
 
 

210915\t:\planavdelningen\1 dpl\2_pågående_planer\båstad 109.2, del av (stationsområdet)\6 samråd\3 till utskick\2. kungörelse _upphävande samt ny dpl.doc\ce 

 

1 (2) 

 
 
 

Kungörelse 

 

SAMRÅD 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 m.fl. (Verksamhetsmark vid Stat-
ionsterrassen) i Båstad samt upphävande av del av detaljplan för 
Eskilstorp 6:3 i Båstad, Båstads kommun 

 

Rubricerad detaljplan och upphävande av detaljplan, upprättade av Samhällsbyggnad, Bå-
stads kommun, ställs härmed ut för samråd. 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utnyttja befintlig verksamhetsmark på ett mer 
effektivt sätt genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan 
som kvartersmark. Planens genomförande antas inte innebära någon betydande miljöpå-
verkan. 

Syftet med upphävandet är att tillsammans med detaljplan för del av Båstad 109:2, m.fl., 
verksamhetsmark vid Stationsterrassen helt släcka ut den gällande användningen 
LOKALGATA i gällande plan (detaljplan 1596, laga kraft 12 januari 2008). Denna gata bygg-
des aldrig ut och försvårar exploateringen av marken eftersom kvartersmarken blir väldigt 
smal. 

 

UTSTÄLLNINGSTID:  Fr.o.m. 30 september - 11 november 2021. 

 

PLATS: Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på 
biblioteket i Båstad. 

 

ERINRINGAR: Eventuella synpunkter på förslagen skall framföras 
skriftligen till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 

 269 80 Båstad, senast den 11 november. Syn-
punkter skall undertecknas med namn och namn-
förtydligande, dessutom skall postadress och diari-
enummer anges, B2021-773 för upphävandet och 
B2016-534 för detaljplanen. 

 
UPPLYSNINGAR: Planarkitekt Erik Widell, tel 0431-773 90 eller 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson,  
tel 0431-777 35. 
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Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, vilket innebär att det efter 
samrådet bearbetas ytterligare utifrån inkomna synpunkter, för att sedan överlämnas till 
Kommunstyrelsen för beslut om granskning.  
 
Den som inte senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter på för 
slaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Upphävandet handläggs enligt reglerna för förenklat standardförfarande, vilket innebär att 
det efter samrådet bearbetas utifrån inkomna synpunkter, för att sedan lämnas till Kom-
munstyrelsen för beslut om antagande. Observera att eftersom upphävandet inte genom-
går någon granskningsprocess är samrådet det enda tillfället att formellt yttra sig om 
upphävandeförslaget innan det antas. Den som inte framför sin synpunkt på förslaget 
senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga. 
 
Upplysningar ges av planarkitekt Erik Widell, tel 0431-773 90 eller samhällsbyggnadschef 
Roger Larsson, tel 0431-77731. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 


