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Antagandehandling 2018-11-06
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B18-237

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2018-11-06
• Illustrationskarta, 2018-11-06
• Planbeskrivning, 2018-11-06 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, augusti 2018
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), augusti 2018

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
• Arkeologisk utredning, Hemmeslöv 10:10 m.fl, 2014-11-03, 

CMB Uppdragsarkeologi
• Utlåtande från Länsstyrelsen om Arkeologisk undersökning 

utförd av CMB Uppdragsarkeologi AB, 2014-09-24
• PM Trafikutredning, dpl för Hemmeslöv 10:10 m.fl, Heden, 

2014-08-27, Reinertsen Sverige AB. (Komplement till tidigare 
trafikutredning för Inre Kustvägen, Reinertsen 2013)

• Dagvattenhantering Hemmeslöv 10:10 m.fl Heden, 2014-06-25, 
Båstads kommun

• Behovsbedömning Hemmeslöv 10:10 m.fl, Heden, 2014-01-28
• Geoteknisk utredning Hemmeslöv 10:10, 2013-09-17, Ramböll
• Dagvattenutredning för området Hemmeslöv, 2007-06-08, GF 

Konsult AB
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Antagandehandling 2018-11-06
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

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 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 ändring av 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 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 ett 
granskningsutlåtande efter granskningsskedet.

Granskning
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. 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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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i norra delen av Hemmeslöv och gränsar i norr till Laholms kommun och 
ett område som i översiktsplanen för Laholm anges som utredningsområde. Planområdet gränsar 
i söder och väster mot befintlig bostadsbebyggelse, och i öster mot åkermark. Området omfattar 
drygt 4,6 ha (46 700 m2) och utgörs av igenväxande betesmark som, innan gator etc anlades söder 
om planområdet, fungerat som övningsområde för ridklubben. Planområdet är beläget cirka 4,5 
km från Båstad centrum.

Syftet med denna plan är att fastställa gatustruktur och naturområde, dvs allmän platsmark, inom 
del av fastigheten Hemmeslöv 10:10 där område för gata och t ex gångstig i gällande detaljplan är 
förlagd inom så kallad kvartersmark, dvs bostadsmark. I samband med detta begränsas den södra 
delen av planområdet till att möjliggöra bostäder i form av t ex friliggande enbostadshus, grupp-
byggda parhus, radhus och/eller kedjehus med separata entréer om högst 3 våningar istället för 4 
våningar. I planförslaget möjliggörs även byggnation för teknisk anläggning. I övrigt är byggrätten 
inom planområdet oförändrat. Planområdet ligger i Hemmeslöv, gränsar mot Laholms kommun och 
omfattar cirka 4,6 ha (46 700 m2). 

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då försla-
get inte innebär betydande påverkan på miljön. 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Hemmeslöv 10:10 ägs av Båstads kommun. 
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Antagandehandling 2018-11-06
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-14 § 38 att ge Samhällsbyggnad och Teknik & Service i upp-
drag att anordna en markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 10:10, Heden, etapp 3 samt att 
ändra detaljplanen. Gällande detaljplanen möjliggör idag både friliggande enbostadshus, flerbo-
stadshus, gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus. Inom kvartersmarken (B) ska kvarters-
gata samt gångslingor anordnas.

Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur samt naturområde inom mark som idag 
är planlagd för bostäder (inkl så kallad kvartersgata) inför en kommande markanvisningstävling. 
Gällande detaljplan omfattas av planbestämmelsen g - ”Erforderlig mark inom bostadskvarteret ska 
vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för kvartersgata som ansluter till lokalgata samt för 
gemensamma tekniska anläggningar. Minst två passager för gångtrafik mellan kvartersgata och na-
turmark ska ingå i gemensamhetsanläggningen.” därför måste all så kallad kvartersmark för ”etapp 
3” revideras för att planbestämmelsen ska upphöra. I samband med justeringen så utökas natur-
marken något och högsta tillåtna nockhöjd för bebyggelsen längst i söder sänks från möjliga 12,3 
m till 10,0 m (dvs 3 våningar). I planförslaget möjliggörs även byggnation för teknisk anläggning.

Syftet med detaljplanen är också att skapa förusättningar för god och hälsosam livsmiljö i Båstads 
kommun. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse (i olika former) med närhet till såväl kollek-
tivtrafik, natur och rekreation vilket främjar både tillgänglighet och folkhälsa. Båstads kommuns 
mål och ambition är bland annat att nybyggnation ska ske på ett så miljöanpassat och resurssnålt 
sätt som möjligt.

Tekis inkl planomr

0 m 100m 200m

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Planområdet
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Markanvisningstävling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-14 § 38 att ge Samhällsbyggnad och Teknik & Service i upp-
drag att anordna en markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 10:10, Heden, etapp 3.  Syftet 
med en markanvisningstävling för Heden är att få fram konkreta förslag på hur fastigheten kan ut-
formas och gestaltas utifrån av kommunen satta kriterier. Kriterierna är valda för att bredda kommu-
nens bostadsutbud och för att bygga Båstad ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Tävlingen 
slutar i en markanvisning. Tävlingsperioden pågick under sommaren fram till den 30 september för 
att under hösten/vintern utvärderas.

Efter samråds- och granskningsskedet
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-05-03 till och med 2018-06-21. Då 
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både sam-
råd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredo-
görelse gjordes således inte. Inkomna synpunkter beaktas ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i 
granskningsförslaget. Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planförslaget i några 
avseende. Bland annat förtydligades planbeskrivningen avseende dagvattenhantering inom och i 
anslutning till planområdet samt kompletterades med kapitlet Ekosystemtjänster.  I övrigt gjordes 
enbart justeringar av redaktionell art.

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2018-08-29 till och med 2018-09-30 
med ovanstående kompletteringar och förtydliganden. Inkomna synpunkter under granskningsske-
det föranledde inte några större justeringar av planförslaget inför antagandet förutom förtydligande 
i planbeskrivningen om att planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Plankartan 
har förtydligats om att Egenskapsbestämmelse gäller för kvartersmark ”med bostadsändamål” dvs 
inte bara ”för kvartersmark”. Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i plan-
handlingarna såsom  t ex text under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av 
planhandlingar från ”Granskningshanding” till ”Antagandehandling”.
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Antagandehandling 2018-11-06
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

Planbesked för del av Hemmeslöv 10:10 beviljades av Kommunstyrelsen 2018-02-14 § 38. 

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som bostäder, med en sammanhängande grönstruktur som har koppling till befintliga grönstråk ge-
nom bebyggelsen. Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. I skrivande stund pågår ett 
arbete med ändring av nu gällande översiktsplan.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
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Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1669, som vann laga kraft 2016-01-25. Planen har 3 år av 
totalt 5 års genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”Bostadsän-
damål” inkl kvartersgata samt ”Natur”. Se sida 11.

Gällande detaljplan möjliggör bostäder i olika utförande. T ex källarlösa friliggande enbostadshus, 
gruppbyggda småhus, radhus, kedjehus eller flerbostadshus. Inom B (område för bostäder) ska kvar-
tersgata samt gångstråk anläggas. Gatustrukturen och gångstråkens placering är i gällande detalj-
plan ej fastställd i detalj. I övrigt ska minst 50 % av tomtytan möjliggöra infiltration av dagvatten. 
I gällande detaljplan finns även planbestämmelse som styr höjd på färdigt golv, placering av bygg-
naderna samt gör plank och murar (inom vissa mått) bygglovbefriade. Kompletterande kontroll av 
eventuell förekomst av organisk jord under schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före 
grundläggning.
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Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997. Denna är utgiven av kulturnämnden i Båstad, i 
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet ingår inte i Bevarandeplanen.

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 ska användas som en utgångspunkt i styrning 
av miljö- och hållbarhetsfrågor. Det anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvänd-
ning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 bl 
a genom att förtätning sker på en plats i anslutning till befintlig bebyggelse där infrastruktur är ut-
byggd. Planområdet är dessutom beläget kollektivtrafiknära och i direkt anslutning till bland annat 
rekreations- och naturområde, gång- och cykelbana, vilket främjar såväl tillgänglighet som folkhälsa.

Utdrag ur gällande detaljplan 1669, laga kraft 2016-01-25
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får inte bebyggas

g Erforderlig mark inom bostadskvarteret ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning för kvartersgata som ansluter till
lokalgata samt för gemensamma tekniska anläggningar. Minst två
passager för gångtrafik mellan kvartersgata och naturmark ska ingå
i gemensamhetsanläggningen.

MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Mark och vegetation
n1 Minst 50% av tomtytan skall möjliggöra infiltration av dagvatten.
n2 Murar och plank som ligger närmare än 4 meter från tomtgräns mot

allmän platsmark får ej överstiga 0,8 meter. Murar och plank på
övrig tomtmark får ej överstiga 1,5  meter.

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering
p1 Huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från tomtgräns. För

friliggande hus gäller att komplementbyggnad ska placeras minst 6
meter från gräns mot gata och minst 1 meter från övriga
tomtgränser. För byggnad närmare än 4 meter från granntomt
gäller särskilda brandkrav.

p2 Huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från tomtgräns. För
friliggande hus gäller att komplementbyggnad ska placeras minst 6
meter från gräns mot interngata och minst 1 meter från övriga
tomtgränser. För byggnad närmare än 4 meter från granntomt
gäller särskilda brandkrav.

Utformning
fril Friliggande hus. Huvudbyggnad ska placeras med långsida eller

gavel i gräns mot förgårdsmark.
grupp Gruppbyggda småhus, radhus och kedjehus med separata entréer.
fler Flerbostadshus

Utseende
f Tekniska anläggningar ska uppföras i grön kulör.

Byggnadsteknik
Endast källarlösa hus får uppföras.
Lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 meter över anslutande gata.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under schaktbotten av sand
ska ske genom provschakt före grundläggning.

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

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4 meter och är
lägre än 0,8 meter, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5 meter på övrig
tomtmark.

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

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

GRÄNSER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Trafik mellan områdenHUVUDGATA

LokaltrafikLOKALGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark
BostäderB

Tekniska anläggningarE

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
e1 Minsta storlek på tomt för friliggande hus är 600 m2. Största tillåtna

byggnadsarea är 250 m2, varav 40 m2 reserveras för
komplementbyggnader. Byggnad får uppföras i högst 1 våning och
med en högsta nockhöjd på 6,3 m. Takkupor får finnas och uppgå
till 1/3 av takets längd utan att våningsantalet påverkas.

e2 Minsta storlek på tomt för friliggande hus är 600 m2. Största tillåtna
byggnadsarea är 250 m2, varav 40 m2 reserveras för
komplementbyggnader. Byggnad får uppföras i högst 2 våningar
och med en högsta nockhöjd på 8,3 m.

e3 Högst 1/3 av tomtens area får bebyggas med gruppbyggda
småhus, radhus eller kedjehus med separata entréer. Minsta
tomtstorlek är 250 m2 per lägenhet. Byggnad får uppföras i högst 2
våningar och med en högsta nockhöjd på 8,3 m.

e4 Högst 1/5 av tomtens area får bebyggas med flerbostadshus.
Största byggnadsarea per flerbostadshus är 350 m2. Parkering ska
lösas inom kvartersmark. Minst 1,5 parkeringsplatser krävs per
lägenhet. Byggnad får uppföras i högst 4 våningar och med en
högsta nockhöjd på 12,3 meter. Hisschakt får anordas utöver
nockhöjd.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Skala: A1 - 1: 2000, A3 - 1:4000
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Plankarta tillhörande detaljplan för

Planområdet
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Antagandehandling 2018-11-06
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. (Kapitel 3 behandlar riks-
intressen, kapitel 4 behandlar områden med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns 
i dem, kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, MKN.) Planens genomförande bedöms endast inne-
bära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom 
planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget för bebyggelse. Områ-
det bedöms vidare nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för bostadsbebyggelse finns 
i Båstads kommuns översiktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området in-
går också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksintresse 
för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB.

Planförslaget bedöms förenligt med samtliga riksintressen eftersom planerad byggnation sker i an-
slutning till befintlig bebyggelse och förses med grönytor för rekreation inom och i anslutning till 
planområdet. Kopplingen till havet och naturområde och naturreservat i Laholms kommun bibehålls 
inom Hemmeslöv 10:10 i såväl nord/sydlig och öst/västlig riktning.

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.) Båstads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 
Denna plan bedöms inte förändra den situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns 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) finns det miljökvali-
tetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns 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 finns vissa möjligheter till undantag. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Laholmsbukten, SE563330-124600 Måttlig    Uppnår ej god

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande  Otillfredsställande

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. Tabell över vattenförekomster 
som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för 

Sverige (www.viss.lst.se) 

Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos flera av vattenförekomsterna. Det kan dock inte åstad-
kommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte 
bidrar till att försämra vattenkvalitén. Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta planför-
slag inte påverkas negativt.

Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur inom område som i dagsläget är plan-
lagt för bostäder. Mark inom och i anslutning till planområdet kommer att möjliggöra infiltration/
fördröjning av dagvatten då marken till stor del ej får hårdgöras (vilket styrs av planbestämmelse). 
Fördröjning och infiltration har en renande effekt på dagvattnet eftersom föroreningar bryts ner och 
näringsämnen tas upp på gräs/växtbeklädda ytor.

Åtgärderna bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten.

Fördröjningsmagasin sydväst om planområdet

Fördröjningsmagsin söder om planområdet
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Vattenskyddsområde, Naturvårdsverket,

Vattenskyddsområde 
”Idrottsplatsen”

Vattenskyddsområde 
”Eskilstorp”

Planområdets 
läge

Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och de när-
maste vattentäkterna, ”Idrottsplatsen” respektive ”Eskilstorp” är cirka 4200 meter respektive 1600 
m. 2007 tog WSP fram förslag till skyddsområde för ”Idrottsplatsen” samt ”Eskilstorp”. Förslaget 
innebär ett något utvidgat vattenskyddsområde vilket resulterar i att det från planområdet till vat-
tentäkten ”Idrottsplatsen” är cirka 3700 m (istället för cirka 4200 m). Avståndet till vattenskyddsom-
råde Eskilstorp är oförändrat. Vattentäkterna är dessutom belägna uppströms.

Strandskydd
Planområdet omfattas ej av strandskydd.

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. I samband med att de-
taljplan 1669 arbetades fram gjordes även en behovsbedömning. Då huvudsyftet med denna detalj-
plan är att fastställa gatustruktur samt passager för t ex fotgängare inom mark som idag är planlagd 
för bostäder och där gata och gångslingor ska hanteras som kvartersgata inom bostadsmark bedöms 
tidigare framtagen behovsbedömning lämplig som underlag även i denna detaljplan.

Båstads kommun har genom behovsbedömningen (2014-01-28) kommit fram till att det inte förelig-
ger något behov av miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:

• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, 
• planen inte påverkar riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,   
• ett genomförande av planen inte leder till några ökade störningar på omgivningen eller för män-
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niskors hälsa och säkerhet,
• planförslaget inte påverkar skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
• planförslaget inte berör områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt,                                    
• planförslaget inte berör några kända fornlämningar.

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

I ett samrådsyttrande (2014-05-15) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett ge-
nomförande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 
4 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900).

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: 

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 påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Naturen har en stor förmåga 
att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en promenad runt en öppen vat-
tenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med positiva upplevelser. 

Stödjande ekosystemtjänster möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande ekosys-
temtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grupperna 
av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor att växa 
i, fotosyntesen som skapar syre att andas 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 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). 

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.
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Planförslaget bedöms påverka befintliga ekosystemtjänster negativt, då del av stor öppen gräsäng 
bebyggs med gator och byggnader i form av bl a bostadshus. Därför ställs krav på kommande byggna-
tion att ta särskild hänsyn genom att väga upp förlust av ekosystemtjänster vid utbyggnad.

Planområdet är även beläget i direkt anslutning till ett natur- och rekreationsområde vilket är värde-
fullt ur flera ekosystemtjänstaspekter både för människor och djur. 

Den biologiska mångfalden inom planområdet kan berikas genom t ex plantering av träd och buskar. 
Se exempel på föregående sida.

I skrivande stund pågår en markanvisningstävling (uppdelat på 4 delområden). En av utvärderings-
punkterna är Ekologiska aspekter där Ekosystemtjänster ingår. Kommunens ambition är hög kvalité 
avseende ekosystemtjänster. Efter tävlingen kommer tävlingsbidragen att utvärderas och poängsät-
tas. De förslag med flest poäng tilldelas mark där byggnation kan realiseras. Ett exploateringsavtal 
kommer att tecknas mellan kommun och exploatör som bl a styr utformningen av området.
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Bebyggelse
Bostäder 
Själva planområdet innehåller idag ingen bebyggelse. Omgivande bebyggelse i Hemmeslöv består 
av friliggande villor, både för fritidsändamål och för permanentboende. Tomterna är stora, oftast 
över 1000 m2, och i flera av kvarteren finns stora grönytor med tallar. Mellan husrader, längs svagt 
krökta gator, finns generöst tilltagna grönstråk som binder samman området med havet och stran-
den. Allt detta gör att känslan av skog dominerar över bebyggelsen i Hemmeslöv.

Under 2017 har infrastruktur byggts ut och rekreationsområde iordningställts i enlighet med de-
taljplan 1669. T ex har en gata som binder samman Rågångsvägen med Norra vägen anlagts. En 
lekplats, grillplats samt utomhusgym har också anlagts. I skrivande stund pågår försäljning av 
kommunala tomter söder om planområdet. De flesta tomter är sålda och flera bygglovansökningar 
inlämnade. Byggnationer i form av 1-2-plans enbostadshus i varierat utförande beräknas påbörjas 
under 2018 och med stor sannolikhet pågå under några år framåt.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse,  Duvvägen

Befintlig bebyggelse,  Duvvägen/ Hedvägen

Befintlig bebyggelse,  Rågångsvägens 
förlängning till Vildapelvägen
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Poppelraden i öster.

Kommersiell, offentlig och social service
Från planområdet till skola, förskola, vårdcentral och centrum i Båstad är det 5-6 km och till skola 
och förskola i Östra Karup är det 7 km. Till handelsområde med livsmedel är det knappt 3 km. Efter-
som höjdskillnaderna in till Båstad är små och cykelnätet väl utbyggt är det cykelbart till de flesta 
grundläggande servicefunktionerna. 

Verksamheter
Inom tätorten Båstad har kommunen ca 500-550 anställda inom sin verksamhet. Det är bland 
annat inom barnomsorg och skola, äldreomsorg, förvaltning och tjänstemän. Inom den privata 
sektorn är Hotell Skansen den största arbetsgivaren i tätorten med strax över 100 anställda. Andra 
stora arbetsgivare  i tätorten är Ica Supermarket, NP Nilsson Trävaruhus och Willys. Även Hotell 
Riviera är en stor arbetsplats. Sommartid är ytterligare ca 150 personer anställda på Hotell Skan-
sen. Då utgör även Pepes Bodega och övriga verksamheter i hamnen stora arbetsplatser med totalt 
upp till 200-300 anställda. Båstad har ett bra företagande med många nyetablerade små företag 
med endast en eller ett par anställda. Flera av dessa har sina kontor i Företagsbyn i tätortens syd-
ligaste spets.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Tallskogen i dagens Hemmeslöv planterades omkring år 1900 för att fixera sanden. I anslutning till 
planområdet finns ett par mindre talldungar. Marken utgörs i övrigt av öppen mark i form av åker 
och igenväxande betesmark. Strax öster om planområdet bildar en rad popplar en tydlig gränslinje. 
Allén omfattas av generellt biotopsskydd vilket innebär att de inte får skadas eller avverkas.

Marken är plan och grundvattnet står tidvis högt. Avvattning sker via öppna diken. I anslutning till 
planområdets nordvästra del, dvs utanför planområdet, är marken bitvis sank. Där finns också en 
stensamling, som enligt den arkeologiska undersökningen är uppförd i flera faser samt en del högar 
som härrör från ridklubbens aktiviteter. Vid den arkeologiska utredningen som utfördes november 
2014 påträffades inga anläggningar eller andra fynd. Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, 
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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/naturvårdsprogram.

I anslutning till planområdet har gångslingor, utomhusgym, bollplan, lekplats samt grillplats anlagts 
under 2017. Funktionerna nyttjas redan idag flitigt av bland annat de närboende trots att byggnatio-
nen inom Heden ej kommit igång helt ännu.

Lekplats (slutbesiktning 2017)

Utomhusgym (slutbesiktning 2017) Utomhusgym (slutbesiktning 2017)
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Allmän plats
Planområdet omfattar ingen befintlig allmän platsmark, dvs gatumark, parkområde etc. Dä-
remot är planområdet beläget i anslutning till allmän platsmark i form av både lokalgata och 
natur-område.

Översvämningsrisk
Markytan inom området är relativt plan med marknivåer på mellan +7,5 och +8,5 meter över havet. 
Planområdet riskerar inte att drabbas av översvämningar på grund av stigande havsvatten. Däremot 
kan det tidvis höga grundvattnet i kombination med extrem nederbörd orsaka marköversvämningar. 
Det är därför viktigt med en höjdsättning av området där allmän platsmark, framförallt gator, lig-
ger lägre än kvartersmark och därmed kan fungera som översvämningsytor vid extrem nederbörd. 
Utöver det så finns det i etapp 1 och 2 fördröjningsytor dit dagvatten kan dämma om ledningarna 
går fulla. Dagvattensystemet i tidigare etapper är dimensionerat för att klara den tillkommande be-
lastningen från etapp 3.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning har gjorts för Hemmeslöv 10:10 (2013-09-17, Ramböll). Där konstateras 
att grundläggningsförhållandena är övervägande goda då marken består av naturligt lagrad sand. I 
en del områden har dock organiskt material i form av torv påträffats med upp till ca 0,7 m mäktig-
het. Detta gäller främst i områdets östra del.

Inom befintligt bebyggelseområde i Hemmeslöv råder periodvis höga grundvattennivåer. Grund-
vattenytan stiger snabbt vid långvarig och kraftig nederbörd och vatten kan bli stående på marken. 
Höjdsättning måste därför göras så att vatten kan avledas säkert från tomter till lägre liggande ga-
tor. På grund av höga halter av lätt-oxiderat järn i grundvattnet kan lukt uppkomma i öppna diken 
och vattenytor.

Radonmätningar har inte utförts. I den geotekniska undersökningen görs bedömningen att den 
relativt höga grundvattenytan i kombination med djupare liggande tät jord (lermorän) ger liten 

Lekplats Grillplats
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risk för höga markradonhalter. Det gör att planområdet bedöms kunna klassificeras som normal-
radonmark.

Kulturmiljöer och fornlämningar
En arkeologisk undersökning av planområdet har genomförts av CMB Uppdragsarkeologi AB, 2014. 
Sökschakt har grävts i topografiskt gynnsamma lägen. 2014-09-24 meddelade länsstyrelsen att inga 
anläggningar påträffades och att det ur fornlämningssynpunkt inte finns några hinder att exploatera 
området Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram.

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Vildapelvägen via Norravägen och Rågångsvägen. Vildapelvägen anlades 
och öppnades för trafik under 2017.

Kollektivtrafik
Planområdet är väl försörjt med kollektivtrafik. Båstads järnvägsstation ligger cirka 1,5 km söderut. 
Busshållplats för linje 525 ligger längs Norra vägen i nära anslutning till planområdet. Den går till 
Båstads centrum (linje 525+501) och Östra Karup och stannar även vid Båstads järnvägsstation. 
Från järnvägsstationen finns möjlighet att ta sig både norr och söderut med Öresundståg samt På-
gatåg. Norr och södergående tåg trafikerar Båstad med timmestrafik och halvtimmestrafik under 
rusningstid.

Hållplatser i anslutning till planområdet

Planområdet

Båstad jvg station

Norra vägen



22

Antagandehandling 2018-11-06
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

Gång- och cykeltrafik
Hemmeslöv är idealiskt att ta sig fram på till fots och med cykel. Området är i stort sett helt platt och 
med gena gång- och cykelkopplingar där det i många fall krävs en omväg för bilarna. Med cykel tar 
man sig till planområdet från Båstads centrum via cykelväg längs havet och sedan längs Kustvägen. 
Mellan centrum och planområdet är det cirka 4,5 km vilket innebär att det tar cirka 15 min att cykla. 
Från planområdet till Båstad station är det cirka 1,5 km vilket tar cirka 5 min att cykla. Till fots finns 
det flera valmöjligheter via smala gångvägar mellan tomterna och ner till havet. En nyanlagd gång- 
och cykelväg, som länkas samman med övergripande nät, är anlagd längs Vildapelvägen i direkt an-
slutning till planområdet.

Kattegattsleden (ny cykelled från Göteborg till Helsingborg) följer Kustvägen och passerar strax förbi 
planområdet.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Drygt 1 km sydost om planområdet går distributionsledningar för natur- och biogas. Detta innebär 
att gas kan vara ett intressant energialternativ för framtida bebyggelse.

El, telefoni och fiber
Bjäre Kraft samt Södra Hallands Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i 
direkt anslutning till planområdet.

Brandvattenförsörjning
En brandpost med okänt flöde finns placerad inom planområdet.

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. I samband med tidigare 
etapper har VA-ledningar byggts ut till Vildapelvägen. Befintliga ledningar är dimensionerade för 
att även klara belastningen från etapp 3.

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. 

Planområdet omfattas av verksamhetsområde för dagvatten.

Dagvattensystemet, med ledningar och fördröjningsytor, som är utbyggt för tidigare etapper är di-
mensionerat och förberett för att ta emot dagvatten även från etapp 3. Kommunala dagvattenled-
ningar finns i Vildapelvägen, därifrån leds vattnet till Rågångsvägen och vidare ut i Laholmsbukten

Dagvattenhantering för planområdet är ur teknisk synvinkel komplicerad. Grundvattnet står tidvis 
i högt i planområdet, och innehåller järn som vid kontakt med syre fälls ut och blir till en rödfärgad 
massa. Järnutfällningen riskerar att täppa igen ledningar och kan ge upphov till dålig lukt. På grund 
av järnutfällningarna kan huvudledningar, diken och fördröjningsmagasin behöva extra underhåll i 
form av rensning och spolning. 



23

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg. Närmsta befint-
lig återvinningsstation är belägen vid Karupsvägen / Meteorvägen, cirka 1800 m sydväst om plan-
området, som tillgodoser källsorteringens fraktioner. 
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Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark inom planområdet föreslås ändras från B (bostäder) till GATA (lokalgata), E 
(teknisk anläggning) samt NATUR (naturområde). Gällande detaljplan möjliggör så kallad interngata 
inom bostadsmark. Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur som GATA, dvs all-
män platsmark. I samband med planändringen möjliggörs område för teknisk anläggning. Södra Hal-
lands Kraft har påtalat att i det fall planområdet bebyggs med exempelvis bara flerbostadshus (vilket 
i praktiken innebär fler bostadsenheter än friliggande villor) måste ytterligare en nätstation byggas 
i området. Inom planområdet ändras del av befintlig bostadsmark till naturområde. Denna justering 
beror dels på att säkerställa passager för t ex gångtrafikanter till intilliggande naturområde och dels 
på att bollplanen samt gångslingan, i anslutning till planområdet sydöstra del, försköts något norrut 
för att kunna bevara så många befintliga träd i träddungen intill Korpvägen som möjligt. Gångslingan 
anlades med knapp marginal till fastighetsgräns i norr - nu kommer distansen mellan gångslingan 
och framtida bostäder att vara större. Se nedanstående bild.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

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

LokalgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Placering,  4 kap 5 § 2

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

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

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

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

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

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

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

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

Utformning,  4 kap 16 § 1

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

Utförande

schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande,  4 kap 16 § 1

Källare får inte finnas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 § 1

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

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap 21 §

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

Ändrad lovplikt,  4 kap 15 § 1

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

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

PLANOMRÅDETS LÄGE

Båstad
station

Centrum

Placering  och utformning
Inom planområdet föreslås bebyggelse i form av såväl friliggande enbostadshus, flerbostadshus, 
gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus. Högsta tillåtna nockhöjd varierar inom planområ-
det från max 10,0 m till 13,0 m, se även separata planbestämmelser på plankartan.

Planförslag
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Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus är minsta tillåtna tomtstorlek 
är 250 m2 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean får upptas av byggnader inkl komple-
mentbyggnad. Syftet är att t ex möjliggöra för en bostadsrättsförening att äga en en stor fastighet 
och bebygga den med ett flertal gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus där varje enskilda 
bostadsenhet har tillgång till en egen täppa, dvs tomt, om minst 250 m2.

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus är högsta tillåtna byggnadsarean 250 m2 

varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. 

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

Inom planområdet föreslås utformningsbestämmelser som reglerar bland annat placering och bygg-
nadernas placering. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från tomtgräns. För friliggande hus gäller 
att komplementbyggnad ska placeras minst 6 m från gräns mot gata och minst 1 meter från övriga 
tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav. Brand-
krav styrs av BBR (Boverkets Byggregler). Väljer fastighetsägare att placera byggnad t ex 3 m från 
tomtgräns ska byggnaden uppföras enligt särskilda brandkrav (även om granntomten är obebyggd). 
Syftet är att få en rättvis fördelning av kostnaden avseende brandskydd.

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 3,5 m.

Dessutom föreslås en planbestämmelse som gör att bygglov inte krävs för murar och plank som lig-
ger närmare allmän platsmark än 4 m och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är 
lägre än 1,5 m på övrig tomtmark.
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Antagandehandling 2018-11-06
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet består av igenväxande 
betesmark och är i princip helt platt. Inom Heden 
finns partier med torv. Dessutom står grundvatt-
net högt. Det finns inga kända grundläggningspro-
blem i området.

I gällande detaljplan anges Planbestämmelsen 
g - ”Erforderlig mark inom bostadskvarteret ska 
vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för 

Naturreservat nordväst om planområdet (Laholms kommun)

Inom planområdet föreslås planbestämmelse om att endast källarlösa hus får uppföras och att lägsta 
höjd på färdigt golv ska vara minst 0,3 m över anslutande gata. Dessutom ska minst 50% av fastighet-
sarean möjliggöra infiltration av dagvatten. Dvs 50% av fastigheten får ej bebyggas eller hårdgöras 
med exempelvis asfalt eller plattor. Så kallat armerat gräs, singel, trätrall eller annat genomsläppligt 
material är ok. Även om grundvattnet under delar av året står högt vilket gör att endast små mängder 
dagvatten infiltreras får man ett långsammare flöde och en viss rening av dagvattnet när mängden 
hårdgjord yta begränsas.

Allmän plats
Andelen allmän plats i form av GATA och NATUR säkerställs och utökas något i förhållande till nu 
gällande detaljplan. Se även plankarta.

Planområdet sett från nordost

kvartersgata som ansluter till lokalgata samt för gemensamma tekniska anläggningar. Minst två 
passager för gångtrafik mellan kvartersgata och naturmark ska ingå i gemensamhetsanläggningen.”  
Två passager till intilliggande grönområde föreslås istället säkerställas genom NATUR (se plankarta). 
Gångslingor inom och i anslutning till planområdet kopplas samman med t ex naturreservatet i norr 
(Laholms kommun).
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning har gjorts för Hemmeslöv 10:10 i samband med planläggning av hela He-
den. Se sida 19. Inför exploatering behöver områden med torv skiftas ut innan grundläggningsar-
beten kan påbörjas. Mot bakgrund av den geotekniska utredningen finns det ingen anledning att 
undanta vissa områden från bostadsbebyggelse.

Enligt den geotekniska utredningen ska kontroll av anläggning ske enligt geoteknisk kategori 1 (dvs 
för enfamiljshus eller motsvarande) med följande förtydliganden/tillägg:
• Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under schaktbotten av sand ska 

ske genom provschakt tillsammans med geoteknisk sakkunnig.
• Ovanstående förutsättningar ska verifieras genom schaktbottenbesiktning i byggskedet. Om av-

vikelser noteras ska sakkunnig påkallas för beslut om åtgärd. 

För all typ av anläggning eller konstruktion med grundläggning i högre kategori än geoteknisk kate-
gori 1 (dvs för flerbostadshus) kan kompletterande undersökning krävas. 

På grund av de höga grundvattennivåerna i området tillåts inte källare.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
En arkeologisk undersökning av planområdet har genomförts av CMB Uppdragsarkeologi AB, 2014. 
Sökschakt har grävts i topografiskt gynnsamma lägen. 2014-09-24 meddelade länsstyrelsen att inga 
anläggningar påträffades och att det ur fornlämningssynpunkt inte finns några hinder att exploatera 
området. 

Om ändå fornlämningar skulle påträffas inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt Lagen om kulturminnen 2 kap 10§.

Gator och trafik
I samband med att gällande detaljplan (dpl 1669) togs fram gjordes en trafikberäkning där det kon-
staterades att ett genomförande av planen (dvs 1669) leder till att Norra vägen och Kustvägen får ett 
tillskott på trafik till och från planområdet. 
Av dessa resor beräknas 30% ha målpunk-
ter i centrala Båstad och därför använda 
Kustvägen, medan 70% beräknas vara sö-
der- respektive norrgående och använda 
sig av Inre Kustvägen. Reinertsen gjorde 
en beräkning av trafikmängder baserat på 
att området  ”Heden” byggs ut med totalt 
cirka 220 bostadsenheter. Etapp 1 och 2 
inom Heden rymmer 89 bostadsenheter. I 
teorin tar denna utredning höjd för ytterli-
gare  drygt 130 bostadsenheter inom He-
den. Trafikberäkningen tar med andra ord 
höjd för ytterligare utbyggnad av området. 
Tabell 3 (Reinertsen, 2014) visar beräkna-
de trafikmängder på respektive vägar ba-
serat på förväntad inflyttning och adderar 
uppräknad bakgrundstrafik i Tabell 2 med 
genererad trafik från området (cirka 220 
bostadsenheter). 



28

Antagandehandling 2018-11-06
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

Trafikutredningen visar att belastningen på korsningen mellan Norra vägen och Inre Kustvägen ris-
kerar att bli hög (men inte överbelastad) under ett par sommarveckor. Hög belastning anses vara ac-
ceptabel under sommartrafiken ställt mot att skapa ett trafiksystem som är överdimensionerat. Om 
köerna i korsningen blir för långa kan en enklare åtgärd ändå vara rimlig, t ex breddning för att göra 
plats för extra körfält för vänstersvängande bilar.

Parkering
Parkering för såväl bilar som cyklar ska ske på den egna fastigheten inom kvartersmark. Minst 1 
parkeringsplats per bostadsenhet krävs. Parkeringsplatser kan med fördel förses med laddstolpar 
för el-bilar.

Kollektivtrafik
Planområdet är redan i dagläget väl försörjt med kollektivtrafik. Båstads järnvägsstation ligger cirka 
1,5 km söderut. Busshållplats för linje 525 är belägen längs Norra vägen i nära anslutning till plan-
området. Den går till Båstads centrum (linje 525+501) och Östra Karup och stannar även vid Båstads 
järnvägsstation. Från järnvägsstationen finns möjlighet att ta sig både norr och söderut med Öre-
sundståg samt Pågatåg. Norr och södergående tåg trafikerar Båstad med timmestrafik och halv-
timmestrafik under rusningstid.

Illustration - tågförbindelse  norr- och söderut i förhållande till planområdet

En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik.

Goda kollektivtrafikförbindelser tillsammans med bra cykelvägar och cykelvänlig terräng ger goda 
möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil. Det ger också goda förutsättningar att främja 
vardagsmotion i form av cykelpendling, långpromenader eller endast genom att göra det enkelt och 
gent att gå eller cykla.
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Gång- och cykeltrafik
Hemmeslöv är idealiskt att ta sig fram på till fots och med cykel. Området är i stort sett helt platt 
och med gena gång- och cykelkopplingar där det i många fall krävs en omväg för bilarna. Med cykel 
tar man sig till planområdet från Båstads centrum via cykelväg längs havet och sedan längs Kustvä-
gen. Mellan centrum och planområdet är det cirka 4,5 km vilket innebär att det tar cirka 15 min att 
cykla. Från planområdet till Båstad station är det cirka 1,5 km vilket tar cirka 5 min att cykla. Till fots 
finns det flera valmöjligheter via smala gångvägar mellan tomterna och ner till havet. En nyanlagd 
gång- och cykelväg, som länkas samman med övergripande nät, är anlagd längs Vildapelvägen i di-
rekt anslutning till planområdet. Kattegattsleden (ny cykelled från Göteborg till Helsingborg) följer 
Kustvägen och passerar strax förbi planområdet.

Planförslaget möjliggör även i fortsättningen gång- och cykel på gata både inom och i anslutning till 
planområdet samt på separat gång- och cykelväg längs Vildapelvägen (utanför planområdet).

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet.

Gång- och cykelvägnät i anslutning till planområdet

Laholms kommun

Katte
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en GC-väg
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del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse vilket även inkluderar hotell. Riktvärdena är följande:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Från 2017 gäller 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid 
fasader för bostäder om högst 35 m2

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

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 Vildapelvägen, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik  uppgår till 
mindre än 250 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Trafikverkets NVDB (Nationella Väg Data-
bas, med en högsta tillåtna hastighet om 30 km/h.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet är anslutet till befintligt elnät.

Båstads Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Båstads kommuns 5 lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och ekosys-
tem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med bland 
annat målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör byggnation kollektivtrafiknära och i direkt 
anslutning till bland annat rekreations- och naturområde, gång- och cykelbana, vilket främjar såväl 
tillgänglighet som folkhälsa.

El, telefoni och fiber
El, telefoni och fiber avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. Ny nätstation, för el, möjliggörs 
inom planområdet.

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Anslutning till det kom-
munala ledningsnätet är förberedd med avsättning i Vildapelvägen. Krävs större eller fler serviser in 
till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. Fastighetsägaren bekostar även borttagning av de 
serviser som blir överflödiga i samband med fastighetsbildning/nybyggnation. För ledningar inom 
kvartersmark ansvarar fastighetsägare.

Brandvattenförsörjning
Brandpost finns placerad i anslutning till planområdet i Vildapelvägen, vilket vid en första bedöm-
ning anses vara tillräckligt.
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Dagvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. System för dagvattenhantering för 
området Heden är dimensionerat och utbyggt enligt Svenskt Vattens publikation P110 för att även 
kunna ha hand om dagvatten från planområdet, Heden etapp 3. Dimensionering och utformning av 
dagvattenledningar och fördröjningsmagasin är gjorda enligt Båstads kommuns dagvattenpolicy. Se 
nedanstående principskiss. 

Dagvattenledningar för planområdet ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P110. 
Vid extrema regn kommer inte det kommunala dagvattensystemet att klara av att ta hand om allt 
dagvatten. Dagvatten kommer då att dämma upp till de fördröjningsytor som är utbyggda i tidigare 
etapper. Fördröjningsytorna är markerade med 1, 2 och 3 i nedanstående bild.
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ANSVARIGDATUM

Utbyggt VA inom Hemmeslöv 10:10, Heden

NSVA’s ansvarsområde - fördröjningsmagasin

Översiktlig karta över VA, relationshandling 2017-02-23- 
Fördröjningsmagasin schematiskt markerade 

1.

2.

3.

Gator och tomtmark ska höjdsättas så att dagvatten inte orsakar skador på byggnader och fastighe-
ter vid en sådan händelse. Genom att låta gator ligga lägre än omgivande kvartersmark fås kontrol-

Planområde, Heden 
etapp 3



32

Antagandehandling 2018-11-06
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

lerade översvämningsytor, utöver de tre som finns i anslutning till dagvattensystemet, dit vatten kan 
rinna utan att förorsaka skada. Lägsta planerade golvhöjd för byggnader bör ligga minst 35-40 cm 
över planerad marknivå i förbindelsepunkten, vilket regleras i planbestämmelse på plankarta.
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ANSVARIGDATUM

Markplanering i anslutning till fördröjningsmagasin 1-bygghandling 2016-08-25

Fördröjningsmagasin 1-VA, relationshandling 2017-02-23

Kupolsil

Kupolsil

Fördröjningsmagasin 1 inom Heden

För att möjliggöra fördröjning av dagvatten inne på kvartersmark ska minst 50% av fastighetens yta 
vara tillgänglig för infiltration/genomsläpplig. En yta som inte är hårdgjord bidrar till en långsam-
mare avrinning vilket är fördelaktigt då grundvattnet står högt och infiltration därmed inte är möjlig. 
Vid dimensionering av dagvattenledningar ska hänsyn inte tas till eventuell infiltration inom kvar-
tersmark, utan de icke hårdgjorda ytorna ska ses som ett sätt att fördröja/dämpa flödets hastighet. 
Utöver fördröjning ger även de genomsläppliga ytorna en viss rening av dagvattnet.

Varje fastighet kommer att förses med en perkolationsbrunn i fastighetsgränsen dit dagvatten från 
tak och markdränering leds innan det kopplas på det kommunala huvudledningsnätet bestående av 
täta ledningar.

Avfallshantering
I kommunens Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 är ett av målen ”Minskad 
resursanvändning och ökad återvinning”, målet innebär ökad återvinning och återbruk i hela kom-
munen. Andelen avfall ska minimeras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogaspro-
duktion.

Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering i 
enlighet med Båstads kommuns Renhållningsordning.

Vid byggnation i form av t ex flerbostadshus  förordas gemensamt avfallsutrymme. Var ett avfallsut-
rymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till bostäderna, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och 
arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen. Byggare uppmanas ta kontakt med NSR 
(Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt stadie för planering av avfallshantering.

Dagvatten leds från pla-
nområdet till dagvatten-
ledning i VildapelvägenVid extrema nederbörder 

tar fördröjningsyta hand 
om dagvattnet, innan det 
leds vidare i det kommu-

nala dagvattennätet

Planområde, Heden 
etapp 3
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

God bebyggd miljö, sociala värden och vardagsmotion
Planen möjliggör ett tillskott av bostäder, på mark vars omgivningar är bebyggda med bostäder. Om-
rådet ligger stationsnära, havsnära och inte långt från Båstad centrum - kvaliteter som är eftertrak-
tade för många.

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser vilket tillsammans med bra cykelvägar och cykel-
vänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil. Det ger också goda 
förutsättningar att främja vardagsmotion i form av cykelpendling, långpromenader eller endast ge-
nom att göra det enkelt och gent att gå eller cykla.

Planområdets tillskott av bostäder med fristående villor på både små och stora tomter och gruppbe-
byggelse med flerfamiljshus vitaliserar området genom att skapa en större variation i bebyggelsen. 
Detta kan även bidra till större variation i den sociala sammansättningen i området.

Planstrukturen, i kombination med nu gällande detaljplan 1669, med ett lättorienterat rutnätssys-
tem, med många möjliga vägval, allmän platsmark i anslutning till gatunätet ger en tydlighet i stads-
planen som främjar känslan av trygghet.

9. KONSEKVENSER
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Antagandehandling 2018-11-06
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

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 (PBL2013/14 CU:13). Sam-
råd genomförs under sommaren 2018 och granskning förväntas ske under höst 2018. Antagande 
bedöms kunna ske under 2018.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är ej huvudman för allmän plats i anslutning till planområdet.

Enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark föreslås inom planområdet. Det gäller såväl gatunät 
som grönytor. Allmän platsmark inom planområdet skall genom fastighetsägarens försorg inordnas 
i företrädesvis den befintliga gemensamhetsanläggning (Hemmeslöv GA:20) för planområdets fast-
igheter.

Det primära skälet för att huvudmannaskapet i området ska vara enskilt är att det för omgivande, be-
fintlig bebyggelse råder enskilt huvudmannaskap. En avvikande lösning inom aktuellt planområde 
skulle därmed ur ett allmänt drifts- och kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt. Enligt praxis som 
utvecklats de senast åren är enskilt huvudmannaskap möjligt även i områden för permanentboende.

Kommunen är dock huvudman för VA i området vilket innebär att kommunen äger och underhål-
ler anläggningar för vatten och avlopp. Kommunens ansvar omfattar även öppna dagvattenanlägg-
ningar som placerats på allmän plats. Kommunen svarar för att samtliga anläggningar sköts för att 
säkerställa funktionen. I det fall huvudmannen för allmän plats önskar en mer frekvent skötsel av 
dagvattendammar/svackdiken medger kommunen att huvudmannen genomför sådan, på egen be-
kostnad och under villkor att den tekniska funktionen inte äventyras.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planen innebär att vissa fastighetsbildningsåtgärder behöver ske, t ex avstyckning samt omprövning 
av Hemmeslöv GA:20.

Servitut, ledningsrätter etc
Inom planområdet finns inga servitut eller ledningsrätter. Däremot finns två officialservitut avse-
ende väg (1168-231.1 samt 1168-231.2) utanför planområdet, i Korpvägen (markerad med rosa i 
bild på sida 31). Dessa påverkas ej av planförslaget. Bjäre Kraft, Södra Hallands kraft och TeliaSonera 
Skanova Access avses förslägga ledningar inom gatumark (dvs allmän platsmark). Ledningarnas pla-
cering inom allmän platsmark säkras på lämpligt sätt om ledningsägare så begär.

10. GENOMFÖRANDE
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Gemensamhetsanläggning
Fastigheten Hemmeslöv 10:10 ingår i befintlig gemensamhetsanläggning Hemmeslöv GA:20 (marke-
rad med grönt i bild på sida 31). Gemensamhetsanläggningen omfattar allmänna ytor, såsom vägar 
och grönområden. Förvaltningen av gemensamma anläggningarna hanteras av Eskilstorp & Hem-
meslöv vägförening (GA:20). Undantaget från vägföreningens ansvar är lekplats, grillplats samt ut-
omhusgym som tillfälligt driftas av Båstads kommun.

I skrivande stund pågår en utredning kring huvudmannaskap i Båstads kommun vilket innebär att 
huvudmannaskapet inom bland annat Hemmeslöv kan bli aktuellt att ändra huvudman för.

Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar genom sitt andelstal för förvaltning-
en av anläggningen (dvs Hemmeslöv GA:20). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal 
m.m fastställs i ett anläggningsbeslut. 

GA:20

0 m 100m 200m

Befintlig gemensamhetsanläggning (GA:20) samt servitut (dock utanför planområdet)

Servitut för väg
 till Hemmeslöv 10:49

1168-231.1 & 1168-231.2

Hemmeslöv
GA:20
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Antagandehandling 2018-11-06
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska gälla för fördelning 
av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Ekonomiska frågor
Gatu- och parkområde, utanför och delvis inom, sköts redan idag av en gemensamhetsanläggning 
(Hemmeslöv GA:20). Ersättning betalas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. En utbyggnad 
av detaljplanen föranleder att Teknik och service driftbudget för gatuunderhåll behöver utökas.

Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning samt omprövning av GA:20.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arkeolo-
gis undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd markä-
gare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken bekostas av berörd markägare.

Anläggningsavgift för VA tillkommer vid nybyggnad/tillbyggnad enligt gällande taxa. 

Avtal
Kommunen har för avsikt att överlåta marken genom markanvisningstävling. Marktilldelningen reg-
leras genom markanvisningsavtal med en eller flera exploatörer.

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. Planavgift tas inte ut då kommande köpare be-
talar ett marknadsmässigt pris för tomtmarken, vari kostnad för planarbete och infrastruktur ingår.

Tekniska frågor
Båstads kommun projekterar och bygger ut all teknisk infrastruktur, samt all allmän platsmark. All 
allmän platsmark överlämnas sedan för drift till samfälligheten.

El, telefoni, fiber
Bjäre Kraft, Södra Hallands kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i anslut-
ning till planområdet och kan komma att beröras av planens genomförande. Kostnad för eventuella 
åtgärder regleras utifrån principerna i kommunens markavtal för ledningar i allmän plats.
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Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. Efter granskningen kan planhandläggaren 
göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämna över förslaget till politikerna. De 
som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning får en underrättelse inför antagandet. 
Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen detaljplanen. Beslut om att anta planen sätts upp på 
kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter 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 antagandet satts upp. I vissa fall kan också länsstyrelsen på eget initiativ pröva och 
upphäva planen.

Planen vinner laga kraft när överklagandetiden gått ur och ingen har överklagat eller när eventuella 
överklaganden har prövats och slutligen avslagits.

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Camilla Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Olof Selldén, planchef
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
• Malin Svensson, kart- & gis ingenjör
• Sara Borglin, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB)
• Hanna Palm Johansson, NSVA

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark    Olof Selldén
Planarkitekt     Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN


