
 

 

 

 

 

Detaljplan för  

del av Vistorp 7:19 m.fl, 
Bjäredalens verksamhetsområde, 
i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse 
 

Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2019-03-20 till 
2019-05-01 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun.  
Planen handläggs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. I denna 
samrådsredogörelse sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under samrådsskedet.  

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Luftfartsverket 

Weum Gas AB 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen lämnar både formella och rådgivande synpunkter. 

Formella synpunkter: 

Riksintressen 

Länsstyrelsen menar att kommunen behöver förtydliga och utveckla sina 
resonemang om de olika riksintresseanspråken. Gällande riksintresse 
Kommunikationer 3 kap. 8 § MB bör det av planbeskrivningen framgå att 
Västkustbanan utgör ett riksintresseanspråk för järnväg. För riksintresse 
Totalförsvar 3 kap. 9 § MB behöver informationen gällande riksintresse för 
totalförsvaret korrigeras i planbeskrivningen. Påverkan på den civila luftfarten är 
inte kopplat till riksintresse för totalförsvaret. När det gäller riksintresse för 
totalförsvarets militära del är det alltid de höjder som Försvarsmakten anger som 
ska beaktas och det är till Försvarsmakten ärenden ska remitteras i dessa fall. För 
riksintresse Rörligt friluftsliv 4 kap. 1+2 § MB samt riksintresse Högexploaterad 
kust 4 kap. 1 § och 4 § MB framför länsstyrelsen att dessa riksintressen inte utgör 
hinder för tätortsutveckling. De kan av planbeskrivningen dock inte utläsa om 
kommunen menar att ett genomförande av detaljplanen utgör utveckling av 
befintlig tätort. Länsstyrelsen anser att det är angeläget att kommunen motiverar 
och förtydligar detta. 
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Risk för översvämning 

När det gäller dagvatten tolkar länsstyrelsen det som att det är kommunens avsikt 
att området ska anslutas till kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
Kommunen konstaterar att en mer noggrann dagvattenutredning behöver göras i 
samband med detaljprojektering av området. Länsstyrelsen kan av handlingarna 
inte utläsa om den utredningen är tänkt att göras under planarbetes gång eller inte.  
 
Av planbeskrivningen framgår vidare att dagvattnet kommer ledas till ett (och i 
förlängningen ytterligare ett) dikningsföretag. Kommunen anger också att inför 
vidare planering av dagvattensystemet inom planområdet krävs samtal med de båda 
dikningsföretagens styrelser. Om detta är en förutsättning för planens 
genomförande anser länsstyrelsen att kommunen under planarbetet måste visa att 
dikningsföretagen kan acceptera nödvändiga åtgärder och förändringar genom 
exempelvis en överenskommelse. 
 
Gällande extrem nederbörd framför länsstyrelsen att situationen vad gäller 
översvämningsrisken till följd av extrem nederbörd behöver hanteras under 
planarbetet, dels gällande nuläget och dels i ett förändrat klimat. Planhandlingarna 
behöver kompletteras i fråga om detta i kommande planskede. 

Risk för ras och skred 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen hanterar frågan om ras och skred i 
planarbetet. Länsstyrelsen bedömer dock att den risk för ras och skred som finns 
inom planområdet föranleder att planärendet bör remitteras till Statens geotekniska 
institut, SGI och förutsätter att kommunen remitterar planärendet till 
SGI innan planförslaget skickas ut på granskning. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Länsstyrelsen saknar kommunens bedömning kring hur ett genomförande av planen 
kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Hälsa och säkerhet – risker, markföroreningar, buller 

Länsstyrelsen bekräftar kommunens bedömning att en riskutredning avseende 
transport av farligt gods på väg 105 samt Västkustbanan behöver göras innan 
granskningen.  
 
När det gäller risker kopplade till verksamheter framför de att den breda 
användningen industri samt tekniska anläggningar som föreslås i planförslaget kan 
innebära verksamheter med störningar och omgivningspåverkan. Länsstyrelsen har 
utifrån det synpunkter dels på kommunens redovisning av eventuell 
omgivningspåverkan samt dels på kombinationen av användningar. Länsstyrelsen 
menar att kommunen behöver utveckla resonemanget om störande verksamheter 
och eventuell påverkan på omgivningen. Kommunen skriver att då det är svårt att 
förutse vilka verksamheter som kommer att etablera sig i området tas höjd för att 
det kan komma att krävas skyddsavstånd till omgivningen. Länsstyrelsen vill 
påminna om att kommunen genom planläggningen garanterar markens lämplighet 
för den föreslagna användningen. Då planen är så pass flexibel som den är innebär 
det att detaljplanen måste ta höjd för all typ av industriell verksamhet och vilken 
omgivningspåverkan ett genomförande av planen kan ge. Kommunen anger i 
planbeskrivningen att för verksamheter som hanterar miljöfarliga varor gäller idag 
generellt ett skyddsavstånd på 200 meter. Länsstyrelsen efterlyser ett förtydligande 
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kring vad kommunen baserar det resonemanget på. Kommunen anger vidare att 
verksamheter som genererar buller- och luktstörningar generellt kräver större 
skyddsavstånd och att dessa inte är lämpliga i området utan att särskilda 
skyddsåtgärder vidtas. Länsstyrelsen menar att kommunen behöver förtydliga 
detaljplanen så att planbestämmelserna bättre reglerar vilken verksamhet som kan 
tillåtas och vilka eventuella skyddsåtgärder som behövs. 
 
Länsstyrelsen saknar ett utvecklat resonemang kring hur den kombination av 
användningar som föreslås, som industri, kontor och tekniska anläggningar kan 
fungera tillsammans. Kommunen specificerar inte användningarna närmre. 
Länsstyrelsen menar framförallt att kommunen behöver göra en bedömning av hur 
användningen kontor fungerar ihop med användningen industri och användningen 
tekniska anläggningar för att visa att den kombination av användningar som 
kommunen föreslår är lämplig. 

Markföroreningar 

Länsstyrelsen saknar resultatet från den miljötekniska undersökningen i 
planbeskrivningen. Länsstyrelsen menar att kommunen behöver klargöra statusen 
för massorna, om de är rena eller om det förekommer någon förorening, för att 
bedöma om marken är lämplig för den föreslagna markanvändningen. Länsstyrelsen 
menar också att detta är relevant att belysa utifrån perspektivet att man enligt 
planbeskrivningen kommer behöva flytta runt massor. Länsstyrelsen efterfrågar 
vidare en historisk beskrivning av området som klargör om det funnits någon 
verksamhet på platsen tidigare innan området användes som arbetsområde av 
Trafikverket. Länsstyrelsen menar att kommunen behöver tydliggöra vilka 
gränsvärden för markanvändning som kommunen bedömer är aktuella inom 
området. 

Buller 

Länsstyrelsen saknar beskrivning och resonemang kring buller i planbeskrivningen. 
Dels kring buller från väg och järnväg och dels kring det buller som kan uppstå till 
följd av ett genomförande av planen. 
 
Länsstyrelsens rådgivning: 

Information om vattenskyddsområde och skyddade arter 

Länsstyrelsen skriver att det framgår av planbeskrivningen att planområdets 
nordöstra hörn berörs av skyddsområde för vattentäkt, samt att diskussioner förs 
om vattentäkten ska skyddas i framtiden eller inte. De påminner om att så länge 
vattenskyddsområdet finns så måste det regelverk som finns följas.  
 
De skriver vidare att det har kommit till Länsstyrelsens kännedom att 
privatpersoner noterat fynd av salamander i eller i närheten av området. Det har 
inte framgått om det är mindre eller större vattensalamander som noterats, men 
båda arterna är skyddade enligt artskyddsförordningen. Kommunen bör därför 
inventera eventuell förekomst av skyddade arter i området under planarbetet. Om 
en sådan inventering visar på förekomst av skyddade arter råder länsstyrelsen 
kommunen att i en miljökonsekvensbeskrivning, utreda påverkan, effekter och 
konsekvenser av en utbyggnad enligt föreslagen detaljplan. 
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Råd om planteknik/planförfarande 

Då nu föreslagen detaljplan inte är i överensstämmelse med gällande översiktsplan 
bekräftar länsstyrelsen att kommunen gjort en lokaliseringsprövning inför 
detaljplanearbetet. Länsstyrelsen rekommenderar däremot kommunen att göra en 
fylligare redovisning av lokaliseringsprövningen i planbeskrivningen, som tydligare 
redovisar för motiv och ställningstagande kring de olika alternativen som utretts. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet 
för sitt ändamål gällande enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för den 
förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 
11 §§ PBL. 
 

Kommentar: Inkomna synpunkter tillgodoses 

Formella synpunkter: 

Riksintressen 

Planbeskrivningen kompletteras och förtydligas gällande riksintressen. 

”Planområdet är beläget strax väster om Västkustbanan som omfattas i riksintresse 
för kommunikation järnväg. Planförslaget  säkerställer angöring till järnvägsområde 
(från väg 105) och bedöms i övrig ej påverka riksintresset negativt. 

Riksintresse för friluftsliv och turism påverkas inte negativt eftersom området idag är 
utan värde för besöksnäringen. Värdena inom området för riksintresse rörligt 
friluftsliv anses inte skadas påtagligt då planområdet i dagsläget inte är tillgängligt 
för allmänheten på grund av höjdskillnader och att ytan är oattraktiv att vistas på. 
Riksintresset ska inte hindra tätortens eller näringslivets utveckling om inte 
riksintressets värden skadas påtagligt. Verksamhetsområdet blir en viktig utveckling 
av Förslövs tätort och skapar arbetsplatser både för Förslöv och för Grevie. Ett 
genomförande av detaljplanenen innebär en utveckling av Förslövs tätort, i anslutning 
till Förslövs station, i enlighet med antagen översiktsplan, ÖP2030. 

Planområdet berörs även av riksintresse för totalförsvaret och innebär ett särskilt 
behov av hindersfrihet. Det medför att alla byggnader och anläggningar som är 20 
meter eller högre måste hindersprövas. 

Utifrån att planområdet är påverkat av tidigare projekt Hallandsås verksamhet, 
säkerställer dagvattenhantering och angöring till järnvägsområdet, är en utveckling 
av Förslöv tätort samt att inga byggnader högre än 20 meter tillåts inom planområdet 
gör kommunen bedömningen att det inte finns några värden för riksintressena inom 
planområdet och att planförslaget ej heller påverkar riksintressena (utanför 
planområdet) negativt.” 

Remiss till Försvarsmarket kommer att ske under granskningen. 

Risk för översvämning 

Sweco har tagit fram ”Utredning samt förprojektering av dagvattenhantering, VA och 
vägar för Vistorp 7:19”, 2020-06-01, där bland annat ett skyfallscenarie (100-års regn) 
studerats. Utredningen visar bland annat att kapacitet finns i planerad 
dagvattenutformning och att någon översvämningsrisk ej finns inom området. 
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Angående Dikningsföretag: ”Recipienten för dagvattnet är Vadebäcken som är del av 
ett dikningsföretag,  Vadebäckens dikningsföretag år 1993. Längre nedströms övergår 
det till Ranarps dikningsföretag av år 1933. Enligt akterna för dikningsföretagen är 
Ranarps dikningsföretag för år 1993 dimensionerat för att ta emot 1,2 l/s, hektar. 
Vadebäckens dikningsföretag år 1993 har en uppskattad medelvattenföring på 100 
l/s.    

Utöver ovan nämnda dikningsföretag berörs området också av Vistorps 
dikningsföretag 1943 som går längs med planområdets västra kant. Dagvattnet från 
området kommer inte belasta detta dikningsföretag. Planförslaget säkerställer 
åtkomst till dikningsföretag  för att därmed möjliggöra underhåll.” 

Överenskommelse avses ske mellan kommun (NSVA) och berörda dikningsföretag om 
dimensionerat utsläppsflöde i enlighet med framtagen VA- och dagvattenutredning, 
Sweco, 2020-06-01” 

Risk för ras och skred 

Samrådshandlingarna har skickats till SGI för remiss innan granskningen. Deras 
yttrande (inkl Båstads kommuns kommentar) redovisas nedan. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planbeskrivningen kompletteras med kommunens bedömning kring hur ett 
genomförande av planen kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna för vatten. 
”Sweco har tagit fram rapporten ”Utredning samt förprojektering av 
dagvattenhantering, VA och vägar för Vistorp 7:19”, 2020-06-01. Kort sammanfattat 
kommer dagvatten att infiltreras (renas) och ledas i svackdiken vidare till 
fördröjningsdammar innan dagvattnet sen leds till Vadebäcken och vidare till havet 
som är recipient. Vid en utbyggnad i enlighet med planförslaget bedöms 
miljökvalitetsnormen för vatten ej påverkas negativt.” 

Hälsa och säkerhet – risker, markföroreningar, buller 

Riskutredning - farligt gods: 

En riskutredning avseende transporter av farligt gods på väg 105 samt järnvägen har 
tagits fram av Tyréns (Rapport - Riskutredning Farligt gods, Vistorp 7:19, Tyréns, 
2019-11-15). 

I utredning har en bedömning av risker kopplade till transport av farligt gods på väg 
105 och Västkustbanan genomförts. Utredningen har genomförts med anledning av 
detaljplanearbete för nytt verksamhetsområde på fastigheten Vistorp 7:19. 
Bedömningen av risker kopplat till farligt gods bygger på beräkningar av riskmåttet 
individrisk och värdering enligt Länsstyrelsen i Skånes riktlinjer, RIKTSAM. 

Beräkningarna visar att individrisken är acceptabel för planerad markanvändning 
kopplat till transport av farligt gods på både väg 105 och Västkustbanan. Detta 
innebär att riskreducerande åtgärder inte behöver införas. För att visa på god 
riskhänsyn föreslås dock riskreducerande åtgärder. 

Följande riskreducerande åtgärder rekommenderas i framtagen rapport av Tyréns:  

 Fasader till samlingslokaler i byggnader som vetter direkt mot väg 105 bör 
förläggas vända bort från vägen. 

 Samtliga byggnader där personer kommer uppehålla sig bör ha ventilation 
med friskluftsintag som är riktat bort från väg 105. På så sätt minskar risken 
för att giftig gas sugs in i ventilationen. Denna åtgärd gäller för både kontor 
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(eller ur risksynpunkt likvärdig markanvändning såsom t.ex. handel) och bör 
införas inom 150 meter från väg105. Friskluftsintag placeras med fördel på 
tak eller fasad som vetter bort från väg 105. 

 För samtliga byggnader inom 50 meter från väg 105 bör möjligheten finnas 
att utrymma bort från vägen. Detta innebär att det bör finnas entréer eller 
andra öppningar som inte är riktade mot väg 105 och därför möjliggör 
förflyttning ut och bort från vägen (dock inte krav på utrymningsväg enligt 
BBR avsnitt 5). Detta innebär inte att dörrar inte får finnas mot väg 105, utan 
enbart att det ska finnas andra vägar ut. 

Detaljplanen kompletteras med skyddsbestämmelser i enlighet med ovanstående 
rekommendationer gällande friskluftsintag och utrymningsväg. 

Störande verksamheter: 

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

I dagsläget är en bostadsfastighet belägen söder om planområdet. Fastigheten ägs av 
kommunen. Avståndet mellan bostadsfastigheten och den närmaste 
verksamhetsmarken är drygt 110 meter. Till det kommer ytterligare 15 meter prickad 
mark där byggnad inte får uppföras. Mellan bostadsfastigheten och 
verksamhetsmarken finns Möllebäcken, två vegetationsridåer, dagvattenhantering 
samt odlingsmark. 

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

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

De planerade verksamheterna får inte påverka omgivningen negativt genom buller, 
förorening eller annan typ av störning. Framtida verksamhet/er kan behöva ta fram 
bullerutredningar för att visa att de inte påverkar omgivningen negativt. Upplysning 
om detta på plankartan. 

Miljöfarliga verksamheter kan omfattas anmälnings- eller tillståndsplikt enligt 9 kap 
miljöbalken (1998:808). Verksamheter eller åtgärder som kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska genomgå en miljökonsekvensbedömning (MKB). 
Eventuell omgivningspåverkan kontrolleras vid bygglovet och alla verksamheter 
prövas i förhållande till vad som finns i omgivningen. 

Planbeskrivnigen kompletteras med information om detta och en upplysning läggs till 
på plankartan om att bullerutredningar kan krävas i bygglov för att säkerställa 
utförandekrav. 

Markföroreningar: 

Planbeskrivningen kompletteras med resultatet från den markmiljötekniska 
undersökningen och vilka gränsvärden som är aktuella. ”Sigma Civil har utfört en 
miljöteknisk markundersökning (”Miljöteknisk markundersökning, Vistorp 7:19, 
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Båstads kommun”, 2018-10-01.) Sammanfattningsvis visar utredningen att det 
förekommer en mindre omfattande heterogen förorening i området som överstiger 
riktvärden för KM (känslig markanvändning). Föroreningshalterna är dock låga och 
förekommer i få punkter att den ej bör utgöra en risk för människors hälsa eller 
miljön, framför allt om dricksvatten ej tas ut. 

Inga föroreningar är påträffade i halter som överskrider riktvärden för MKM (mindre 
känslig markanvändning). 

Utifrån riskbedömningen anses ingen särskild åtgärd vara nödvändig eftersom 
halterna inte överskrider riktvärdet för känslig markanvändning markant och att 
större delen av fyllnadsmassorna underskrider riktvärden för KM.” 

Planbeskrivningen kompletteras med information (text och bild) om att marken 
nyttjades för äppelodling innan den ianspråktogs av Trafikverket. 

Buller 

Planbeskrivningen kompletteras med texten:  

Översiktliga trafikbullerberäkningar (Rapport Trafikutredning, Vistorp 7:19, Tyréns, 
2019-11-15) har genomförts för fyra punkter i bebyggelsegräns; två punkter mot väg 
105 och två punkter mot järnvägen. Beräkningarna har gjorts för ekvivalentnivån, dvs 
den genomsnittliga bullernivån över ett dygn, samt för maximalnivån som motsvarar 
passagen av ett fordon av bullrigaste typ. 

Beräkningarna är gjorda för trafiksituationen på väg 105 vid prognosåret 2040 
inkluderat trafik till/från planområdet, samt för Trafikverkets prognos för 
trafikeringen på Västkustbanan vid prognosåret 2040. 

Boverkets byggregler (BBR) anger att byggnader som innehåller bostäder eller lokaler 
i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i 
arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att 
uppkomst och spridning av störande ljud begränsas i den omfattning som den avsedda 
användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.  

Trafikbullerberäkningarna utvärderas mot BBRs riktvärden kontor. Om ljudklass C 
enligt Svensk Standard SS 25268:2007 uppfylls anses kraven enligt BBR vara 
uppfyllda. Ljudkrav för konferensrum samt kontorslandskap enligt Svensk standard är 
30-45 dBA respektive 35/50 dBA. För andra typer av verksamheter, industri, handel 
mm, finns inga riktvärden för trafikbullernivåer. En normal fasad dämpar vägbuller 
med ca 25-30 dBA och tågbuller med ca 30 dBA. Inomhusnivåerna kan därmed 
beräknas  till nivåer enligt nedanstående tabell. 

 

Det kan konstateras att konferensrum företrädesvis bör placeras i riktning bort från 
väg och järnväg, men att det i stort sett går att placera kontorsverksamheter i övrigt 
var som helst inom planområdet. Maximalnivåerna är något höga vilket kan medföra 
att det ställs högre krav på fasad och fönsters dämpning för att klara riktvärdet för 
den maximala inomhusnivån.  Exakt vilka krav som ställs ur trafikbullersynpunkt 
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bestäms i samband med bygglovsprocessen, där byggnadernas utformning, placering 
och innehåll är bestämt. 

Vad gäller bullernivåer från väg 105 och järnväg konstateras att konferensrum 
företrädesvis bör placeras i riktning bort från väg och järnväg, men att det i stort sett 
går att placera kontorsverksamheter i övrigt var som helst inom planområdet. Då 
maximalnivåerna är något höga kan det komma att ställas högre krav på fasaders och 
fönsters dämpning av bullernivån. 

Länsstyrelsens rådgivning: 

Information om vattenskyddsområde och skyddade arter 

Vattenskyddsområde: 

Planområdets nordöstra hörn berörs av skyddsområde för vattentäkt (VSO Vistorp 
7:19). Diskussioner förs huruvida vattentäkten även fortsättningsvis ska skyddas för 
framtiden även om uttaget avslutas i samband med att södra delen av Båstads 
kommun ansluts till Sydvatten. Oavsett om skyddet beslutas vara kvar bedöms 
vattenföringen i området ha påverkats av bygget av tunneln genom Hallandsås och 
vattenskyddsområdets västra hörn, som överlappar planområdet, antas ha skurits av 
från grundvattentäkten. Skyddsområdet bedöms därför inte vara relevant i just denna 
del. 

Skyddade arter: 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Naturvärdesinventering (NVI) med 
texten: ”Med anledning av planläggning inför exploatering på fastigheten Vistorp 7:19 
samt delar av Vistorp 9:2 har Greensway på uppdrag av Båstad kommun utfört en 
naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard på det aktuella planområdet. I 
uppdraget ingick att kartlägga områdets naturvärden, bedöma planförslagets 
påverkan på eventuella naturvärden som påträffas, samt ge förslag på åtgärder för att 
stärka dessa värden och/eller skapa nya naturvärden i området. Specifikt ingick det 
även i uppdraget att göra en bedömning av områdets lämplighet som biotop för 
vattensalamander. 

Totalt identifierades fyra naturvärdesobjekt under fältbesöket. Samtliga är klassade 
enligt de två lägre naturvärdesklasserna, naturvärdesklass 3 och 4, och är av 
naturtypen ”skog och träd” samt biotopen ”lövskog” och utgörs av de smala 
trädbårder som omger planområdet. Naturvärdesobjektens sammanlagda areal utgör 
en liten del, drygt 3 ha, av den totala arealen och de är belägna längs planområdets 
yttre gränser. 

Inga spår av vattensalamandrar noterades och vidare bedömdes området i dagsläget 
ha en mycket begränsad möjlighet att hysa vattensalamander då endast en 
vattensamling påträffades under fältbesök. 

Eftersom naturvärdesobjekten är belägna i planområdets ytterkanter påverkar inte 
detaljplanen naturvärdesobjekten nämnvärt. Stora delar av den lövskog som finns i 
trädbårderna i utkanten av planområdet består av lövträd som inte kräver någon 
särskild skötsel, främst björk och klibbal. Bitvis förekommer dock ädellövträd, inte 
minst ek, vilket är ett trädslag som ofta gynnas av naturvårdande skötselinsatser. Ek 
är ett trädslag som har potential att bli mycket gammalt och gynnas av att friställas 
från konkurrens och utskuggning från andra träd.” 
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Råd om planteknik/planförfarande 

Planförslaget överensstämmer med ÖP2030, antagen av kommunfullmäktige den 20 
maj 2020. Redovisningen av lokaliseringsprövningen fördjupas i planbeskrivningen. 

 

Lantmäterimyndigheten  

Plankartan: 

De uppmärksammar en gräns i plankartan som är svår att tyda vilken sorts gräns 
det är och vilken användning området innanför gränsen då har. 

 

De framför att det behövs en precisering av anläggningar som avses inom E-område 
samt ett förtydligande av bestämmelsens syfte. Är det utrett kring lämpligheten med 
kombinationen JKE? I allmänhet anses E-områden som kvartersmark för annat än 
enskilt bebyggande och i alla fall kontor som enskild kvartersmark. Även J-områden 
betraktas oftast som enskild kvartersmark. De bestämmelser om allmän 
kvartersmark, som ger kommunen skyldighet och i vissa fall rättighet till inlösen 
omfattar hela användningsområdet och det kan uppkomma svårigheter att bilda en 
fastighet för enbart det enskilda kvartersmarksändamålet. 

Planbeskrivningen: 

De konstaterar att det av planhandlingarna framgår att Skanova har ledningar inom 
planområdet samt att en flytt av dessa kan bli aktuellt. Om allmänna ledningar ligger 
eller kan komma att ligga inom kvartersmark bör dessa säkras med u-område. 

Genomförandebeskrivningen: 

Det saknas en redovisning av hur tillgång till Bjäre Krafts nätstation säkras. I 
planbeskrivningen står att T-området endast ska nyttjas av TrV, räddningstjänst 
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samt kommunen. Det verkar dock även finnas ett behov av att använda området för 
tillfärdsel till nätstationen.  

Redogörelsen kring omprövning av servitut till förmån för Vistorp 9:2, belastande 
Vistorp 7:19 måste förtydligas. Vad är syftet med omprövningen? Hur är rättigheten 
tänkt att ändras?  

Lantmäteriet ställer sig frågande till om det är lämpligt att användningen Natur sätts 
för område som också är tänkt att användas som väg av en enskild fastighet. Att 
bilda ett sådant servitut inom allmän plats torde generellt inte vara förenligt med 
detaljplanen enligt 3 kap. 2 § FBL eller 9§ AL.  

En redovisning av prövning av tillämpliga bestämmelser i FBL/ AL saknas avseende 
rättighetsområdena.  

Information om ansvar ansökan om avstyckning samt gällande ansvar för 
förrättningskostnader saknas. Är det senare tänkt att regleras i planerade 
överenskommelser? 

Grundkarta: 

För att uppgifterna i grundkartan ska vara aktuella bör den inte vara äldre än 3 
månader. 

Kommentar:  

Plankartan: 

Gränsen är en egenskapsgräns. Skala på gränsen justeras så att linjen blir tydligare. 

E-område: Boverket: ”Till tekniska anläggningar räknas både offentliga och privata 
anläggningar. Användningen omfattar flera olika typer av tekniska anläggningar. Det 
handlar om anläggningar för produktion, distribution, omvandling eller hantering av 
elektricitet, tele-, TV- och radiosignaler, digital datatrafik samt värme, kyla, vatten, 
avlopp och avfall eller annan teknisk anläggning. … Användningen är inte begränsad 
till befintlig teknik utan kan användas för ny teknik som överensstämmer med 
bestämmelsen i övrigt… Industriell produktion, utöver produktion av energi, ingår inte 
i begreppet tekniska anläggningar utan inryms framför allt i användningen J- 
Industri.” 

En viktig del i planarbetet är att området ska vara flexibelt för att kunna 
tillhandahålla mark för de verksamheter som söker sig till området och inte stänga ute 
nya innovativa verksamheter som kan komma i framtiden. Kommunen strävar efter 
att inte lägga in begränsningar i detaljplanen. Begränsningar av verksamheterna 
utifrån eventuella störningar hanteras genom tillståndsprövningen enligt Miljöbalken. 
I övrigt gällande kombinationen JKE se svar till länsstyrelsen. 

Man brukar skilja på kvartersmark och allmän platsmark. Allmän platsmark, 
exempelvis natur och gata, innebär en skyldighet och ibland en rättighet för 
kommunen att lösa in marken. Användningen E är kvartersmark och omfattas inte av 
den rättigheten/skyldigheten. Kommunen tolkar Lantmäteriets yttrande som att de 
syftar på att användningen E innebär en funktion som är av intresse för allmänheten 
och tidigare drevs genom kommun eller stat, exempelvis strömförsörjning och tele. 
Dessa verksamheter är idag avreglerade och drivs av bolag och privata företag, 
exempelvis Bjäre Kraft och Skanova. Dessa funktioner bör därför idag ses som enskilda 
ändamål på samma sätt som andra företags verksamheter och kommunen ses därför 
ingen konflikt mellan användningarna E, J och K vad gäller fastighetsbildning. 
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Planbeskrivningen: 

Ledningarna avses ligga inom allmän platsmark. 

Genomförandebeskrivningen: 

Planhandlingarna förtydligas med att området T även får nyttjas för åtkomst till 
nätstationen. Detta kan regleras på olika sätt i samband med fastighetsbildningen. 

Då servitutets befintliga läge skulle sträcka sig genom kvartersmark för verksamheter 
behöver det omprövas för att de nya verksamhetsfastigheterna ska kunna nyttjas. 
Tillfart till Trafikverkets damm kan delvis ske via allmän väg samt delvis via servitut i 
ett nytt läge inom kvartersmark för trafikändamål (T). Planbeskrivningen förtydligas 
gällande detta. 

Planen justeras så att naturmarken med servitut för tillfart till Trafikverkets damm 
istället planläggs som kvartersmark för trafik (T) för att möjliggöra servitutet. Det är 
dock angeläget för kommunen att marken förblir kommunal då kommunen vill ha 
rådighet över slänter, en eventuell cykelväg samt möjliggöra enhetlig skötsel av 
grönytorna. Planhandlingarna justeras avseende detta. 

Genomförandebeskrivningen kompletteras med bestämmelser i FBL/AL samt med 
information om ansvar för ansökning och kostnader för avstyckning och förrättningar. 

Grundkarta: 

PBL 5 kap 8 §: I arbetet med att ta fram en detaljplan ska det, om det inte är 
uppenbart onödigt, finnas en eller flera kartor som är lämpliga för ändamålet 
(grundkartor) och en fastighetsförteckning. 

En aktuell grundkarta kommer att användas vid granskning och antagande. För 
samrådet är ett utdrag ur primärkartan i de flesta fall tillräckligt, särskilt då det som 
här gäller ett område där inte mycket förändrats de senaste åren. 

 

Trafikverket bedömer att detaljplanen tar hänsyn till Västkustbanan och tunneln 
genom Hallandsåsen som är av riksintresse. 
 
De förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan 
krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Kommunen 
behöver även ta hänsyn till att tunnlar orsakar en annan form av buller. 
 
I plankartan saknas utfartsförbud mot väg 105 för de delar som inte en anslutning 
prövas. Till granskningshandlingen behöver detaljplanen kompletteras med 
utfartsförbud. 
 
Detaljplanen innehåller en ny anslutning till statlig väg. Trafikverket saknar i nuläge 
en beskrivning av vilken anslutningstyp som föreslås för området öster om 105. 
Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av 
exploateringens anslutning ska bekostas av kommunen/exploatören. Vidare framför 
de att det inför granskning ska förtydligas om åtgärder behövs för att få till stånd en 
ny trafiksäker anslutning till väg 105 från verksamhetsområdet. Åtgärder på allmän 
väg där staten är väghållare ska placeras och utformas så att de uppfyller kraven 
enligt VGU. Om åtgärder identifieras på statlig väg måste ett finansierings- och 
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genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket innan planen antas. 
Trafikverket påtalar att det ska framgå av detaljplanens genomförandebeskrivning 
att kontakt ska tas med Trafikverket samt att Trafikverket ska godkänna 
detaljutformningen för anslutningen. Anslutningen ska utformas enligt vid 
tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning).  
 
De framför att lokaliseringen av verksamhetsområdet nära regionala och lokala 
kollektivtrafikanläggningar i Förslöv ger goda förutsättningar till att fler resor kan 
ske med kollektivtrafik. De anser dock inte att planen riktigt utnyttjar de 
förutsättningar som utvecklats i orten, potentialen för större andel resor med 
kollektivtrafik, gång och cykel till området går utnyttjas inte fullt ut. 
Trafikverket saknar en redogörelse för hur planen avser hantera oskyddade 
trafikanters behov att korsa väg 105 då kommunen väljer att planlägga på bägge 
sidor. Det är rimligt att anta att korsande rörelser kan uppstå av föreslagen plan 
men planen beskriver inte hur dessa ska ske trafiksäkert.  
 

Kommentar:  

Det ligger ett område med bestämmelsen NATUR mellan kvartersmarken och väg 105. 
Då användningen NATUR inte medger att utfart anordnas behövs inte utfartsförbud. 

En trafikutredning (Rapport Trafikutredning, Vistorp 7:19, Tyréns, 2019-11-15) har 
gjorts efter samrådet och planhandlingarna har bland annat uppdateras under 
rubriken ”Gator & Trafik” enligt denna. Planhandlingarna har även uppdaterats med 
övrig information från Trafikverket gällande avtal och utformning av 
väganslutningar. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

 

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ser positivt på att användningen i så 
stor utsträckning som möjligt är JKE, potentialerna för området är många med syfte 
att väg 105 är en viktig trafikled med möjlighet att transportera farligt gods. 
 
De vill trycka på vikten att användningen av marken är E eftersom det även syftar 
till hantering av avfall. Vistorp 7:19 är en av de platser som har förekommit i 
lokaliseringsarbetet för en ny återvinningscentral och NSR anser att det är viktigt att 
möjligheten finns kvar som en reserv om den beslutade platsen inte godkänns i 
kommande steg. 
 

Kommentar: Att anlägga en återvinningscentral (ÅVC) i området är möjligt med 
bestämmelsen E men planen har inte utformats utifrån det då tagna beslut är att en ny 
ÅVC ska etableras på en annan plats, det vill säga Bokesliden/Killerödsvägen,  enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20, §114, . Om en ÅVC med de ytor som NSR 
efterfrågar skulle etableras i området behöver justeringar av kvartersmark och vägar 
göras då inget kvarter är så stort som NSR tidigare efterfrågat. Inom E Tekniska 
anläggningar möjliggörs ej omlastningsstation. 
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NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) framför följande synpunkter: 

 En förprojektering eller VA-utredning behöver göras som inkluderar 
hanteringen av vatten, spillvatten och dagvatten samt höjdsättning av 
området. Förprojektering och höjdsättning behövs för att kunna planera 
ledningsdragning, behovet av eventuella u-områden och eventuellt behov av 
pumpning, etc. Förprojekteringen bör vara klar till granskningsskedet för att 
lösningarna ska kunna implementeras i planen. 

 Befintligt spillvattennät i Förslöv är hårt belastad och kapaciteten för 
ytterligare anslutningar mycket begränsad. Befintlig pumpstation söder om 
planområdet kommer inte klara den ökade belastningen från aktuellt 
planområde och övriga exploateringar i Förslöv. Att ansluta planområdet till 
spillvattennätet är möjligt men spillvattenhanteringen behöver ses över i ett 
större sammanhang för att kunna genomföra de utbyggnadsplaner som 
Båstad kommun har för Förslöv. 

 Höjdsättning ska göras så att gator inom planområdet ligger lägre än 
omgivande kvartersmark. 

 Utöver det som står i planbeskrivningen rekommenderar NSVA att 
svackdiken eller annan utformning med renande funktion ska finnas utmed 
gatorna för att gynna rening av vägdagvatten innan det leds till det allmänna 
systemet.  

 Förtydliga gärna att dagvattenledningar och fördröjningsmagasin ska ligga 
inom allmän platsmark. 

 Förtydliga genomförandebeskrivningen gällande att kommunen kommer att 
vara huvudman. 

 Förslag till text i genomförandebeskrivningen: Kommunen genom NSVA 
ansvarar för drift och underhåll av öppna dagvattensystem upp till 
högvattenytan. För svackdiken som tar emot vägdagvatten innan det släpps 
till det allmänna systemet svarar väghållaren. 

 

Kommentar:  

För att säkerställa dagvattenhantering och VA-lösning inom nu aktuellt planområde 
har Sweco tagit fram ”Utredning samt förprojektering av dagvattenhantering, VA och 
vägar för Vistorp 7:19 i Förslöv (2020-06-01). I samband med detta har även hänsyn 
tagits till höjdsättning av gator. Planhandlingarna har uppdaterats i enlighet med 
förprojekteringen. 

Kommunen noterar att planområdet kan anslutas till ledningsnätet trots att det är 
hårt belastat. Kommunen ser det som angeläget att NSVA prioriterar en utredning 
gällande spillvattennätet samt åtgärder för att förbättra situationen och möjliggöra 
framtida bebyggelse. 

Planbeskrivningen har förtydligats gällande svackdiken, dagvattenledningar och 
fördröjningsmagasin. 

Under rubriken ”Huvudmannaskap och ansvarsfördelning” anges att kommunen är 
huvudman för VA. 
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Genomförandebeskrivningen kompletteras med texten gällande ansvar för drift och 
underhåll av dagvattensystemen. 

 

Bjäre kraft framför att de har elledningar på båda sidor om väg 105. Dessa ligger i 
innerslänt mot vägen, och bör ej ställa till bekymmer för detaljplanen. Här finns 
också en optoslang som är förlagd för framtida bruk, vilket kan vara det framtida 
området till gagn.  

En högspänningskabel ligger i norra delen av Vistorp 9:2. Bjäre Kraft bedömer att 
denna inte ska vara i vägen för planerad byggnation enligt planförslaget. Tack vara 
befintliga högspänningskablar finns bra möjligheter för anslutning av området till 
elnätet.  

De ser behov av placeringar för minst 2 transformatorstationer (e-område) på 
området och har förslagit två placeringar på bifogad karta. Eventuellt behövs även 
en ny stationsplacering på östra sidan om vägen, om det blir effektkrävande 
verksamheter som etablerar sig. De önskar även ett E-område här. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om befintliga kablar 
och opto samt med möjligheten att ansluta planområdet till högspänningskablarna. 

Då användningen E finns på all kvartersmark inom planområdet finns utrymme och en 
god flexibilitet för placering av transformatorstationer. Utrymme finns att förlägga 
kabelstråk i gata och naturmark. 

 

Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet. De önskar 
att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningars nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter de att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Kommentar: Några av Skanovas ledningar kommer att behöva flyttas i samband med 
planens genomförande. I de fall ledningarna skyddas med ledningsrätt bekostar 
kommunen flytten. Om ledningarnas sträckning inte är skyddad med ledningsrätt ska 
ledningsägaren bekosta flytten. Planbeskrivningen kompletteras gällande detta. 

 

Region Skåne ser positivt på att kommunen möjliggör exploatering i ett område 
med närhet till god kollektivtrafikförsörjning och delar kommunens uppfattning om 
vikten av att åtgärder vidtas för att skapa goda och trafiksäkra anslutningsvägar för 
oskyddade trafikanter mellan planområdet och stationen för att främja resor med 
kollektivtrafiken. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Se även föregående kommentarer gång- och 
cykelväg samt trafiksäkra övergångar. 

 

SGI anser att utförd geotekniska utredningar i planskedet ska uppfylla detaljerad 
utredning enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008. För aktuell detaljplan 
anser de att förhållandena är sådana att en detaljerad utredning krävs för att i 
tillräcklig omfattning klarlägga planområdet förutsättningar. Underlaget för de 
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analyser/beräkningar som har utförts är begränsat och uppfyller inte den 
branschpraxis för geoteknisk utredning som vanligen tillämpas vid 
detaljplaneläggning.  

SGI delar konsultens bedömning att antalet undersökningspunkter behöver utökas 
för att skapa ett tillräckligt underlag för att möjliggöra kvalificerade val av markens 
geotekniska egenskaper. SGI förutsätter att kompletteringar sker i det fortsatta 
planarbetet och i sådan omfattning att kraven för detaljerad utredning uppnås. 
Analyser och beräkningar ska innefatta planerade terrassering av planområdet och 
laster för planändamålet.  

Planområdets stabilitet har endast undersökts i en sektion inom det södra området 
av planen. Stabiliteten har undersökts för en utbredd last på 60 kPa, vilket antas 
motsvara belastningen som tillåts enligt planen. Resultat från beräkningar visar att 
stabiliteten överstiger erforderlig säkerhet SK2, dvs normalkrav för geotekniska 
konstruktioner. Detta förutsatt att ett område närmas släntkrön lämnas obelastat. 
Närmast väg 115 i anslutning till befintlig dagvattendamm har området med 
prickmark närmast släntkrön inte medtagits i plankartan varvid SGI är frågade till 
huruvida stabiliteten för denna del av planen med nuvarande utformning uppfyller 
rekommendationerna i geoteknisk PM. Därtill är sektionen ner mot 
dagvattendammen från geoteknisk synvinkel mer kritisk och bör studeras. SGI vill 
dessutom väcka frågan huruvida stabiliteten mot järnvägen, i planområdet östra del, 
har en tillfredställande säkerhet med hänsyn till givet planändamål. Komplettering 
avseende detta rekommenderas.  

Sammanfattningsvis ser SGI från geotekniska säkerhetssynvinkel att områdets 
geotekniska förutsättningar inte har utrett i den omfattning som är förenligt med ny 
detaljplaneläggning enligt PBL. Geotekniskt underlag behöver kompletteras för att 
uppnå kraven för detaljerad utredning enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 
6:2008. Utgångpunkten för stabilitetsanalysen ska vara givet planändamål, dvs de 
laster från bebyggelse, anläggningar och uppfyllnader som planen tillåter. Krävs det 
åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas 
i plankartan. 

Kommentar: 

WSP har utfört geotekniska undersökningar för att säkerställa genomförbarheten för 
exploatering av planområdet enligt samrådshandling, daterad 2019-03-18. 
Beräkningar har utförts i fyra sektioner som har valts utifrån minst gynnsamma 
geometri ur stabilitetssynpunkt och har även tagit i beaktning utlåtandet från SGI 
angående tidigare utredningar. Utförda undersökningar har planerats för att uppfylla 
detaljerad utredning enligt Skredkommisionen rapport 3:95. 

Utförda beräkningar visar att stabiliteten inom planområdet till största delen är 
tillfredsställande. Dock bedöms prickmark 15 meter närmast släntkrön i söder (väster 
om väg 105) som en nödvändig åtgärd för att säkerställa stabiliteten. Belastningen på 
den prickade marken ska begränsas till max 30 kPa för att tillgodose en 
tillfredställande säkerhet. Marken bedöms inte som sättningsbenägen och för laster 
som tillåts enligt planförslaget beräknas sättningar på ca 1 cm kunna uppstå. Dessa 
sättningar bedöms ske momentant (d.v.s. omedelbart vid belastning) under byggfasen. 
Plankarta, granskningshandling daterad 2021-08-20, är justerad enligt ovan  för att 
på så sätt säkerställa god stabilitet inom planområdet. 
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Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägare till Grevie 2:32 m fl (Åkagårdens golfklubb AB) motsätter sig 
planförslaget. De har lämnat in ett yttrande med tre bilagor. Bilaga 1 är en 
reklambroschyr som visar bland annat golfens betydelse för friskvård, bilaga 2 är ett 
kompletterande yttrande som de utvecklat tillsammans med Grevie Bys 
vägsamfällighet och bilaga 3 är en egen skiss över området som bolaget har gjort. I 
den skissen har de ritat in verksamheter som inte är miljöstörande samt ca 100 
bostäder varav nästan hälften i flerbostadshus. 

I yttrandet samt bilaga 2 tar de upp ett antal frågor som sammanfattas här: 

De inleder sitt yttrande med en beskrivning av verksamheten och dess utveckling 
och konstaterar att golfanläggningen som närmaste granne inte nämns alls i 
materialet. 

Markanvändning 

Bolaget har inga synpunkter på att planläggning sker inom aktuellt område och inte 
heller att verksamheter med hög personaltäthet i måttfull skala prioriteras utifrån 
det strategiska läget invid stationen. De beskriver en vision om Förslöv station som 
nav och en utveckling av Bjärebygden likt en pärlbandsstad. De anser att 
planbestämmelserna som anges är helt motstridiga syftet och behöver formuleras 
om. Dessutom är exploateringsområdet helt åtskilt från befintlig tätort utan några 
förenande stråk. De anser dessutom att verksamheten skall vara stadsbygd och 
medge också bostäder samt att de inte skall vara störande verksamheter. Vidare 
tycker de att höglager och industrier som kräver traverser för tunga lyft hör inte 
hemma mitt i ett stationssamhälle. De anser att planen möjliggör artfrämmande 
verksamheter som inte finns i denna del av regionen. 

Bolaget hävdar att bokstaven E skulle innebära att industriell verksamhet tillåts 
utan begränsningar. De framför oro över att det skulle medföra störningar i form av 
buller, lukt och liknande. De påtalar att bestämmelsen E kan innebära 
återvinningscentral.  

De skriver att Förslöv har fått en toppmodern ny järnvägsstation med på östra sidan 
om väg 105 omkringliggande tilltalande bebyggelse, men att det som nu skulle möta 
resenärer på den västra sidan om vägen är ett industriområde med en 
återvinningscentral och eller annan tung industri. De anser att detta inte är ett 
attraktivt framtida scenario och att det står i motsats till området Tuvelyckan vid 
Båstads station. De anser även att det strider mot de visioner som kommunen haft i 
inriktningsbeslutet för Förslöv. De framför en oro för att området ska användas för 
tung skrymmande och miljöstörande industri samt ge möjligheter till en rad 
kommunala tekniska anläggningar som sopstation, avfallsanläggningar liksom 
fjärrvärmeanläggningar och VA-anläggningar, kanske reningsverk. Detta skulle vara 
ytkrävande verksamheter med låg personaltäthet. 

De anser inte att miljömål som "god bebyggd” miljö nås med ett ensidigt och isolerat 
område för tung störande industri utan att det kräver en plan som medger en 
mångfald av samverkande aktiviteter (kontor, lätt industri och hantverk, lager, 
handel och bostäder). 

De framför att den lovvärda ansatsen till att ställa krav på den exponerade delen 
mot 105:an behöver utvecklas ytterligare. Både vad avser ändamål men framförallt 
tilltalande och välkomnande formspråk.  
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Sammanfattningsvis kräver de att planbestämmelserna ändras och endast medger 
verksamheter som är förenliga med ett stationsnära läge där människor vistas och 
bor samt att beteckningen E raderas bort i hela planen. De vill också ha utrymme för 
viss handel av sällanköpstyp samt helst också inslag av bostäder 

 

 

Återvinningscentral (ÅVC) 

Bolaget upplever att det finns en dold agenda för att etablera en återvinningscentral 
i området. De tror att det kanske också kan bli en förbränningsanläggning och 
omlastning av hushållssopor. De anser att de föreslagna flexibla 
planbestämmelserna tydligt signalerar dessa möjligheter. 

De framför att återvinningscentraler också är brandbenägna och drar till sig 
skadedjur. De anser att de i södra Båstad kommun inte behöver någon 
avfallsanläggning då de ändå åker till Ängelholm. Norra Båstad med själva tätorten 
behöver en egen anläggning tillsammans med delar av Laholm.  

Bolaget påtalar att de flera gånger uppvaktat kommunen och anvisat förslag på 
andra mer lämpliga platser för en ny återvinningscentral samt lämnat skrifter med 
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synpunkter på planarbetet. De föreslår att en ny återvinningscentral bör kunna 
placeras mellan Båstad samhälle och E6. 

Höjder 

Bolaget anser att möjligheterna att bygga högt måste också nyanseras och 
totalhöjderna sänkas betydligt i vissa zoner med hänsyn till landskapsbilden. 
Alternativet skulle hela planområdet sänkas till sin ursprungsnivå med 
jordbruksmark. En sänkning med 5-10 m gör ju att befintliga skogsridåerna får viss 
skyddande verkan. De ifrågasätter om Trafikverket och kommunen verkligen har 
återställt i enlighet med avtal och marklov. 

Vidare tycker de att byggnaderna är för höga. De anser att det är oacceptabelt att ha 
väggar i landskapet som sticker upp över trädtopparna, främst mot 
golfbaneanläggningen och det öppna landskapet i väster och söder. De föreslår att 
zonen närmast väg 105 kan vara den med högst exploateringsgrad delvis i skydd av 
resligare trädzoner. Delar närmast 105:an borde kunna vara upp till cirka 11 meter 
då de har högre skogsridåer som byggnationen kan förankras i. I första hand är det 
de tilltalande kontors byggnader som betyder något som får sticka upp (annonsera 
sig) till maxhöjden. I övrigt torde byggnader på upp till cirka 9 meter vara tillräckligt 
för de flesta verksamheterna. Deras förslag med bostäder i norr och väster har en 
nockhöjd på max 8,0 meter. 

Naturvärden, riksintressen och MKB 

Bolaget anser att den utredning som ligger till grund för planförslaget är bristfällig 
och att utredningar som eventuellt kommer att genomföras senare måste göras nu. 
De saknar en miljökonsekvensbeskrivning och en naturinventering. De framför att 
det gjorts iakttagelser av salamander vid Vadebäcken.  

De tycker att det är bra om ekosystemen stärks men framför att planförslagets 
möjligheter utgör ett verkligt hot inte bara mot Vadebäckens flora och fauna utan 
också mot den biologiska mångfald och det djurliv som finns omedelbart norr och 
väster om planområdet. Föreslagna dammar och åtgärder i omgivande skogsridåer 
utgör ett exempel på hot inte minst för salamandrarnas naturliga livsmiljö. De 
efterlyser en naturinventering och framför att djurlivet är rikt inom och i direkt 
anslutning till det snävt avgränsade planområdet. De kräver att vegetationszonerna 
främst mot norr och väster förstärks påtagligt och ges sådant djup (50-100 m) att 
trädridåerna verkligen kan bevaras och förstärkas samt utgöra ett skydd och bra liv 
för såväl det rörliga friluftslivet som djurlivet. De tycker att frågan om insektsdepå 
är intressant men föreslagen plats intill järnvägen är tveksam och föreslår istället en 
zon är kring Vadebäckens stränder. 

Bolagets bedömning är att planförslaget påtagligt strider mot miljöbalken eftersom 
riksintressen för rörligt friluftsliv och kustzonen störs påtagligt liksom 
landskapsbilden. De anser att det är fel att det i beskrivningen anges att denna zon 
intill planområdet är utan värde för besöksnäringen.  

Vidare skriver de att bibehålla strandskyddet längs Vadebäcken är en självklarhet 
för den biologiska mångfalden.  

De framför synpunkter på att behovsbedömning aviserar att MKB inte anses 
nödvändig. De bedömer att den utgår enbart från det som sker och skett inom 
planområdet och inte dess påtagliga inverkan och influenser på alla dess randzoner 
med Golf-och friluftsanläggningen anläggningen, trädridåerna, Vadebäcken, 
vattentäkter och grundvattenförhållanden och dikningsföretag.  
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Trafik 

Bolaget vill att väg 105 utvecklas från en förbifarts väg till en sammanhållande livfull 
huvudgata med GC stråk och busshållplatser och flera rondeller för att öka 
framkomligheten och begränsa hastigheten till ett avvägt stadsbygdstempo kring 
40-70 km/h. De vill att de två föreslagna 3-vägskorsningarna samlas till en rondell. 

De lyfter fram att kollektivtrafikens nav är nära exploateringsområdet - fågelvägen 
ca 500 meter men tillgängligheten är låg. Utan bro över 105:an från stationen är det 
dubbelt så långt ca 1000 meter för såväl gång som cykeltrafiken. Bron behöver ingå i 
planen av både av funktionella skäl (barriäröverbryggande) och som en 
kostnadspost i exploateringskalkylen. Bolaget önskar även en busshållplats vid 
huvudgatan (105:an) vilken skulle underlätta tillgängligheten. 

Vidare framför de att det måste göras en trafikutredning som inte bara gäller det 
övergripande trafiksystemet utan även kollektivtrafiken och GC-systemet hela vägen 
mellan Förslöv och Grevie. 

ÖP och inriktningsdokument 

Bolaget skriver att de upplever en brist på lyhördhet för allmänheten och 
näringslivet och t.o.m respekt för egna mål präglar det politiska systemet och 
tjänstemannaorganisationen.  

De saknar de fina tankarna i kommunens inriktningsdokument och ÖP om Entré till 
Bjärebygden och satsningen på besöksnäringarna och turismen. De har tolkat dessa 
som en mångsidig stadsbygd med arbetsintensiv och tät boendemiljö kring det nya 
kollektivtrafiknavet vid Förslövs station. 

De påtalar att planförslaget strider mot gällande ÖP där golfverksamhet var syftet. 

Påverkan på golfanläggningen 

Bolaget upplever att om planförslaget fullföljs i nuvarande skick hotas 
verksamhetens existens och Förslöv tappar sin närmaste stora åretruntanläggning 
för det rörliga friluftslivet. I sitt yttrande beskriver bolaget de störningar som 
verksamheten lidit av när tunnelbygget pågick och att de stora högarna med 
schaktmassor syntes över golfbanans trädridå och arbetet dammade och medförde 
ljudstörningar. 

De är oroade för att en ÅVC och även industriell verksamhet utan begränsningar 
skulle betyda att bolagets verksamhet riskerar att få upphöra. Detta då golfspelet 
och vistelsen i övrigt skulle störas av tung industri eller en återvinningscentral med 
byggnader som är nästan 15 meter höga. Bolaget anser att det skulle gynna deras 
konkurrenter och anser att det inte följer likabehandlingsprincipen samt att 
kommunen riskerar att behöva ersätta bolaget för den uppkomna förlusten eller få 
lösa ut bolagets verksamhet. 

De är oroliga för att planförslaget medför stora risker att vibrationer, buller, damm 
och luftföroreningar sprids. De skriver att skyddsavstånd på upp till 500 meter 
rekommenderas av Boverket och att detta inte har belyst i utredningsmaterialet.  

De framför att det är viktigt är att begränsa den visuella kontakten mellan 
verksamheter och Golfbanans parkanläggning.  
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Fortsatt arbete och utredningar 

Bolaget anser att ett återtagande av planförslaget för omarbetning krävs. De tycker 
också att det är märkligt att en rad nödvändiga utredningar som skall belysa 
konsekvenserna skjuts fram till ett senare skede i planprocessen det så kallade 
granskningsskedet.  

De framför att omfattningen av dammar kan komma att kräva vattendom eller 
tillstånd för vattenverksamhet. De vill också ha mer fakta om grundvattentäkten. 

De anser att man inte vet vad tippmassorna innehåller och inte heller dess bärighet 
och undrar om Rhoca Gil kan ha hamnat här. De anser att det är nödvändig med 
prover, grundvattenrör och kanske sondering av metangaser. 

De avslutar sitt yttrande med att lista ett antal utredningar som de tycker krävs: 

 En övergripande och detaljerad trafikutredning för alla trafikslag.  

 En riskutredning på grund av farliga transporter på väg och järnväg.  

 En naturinventering inte bara inom utan även för omgivningen.  

 En redovisning av stråk och zoner för det rörliga friluftslivet i Förslöv. 

 En Dagvattenutredning med 100-årsregn före och efter tänkt exploatering. 

 En geologisk och hydrologisk undersökning inkl. analys av föroreningar och 
rasrisker. 

 Landskapsstudier som visar samspelet med omgivningen 

 En Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som belyser graden av risker och 
hälsostörningar för människor och djurlivet i omgivningen. 

 En analys vilka verksamheter som i första hand behövs i Båstad 

 Ett planförslag som redovisar exploateringsgrad och variation i innehåll och 
utformning som en del av stationssamhället med verksamheter och bostäder 
samt inte minst höjdsättning av mark och gator. 

 En exploateringskalkyl som inrymmer viktiga så kallade 
generalplaneanläggningar trafikplatser, broar och tunnlar samt återställning 
av landskapet. 

Kommentar: 
Markanvändning 

Kommunövergripande översiktsplan, ÖP2030, antogs av kommunfullmäktige maj 
2020. En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den 
vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras.  
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Bild: ÖP2030, Förslöv 

I översiktsplanen ÖP2030 anges nu aktuellt planområde som ”ny/ändrad 
verksamhetsmark”. Bostäder bedöms ej lämpligt bland annat på grund av den 
barriäreffekt Västkustbanan och till viss del väg 105 utgör. Flera andra områden öster 
om Västkustbanan anges i ÖP2030 som lämpliga för ”ny/ändrad stadsbygd”, det vill 
säga bland annat bostäder. Bostadsbehovet  för väldigt många år framåt kommer att 
kunna  tillgodoses i Förslöv. 

Användningen E innebär tekniska anläggningar vilka, precis som industri, kräver en 
miljöprövning enligt Miljöbalken om de kan riskera att medföra störningar. De 
planerade verksamheterna får inte påverka omgivningen negativt genom buller, 
förorening eller annan typ av störning. Framtida verksamhet/er kan behöva ta fram 
bullerutredningar för att visa att de inte påverkar omgivningen negativt. Upplysning 
om detta på plankartan. Syftet med planbestämmelsen E är att möjliggöra tekniska 
anläggningar i form av exempelvis anläggningar för produktion av energi, 
(fjärrvärmecentral och/eller områden för solpaneler), tekniska anläggningar 
(nätstation etc), installationer som ingår i en allmän VA-anläggning samt hantering 
av avfall (återvinningscentral). Omlastningsstation för avfall medges dock ej. 

Verksamhetsområdet avser samma typ av verksamheter som ligger inom befintliga 
verksamhetsområdet öster om stationen och användningsbestämmelser och höjder 
utgår därför från gällande detaljplaner för detta område. 

Vad som upplevs som tilltalande och välkomnande formspråk är subjektivt. 
Bestämmelserna om krav på utformningen av bebyggelsen närmast väg 105 utgår 
från bestämmelser som använts för verksamhetsområden i motsvarande lägen på 
andra platser i kommunen. 
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Återvinningscentral (ÅVC) 

Gällande ÅVC se kommentar till NSR. Under dialogen avseende ny lokalisering av ÅVC 
har förbränningsanläggning och omlastning av matavfall aldrig varit aktuellt. 

Höjder 

En studie har gjorts för att åskådliggöra planerade byggnadsvolymer och dess höjder. 
Planförslaget har efter samråd justerats så att högsta tillåtna hockhöjd i sydväst (dvs 
angränsande till golfbanan) har sänkts från 14,5 meter till 11,0 meter. Längs väg 105 
har högsta tillåtna nockhöjd sänkts till 11,0 respektive 13,0 meter. Se nedanstående 
volymstudie. Det går även bra att kontakt personal på samhällsbyggnad för visning av 
3D-modell. 

 

Vy från golfbanans klubbhus och söderut  
(Den lilla rutan till vänster visar översiktlig kartbild och med rött fält utsiktsvy. Klubbhuset är markerat 
med vit punkt) 

 

Vy från golfbanan och söderut 
(Den lilla rutan till vänster visar översiktlig kartbild och med rött fält utsiktsvy) 

 

 

Klubb 
hus 

Planerad bebyggelse 

Golfbana 

. 

Planerad bebyggelse 

Golfbana 
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Vy från väg 105 och norrut 

(Den lilla rutan till vänster visar översiktlig kartbild och med rött fält utsiktsvy) 

 

Sammantaget bedöms högsta tillåtna nockhöjder inom planområdet rimliga och 
motiverade bland annat med anledning till det stationsnära läget. 

Naturvärden, riksintressen och MKB 

Kommunen gör bedömningen om en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövs och 
samråder detta med länsstyrelsen. I detta fall är kommunens bedömning att en sådan 
inte behövs då planförslaget inte innebär en betydande påverkan på miljön. 

En Naturvärdesinventering har utförts (Naturvärdesinventering Vistorp 7:19, 
Fältbesök och påverkansbedömning, Greensway AB, 2019-10-22). Totalt identifierades 
fyra naturvärdesobjekt under fältbesöket. Samtliga är klassade enligt de två lägre 
naturvärdesklasserna, naturvärdesklass 3 och 4, och är av naturtypen ”skog och träd” 
samt biotopen ”lövskog” och utgörs av de smala trädbårder som omger planområdet. 
Inga spår av vattensalamandrar noterades och vidare bedömdes området i dagsläget 
ha en mycket begränsad möjlighet att hysa vattensalamander då endast en 
vattensamling påträffades under fältbesök. 

Eftersom naturvärdesobjekten är belägna i planområdets ytterkanter påverkar inte 
detaljplanen naturvärdesobjekten nämnvärt enligt Greensway. Se även föregående 
kommentarer (till Länsstyrelsen). 

Området där strandskyddet upphävs är knappt 1300 m2 stort och saknar värde för den 
biologiska mångfalden då den består av grusytor med lite gräs. Längs den cirka 115 
meter långa sträcka där strandskyddet upphävs återstår fortfarande 80-90 meter 
strandskyddat område mellan verksamhetsmarken och bäcken. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

Trafik 

Under planprocessen har en trafikutredning gjorts. (Rapport Trafikutredning, Vistorp 
7:19, Tyréns, 2019-11-15). I rapporten konstateras sammanfattningsvis att 
föreliggande trafikprognoser och kapacitetsberäkningar uppvisar goda 
trafikförhållanden och trafikavveckling längs väg 105, även efter det att planområdet 
är utbyggt och med trafikprognosen för år 2040.  (Se även planbeskrivning under 
rubrik ”Gator och trafik”.  

Planerad bebyggelse 

Väg 105 

Bro över jvg 
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Med anledning av att väg 105 är statlig har kommunen begränsat handlingsutrymme 
gällande både utformning, hastighetsbegränsningar och andra åtgärder som påverkar 
väg 105. Kommunen instämmer i att trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av bland 
annat gång- och cykelbro över väg 105 behövs för att säkerställa koppling till 
exempelvis Förslövs station. En utbyggnad av gång- och cykelväg och bro behövs lyftas 
i ett större sammanhang i dialog med Trafikverket.. Inom planområdet möjliggör 
detaljplanen gång- och cykelväg samt trafiksäkra passager över väg 105. 

Synpunkt är mottagen med anledning av önskemål om busshållplats längs väg 105. I 
dagsläget är ny busshållplats ej planerad i anslutning till planområdet/golfbana. Dock 
har kommunen, Skånetrafiken samt Trafikverket löpande avstämningar angående 
kollektivtrafik och hållplatser. 

ÖP och inriktningsdokument 

I det så kallade Inriktningsdokumentet för Förslöv pekas området ut för ny 
verksamhetsmark. Inriktningsdokumentet är inarbetat i ÖP2030. Aktuellt planförslag 
har stöd i antagen översiktsplan ÖP2030. 

Påverkan på golfanläggningen 

Likabehandlingsprincipen innebär att kommunen inte utan stöd i lag kan särbehandla 
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Kommunens antagande av 
detaljplan har stöd i lag och detaljplan för del av Vistorp 7:19 tas fram genom ett 
utökat standardförande, vars stöd återfinns i plan- och bygglagen. Detaljplanen vilar 
på objektiv utredning och innebär samma rättsliga konsekvenser för samtliga parter. 
Enligt kommunens mening finns inte ens en teoretisk möjlighet att särbehandla 
bolagets konkurrenter genom att anta detaljplanen.  

Miljöfarliga verksamheter kan omfattas anmälnings- eller tillståndsplikt enligt 9 kap 
miljöbalken (1998:808). Verksamheter eller åtgärder som kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska genomgå en miljökonsekvensbedömning (MKB). 
Eventuell omgivningspåverkan kontrolleras vid bygglovet och alla verksamheter 
prövas i förhållande till vad som finns i omgivningen. 

De planerade verksamheterna får inte påverka omgivningen negativt genom buller, 
förorening eller annan typ av störning. Planbeskrivnigen kompletteras med 
information om detta och en upplysning läggs till på plankartan om att 
bullerutredningar kan krävas i bygglov för att säkerställa utförandekrav. 

Fortsatt arbete och utredningar 

Alla nödvändiga utredningar kommer att vara gjorda innan granskningen.  

Samrådet är det första tillfället under planprocessen då sakägare, allmänhet och 
remissinstanser kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter detta omarbetas 
planförslaget, vid behov, utifrån inkomna synpunkter. 

Planförslaget har kompletteras med slutsatserna från markmiljöutredningen. Vad 
gäller akrylamid från Rocha Gil har massor som kan ha varit utsatta för ämnet 
separerats samt aktuella massor har kontrollerats och friklassats.  

Synpunkter från ej besvärsberättigade 
En boende på Dammvägen föreslår att det i planerna ska ingå en cykelväg från 
stationen, via det nya företagsområdet upp till cirkulationsplatsen vid Grevie kyrka. 
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Hon framför även att tågen hörs mycket där hon bor och önskar att bullerskyddet 
vid järnvägen förstärks. 

För att främja insekter, humlor, bin och fjärilar föreslår hon att kommunen anlägger 
ängsmark som slås med lie på delar av sina grönområden. 
 

Kommentar:  

Synpunkt om gång- och cykelväg mellan cirkulationsplats söder om Grevie kyrkby 
samt Förslövs station är mottagen. Åtgärden har stöd i ÖP2030. Inom planområdet 
möjliggörs gång- och cykelväg bland annat längs väg 105. Fortsatt dialog kommer att 
ske mellan kommunen och Trafikverket (som är väghållare för väg 105). 

Buller från järnvägen som stör befintliga bostäder kan inte hanteras inom ramen för 
denna detaljplan. Kommunen för en dialog med Trafikverket i frågan. 

Det planeras för åtgärder för att främja insekter inom planområdet. 

 

Hammerglass AB m.fl företag öster om järnvägen framför att det är viktigt att det 
blir ett attraktivt område för verksamhetsetablering.  

De anser att det är fel med användningsbestämmelsen JKE och tycker att ZK är 
bättre. De vill inte att det ska tillåtas tung industri i området och säger att området 
öster om järnvägen är planlagt som ZK. 

De framför även att användningen E öppnar för en återvinningscentral (ÅVC). Och 
tycker att det och andra tekniska anläggningar är fel i området. De framför en oro 
för att en ÅVC skulle dra till sig skadedjur, lukta, damma och bullra, särskilt vid 
flisning. De ser även en risk för att det på sikt skulle innebära omlastning av 
hushållsavfall och anser att det kan bli svårt att hitta andra verksamheter som vill 
etablera sig granne med den verksamheten. 

Vidare framför de att in- och utfart på väg 105 måste planeras för minsta möjliga 
störning av trafiksituationen, att det bör anläggas en ny GC-bro över järnvägen då 
den befintliga är farlig, att det måste tas hänsyn till Åkagårdens golfklubb samt att 
det behövs en cykelväg till Grevie Kyrkby. 

De lyfter fram detaljplanen för Willab Garden i Östra Karup som ett bra exempel där 
snabb utveckling som tidigare inte kunnat förutses möjliggjorts. 

Kommentar: J innebär inte per automatik ”tung industri”. Bara en fastighet i 
befintligt verksamhetsområde öster om järnvägen har bestämmelsen Z, övriga har J 
eller JK. 

Gällande bestämmelsen E och återvinningscentral se kommentar till NSR. Gällande 
risk för störningar se kommentar till Åkagårdens golfklubb AB. 

En trafikutredning har gjorts efter samrådet – se tidigare kommentarer samt 
uppdaterad planbeskrivning. 

Kommunen instämmer i att befintlig gång- och cykelbro över järnvägen inte erbjuder 
en trygg och säker passage. Kommunen framför detta till Trafikverket för en dialog om 
hur detta ska lösas, det ingår dock inte i detaljplanen. 

Åkagårdens golfklubb har lämnat in ett eget samrådsyttrande som sammanfattas och 
kommenteras ovan. 
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Gällande cykelväg till Grevie Kyrkby se kommentar till boende på Dammvägen. 

Den här detaljplanen syftar till att skapa en flexibilitet för att möjliggöra just 
svårförutsedda expansionsbehov, oavsett om det gäller etablering av nya företag eller 
befintliga verksamheter som vuxit ur sina nuvarande fastigheter. 

 

En boende i Grevie Kyrkby Tycker att det ligger inlindat att återvinningscentralen 
planeras att läggas här även om det är sagt att den inte ska göra det. Hon skriver 
vidare om störningarna som kom från tunnelbygget och om att marken inte har 
återställts samt att marken nu är höjd och nästan högre än träden runt om kring. 

Hon upplever en orättvisa mellan Båstad och Bjäre och att de på södra sidan av åsen 
bara får det som är dåligt. Ett exempel på det är att det byggs bostäder vis stationen 
i Båstad och industri vid stationen i Förslöv. Hon lyfter även att trafiken skyltas till 
väg 105 vid evenemang och det slitage det medför på vägarna.  

Hon framför också att trafiksituationen i Grevie Kyrkby är otrygg och framför en oro 
för att det ska bli värre med en återvinningscentral vid golfbanan eller i Killeröd. 

Vidare anser hon att det tagits hänsyn till tågresenärer som ska få se naturmark 
medan bilresenärer ska få se tung industri. 

Hon vill att man i stället ska bygga bostäder och vandrarhem inom planområdet. 

Kommentar:  

Gällande återvinningscentral se kommentar till NSR. 

Gällande risk för störningar se kommentar till Åkagårdens golfklubb AB. 

Marken har återställts i enlighet med avtal som tecknats mellan kommunen och 
Trafikverket. Vid ett genomförande av detaljplanen kommer schaktmassor delvis att 
omfördelas inom planområdet. För att  åskådliggöra planerad ny bebyggelse har en 
3D-modell tagits fram. Se nedanstående vyer. Det går även bra att kontakta personal 
på samhällsbyggnad för ytterligare visning av 3D-modellen. 

 

Vy från väg 105 och söderut mot Förslövs järnvägsstation 

 

Väg 105 

Jvg-bro 
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Vy från bron över järnväg mot norr  

 

Angående ny bostadsbebyggelse i Båstad respektive Bjäre är förutsättningarna för 
bebyggelse i närheten av respektive station olika bland annat avseende barriärer. Det 
pågår planläggning för bostäder på flera andra håll i Förslöv. Sedan samrådsperioden 
avseende rubricerad  detaljplan har villatomter släppts via den kommunala 
bostadskön och en markanvisningstävling för radhusfastigheter genomförts. 
Planläggning för flerbostadshus pågår och ytterligare ett planuppdrag har givits för 
bostäder och centrumverksamheter i direkt närhet till Förslövs station.  

Vid framtagandet av Inriktningsdokument för Grevie uppmärksammades 
trafikproblematik ibland annat i Grevie Kyrkby. Även åtgärdsförslag lyftes. Kommunen 
har framfört detta till Trafikverket. Trafikverket är väghållare för väg 105 och de 
beslutar kring trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

Naturmark är väl synlig från tågen som står på stationen men också för bilister på väg 
105. Krav ställs på utformningen av verksamheterna närmast väg 105. 

Gällande bostäder se kommentar om markanvändning till Åkagårdens golfklubb AB. 

 

En privatperson boende i Västra karup skriver att hon levt med negativa effekter 
såsom buller, stenmassor m.m. under tiden för tunnelbygget. Hon är besviken över 
att marken inte återställts och framför att hon hört att det dumpats giftiga massor 
från ett annat bygge i området. 

Hon vill inte att marken ska planläggas som J och E då hon tolkar detta som tung 
industri. Hon vill hellre se bostäder och enklare kontor här. 

Vidare skriver hon att hon förväntat sig bättre information då hon bor nära 
planområdet och att hon har en känsla av att samrådsmötet var hastigt 
sammankallat. Hon framför att illustrationskartan var svår att tolka då den kunde 
läsas som bostäder. Hon efterfrågar även en 3D-ritning. 

Hon ifrågasätter också om det finns någon efterfrågan på mark för industri och 
anser att det ska säkerställas innan det görs en plan. Hon framför även att det finns 
efterfrågan på lägenheter och radhus. 

Västkustbanan 

Bjäre kraft 

Planerad bebyggelse 

Tak på bro över järnväg 
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I yttrandet framkommer att hon upplever att det satsats på Båstad på norra sidan av 
åsen med fina bostäder vid stationen samtidigt som sydsidan missgynnas med 
industri och återvinningscentral. 

Kommentar:  

Gällande återställande av marken efter tunnelbygget se svar till boende i Grevie 
Kyrkby ovan. 

Det finns inga indikationer på att giftiga massor dumpats i området. Under tiden för 
tunnelbygget gjordes noggranna kontroller av massorna som hanterades i området. 
Den miljötekniska utredningen visar inga tecken på giftigt avfall. Slutsatserna i 
undersökningen är att det förekommer en mindre omfattande förorening i området 
som överstiger riktvärden för känslig markanvändning (KM). Inga föroreningar har 
påträffats i halter som överskrider riktvärden för mindre känslig markanvändning 
(MKM). 

Gällande markanvändningen se kommentar till Åkagårdens golfklubb AB. Gällande 
bostäder i Förslöv se svar till boende i Grevie Kyrkby. 

Information om planläggningen och samrådsmötet har skickats till sakägare (de som 
äger fastighet i anslutning till planområdet) samt annonserats i tidningen och ställts 
ut i kommunhuset i enlighet med Plan- och bygglagen. Utöver det har planen varit 
utställd på närmsta bibliotek samt handlingarna har funnits på kommunens hemsida. 

Efter samrådet 2019 har en 3D-modell över området tagits fram. Planbeskrivningen är 
kompletterad med olika 3D-vyer för att på så sätt åskådliggöra planförslaget på ett 
bättre sätt. 

Planen ska säkerställa färdig, planlagd mark till det som kallas kommunens 
markreserv för att kunna erbjuda verksamheter färdig mark direkt. Många företag 
kan inte vänta på att mark ska planläggas efter att de framfört sin förfrågan om 
etablering då processen med planläggning kan ta många år. Det medför en risk att 
kommunen förlorar möjligheten till nya verksamheter eller att befintliga 
verksamheter som växer söker sig någon annanstans och då förlorar arbetstillfällen.  

I övrigt se föregående kommentarer. 

 

En boende i Förslöv framför att det är olyckligt att området detaljplaneras innan 
det är säkert var återvinningscentralen (ÅVC) ska placeras då han bedömer att det 
fortfarande är osäkert om den kan placeras i Killeröd. Han anser att planläggning av 
området väster om väg 105 avvaktar det definitivt slutgiltiga beslutet för placering 
av ÅVCn för att planen ska kunna anpassas för detta. 

Gällande dagvatten framför han att marken väster om väg 105 saknar lämpliga ytor 
för att klara behovet av rening. Marken som markerats för dagvatten är smal och 
lutar en del. Han framför att det är lämpligare att använda marken mellan 
Vadebäcken och planområdet för dagvattenhantering istället. Då behöver en 
överenskommelse sökas med markägaren och planområdet utvidgas. 

Han framför att det är bra med en gc-väg fram till planområdet men saknar 
fortsättningen längs väg 105 norrut mot Grevie Kyrkby. Vidare lyfter han frågan hur 
gående och cyklister ska ta sig mellan verksamhetsområden på var sin sida om väg 
105. Han föreslår ett par länkar genom kvartersmarken, en från väg 105 genom 
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kvarteret i öster och en norrut genom kvarteret med användning ZK upp mot 
framtida bostadsområden. 

 

Han påtalar även problemen med den befintliga bron över järnvägen och väg 105 
och föreslår att gc-vägen görs säkrare och tryggare genom en påhängsbro. 

När det gäller trädridåerna framför han att granarna är en rest från tiden när 
området användes som fruktodling och att granarna borde ses som något som 
minner om områdets historia. 

Han framför också att planbeskrivningen borde kompletteras gällande områdets 
historia som fruktodling. 

Vidare framför han att överskottsmassor från området kanske skulle kunna 
användas för att jämna ut skogsvägarna till Hålehall. 

Slutligen framför han synpunkter på markanvändningen. Han anser att en stor del 
av marken lämnats som naturmark och undrar om inte en större del av marken 
skulle kunna användas som verksamhetsmark. Om dagvattenhanteringen för den 
västra delen flyttas till marken norr om Vadebäcken skulle verksamhetsmarken 
kunna sträcka sig längre år väster och söder. I det östra området skulle det kanske 
vara möjligt att använda en del av naturmarken i söder som verksamhetsmark. Då 
skulle åtkomst till banområdet och elstationen ske via lokalgata och 
fyrvägskorsningen skulle kunna bli en trevägskorsning. 

Kommentar:  

Gällande återvinningscentral se svar till NSR. 

För att bland annat säkerställa dagvattenhantering har en VA-utredning inkl 
förprojektering (Sweco, 2021-06-01)  tagits fram. Dagvattenhantering kommer att 
kunna lösas inom  aktuellt planområde. 

Gällande gång- och cykelväg till Grevie Kyrkby se svar till boende på Dammvägen. En 
gång- och cykelbana möjliggörs i öst/västlig riktning inom allmän plats (GATA samt 
NATUR). En förbindelse möjliggörs även öster om väg 105 och norrut inom allmän 
plats, NATUR. 
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En naturvärdesinventering har gjorts (Greensway, 2019-10-22). Befintlig vegetation 
inom NATUR-mark kommer i möjligaste mån att bevaras. 

Planbeskrivningen kompletteras med områdets historia. 

Målsättningen är att uppnå balans för massorna inom området och att det därför inte 
ska uppstå några överskottsmassor. 

Kvartersmarken är anpassad efter de topografiska förhållandena. Att utöka det västra 
området ytterligare åt väster och söder skulle kräva ytterligare utfyllnad med stora 
mängder massor. Naturmarken i områdets sydöstra del begränsas kraftigt av 
skyddsavstånd från både järnvägen och väg 105. Här gör också områdets 
höjdskillnader det svårt att lösa tillgängligheten till ytterligare verksamhetsmark i 
söder samt banområdet på annat sätt än via befintlig anslutning.  

Sent inkomna yttranden 

Fyra privatpersoner (bl.a boende i Förslöv) framför att nybyggnationen inte bör 
påverka landskapsbilden på ett negativt sätt genom höga byggnader eller 
skorstenar, som stör horisonten eller kontrasterande material och färgval. Områdets 
naturliga och historiska karaktär bör tas hänsyn till samt att bevara havsutsikten. De 
kan inte se byggnadshöjden 14,5 m som acceptabel. De skriver vidare att de 
restriktioner som gällde under byggtiden av järnvägstunneln med massupplag på 
max 5 respektive 7 m fortfarande bör vara riktgivande och att massupplagen aldrig 
var över 8 m. 

Kommentar:  

Högsta tillåtna nockhöjder inom kvartersmarken har sänkts i nordväst samt längs väg 
105 från 14.5 meter till 13,0 respektive 11,0 meter. För att åskådliggöra hur området 
kan komma att se ut vid en utbyggnad har en 3D-modell tagits fram. 
Planbeskrivningen är kompletterad med bilder. Föreslagna byggnadshöjder inom 
planområdet bedöms vara rimliga. 

En privatperson i Förslöv framför att det är viktigt för Båstad som turistort att 
infartsvägarna görs attraktiva, personen anser därför att industriområden bör 
placeras på andra ställen i kommunen. Istället föreslås en solcellspark som kan 
passa bra in i terrängen och inte bidra till ökade störningar eller trafikökningar.  

Kommentar:  

Gällande eventuella störningar och trafikökningar – se föregående kommentarer 
angående till exempel buller och trafikutredning. Kommunen har brist på mark 
lämplig för industri, kontor, verksamheter och liknande. Inom planområdet kommer 
det även att vara möjligt att uppföra bland annat en solcellspark (som ingår i ”Teknisk 
anläggning”).  I detaljplanen ställs krav på utformning av bebyggelsen. Bland annat 
ska fasad längre än 20 meter utföras med en bearbetning i form av livförskjutning, 
relief, materialbyte och/eller färgsättning för att skapa variation och motverka ett 
monotont intryck.. Störningar kommer att hanteras i tillståndsprövningen. 
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Sammanfattning av samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
samråd 
Förutom redaktionella revideringar, såsom t ex omdöpning av handlingar från 
”Samrådshandling” till ”Granskningshandling” medför inkomna synpunkter samt 
resultat från utredningsarbete efter avvägning revideringar/kompletteringar inom 
främst kapitel 8. Planförslag och dess underliggande rubriker. 

Sammanfattningsvis har kompletteringar/justeringar gjorts under följande 
rubriker: 

 2. Sammanfattning 
 3. Plandata (Planområdets storlek, Ägoförhållanden) 
 5. Tidigare ställningstaganden (Översiktsplan) 
 6. Avvägningar enligt miljöbalken (Lokaliseringsprövning, Riksintressen, 

Miljökvalitetsnormer för vatten, Strandskydd) 
 7. Förutsättningar (Historik, Naturvärdesinventering (NVI), Översvämning, 

skred och erosion, Markföroreningar, Dagvatten) 
 8. Planförslag (Användning, Placering, Utformning, Allmän plats, Geo-

tekniska förhållanden, Gator och trafik, Gång- och cykeltrafik, Störande 
verksamheter, Skred och ras, Farligt gods, Trafikbuller, Dricks- och spill-
vatten, Dagvatten, Avfallshantering) 

 9. Konsekvenser (Landskapsbild, Social konsekvensanalys, Barnkonsekvens-
analys) 

 10. Genomförandebeskrivning (Markägoförhållanden, Utförande, Drift och 
underhåll, Fastighetsrättsliga frågor, Berörda fastigheter, Ledningsrätter, 
Övriga rättigheter, Avtal, Gator och trafik, Vatten och avlopp, Övriga 
ledningar, Utgifter, Planavgift) 

 11. Fortsatt arbete 
 12. Medverkande tjänstemän 

 
Plankartan har sammanfattningsvis justerats avseende: 

 
 Planområdet har utökats med NATUR i sydväst 
 Planbestämmelse E specificeras till ”Teknisk anläggningar, ej 

omlastningsstation” 
 Prickmark har utökats inom kvartersmark mot NATUR i söder väster om väg 

105 
 Allmän plats, (infrastruktur) är anpassad efter förprojektering av VA- och 

dagvattenhantering samt vägar 
 Ny planbestämmelse f3 – Utrymningsväg ska vara vänd från väg 105, 

Friskluftsintag får ej anordnas mot väg 105, möjlighet till central 
avstängning av byggnads ventilation ska finnas 

 Ny planbestämmelse f4 – Marken får inte belastas med mer än 30 kPa 
 Ny planbestämmelse f5 – Masters totalhöjd får ej överstiga byggnaders 

nockhöjd 
 Högsta tillåtna nockhöjd i meter har sänkts från 14,5 meter till 13,0 

respektive 11,0 meter inom delar av planområdet 
 
 
Illustrationskarta är justerad i enlighet med planbeskrivning och plankarta 
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Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Granskningsutlåtandet skickas med. 
På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att antas och 
de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
 Lantmäterimyndigheten 
 Trafikverket 
 NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
 NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
 Bjäre Kraft Ekonomisk förening 
 Skanova 
 Region Skåne 
 SIG (Statens Geotekniska Institut) 
 Luftfartsverket 
 Weum Gas AB 
 Fastighetsägare till Grevie 2:32 (Åkagårdens golfklubb AB) 
 En boende på Dammvägen 
 Hammerglas AB 
 Kranpunkten AB 
 Bjäre Invest AB 
 En boende i Grevie kyrkby 
 En privatperson boende i Västra karup 
 En boende i Förslöv 
 Fyra privatpersoner (bl.a boende i Förslöv) 
 En privatperson i Förslöv 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner som 
berörs, samt de personer och organisationer som har rätt att överklaga planen. 
Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga.  

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande:  
 Länsstyrelsen 
 Fastighetsägare till Grevie 2:32 (Åkagårdens golfklubb AB) 

 

Båstad 2021-08-20 

 

 

Camilla Nermark  

Planarkitekt    
 


