Svenska kyrkan 
istället haft andra hyresgäster till och från i byggnaden. Kyrkan vill fortsätta äga prästgården men 
vill möjliggöra för ombyggnad till lägenheter samt avstyckning av trädgården för att kunna kom-
plettera med nya bostäder i form av radhus alternativt flerbostadshus.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsändamål (B) i Prästgården där detaljplanen idag endast 
tillåter samlingslokaler samt tillåta bostäder på mark som idag är prickad. Församlingshemmet 
behåller sin användning som samlingslokaler. Ett viktigt syfte är också att skydda de kulturhisto-
riska värdena hos de befintliga byggnaderna, prästgården och församlingshemmet, samt behålla 
delar av den befintliga miljön i trädgården genom att anpassa placering av ny bebyggelse och skyd-
da de uppvuxna träden.

Datum:  25.10.2018
Skala:  1:1000

100 m

Avgränsning av planområdet med omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE
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Planbesked för Västra Karup 1:36 beviljades av Kommunstyrelsen 2017-12-06 §§ 269-304. 

Översiktsplan
I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, markeras det aktuella planområdet som befintlig 
bebyggelse. Kommunen ser generellt positivt på möjligheten att förtäta inom befintliga bebyggelse-
områden som inte utgör värdefull åkermark eller naturmark och med tillgång till befintlig infrastruk-
tur och service. 

I den översiktsplan som nyss har varit ute på samråd anges det aktuella område som Stadsbygd ny/
ändrad, med beskrivningen ”område under planläggning för att möjliggöra fler bostäder i Västra 
Karup och bredda utbudet av upplåtelseformer”.

Utsnitt ur översiktsplanen (ÖP08).

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

245 Översiktsplan 08
Båstads kommun

av åker, äng och vegetation samt Drottninghall för
sina fornminnen.

Ett område angett som riksintresse för
kulturmiljövård, mycket på grund av fornminnena,
har spets vid Västra Karup och begränsningar i
vägarna mot Boarp och Grevie. Landskaps-
bildsskyddet når orten söderifrån och omfattar
områden på ömse sidor om Grevievägen.

genom samhället kan både flackare partier närmast
bäcken och utsiktskullar söder om Glimmingevägen
samt utnyttjas. Västra Karups bebyggelse och
grönstruktur skall sträcka sig fram till Glimminge där
idrottsplatsen ligger.

Föreslagen utveckling

Strategi
Bebyggelsen skall fortsätta en utveckling längs
befintliga vägar och med Myltebäcks grönstråk där
också kyrka och skola ligger centralt genom orten.
Med en ny förbifartsled och en reducerad trafik

Karta över markanvändningen i Västra Karup.

Bostäder, service och verksamheter

Bostäder
Nya områden föreslås nära skolan söder om
Myltebäck och norr om Klockarebrovägen, där
dispositionen mellan verksamhetsområde i gällande
plan och bostäder då ändras på den kommunägda
marken. Vidare föreslås bostäder i sluttningen
ovanför Bjärehemmet och på kullen söder om
Glimmingevägen. Det första av dessa områden ligger
inom det yttre skyddsområdet för vattentäkt och
kräver vidare avvägning mot detta. Hänsyn till
befintliga fornminnen innebär en annan begränsning.
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Detaljplan
För planområdet gäller idag ’Byggnadsplan för del av Västra Karups samhälle (fastigheten Karup 1:1 
m.fl) inom Båstads kommun i Kristianstad Län’, som vann laga kraft 1978-12-19. Gällande bestäm-
melser för aktuellt planområde är ”Samlingslokaler” samt ”Vägmark”. 

Utsnitt ur gällande detaljplan

Bostadsförsörjningsprogram
Kommunen uppskattar i Bostadsförsörjningsprogrammet från 2015 antal nya bostäder under de 
kommande tio åren till ca 1700 bostäder. I kommunen är bostadsbeståndets fördelning ojämn, då 
antalet flerbostadshus enbart är ca 11% och resterande fastigheter är småhus och fritidshus. I  
Båstad kommuns bostadsförsörjningsprogram fastslås att kommunen ska arbeta med att  
prioritera hyres- och bostadsrätter i varierande storlekar. Övriga prioriterade områden som nämns 
och som har relevans för det aktuella planområdet är:
• Stations- och kollektivtrafiknära byggande 
• Förtätning av kommunens tätorter
• Bygga i närhet av rekreations- och grönstråk
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Kulturmiljöprogram
Hela Västra Karup är utpekat som värdefull kulturmiljö i Länsstyrelsens digitala karta tillhörande 
Kulturmiljöprogram för Skåne (kunskapsunderlag från 2006). Planområdet finns däremot inte med 
i den kommunövergripande rapporten Planeringsunderlag Landskap, Natur- och kulturmiljö (WSP, 
2018). 

I länsstyrelsens kulturmiljöprogram ingår planområdet i ”Västra Karup - Faritslöv - Påarp - Varan - 
Bröddarp”. Länsstyrelsen beskriver bland annat kyrkan, prästgården, och den äldre bykärnan samt 
odlingslandskapet väster om Västra Karup i programmet. Motiv för bevarande är att området har ett 
kulturhistoriskt värde genom sin prägel av äldre ostörd odlingsbygd och att kyrkan tillsammans med 
kyrkogård, prästgård och församlingshem är av betydelse för byn.

Miljöprogram
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar ener-
gianvändning. 

Hållbar förtätning ska prioriteras före utbredning vid exploatering och nybyggnation. Planerad ny-
byggnation ska prioritera närhet till kollektivtrafik och tillgänglighet för gång- och cykeltrafik. Ut-
byggnad ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa och förutsättningar för biologisk 
mångfald. Närhet till grönstruktur och tätortsnära rekreation är viktig.

Materialval ska vara miljöanpassade och resurssnåla. Kriterierna ska vara aktuella under byggnader-
nas hela livslängd. Naturfrämmande och hälsovådliga ämnen ska undvikas och miljömärkta produk-
ter väljas. 
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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 i ett befintligt redan ianspråk-
taget bebyggelseområde. Området bedöms nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för 
bostadsbebyggelse finns i Båstads kommuns översiktsplan.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv enligt Miljöbalken 3 kap 6§ 
respektive 4 kap 2§, samt riksintresse för högexploaterad kust enligt Miljöbalken 4 kap 4§. Då plan-
området idag inte är allmänt tillgängligt och till en del redan ianspråktaget bedöms inte genomför-
andet av detaljplanen påverka riksintressena negativt.

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 
till att skydda miljön och människors hälsa. Båstads kommun har inga problem med att klara miljö-
kvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan bedöms inte förändra den situationen.

Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. För Myltebäcken strax söder om planområdet finns inga uppgifter om 
miljökvalitetsnormer.  Källa: VattenInformationsSystem för Sverige - Vattenkartan (www.viss.lst.se).

Vattentäkter
Planområdet ligger ca 25 meter från skyddsområdet för befintlig vattentäkt för Västra Karup. Skydds-
området är dock föråldrat och vattentäkten inte längre i bruk. Det finns därför ingen anledning att 
införa särskilda skyddsbestämmelsen inom detaljplanens område.

Strandskydd
Längs Myltebäcken gäller strandskydd på 100 m vilket omfattar en stor del av planområdet. Strand-
skyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtliv. 

Planområdet är redan idag ianspråktaget och till viss del bebyggt inom 100 meter från Myltebäcken. 
Då detaljplanen tas fram enligt PBL 2010:900 återinträder strandskyddet inom planområdet vilket 
därmed kommer behöva upphävas på kvartersmark. Enligt PBL 4 kap. 17 § får kommunen i detalj-
plan upphäva strandskyddet i de fall särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap föreligger. 

Detaljplaneförslaget försämrar inte väsentligen livsvillkoren för djur- och växtarter. Inga naturtyper 
som är hotade, särskilt skyddsvärda eller utgör livsmiljö för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart 
berörs. Aktuellt område saknar rekreationsvärden eftersom det är en privat tomt. Det viktigaste för 
allmänheten i aktuellt planförslag är att marken närmast bäcken hålls tillgänglig. I enlighet med Mil-
jöbalken 7 kap. 18 c § bedöms följande särskilda skäl föreligga enligt punkt 1, 2 och 6.

  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 av Prästgårdstomten sedan tidigare och den nya bebyggelsen in-
kräktar därför inte på strandskyddets syften.

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen,
- Planområdet ligger väl avskilt från bäcken med mellanliggande grönområde och annan tomtmark.

 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses  
utanför området,
- Enligt prop. 2008/09:119 är en kommuns behov av tätortsutveckling ett exempel på en sådan  
åtgärd som kan utgöra ett angeläget allmänt intresse, förutsatt att den planerade åtgärden  
långsiktigt kan ge fördelar för samhället. Fler bostäder i Västra Karup är nödvändigt för kommunens  
bostadsförsörjning och tätortsutveckling, stöd för detta finns i kommunens översiktsplan samt i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram.

  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
- Marken är av kommunalt intresse att förtäta på och tillgängligöra för fler boendeformer i området. 
Marken möjliggör för förtätning utan att ta åkermark eller naturmark i anspråk. 

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande”. 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, utifrån 
om de levererar försörjande, reglerande, kulturella eller stödjande funktioner. 
Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera 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). 

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. 

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

• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.
• Planförslaget bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv ne-

gativt.
• Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära några ökade störningar på omgivningen 

eller för människors hälsa och säkerhet.
• Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller lo-

kalt eller känsliga mark- och vattenområden. Planförslaget stärker skyddet för befintliga kultur- 
och naturvärden genom skydds- och varsamhetsbestämmelser för mark, träd och byggnader.

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

• Planområdets fornlämningar påverkas inte.
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Bebyggelse
Inom planområdet ligger prästgården och församlingshemmet. Prästgården uppfördes 1935 och er-
satte då en äldre föregångare som låg på samma tomt. Norr om prästgården ligger församlingshem-
met. Det vitputsade församlingshemmet består av en äldre ekonomibyggnad från 1700-talet och en 
vinkelbyggnad som byggdes till 1938 samt 1978.

Omgivande bebyggelse består, förutom kyrkan mittemot planområdet, mestadels av bostäder i form 
av villor i en till två plan. Flertalet byggnader uppfördes under 40- respektive 90-talen. 

Kulturhistoriska värden
Planområdet har ett kulturhistoriskt värde genom sin prägel av äldre ostörd odlingsbygd och att kyr-
kan tillsammans med kyrkogård, prästgård och församlingshem är av betydelse för byn och bildar en 
sammanhållen enhet.

Service
På 150-200 meters gångavstånd från planområdet finns en liten livsmedelsbutik, en färghandel med 
säsongsöppet kafé och en loppisbutik. Närmaste livsmedelsaffär ligger i Grevie, ca 3 km bort.

Ca 500 meter från planområdet ligger Västra Karups skola, bibliotek och fritidshem. Skolan omfattar 
förskoleklass, åk 1-6 samt två fritidsavdelningar. Högstadium finns i Förslöv och Båstad. Till vårdcen-
tral och apotek är det 7-8 km. Fritidsaktiviteter finns ca 1,6 km från planområdet, där Västra Karups 
IF har aktiviteter för alla åldrar. 

Mark, vatten och vegetation
Marken inom planområdet utgörs av tomtmark och ligger på ca +87 till +90 meter över havet. 
Öster om byggnaderna finns en välskött trädgård med klippt gräs och flertalet stora äldre 
träd som har stor betydelse för upplevelsen av grönska i den byggda miljön. Träden utgörs 
mestadels av björkar, men ett par lindar, körsbärsträd, en tårpil och två gamla ekar, varav den 
södra är imponerande i sitt omfång, gör att trädgården erbjuder en varierad miljö för både 
människor och djur.

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom om-
rådet. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område som 
bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan.

Myltebäcken
Myltebäcken rinner från Kåre Mosse västerut genom Västra Karup. Myltebäcken utgör ett grön-
stråk som i översiktsplanen anges ska utvecklas till att vara ortens ”gröna” kontakt också mot 
omgivningarna. Bäcken utgör ingen risk för översvämning inom planområdet.

Planområdet ligger 30-50 meter norr om bäcken, vilket innebär att strandskydd kommer att åter-
inträda för en stor del av planområdet i samband med att nu gällande detaljplan ersätts med ny. 
Strandskyddet kommer därför att behöva upphävas i samband med detaljplaneläggningen (se sär-
skilda skäl s 13-14).

7. FÖRUTSÄTTNINGAR
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Allmän plats
Den allmänna platsmarken inom planområdet utgörs av Församlingsvägen med lokal trafik i ringa 
omfattning. I praktiken utgörs en del av den allmäna platsmarken av tomtmark till församlings-
hemmet och parkering till kyrkan och församlingshemmet.

Geotekniska förhållanden
De geotekniska förhållandena bedöms vara gynsamma för bebyggelse. Marken består av sandig mo-
rän. Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. 

Marken har varit trädgård till prästgården och det finns inget som tyder på att det finns markförore-
ningar inom planområdet. 

Fornlämningar
Två fornminnen är utpekade inom planområdet, en minnessten från 1869 och en del av ett större 
område som benäms som bytomt enligt den äldsta lantmäterikartan. Området består av tio gårdar 
längs Glimmingevägen samt prästgårdstomten.

En arkeologisk undersökning gjordes i samband med grävningar av kollektorslang 2001-2002. I 
samband med grävningarna påträffades inga fynd av värde i marken inom planområdet.  

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Församlingsvägen i anslutning till planområdet. Idag finns parkering 
längs med gatan väster om Prästgården. 

Kollektivtrafik
Västra Karup trafikeras av busslinje 505 som går mellan Torekov och Förslöv samt av busslinje 523 
som går mellan Torekov och Båstad. Hållplatserna är lokaliserade till affären, Bjärehemmet och Väs-
tra Karups skola. Hållplatserna ligger ca 400 meter från planområdet, en mot norr, en mot öster och 
en mot sydväst. Turtätheten är ca 3 turer/timma under dagtid vardagar.

Gång- och cykeltrafik
Cykelbana saknas längs med Glimmingevägen, Häradsvägen och Församlingsvägen. Gångbanan 
längs med Glimmingevägen är planerad att förbättras och cykelväg längs med Församlingsvägen 
kan då bli aktuell. 

Teknisk försörjning
El och telefoni
Distributionsledningar för el samt transformation finns inom planområdet. Skanova har kabellägg-
ningar för telefoni inom planområdet och Bjäre kraft står för områdets elförsörjning.

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns placerad på Församlingsvägen intill planområdets sydvästra hörn. Det finns även 
en brandpost placerad ca 40 m från planområdets nordvästra hörn på Församlingsvägen.

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom NSVA’s verksamhetsområde för distribution av dricksvatten och för om-
händertagande av spillvatten. Anslutningsmöjligheter finns i Församlingsvägen. 



17

Samrådshandling 2019-07-03
                       Västa Karup 1:36 Prästgården

Dagvatten
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från hård-
gjorda 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 föro-
rena 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 dagsläget tas dagvattnet omhand genom infiltrering på tomtmarken inom planområdet.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom NSR’s försorg. Hushållsavfall hämtas vid respektive fastighet en gång 
varannan vecka. Närmaste återvinningsstation, som tillgodoser källsorteringens fraktioner, finns på 
Häradsvägen ca 400 meter från planområdet. 

Hälsa och säkerhet
Folkhälsa
I Båstads kommuns program för folkhälsa, trygghet och säkerhet menar kommunen att tillgängliga 
och sociala mötesplatser för olika åldersgrupper och funktionsnedsatta ska skapas genom att pla-
nera miljöer som främjar delaktighet och gemenskap. Det ska vara enkelt, säkert och inbjudande att 
promenera eller cykla. Det ska finnas miljöer och anläggningar som inbjuder till vardagsmotion och 
lek för alla åldrar. Några vägledande principer för brottsförebyggande stadsplanering är klara rums-
liga ansvarsförhållanden, befolkade rum, överskådlighet och synlighet. 

Bestämmelserna i PBL  2 kap tar i flera avseenden sikte på frågor som rör barns livsmiljö eller barns 
intressen och rättigheter. 

Risk
Planområdet ligger inte inom 150 meter från farligt godsled och inga åtgärder behöver därmed vid-
tas i planen. 

Buller
Särskilda bullermätningar avseende biltrafik har inte utförts, men befintliga bullernivåer bedöms
inte vara av sådan nivå att Riksdagens och Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid nybygg-
nation av bostadsbebyggelse, dvs även hotell, överskrids.

Trafiken på Församlingsvägen, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik uppgår till
251-500 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Trafikverkets NVDB (Nationella Väg Databas, 
med en högsta tillåtna hastighet om 30 km/h.
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Prästgården föreslås byggas om till lägenheter och fastigheten styckas av för ny bostadsbebyggelse 
öster om prästgården. Infart behålls i befintligt läge mellan församlingshemmet och prästgården 
och förlängs österut. 

Den befintliga prästgården bevaras med oförändrat utseende. Träden på tomten bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. Församlingshemmet behåller sin användning som samlingslokal.

Detaljplanen möjliggör för fler bostäder på orten genom förtätning istället för att bebyggelsen 
breder ut sig i odlingslandskapet. Att förstärka orten Västra Karup med lägenheter och radhus 
kompletterar det befintliga bostadsbeståndet.

Bebyggelse
Användning 
Användningen ändras från ”samlingslokaler” för hela området till att endast omfatta församlings-
hemmet i planområdets nordvästra hörn medan övrig mark föreslås för bostäder.
N=6254700

E
=103200

N=6254600

E
=103300

SOP

Illustration som visar möjlig utformning av ny bebyggelse.

Utformning och byggrätt
De nya byggnaderna placeras så att de tillsammans med prästgården bildar en u-form, med den 
befintliga trädgården som en gemensam grönyta mitt i området. För att bevara områdets karaktär 
kring prästgården tillåts ny bostadsbebyggelse på upp till två våningar inom planområdet. Totalt ger 
planen möjlighet för 10-12 nya lägenheter. 

8. PLANFÖRSLAG
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De nya byggnaderna ska uppföras i form av parhus, radhus eller flerbostadshus, utformas med sadel-
tak och med en tillåten nockhöjd på max 9 meter. För att ansluta till övriga byggnader inom fastighe-
ten är det önskvärt att de tillkommande bostäderna har ett formspråk som anknyter till prästgården 
och församlingshemmet, till exempel med vit puts och rött tegel.

Kulturhistoriska värden
Såväl prästgårdens som församlingshemmets exteriöra kulturvärden bedöms bevarandevärda och 
omfattas därför av skyddsbestämmelsen q respektive varsamhetsbestämmelsen k. Skyddsbestäm-
melsen för prästgården gäller befintliga exteriöra kulturvärden avseende fasadmaterial, fönstersätt-
ning, frontespis, gesims och andra utsmyckningar. Varsamhetsbestämmelsen för församlingshem-
met gäller befintliga exteriöra kulturvärden avseende byggnadens södra flygel som tillsammans med 
Prästgården bidrar till områdets kyrkliga karaktär.

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Befintlig trädgård och de uppvuxna träden ska bevaras eftersom det är en viktig del av karaktären 
hos kyrkomiljön och av grönstrukturen i anslutning till Myltebäcken. För att säkerställa detta prick-
markeras stora delar av trädgårdens gemensamma grönytor. Fyra av de befintliga träden förses även 
med bestämmelse om marklov för trädfällning. Det gäller de två stora lönnarna framför Prästgården 
som har avgörande betydelse för områdets miljöskapande värden samt de två stora ekarna i trädgår-
dens östra del. 

Byggnadernas placering utgår även från att så stor del av befintlig trädgård som möjligt ska kunna 
bevaras. De nya byggrätterna placeras väster respektive norr om de två stora ekarna. Befintligt bus-
kage ger en naturlig avskärmning mellan de nya radhusen och den gemensamma ytan i mitten. 

Till varje lägenhet eller radhus föreslås egna trädgårdar eller uteplatser, tydligt avgränsade med 
häckar eller staket. Däremellan är grönytorna gemensamma med plats för fördröjning av dagvatten, 
lekytor och odlingsytor. Gångstigar föreslås till de gemensamma naturytorna öster om planområdet 
och vidare längs Myltebäcken.

Det är viktigt att skapa avledningsvägar för dagvattnet så att det vid kraftiga regn inte orsakar skador 
på bebyggelsen och så att vatten fördröjs och renas genom infiltration innan det når vattendrag eller 
grundvatten. Höjdsättningen av området och bebyggelse är ett viktigt redskap för detta och huvud-
principen är att tomtmark ska anläggas högre än anslutande vägbanor och grönytor. Parkerings- och 
grönytor samt gator kan därmed användas som översvämningsytor och sekundär avrinningsväg vid 
extrem nederbörd. Lägsta nivå för färdigt golv är 0,3 meter över anslutande gata. Detaljerad höjdsätt-
ning av mark och vägar skall ske i samband med bygglov och exploatering av området. 

Allmän plats
De östra delarna av den befintliga allmänna platsmarken, Församlingsvägen, övergår till kvarters-
mark för parkering respektive församlingshemmets tomtmark.

Strandskydd
Strandskyddet för Myltebäcken upphävs inom planområdet, vilket markeras på plankartan. 

Geotekniska förhållanden
Marken bedöms lämplig för föreslagen bebyggelse.
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Fornlämningar 
Planarbetet har inte föregåtts av någon ny undersökning av fornlämningar på platsen. Förutom den 
utpekade minnesstenen, är det inte troligt att något mer fynd finns inom planområdet. Påträffas 
fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 
2 kap 10 § i Lagen om kulturminnen mm. 

Gator och trafik
Infarten till det nya området föreslås som en förlängning av befintlig infart mellan prästgården och 
församlingshemmet. Eftersom utrymmet är begränsat behöver trappan på prästgårdens norra gavel 
tas bort.

Tillskottet på nya bostäder beräknas bli 10-12 lägenheter, vilket ger upphov till en mycket begränsad 
trafikökning jämfört med dagens situation. Inga åtgärder föreslås för att hantera denna marginella 
ökning.

Parkering
Boendeparkering anläggs i anslutning till varje bostad. Därutöver föreslås ytor för besöksparkering 
till både kyrkan och bostäderna. Parkeringsplatserna ska utformas med särkild hänsyn till krav på 
tillgänglighet.

Gång- och cykeltrafik
Behov finns av trafiksäker gång- och cykelväg till skolan, idrottsplats och busshållsplats. 

Teknisk försörjning
El och telefoni
El och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet i Församlingsvägen.

Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen kan anslutas till det befintliga ledningsnätet i Församlingsvägen.

Brandvattenförsörjning
En brandpost med ett tillräckligt flöde finns placerad på Församlingsvägen intill planområdets syd-
västra hörn. Det finns även en brandpost placerad ca 40 m från planområdets nordvästra hörn på 
Församlingsvägen.

Dagvatten
Dagvatten ska tas omhand genom fördröjning och infiltration på tomtmarken inom planområdet. För 
att säkerställa detta är en del av den gemensamma grönytan reserverad för hantering av dagvatten. 
Trädgården mellan Prästgården och de nya byggrätterna är svagt skålformad och lämpar sig väl för 
fördröjning av dagvatten.

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering.
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Behovsbedömning
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushåll-
ning med naturresurser redovisas i denna planbeskrivning. Att ingen betydande påverkan förorsa-
kas framgår av behovsbedömningen.

Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftslivet, det rörliga friluftslivet och riksintresse för hög-
exploaterad kust. Inget av riksintressena påverkas negativt av denna detaljplans genomförande.

Miljökvalitetsnormer
Det finns ingen risk för negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för luft eller vatten.

God bebyggd miljö, sociala värden och rekreation
Planområdet är beläget centralt i byn och omgivningarna är bebyggda med bostäder. Med god till-
gång till kommunikation och rekreation bedöms området som lämpligt för bostäder. Planområdets 
tillskott av andra typer av bostäder än befintliga omkringliggande bidrar till en större variation i 
bebyggelsen. Detta kan även bidra till större variation i den sociala sammansättningen i området. 

Kombinationen av egna trädgårdar och gemensamma grönytor ger utrymme för olika umgängesfor-
mer och spontana möten.

Natur- och kulturvärden
Planförslaget påverkar inga internationellt, nationellt eller lokalt skyddade kultur- och naturvärden.
Inte heller bedöms någon påverkan ske på känsliga mark- eller vattenområden.

Planens genomförande innebär att grön tomtmark tas i anspråk av ny bebyggelse och gata. Karak-
tären på tomten kommer att förändras från öppen grön trädgård till en centrerad gemensam gröyta 
för omgivande ny bebyggelse på tomten. Detaljplanen möjliggör samtidigt för förtätning och nya 
boendeformer i området utan att ta åkermark eller naturmark i anspråk. 

Fornlämningar
I tidigare arkeologisk undersökning påträffades inga fynd av värde i marken utöver minnesstenen Ur 
fornlämningssynpunkt finns inga hinder att bebygga området. Om fornlämningar ändå skulle påträf-
fas inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontak-
tas enligt Lagen om kulturminnen 2 kap 10§.

Ekosystemtjänster
Inom planområdet tas delar av befintlig grön trädgård i anspråk för nya bostäder. I samband med 
detta kommer en del av träden på tomten behöva fällas, vilket påverkar de ekosystemtjänster som 
träden bidrar till, så som renare luft, bättre lokalklimat, klimatanpassning samt bullerdämpning. För 
att begränsa de negativa konsekvenserna av förlorade träd har byggnadernas placering anpassats.
Plantering av nya träd uppmuntras, särskilt i form av fruktträd med tidig blomning som kan vara 
betydelsefulla för humlor och bin.

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. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd genomförs under 
sommaren 2019 och granskning förväntas ske under hösten/vintern 2019. Antagande bedöms  
kunna ske under våren 2020.

Ett exploateringsavtal avses upprättas innan beslut om antagande av detaljplanen.

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

Ansvarsfördelning
Inom det nya området är exploatören ansvarig för projektering och utbyggnad av all teknisk infra-
struktur. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
I området finns servitut och ledningsrätter som förtecknats i fastighetsförteckningen. Avstyckning 
sker från Västra Karup 1:36. Gemensamhetsanläggning för infartsgata och ledningar får bildas.

Gatumark överförs till kvartersmark.

Gemensamhetsanläggning
Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar genom sitt andelstal för förvaltning-
en av anläggningen. Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal mm fastställs i ett an-
läggningsbeslut. 

Detaljplanen möjliggör för gemensamhetsanläggning. Berörd markägare initierar och bekostar detta. 

Ekonomiska frågor
Samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare.
Befintlig fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Planavtal
Planavtal är upprättat med Västra Bjäre Pastorat angående plankostnader, tekniska utredningar, 
grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning. 

Exploateringsavtal
Samtliga kostnader för detaljplanens genomförande samt marköverlåtelser ska bekostas av de 
markägare som har nytta av planen. Detta kommer att regleras i ett exploateringsavtal med berörda 
markägare före planens antagande.

10. GENOMFÖRANDE
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Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. 

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar också för utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive  dagvattensystem) 
i det nya området. Utbyggnaden av VA- ledningar i området sker från av kommunen anvisad anslut-
ningspunkt. Alla ritningar ska godkännas av kommunen innan utbyggnaden påbörjas. Exploatören 
ska efter godkänd besiktning överlåta utförda VA-anläggningar till kommunen utan kostnad. VA-led-
ningar ska ingå i kommunens allmänna VA-system och VA-verksamhetsområde.

El, tele, internet
Distributionsledningar för el samt transformation finns inom planområdet. Skanova har kabellägg-
ningar för telefoni inom planområdet och Bjäre kraft står för områdets elförsörjning.

Brandvatten
Brandvattenförsörjning finns befintligt.
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Denna detaljplan handläggs med standardförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella revide-
ringar av samrådsförslaget i granskningskedet. Olika utredningar kan tillkomma för att komplettera 
planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av planförslaget.

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter följer ett 
granskningsskede.

Planhandlingarna har utarbetats av Lina Lindegren och Isabelle Sorjonen på Arkitekterna Krook & 
Tjäder. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Henrik Eliasson, planarkitekt
• Olof Selldén, planchef

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson
Planarkitekt

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN


