
 

 

Detaljplan för  

Hemmeslöv 5:9 (f.d 6:2) m.fl, Petersberg,  
i Hemmeslöv, Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse  
 

Ett detaljplaneförslag avseende Hemmeslöv 5:9 (f.d 6:2) m.fl, Petersberg, i 
Hemmeslöv, Båstad, har varit ute på samråd från 27 maj 2019 till och med den 12 juli 
2019 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in syn-
punkter. Trafikverket och Länsstyrelsen begärde och beviljades förlängd yttrandetid 
till den 29 juli respektive 28 augusti 2019. Planförslaget har tagits fram av Samhälls-
byggnad i Båstads kommun.  Planen handläggs med normalt planförfarande.  

Underrättelse om planförslaget har sänts till länsstyrelsen och andra myndigheter, 
intresseföreningar samt kommunala nämnder som bedömts beröras av planförslaget. 
Handlingar har även skickats till kända sakägare (fastighetsägare) inom och 
angränsande mot planområdet (enligt framtagen fastighetsförteckning). Samrådet har 
annonserats i dagstidningar. Detaljplanen med tillhörande handlingar har också 
funnits tillgänglig på Båstad kommuns hemsida samt ställts ut i kommunhuset samt 
på biblioteket i Båstad under 7 veckor. 

Ett informationsmöte i Båstads kommun, sessionssalen, anordnades de  18 juni 2019 
där allmänheten bjöds in och hade möjlighet att ställa frågor till både politiker och 
tjänstemän. 

I denna samrådsredogörelse finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har 
lämnats in under både samråd och dels samhällsbyggnads kommentarer till 
synpunkterna. 

Synpunkter på samrådshandling, daterad den 24 maj 2019, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen meddelar att: 

Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen. 

Riksintressen 

Riksintresse friluftsliv 3 kap. 6 § miljöbalken, MB 

Som framgår av planbeskrivningen så ligger planområdet inom riksintresseanspråk 
för friluftsliv Bjärekusten-Skälderviken (FM 01). Länsstyrelsen delar inte kommunens 
bedömning att de värden som lyfts fram i värdebeskrivningen för riksintresset inte 
finns inom det aktuella planområdet. I värdebeskrivningen nämns Stensån speciellt, 
som en viktig koppling till våtmarken Klarningen som erbjuder möjligheter till 
rekreation. Värdena för riksintresset kan påverkas av åtgärder både inom anspråket, 
men ibland även av åtgärder utanför gränsen, varför det är viktigt att göra en 
värdebeskrivning av det aktuella området som relaterar till värdebeskrivningen för 
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riksintresset. I det sammanhanget menar länsstyrelsen att det krävs en bedömning av 
hur det går att röra sig längs hela ån, inte enbart inom planområdet, för att bedöma 
påverkan på riksintresset. 

Länsstyrelsen anser att handlingarna i kommande skede måste redogöra för 
ovanstående för att det ska vara möjligt att bedöma om planförslaget kan medföra 
påtaglig skada eller ej. Se även synpunkter under rubriken Strandskydd. 

Riksintresse naturvård 3 kap. 6 § MB 

Som framgår av planbeskrivningen så utgör Stensån som löper genom planområdet 
riksintresseanspråk för naturvård, Nedre Stensån (N2). Länsstyrelsen saknar 
kommunens bedömning av vilken påverkan ett genomförande av planen får på 
riksintresset, samt om påverkan kan innebära skada eller ej. Värdena för riksintresset 
kan påverkas av åtgärder både inom anspråket, men ibland även av åtgärder utanför 
gränsen, varför det är viktigt att göra en värdebeskrivning av det aktuella området 
som relaterar till värdebeskrivningen för riksintresset. 

I Naturvårdsverkets beslut den 7 februari 2000 för riksintresseanspråket framgår 
bland annat att värdet kan påverkas negativt av bland annat bebyggelse och 
exploatering. 

Länsstyrelsen anser att handlingarna i kommande skede måste redogöra för 
ovanstående för att det ska vara möjligt att bedöma om planförslaget kan medföra 
påtaglig skada eller ej 

Riksintresse totalförsvar 3kap. 9 § MB 

Kommunen anger i planbeskrivningen angående det riksintresse för totalförsvaret 
som området berörs av, att alla byggnader eller anläggningar som är högre än 20 
meter måste hindersprövas. Länsstyrelsen vill i sammanhanget göra ett förtydligande 
gällande riksintresse för totalförsvarets militära del. Planområdet ligger inom ett 
område med särskilt behov av hinderfrihet relaterat till väderradar inom riksintresset 
för totalförsvarets militära del. Inom detta område gäller ingen särskild 
remisshantering utöver den som gäller för hela landets yta, som inte omfattats av 
några speciellt utpekade riksintressen. För hela landet gäller att samtliga ärenden 
som rör höga objekt, vilket är högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse 
samt samtliga objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse (med 
sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör tätort på lantmäteriets 
översiktskarta i skala 1:250 000) ska remitteras till Försvarsmakten. 

Riksintresse rörligt friluftsliv 4 kap. 1+2 § MB samt riksintresse högexploaterad kust 4 
kap. 1 och 4 §§ MB 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget utgör utveckling av 
befintlig tätort, påverkan på rubricerade riksintressen prövas därför inte eftersom 
tätortsutveckling inte utgör något hinder utifrån 4 kap. 1 § andra stycket MB. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Länsstyrelsen anser att det saknas ett resonemang kring vad bedömningen att 
exploateringen inte har någon påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten baseras 
på. Därmed saknas även underlag för länsstyrelsen att bedöma om slutsatsen är 
rimlig. I det fortsatta planarbetet förutsätts därför att detta redovisas. Det är i 
sammanhanget angeläget att koppla planens dagvattenhantering till 
miljökvalitetsnormerna, speciellt med hänseende till Stensån. 
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Strandskydd 

Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det 
finns särskilda skäl för upphävandet, för vart och ett av områdena inom planen, enligt 
7 kap. 18 § c-d miljöbalken, och att intresset av att ta området i anspråk på ett sätt 
som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. I planbeskrivningen 
framgår det att kommunen bedömer att tre av de särskilda skäl som anges enligt 
miljöbalken, se ovan, föreligger. Länsstyrelsen finner endast att ett av dessa skäl, 
punkt 5 enligt 7 kap. 18 c § skulle kunna vara ett godtagbart skäl för upphävande av 
strandskyddet. Länsstyrelsen delar utifrån nuvarande handlingar inte kommunens 
bedömning att föreslagen bebyggelse inte går att tillgodose utanför 
strandskyddsområdet. 

Vidare framgår av handlingarna att kommunen gör bedömningen att ett 
genomförande av detaljplanen bedöms försämra livsvillkoren något för djur- och 
växtlivet. Länsstyrelsen kan inte utläsa kommunens argument för att strandskyddets 
syften säkerställs genom ett cirka 40 m brett naturområde på respektive sida om ån 
framförallt gällande den södra sidan av ån där det utav planbeskrivningen framgår att 
det finns påtagliga naturvärden. Länsstyrelsen kan inte heller utläsa kommunens 
motiv för ett mindre avstånd vid kvartersmarken för café. Länsstyrelsen finner 
dessutom att artskyddsfrågan inte är tillräckligt utredd i planen (läs vidare under 
rubriken rådgivning), och menar att nu aktuella planhandlingar inte ger en fullständig 
bild över hur djur- och växtlivet ser ut i området. Länsstyrelsen efterfrågar också ett 
resonemang om motiv för storleken/omfattningen på de stråk/passager till 
naturmarken som har säkerställts i plankartan, som ska göra det möjligt för 
människor att röra sig till och från området samt fungera som spridningskorridorer 
för djur- och växtliv. 

Sammantaget anser länsstyrelsen att kommunen inför granskningsskedet behöver 
visa att planförslaget är förenligt med strandskyddets syften samt utveckla hur den 
markanvändning inom områden där strandskyddet föreslås bli upphävt utgör ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Om 
kommunen kan visa att det finns tillräckliga skäl för att upphäva strandskyddet 
behöver kommunen utöver det dessutom utveckla sina resonemang och bedömningar 
enligt ovanstående och se över dispositionen inom planområdet som möjliggör 
bredare/generösare passager för friluftsliv, växt- och djurliv, längs med Stensån för 
att säkerställa strandskyddets syften. 

Hälsa och säkerhet – buller, markföroreningar och risker 

Buller 

Kommunen konstaterar i planbeskrivningen att planområdet är bullerpåverkat. 
Kommunen bedömer att bullerutredningar från 2011 respektive 2013 framtagna för 
intilliggande områden är aktuella även för den nu aktuella planen då dagens 
förutsättningar är likvärdiga med tidigare prognoser och underlag. Länsstyrelsen 
anser att kommunen tydligare behöver argumentera för hur de gör bedömningen att 
dagens förutsättningar är likvärdiga med tidigare prognoser och underlag. 
Länsstyrelsen kan till exempel utifrån planbeskrivningen inte utläsa om 
utredningarna även innehåller den ökade trafikmängd som ett genomförande av det 
nu aktuella planförslaget kommer att generera. 

I planbeskrivningen anges på sida 56 att ”Det sammanvägda resultatet visar att 
ekvivalent ljudnivå 60 dBA riskerar att överskrids för vissa av de föreslagna 
lägenheterna i byggnader längs Hallandsvägen och Inre Kustvägen men att det med 
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kompenserande åtgärder såsom val av planlösningar, placerings av byggnader och 
bullerskyddande utformning/lösningar finns goda förutsättningar att åstadkomma 
boendemiljöer med goda ljudförhållanden”. Länsstyrelsen kan av handlingarna inte 
utläsa hur det nu aktuella planförslaget förhåller sig till ovanstående sammanvägda 
resultat. Har planförslaget anpassats genom till exempel placering av byggnader? 
Länsstyrelsen vill också påminna om att värdet för buller bör beräknas till den gräns 
för byggrätt som planen medger i full utbyggnad och inte utifrån illustrationsplan. Av 
den bullerutredningskarta som redovisas på sida 55 i planbeskrivningen ser det till 
exempel ut som att viss del att den föreslagna bebyggelsen i illustrationen fungerar 
som skärm för bebyggelse som ligger längre bort från bullerkällan. Om delar av 
bebyggelsen behövs som skärm för att klara bullernivåerna bör detta säkerställas i 
plankartan. Länsstyrelsen menar att kommunen behöver redovisa var riktvärdena 
klaras, var det behövs åtgärder samt hur eventuella åtgärder säkerställs på 
plankartan/med planbestämmelser. Länsstyrelsen efterfrågar också en redovisning 
av beräknade maximala ljudnivåer, då planbeskrivningen i dagsläget endast redovisar 
beräknade ekvivalenta ljudnivåer. 

Det framgår i planbeskrivningen att kommunen tagit stöd i förordningen (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Enligt Boverket kan kommunerna ha viss 
vägledning av de riktvärden som anges i förordningen vid prövning av ärenden som 
påbörjats före den 2 januari 2015. En samlad bedömning bör då göras utifrån den 
kunskap som är tillgänglig vid prövningen av det enskilda ärendet. Länsstyrelsen vill 
därför påpeka att om kommunen har för avsikt att använda förordningen som 
vägledande i det aktuella ärendet ska/bör det framgå i planhandlingarna hur man 
resonerat i frågan. 

Sammantaget konstaterar länsstyrelsen att kommunen inför granskningsskedet 
behöver förtydliga och utveckla sina resonemang och bedömningar kring 
bullersituationen för att visa att föreslagen markanvändning är lämplig. 

Markföroreningar 

Länsstyrelsen konstaterar att frågan om markföroreningar inte har utretts och 
redovisats tillfredsställande. Det framgår i planbeskrivningen att stora delar av 
området har använts av Trafikverket under bygget av Hallandsåstunneln. Bland annat 
har krossverksamhet av tunnelmassor förekommit inom området. Vidare framgår det 
att området därefter har återställts till vegetationsyta och klassificerats till MKM, 
mindre känslig markanvändning. Dessutom framgår av planbeskrivningen och en 
upplysning på plankartan att där till exempel bostäder avses uppföras kan det 
behövas göras fler provtagningar och eventuell bortschaktning av massor för att 
marken ska uppfylla klassificering KM, känslig markanvändning. Länsstyrelsen 
konstaterar att i princip samtliga delar av den kvartersmark som föreslås i planen 
omfattar känslig markanvändning. 

Länsstyrelsen påminner kommunen om att markens lämplighet ska vara fullständigt 
utredd under planprocessen. Utredningar som behövs för att bedöma lämpligheten 
får därför inte skjutas upp till det efter att planen antagits. Det ska av 
planhandlingarna och utredning framgå vilka eventuella markföroreningar som är 
aktuella inom området och vilka efterbehandlingar som krävs för att göra marken 
lämplig för ändamålet, vilket saknas. 

Det är kommunen som vid planläggningen ansvarar för att marken undersöks och 
bedöms. Om marken är förorenad, ska kommunen även bedöma om olika 
efterbehandlingsåtgärder som kan säkerställa att marken blir lämplig för det 
föreslagna ändamålet. Om marken visar sig vara förorenad, och en efterbehandling 
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kan göra marken lämplig, ska markens lämplighet säkerställas antingen innan planen 
antas eller genom villkorat bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 14§. 

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna måste kompletteras i enlighet med 
ovanstående inför nästa skede för att det ska vara möjligt att bedöma markens 
lämplighet för föreslagen användning. 

Risker – väg, farligt gods med mera 

Som framgår av planbeskrivningen sker transport av farligt gods dagligen på 
Hallandsvägen och Västkustbanan. Kommunen gör bedömningen att de riskanalyser 
från 2011 som gjorts för intilliggande detaljplaner bedöms som aktuella och relevanta 
även för det nya aktuella planförslaget. Länsstyrelsen konstaterar dock att dessa 
detaljplaner inte ger möjlighet till användningen bostäder, vilket nu gällande 
planförslag ger. Länsstyrelsen efterfrågar inför granskningen av detaljplanen ett mer 
utvecklat och motiverat resonemang till kommunens bedömning om riskfrågan är 
relevant för bostäder inom aktuellt planområde. 

Risk för skred 

I planbeskrivningen anges att planområdet ligger inom ett område med risk för skred. 
Länsstyrelsen har i sin handläggning av ärendet därför inhämtat synpunkter från 
Statens geotekniska institut (SGI). SGI:s yttrande bifogas för kännedom. Länsstyrelsen 
menar att kommunen i planhandlingarna behöver klarlägga stabiliteten för såväl 
befintliga förhållanden för såväl som planerade förhållanden för de förutsättningar 
som planen medger. Nedan anges ett antal punkter där länsstyrelsen menar att en 
bedömning/utredning saknas och där kompletteringar behövs inför 
granskningsskedet av detaljplanen för att visa att visa att marken är lämplig för 
föreslagen användning. 

• Stabilitetsbedömning av befintliga slänter ner mot ån 

• Stabilitetsbedömning av området för befintliga dammar 

• Stabiliteten för utfyllnad av mark behöver utredas/bedömas 

• En övergripande bedömning av erosionsförhållandena i Stensån utifrån ett värsta 
scenario kopplat till bebyggelsens förväntade livslängd, för att klargöra om 
stabilitetsförhållandena på sikt kan förändras och på så vis äventyra områdets 
stabilitet. (Underlag saknas sannolikt för att göra en mer detaljerad bedömning än 
så). 

• Stabilitetsbedömning kring Hemmeslövssjön saknas, särskilt inom området där 
befintlig kulle finns 

Vibrationsstörningar 

I länsstyrelsens granskningsyttrande till ÖP 2008 framför länsstyrelsen att när ny 
bebyggelse planeras invid järnvägen bör problematiken kring vibrationsstörningar 
utredas i detaljplaneskedet. Länsstyrelsen efterfrågar inför granskningen av 
detaljplanen kommunens bedömning i frågan. 

Länsstyrelsens rådgivning: 

Information om artskydd 

Artskydd 

Länsstyrelsen finner att artskyddsfrågan inte är tillräckligt behandlad i planen. 
Sökning i Artportalen ger träffar på bland annat backsvala, tornseglare, utter, större 
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vattensalamander, snok och vanlig åkergroda. Samtliga av dessa arter är fridlysta och 
skyddas genom artskyddsförordningen. 

Länsstyrelsen råder kommunen att genomföra en artinventering för att utröna vilka 
hotade samt skyddade växter och djur som finns i området och dess närhet. Samt 
vidare ta reda på och i kommande handlingar redogöra för hur arterna och dess 
livsmiljöer kan komma att påverkas av planens genomförande, hur påverkan i så fall 
ser ut, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika skada och om dispens från 
artskyddsförordningen krävs. 

Råd om planteknik kopplat till risk för översvämning 

Det framgår av planbeskrivningen att kommunens avsikt är att tillskapa 
dagvattenhantering inom naturmarken och att fördröjning av dagvatten är 
nödvändigt. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att införa 
egenskapsbestämmelser för dagvattenhantering på naturmark för att tydliggöra 
dessa intentioner på plankartan för att underlätta genomförandet av planen. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att planförslagets påverkan på berörda 
riksintressen, miljökvalitetsnormer för vatten, strandskydd samt hälsa och säkerhet 
enligt ovan inte är tillräckligt utrett. Länsstyrelsen kan i det här skedet därför inte 
utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan kompletteringar och 
förtydligande redovisning som visas på markens lämplighet. 

 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses.  

Riksintressen 

Riksintresse friluftsliv 3 kap. 6 § MB: 

Planbeskrivningen förtydligas med texten: Specifikt nämns bland annat att Stensån 
leder till den nyanlagda våtmarken Klarningen som erbjuder möjlighet till rekreation. 
Det finns inga planer på förändringar längs Stensån som negativt påverkar möjligheten 
att röra sig längs Stensån, från åns mynning vid havet, förbi och genom planområdet, 
och vidare österut till våtmarken Klarningen. Stor del av planområdet har under många 
år fungerat som ett upplagsområde och varit starkt påverkat av tunnelbygget genom 
Hallandsås. Sedan tunneln genom Hallandsås tagits i drift och upplagsområdet 
avvecklats har gångslingor både inom planområdet och på andra sträckor längs 
Stensån anlagts. Stensåns FVO (fiskevårdsområde) har beviljats medel för att förhöja 
värden längs ån. Dessa åtgärder i form av till exempel gallring av vegetation, bidrar till 
att tillgängliggöra Stensån för rekreation och till exempel vandring även i 
fortsättningen. Planförslagets syfte, i motsats till gällande detaljplan, är bland annat att 
befästa naturmark längs Stensån och i anslutning till Hemmeslövssjön. Planförslaget 
bedöms inte påverka riksintresset för friluftsliv negativt. 

Riksintresse naturvård 3 kap. 6 § MB: 

Planbeskrivningen förtydligas med texten: I värdeomdömet beskrivs att ”Stensån, 
inklusive den nedre delen av ån, är ett oreglerat vattendrag med ursprungliga stammar 
av lax och havsöring. Ån hyser alla svenska nejonögearter och groplöja.” En 
förutsättning för att riksintresse naturvård inte ska påverkas är att Stensån ska bevaras 
som oreglerat vattendrag med god vattenkvalitet till exempel genom kalkning och 
minskning av närsalter. Värdet kan påverkas negativt av bland annat bebyggelse, 
exploatering, utsläpp av avloppsvatten etcetera. Med anledning av att det i Stensån finns 
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ursprungliga stammar av lax och havsöring som har lekbottnar längre upp i ån är 
sambandet med havet  nödvändigt. 

Stensåns skyddsvärde ligger främst i dess miljö för fiskfauna, vilket bland annat innebär 
att fiske i Stensån är förbjudet. Vilket det även i fortsättningen kommer att vara.  

I utredningsarbete (angående ekosystemtjänster, geoteknik, skred, stabilitet, VA- & 
dagvatten) under planprocessen har kommunen fört dialog med bland annat 
Ekologigruppen, Afry, WSP, NSVA om vilka åtgärder som kan vidtas för att Stensån och 
riksintresse natur ej ska motverkas. 

Slänterna längs Stensåns västra del (som inte är omgrävd) är höga (upp till 5 m) samt  
branta (mer än 1:1,5) och beväxta av till största del av gräs, sly samt lövträd som till viss 
del hänger ut över Stensån. Sträckan saknar erosionsskydd bortsett från bron längst i 
väster. Den östra delen av Stensån har bearbetats nyligen i enlighet med dom från mark- 
och miljödomstolen vilket innebär att den omgrävda delen har erosionsskydd och flacka 
slänter. 

För den oomgrävda delen av Stensån kan olika erosionsskyddade åtgärder vidtas i form 
av såväl mjuka, kombinerade samt hårda erosionsskydd. Ett alternativ är sponter 
och/eller faskiner i kombination med exempelvis kokosmatta och vegetation. Ett annat 
alternativ är att anlägga ett tvåstegsdike med flacka slänter med kokosduk och 
vegetation. 

Under planprocessen har alternativet med ett så kallat tvåstegsdike studerats. Ett 
tvåstegdike är ett attraktivt alternativ ur ett långsiktigt perspektiv men kräver en 
omfattande projektering, en omprövning av regleringsföretaget och en märkbar om än 
kortsiktig påverkan på vegetationen längs Stensån. Ett tvåstegsdike är positivt både ur 
tillgänglighetsaspekt samt bidrar även till att förhindra erodering längs åkanter. Ett 
anläggande av tvåstegsdike kan med fördel ske på den södra respektive norra sidan vid 
två olika tillfällen med hänsyn till lax och havsöringens lekperiod för att på så sätt 
begränsa påverkan vid schakttillfället. Längs Stensån kommer träd att återplanteras. 
Träd längs Stensån bidrar till skugga för fiskliv. Lax och havsöring kommer även i 
fortsättningen att ha möjlighet till lekbottnar strax nedströms om planområdet, det vill 
säga väster om Kustvägen. Miljön längs Stensån kommer att vara intakt där. 

Fler alternativa erosionsskyddande åtgärder kommer att studeras mer i detalj i 
förprojektering. Vid valet av erosionsskydd kommer såväl naturvärden, ekonomiska 
aspekter, tillgänglighet samt funktioner i form av till exempel dagvattenhantering att 
sammanvägas. Vilken eller vilka åtgärder som blir aktuella bestäms i nära samråd med 
styrelsen för Stensåns regleringsföretag år 1917 när detaljplanen antagits. 

Åtgärder inom planområdet kommer att vidtas för att fördröja samt rena dagvatten 
innan det släpps vidare ut i Stensån. En utbyggnad i enlighet med planförslaget bedöms 
ej påverka miljökvalitetsnormer för vatten negativt. 

Sammanfattningsvis bedöms en tillfällig negativ inverkan av riksintresse natur i olika 
grad kunna ske. Åtgärder kommer att vidtas för att begränsa den tillfälliga påverkan av 
riksintresse natur. På sikt bedöms riksintresse natur ej att påverkas negativt eller lida 
någon påtaglig skada. 

Riksintresse totalförsvar 3 kap 9§ MB: 

Granskningsförslag kommer att sändas på remiss till Försvarsmakten. 

Riksintresse rörligt friluftsliv 4 kap. 1, 2 §§ MB samt riksintresse högexploaterad kust 4 
kap. 1 och 4 §§ MB: 
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Synpunkt mottagen. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

En VA-utredning har tagits fram av WSP, den 18 juni 2020, där bland annat 
beräkningar (med verktyget/programmet StormTac) av dagvattnets 
föroreningsinnehåll (före och efter) gjorts. 

Syftet med föroreningsberäkningarna var att uppskatta vilken påverkan förändringen i 
markanvändning har på dagvattnets innehåll av föroreningsmängder och -halter och 
jämföra dessa med riktvärdena för dagvatten i Båstad. Dessutom bedöms dagvattnets 
inverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) i mottagande recipient. 

För befintlig markanvändning har schablonhalter för ängsmark använts. För planerad 
bebyggelse har schablonhalter för väg, parkering, ängsmark, tak, grus, skolområde, 
centrumverksamhet, centrumverksamhet mer förorenat, bensinstation (planerad öster 
om Inre Kustvägen, dvs utanför nu aktuell detaljplan) och asfaltsyta använts. Storleken 
hos respektive område för nuläget samt enligt plan har uppskattats utifrån nuvarande 
markanvändning och skiss över planerad bebyggelse. 

Utredningen visar att utan rening av dagvattnet ökar halten av ämnen i dagvattnet från 
planområdet (inkl området öster om Inre Kustvägen) på årsbasis. Ökningen är en 
naturlig konsekvens av att tidigare ängsmark med låg avrinning och belastning av 
föroreningar ersätts av hårdgjord mark i form av väg, skolområde m.m. vilket leder till 
både ökad mängd föroreningar i dagvattnet per liter och fler liter som avrinner.   

Det går att fördröja dagvattnet och rena det från föroreningarna som uppstår inom 
planområdet nära källan om ”tröga system” väljs. Med tröga system menas generellt 
öppna fördröjningslösningar i flera steg och med längre uppehållstid som bidrar till en 
mer omfattande fördröjning och rening av dagvattnet. 

Enligt VISS framgår att klassificeringen av näringsämnen är god eftersom fosfor- och 
kvävehalterna är stabila. Klassificeringen av Stensån i VISS är dock måttlig, vilket beror 
på att stora delar av växter och djurs naturliga livsmiljöer har försvunnit på grund av 
mänskliga verksamheter såsom grävning, rensning och markavvattning.  

I VA-utredning, daterad den 18 juni 2020 konstateras att samtliga halter efter rening är 
lägre än riktvärdena för dagvatten i Båstad. Beräknad framtida halt av kväve och fosfor 
är dock något högre än beräknade halter för nuläget, men det finns en marginal 
avseende klassgränsen mellan måttlig och god i VattenInformationsSystem för Sverige 
(VISS). Det bedöms därför att aktuellt förslag till detaljplan inte äventyrar 
klassificeringen god avseende näringsämnen.   

Om man jämför framtida beräknade halter i dagvattnet efter rening är de i stort de 
samma som i nuläget. Det som sticker ut är dock halten av kvicksilver som beräknas 
vara 5-6 gånger högre i framtiden än i nuläget. Bakgrunden till detta är att 
ingångsvärdena i StormTac baseras på schablonhalter för olika markanvändningar som 
utgår ifrån uppmätta data från olika fallstudier i olika länder och platser. 
Ingångsvärdena bygger på historiska data och delvis på fallstudier med material som 
inte är godkända i Sverige och som därmed inte används i nya material. Exempelvis har 
kvicksilver, kadmium och bly varit förbjudet att använda i material sedan många år i 
Sverige och ingår sannolikt inte i något av de material som kommer att användas vid 
exploateringen av området. Slutsatsen är därför att halten av kvicksilver inte kommer 
att vara högre i framtiden än vad den är idag. 

Sammanfattningsvis kommer en utbyggnad i enlighet med planförslag ej att påverka 
miljökvalitetsnormer för vatten negativt. 
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Planbeskrivningen kompletteras med texten: 

”En VA-utredning har tagits fram av WSP, 2020-06-18, där bland annat beräkningar 
(med verktyget/programmet StormTac) av dagvattnets föroreningsinnehåll (före och 
efter) gjorts. 

Syftet med föroreningsberäkningarna var att uppskatta vilken påverkan förändringen i 
markanvändning har på dagvattnets innehåll av föroreningsmängder och -halter och 
jämföra dessa med riktvärdena för dagvatten i Båstad. Dessutom bedöms dagvattnets 
inverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) i mottagande recipient. 

I VA-utredning, daterad den 18 juni 2020 konstateras att samtliga halter efter rening är 
lägre än riktvärdena för dagvatten i Båstad. Beräknad framtida halt av kväve och fosfor 
är dock något högre än beräknade halter för nuläget, men det finns en marginal 
avseende klassgränsen mellan måttlig och god i VattenInformationsSystem för Sverige 
(VISS). Det bedöms därför att aktuellt förslag till detaljplan inte äventyrar 
klassificeringen god avseende näringsämnen.   

Om man jämför framtida beräknade halter i dagvattnet efter rening är de i stort de 
samma som i nuläget. Det som sticker ut är dock halten av kvicksilver som beräknas 
vara 5-6 gånger högre i framtiden än i nuläget. Bakgrunden till detta är att 
ingångsvärdena i StormTac baseras på schablonhalter för olika markanvändningar som 
utgår ifrån uppmätta data från olika fallstudier i olika länder och platser. 
Ingångsvärdena bygger på historiska data och delvis på fallstudier med material som 
inte är godkända i Sverige och som därmed inte används i nya material. Exempelvis har 
kvicksilver, kadmium och bly varit förbjudet att använda i material sedan många år i 
Sverige och ingår sannolikt inte i något av de material som kommer att användas vid 
exploateringen av området. Slutsatsen är därför att halten av kvicksilver inte kommer 
att vara högre i framtiden än vad den är idag.” 

Strandskydd: 

Under planprocessen har frågan om strandskydd diskuterats. I samband med detta har 
kommunen uppmärksammats om att Båstads kommun omfattas av Länsstyrelsens 
beslut (den 7 juni 2002) där strandskyddsområden fastställts och särskilt pekats ut i 
karta. I beslutet anges att ”Områden, som angivits som strandskyddsområde på de 
kartor, som hör till detta beslut, omfattas av strandskyddsförordnande. För områden, 
som inte angivits som strandskyddsområde på nämnda kartor, gäller ej förordnande om 
strandskydd.” Detta innebär att den del av Stensån som omfattas av detaljplanen inte är 
behäftat med något strandskydd. Om strandskydd saknas kan det heller inte återinträda 
när ny detaljplan tags fram. (Se även Utlåtande strandskydd Båstad Hemmeslöv 5:9, 
Svefa daterat 7 april 2022). Stensån, i den aktuella sträckning, var strandskyddad i 
1975-års beslut. Detta hävdes öster om Kustvägen med beslutet 2002 och beror inte på 
områdets tidigare planläggning 1994. 

Båstads kommun har ändå arbetat med intresseavvägningar och strandskyddets 
intention i förslag till detaljplan. En brett område längs med Stensån kommer att 
tillgängliggöras för allmänheten och befintliga naturvärden tillvaratas i kommande 
process. 

Under planprocessen har dialog skett mellan kommun, Ekologigruppen, WSP och Afry i 
samband med framtagande av utredningar gällande ekosystemtjänster, geoteknik, 
skred, stabilitet samt VA och dagvattenhantering. Området längs vardera sida om 
Stensån är idag otillgängligt då det är igenvuxet och det är höga och branta åkanter 
förutom längs den östra delen av Stensån som är omgrävd. Vid en utbyggnad enligt 
planförslag planeras ett så kallat tvåstegsdike längs Stensån. Denna åtgärd kommer att 
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innebära att vegetation kommer att behövas tas bort och schakt kommer att ske. Dock 
kommer vegetation att återplanteras. Plantering av ny vegetation i kombination med 
flackare slänter längs ån minska risk för erodering och skred. Inom naturmarken 
planeras även grunda skålformade dagvattendammar samt gångslingor. (VA-utredning  
daterad den 18 juni 2020) säkerställer att funktioner såsom tvåstegsdike, 
dagvattendammar i kombination med gångslingor inryms inom naturmarken.) 
Sammantaget innebär dessa åtgärder att allmänhetens tillgänglighet till området längs 
ån tillgodoses och att hänsyn till naturvärden tas. Den 40-50 meter breda remsan 
naturmark längs Stensåns södra respektive norra sida innebär att en zon om cirka 100 
meter skapas.  

För att koppla samman grönstråk längs Stensån med Natura 2000-området på 
Hallandsås  säkerställs ett grönstråk utmed planområdets västra del. 

Bedömning har gjorts att det planförslag som nu föreligger innebär och möjliggör att 
naturvärden i största mån bevaras. 

Slutsatsen av de bedömningar som gjorts är att det i dagsläget inte finns något 
lämpligare kommunalägt markområde att genomföra liknande satsning på i Båstad. 
Gällande den allemansrättsliga tillgången till området kan förtydligas att  naturmark 
fastställs (40-50 m på vardera sida om Stensån samt i anslutning till Hemmeslövssjön 
med koppling till Hallandsås i söder och Klarningen i öster) i detaljplanen för att just 
säkerställa goda möjligheter till allmännyttig rekreation. Den totala bredden på 
naturmark inkl vattenstråk blir därmed cirka 100 meter. Möjlighet för förskola och 
skola att nyttja naturområdet (utöver skolgård)  finns också. Allmänhetens tillgång till 
området närmast vattnet har säkerställts genom regleringen NATUR. Behovet av att 
skapa planmässiga förutsättningar för allmänna intressen såsom t.ex. skola/förskola, 
vård, centrumverksamhet, bostäder (dvs funktioner som tillsammans bidrar till en 
blandstad) i Båstad är mycket stort. Planförslaget möjliggör en i sig en naturlig 
utveckling och sammanlänkning av Båstad centrum och det nya stationsläget i Båstad 
(Hemmeslöv). 

Planbeskrivningen justeras under rubriken Strandskydd med redogörelse om 
Länsstyrelsen beslut (den 7 juni 2002) där strandskyddsområden anges (inkl karta). 

Plankarta revideras bland annat genom att NATUR norr om och längs Stensån utökas  
till mellan 40-50  m. För att koppla samman naturområde i anslutning till Stensån och 
Natura 2000-området inom Hallandsås söder om planområdet säkerställs ett grönstråk 
längs planområdets västra del.  Café (C1) tas bort norr om Stensån. 

En 4 meter bred prickmarksremsa inom B - Bostäder söder om Stensån anges mot norr 
(det vill säga i gräns mot naturmark längs Stensån). 

Hälsa och säkerhet – buller, markföroreningar och risker 

Buller: 

En trafikbullerutredning (Efterklang, daterad den 21 januari 2020) har utförts för 
planerat bostadsområde Petersberg i Båstad kommun. Bostäderna planeras vid 
fastigheten Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) med flera. Närliggande bullerkällor är 
Hallandsvägen, Inre Kustvägen och spårväg Västkustbanan. Inga specifika 
bestämmelser finns i detaljplan om krav på buller varför  förordning 2015:216 för 
trafikbuller blir vägledande. Boverket har skrivit att kommuner kan ta vägledning i 
förordningen även för detaljplaner som påbörjats före den 2 januari 2015 vilket även 
beskrivs i  planbeskrivningen.  

Trafikbullerutredningen konstaterar sammanfattningsvis: 
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Planerade byggnader utsätts för bullernivåer från vägtrafik. (Prognosår 2040 för både 
tåg- och vägtrafik med trafikverkets uppräkningstal EVA, vilka är faktorn 1,43 för 
personbil respektive 1,64 för tung trafik. Ökningen för prognos är hög och innefattar 
den ökade mängden trafik som planerade bostäder genererar med marginal.) Värst 
utsatta fasader får upp mot 64 dBA ekvivalent ljudnivå från trafikbuller. Merparten av 
bostadsbyggnaderna får dock under 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Med 
planerade genomgående planlösningar innehåller samtliga lägenheter riktvärdet. Även 
små lägenheter som är 35 m2 eller mindre innehåller riktvärdet även om de är 
enkelsidiga.  

En gemensam uteplats kan anordnas på bostadsgård där 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 
70 dBA maximal ljudnivå innehålls. Vid alternativ där man hellre önskar göra balkonger 
så bör dessa utföras med tätt räcke och absorbent i innertak där ekvivalent ljudnivå vid 
fasad är 54 dBA eller lägre.  

För planerad skola bör ytor för lek, vila och pedagogisk verksamhet planeras norr om 
planerad skolbyggnad. Söder om planerad skolbyggnad bör idrottsplaner och övrig yta 
placeras. Detta för att innehålla Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård. 
Vid önskemål att placera skolgårdens ytor fritt behövs ljudnivån dämpas 3 dB söder om 
skolbyggnaden. Förslag på bullerdämpande åtgärder beskrivs i rapporten.  

Byggnader närmast Hallandsvägen skärmar av bakomliggande byggnader från buller 
men behövs inte för att bakomliggande byggnader ska klara riktvärden enligt 
förordningen för trafikbuller. Två olika alternativ undersöks för bullerutredningen. Ett 
alternativ med endast bostäder och ett alternativ med skola och idrottshall i den norra 
delen. 

Sammanfattningsvis bedöms markanvändning i enlighet med planförslag lämpligt ur 
bullerhänseende då Naturvårdsverkets riktvärden är möjliga att uppfylla. 

Planbeskrivningen kompletteras med en redovisning av utförd trafikbullerutredning, 
den 21 januari 2020) med text och bilder (ekvivalenta och maximala ljudnivåer). 

Markföroreningar 

Inom aktuellt undersökningsområde har flertalet undersökningar och riskbedömningar 
utförts sedan 2014. De föroreningar som påträffats i dessa undersökningar är främst 
tungmetaller, petroleumkolväten och akrylamid. Dock endast i låga halter vilket har 
medfört att inga tidigare saneringar har utförts då tidigare gällande åtgärdsmål har 
varit att använda området som vegetationsyta = mindre känslig markanvändning, 
MKM. 

En kompletterande miljöteknisk markundersökning har utförts av Afry, den 13 oktober 
2020. Syftet med den miljötekniska markundersökningen var att utreda 
föroreningssituationen i jord och grundvatten inom fastigheten inför förändrad 
markanvändning, bedöma om jord och grundvatten kommer att kräva särskild 
hantering samt bedöma eventuellt behov av ytterligare åtgärder inom fastigheten.  

Nu föreliggande undersökning har innefattat provtagning av jord i totalt 16 
provpunkter. Totalt uttogs 44 jordprover från dessa provpunkter varav 38 av dem 
skickades in för analys till laboratorium med ackreditering för valda analyspaket. I tre 
av provpunkterna där skruvprovtagning genomfördes installerades även 
grundvattenrör. Totalt skickades 2 grundvattenprover (ett rör var torrt) in för analys av 
laboratorium med ackreditering för valda analyspaket.  

I samtliga undersökningspunkter återfanns fyllnadsmaterial (med inslag av 
antropogent material såsom tegel, betongrester mm) till ett varierande djup av mellan 
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0,8 och 3,0 meter under markyta (m.u.my) med en medelmäktighet på ca 1,7 m. 
Underlagrande, bedömt naturligt avsatta, jordarter bestod främst av silt och finsand. I 
området närmast Stensån påträffades även ett lager med gyttja eller gyttjelikt material.  

Föroreningsnivån inom aktuellt undersökningsområde bedöms utifrån nu genomförd 
miljöteknisk markundersökning som förhållandevis låg. Endast metaller har påträffats 
överskridande riktvärdet för känslig markanvändning, KM, i två provpunkter, se 
följande bild. Vad gäller föroreningssituationen i grundvatten så noterades endast lätt 
förhöjda halter av metallerna arsenik, nickel och krom. Dock inget avvikande sett till 
vad som kan förväntas i ett tätbebyggt område.  

 

Utdrag ur Miljöteknisk markundersökning – provpunkter, 2020-10-13 

Noterbart är att kommande markarbeten inom fastigheten är att betrakta som 
anmälningspliktig verksamhet, eftersom föroreningshalter över KM har påträffats, 
enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899. En 
anmälan skall göras till myndigheten i god tid, minst sex veckor, innan planerad 
schaktstart. 

Afry har även gjort en översiktlig riskbedömning samt tagit fram åtgärdsförslag 
(Petersberg – översiktlig riskbedömning inkl åtgärdsförslag inom fastigheten 
Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2), Båstad kommun, den 22 december 2020): 

Markytan inom området avses att höjas med upp till cirka 1 m. Detta innebär att boende 
och besökande på föreliggande fastighet kommer ha än mindre kontakt med nu 
påträffad förorening. Naturvårdsverkets riktvärdesmodell är inställd på ett 
föroreningsdjup på 0,35 meter under markytan och skulle det fyllas på med mer 
jordmassor ovan på befintlig markyta kommer risken för att exponeras för nu påträffad 
förorening att minska ytterligare. Ovanstående åtgärdsförslag kan ses som en 
inkapsling av befintliga föroreningar.  

Skulle marken inte höjas behöver markarbeten sannolikt ändå utföras vilket gör att nu 
påträffade föroreningar med största sannolikhet kommer schaktas bort av tekniska 
skäl. Här blir föreslagen åtgärd så kallad schaktsanering i samband med teknisk schakt. 
Noterbart är att detta inte betraktas som en så kallad miljöschakt (schakt utöver 
planerad teknisk schakt). Det kan även bli aktuellt att skifta ur massor på grund av 
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geotekniska skäl = stabilitetsproblematik, vilket kan komma att korrelera med kända 
punktföroreningar som då tas om hand i samband med denna typ av markarbeten. 

Avslutningsvis formulerar Afry följande slutsats: 

”Vid beräkning av representativa halter, medel- och medianhalt liksom UCLM95, är nu 
påträffade föroreningar (metaller och tunga alifater) väl under gällande riktvärden. 
Detta innebär att det inte föreligger någon risk för människa och miljö och AFRY 
bedömer, utifrån dagens information, att det inte är hållbart att utföra en 
punktsanering kring nu påträffade föroreningar med halter över riktvärdet för KM. Det 
är inte hållbart varken ur ett miljömässigt eller ekonomiskt perspektiv. Därför 
rekommenderar AFRY, utifrån nu kända uppgifter, att man fyller ut området som 
planerat vilket även kommer medföra en minskad exponering av kända föroreningar.” 

Sammanfattningsvis bedöms marken lämplig för föreslagen användning i enlighet med 
planförslag. 

Planbeskrivning kompletteras med information om genomförd miljöteknisk 
markundersökning inkl riskbedömning och åtgärdsförslag samt slutsats. 

Risker – väg farligt gods m.m. 

Sweco Systems AB har tagit fram en Riskanalys ”Hemmeslöv 6:2 – Riskanalys med 
avseende på transport av farligt gods på väg 115”, daterad 20 januari 2020. 

Där konstaterar de att aktuellt område är beläget i Båstads kommun på fastigheten 
Hemmeslöv 6:2 samt att området idag är obebyggt och ligger intill en 
primärtransportled för transporter med farligt gods då planområdet avgränsas i söder 
av Hallandsvägen (väg 115).   

Västkustbanan, som också är klassificerad som farligt godsled, är belägen drygt 150 
meter öster om planområdet. Individrisken orsakad av järnväg är dock acceptabel och 
att betrakta som låg med anledning av att planerad bebyggelse kommer att vara 
belägen minst 150 meter från spår. (Se även ”Detaljerad riskanalys med avseende på 
risker med farligt gods på järnväg, 2011-10-10, Vectura”). 

I riskutredningen (daterad 20 januari 2020) bedömer Sweco Systems AB att 
individrisken för aktuellt område ligger inom ALARP-området (As Low As Reasonably 
Practicable) för de första 25 metrarna närmst från vägkant, därefter ligger risknivån på 
acceptabla nivåer. Samhällsrisken ligger även den inom ALARP-området och når som 
högst mitten av ALARP-området.  

(Acceptanskriterierna presenteras i form av ett intervall, vilket vanligen kallas för 
ALARP-området). Risker som överstiger ALARP-området är för stora och åtgärder 
måste vidtas. Risker inom ALARP-området ska reduceras så långt det är praktiskt 
möjligt och ekonomiskt försvarbart. Risker understigande ALARP-området bedöms utan 
vidare åtgärder som acceptabla.) 

Vidare framför Sweco att eftersom både individ- och samhällsrisken befinner sig inom 
ALARP-området ska åtgärder som är ekonomiskt försvarbara och praktiskt 
genomförbara vidtas.  

Sammanfattningsvis föreslår Sweco att följande riskreducerande åtgärder vidtas: 

 Beakta dispositionen av byggnaderna och byggnadernas placering inom 25 
meter från Hallandsvägen (väg 115) ur ett riskperspektiv. 

 Placera friskluftsintagen på ett fördelaktigt sätt för att bland annat begränsa 
brandrökspridning in i byggnaden. 
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 Byggnader, eller byggnadsdelar, inom 25 meter från Hallandsvägen (väg 115) 
ska utföras med fasader av obrännbart material. 

 Undersök möjligheterna att sänka hastigheten på Hallandsvägen (väg 115) 
förbi det aktuella området. 

 Säkerställ att diket mellan Hallandsvägen (väg 115) och det aktuella området 
blir kvar och att det även framgent underhålls. 

Om ovanstående rekommenderade riskreducerande åtgärder implementeras och 
beaktas under den fortsatta projekteringen har bedömningen varit att risknivå, enligt 
ALARP-principen, bedömts vara acceptabel.  

Riskreducerande åtgärder säkerställs genom att plankartan kompletteras med 
planbestämmelse avseende friskluftsintag (f11), fasad- och byggnadsmaterial (f10). Dike 
längs Hallandsvägen är säkerställt inom PARK längs Hallandsvägen. 

Dialog pågår med Trafikverket angående sänkning av hastighet på Hallandsvägen. 

Samråd kring justerad sträckning av farligt godsled pågår mellan kommun och 
länsstyrelsen. Eventuellt kommer farligt godsled att sluta vid befintlig cirkulationsplats i 
öst. 

Planbeskrivning och plankarta kompletteras med info om riskutredning samt 
planbestämmelser enligt ovan. 

Risk för skred 

2018 utredde Sigma översiktligt skred och stabilitetsförhållanden inom planområdet i 
vilket beskrevs i rapporten ”Geoteknisk PM samt Markteknisk undersökningsrapport, 
Hemmeslöv 6:2, m.fl, Petersberg i Båstad. Sammanfattningsvis rekommenderades ett 
skyddsavstånd på 25 meter för byggnader längs Stensåns vardera sida. I rapporten 
bedömdes att planerade dagvattendammar uppfyller nödvändiga stabilitetskrav.  

Den översiktliga utredningen kom efter dialog med LST att fördjupas ytterligare. Afry 
fick i uppdrag att ta fram en mer detaljerad stabilitets- och skredutredning ”Geoteknisk 
utredning/stabilitetsutredning för detaljplan, Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 m.fl. 
Petersberg, i Hemmeslöv” daterad den 16 oktober 2020. I uppdraget ingick även en så 
kallad erosionskartering. Den detaljerade stabilitetsutredningen visar att 
stabilitetsförhållandena inom planområdet lokalt närmast Stensån i väst inte uppnår 
gällande krav för denna typ av markanvändning och utredningsnivå. Totalstabiliteten 
för området bedöms dock som tillfredställande. (I undersökningsområdet ingick även 
befintliga kullar norr om Stensån, vallar samt slänter mot Hemmeslövssjön påverkar 
förutsättningarna att bebygga området i enlighet med förslag till detaljplan.) 
Totalstabiliteten avser glidytor som inte endast berör slänter ner mot Stensån, utan 
även planerad bebyggelse och uppfyllnader. 

Erosionsförhållandena i kombination med de branta slänterna längs den del av Stensån 
som ej är omgrävd har i dagsläget en påverkan på lokalstabiliteten i området närmast 
ån. Området med otillräcklig stabilitet sträcker sig ca 15 meter från centrum Stensån på 
bägge sidor (där Stensån EJ är omgrävd). 

Upprättat planförslag medför generellt inte risk för skred eller skadliga sättningar med 
avseende på last från tänkt byggnation, byte av massor och/eller uppfyllnad av området 
till +8 under huskroppar. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2022-04-19 
 

  

 

15 (42) 
 

Uppfyllnader inom området närmast Stensåns har negativ inverkan lokalstabiliteten. 
Det gäller främst uppfyllnader närmast ån, cirka 30 m från centrum Stensån som 
påverkar lokalstabiliteten.  

Inom planområdet föreslås olika användningsområden till exempel gata, park och 
natur. Markanvändningen påverkar dock inte val av rekommenderad säkerhetsfaktor 
för stabilitetsbrott. För att bedöma om marken är lämplig eller inte enligt PBL ska man 
visa att slänten utan eller med åtgärd har en tillräcklig totalsäkerhet mot 
stabilitetsbrott.  

Vid utbyggnad av området behöver åtgärder utföras för att förbättra lokalstabiliteten 
närmast Stensån på den västra sträckan av ån som inte är omgrävd. Genom exempelvis 
anlägga ett tvåstegsdike med flackare slänter samt erosionsskydd bedöms 
tillfredställande stabilitet uppnås. Åtgärderna bedöms som långsiktigt hållbara med 
avseende på bebyggelsens förväntade livslängd. Stabilitetshöjande åtgärder bedöms 
nödvändiga för det aktuella planförslaget.  

Jordprofilen bedöms överst vara sättningsbenägen då det förekommer organisk jord 
samt kohesionsjord. Områden som ska bebyggas och/eller fyllas upp bör kontrolleras för 
att säkerställa att eventuella organiska och otjänliga massor schaktas ur. 
Kompletterande geoteknik rekommenderas där framtida byggnader och vägar planeras. 

Planbeskrivningen kompletteras bland annat under rubriken ”Stabilitet och skredrisk” 
med ovanstående text. 

Vibrationsstörningar 

För att säkerställa goda miljöförhållanden i bostäder och lokaler tillämpas de 
riktvärden för vibrationer som gäller för nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur 
för tillkommande bebyggelse. Enligt dessa riktlinjer ska 0,4 mm/s vägd RMS (Root-
Mean-Square) klaras i utrymmen där människor stadigvarande vistas. 

Utredning angående vibrationer har gjorts för fastigheten Hemmeslöv 5:60 som är 
belägen mellan Inre kustvägen och Västkustbanan strax nordost om planområdet. 
Uppmätta värden var långt under rekommenderat riktvärde om 0,4 mm/s vägd RMS.  

Med anledning av att nu aktuellt planområde är beläget längre ifrån bland annat 
Västkustbanan än fastigheten Hemmeslöv 5:60 bedöms inte någon risk för 
vibrationsstörningar föreligga. 

Planbeskrivning kompletteras med ovanstående text. Plankartan kompletteras under 
rubriken ”Upplysningar”. 

Information om artskydd 

Ekologigruppen har utfört en artskyddsutredning, daterad den 29 oktober 2021. Med 
anledning av resultat från Ekologigruppens artinventering har en påverkansbedömning 
utförts och förslag till anpassningar och hänsyn tagits fram. Ekologigruppen har även 
studerat om dispens från artskyddsförordningen är nödvändig eller ej. 

Nedan redovisas de åtta delområden som inventeringen delats upp i. 
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Ekologigruppen konstaterar i sin rapport att den östra delen av området samt området 
närmst Stensån kommer även fortsättningsvis att utgöras av naturmark (delområden 2, 
6, 7, 8 och 9) varför arter med förekomst här sannolikt inte kommer att påverkas 
negativt. 

Störst påverkan kommer sannolikt att ske under byggtiden och utgöras av buller. Även 
under inventeringens gång (vår-sommar 2021) har det varit hög aktivitet med 
grävmaskiner ca 50 meter från den östra delen av inventeringsområdet (söder om). 
Stundtals har det varit så hög ljudnivå att det var svårt att urskilja och identifiera 
sjungande fågel. 

Det i särklass artrikaste delområdet och även det delområdet som hyser flest rödlistade 
arter är Hemmeslövssjön och dess strandzoner (delområde 8).  

Förslag till anpassningar & rekommenderad hänsyn:  

Arter och hänsyn  

Större vattensalamander: 

Större vattensalamander (samt mindre vattensalamander) har vid fältbesöken noterats 
som lekande i dammen i delområde 7 samt på väg ner i Hemmeslövssjön i delområde 8. 
Den lämpligaste livsmiljön bedöms utgöras av närområdet till dammen och 
Hemmeslövssjön (dvs delområden 2, 6, 7 och 8). I väster avgränsar en barriär i form av 
ett djupt skuret dike till stora delar delområde 6 från delområde 4 varför det sannolikt 
endast i begränsad utsträckning rör sig djur in i delområde 4. 

Bedömningen är att dispens från artskyddsförordningen inte är nödvändig då artens 
huvudsakliga livsmiljö ligger inom områden som även fortsättningsvis kommer att 
utgöras av naturmark och lämnas orört. 
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Gröngöling:  

Gröngöling har noterats i delområde 1 vid ett par tillfällen. Arten har ett starkt fäste på 
Hallandsås sluttningar (naturreservat med ädellövskog) samt kring stenbrottet 200-400 
meter åt sydväst där den noterades som häckande 2021. Inventeringsområdet är därför 
en naturlig del av dess födosöksmiljö även om biotopkvaliteterna inte är speciellt 
lämpliga. 

Bedömningen är att dispens från artskyddsförordningen inte är nödvändig då 
inventeringsområdet inte hyser några lämpliga biotopkvalitéer för arten och det finns 
stora sammanhängande (och betydligt lämpligare) livsmiljöer på Hallandsås. 

 Ärtsångare (NT):  

Sjungande ärtsångare har vid ett flertal tillfällen noterats i östra delen av delområde 2. 

Bedömningen är att dispens från artskyddsförordningen inte är nödvändig då arten 
noterats i delområden som även fortsättningsvis ska utgöras av naturmark och lämnas 
orört. 

 Kungsfiskare (VU): 

Kungsfiskare har rapporterats på Artportalen både från Hemmeslövssjön och längs 
Stensån. 

Bedömningen är att dispens från artskyddsförordningen inte är nödvändig då arten 
noterats i delområden som även fortsättningsvis ska utgöras av naturmark och lämnas 
orört. 

Duvhök, backsvala, röd glada, fiskmås, tornseglare, trana: 

Dessa arter har noterats som förbiflygande eller födosökande i luftrummet långt 
ovanför planområdet. De nyttjar inte området som primär livsmiljö eller häckningsmiljö 
och bedöms inte påverkas av planerna. 

Bedömningen är att dispens från artskyddsförordningen inte är nödvändig då dessa 
arter inte nyttjar området som livsmiljö. 

Övriga fåglar (allmänna, ej rödlistade eller prioriterade arter) med bekräftad förekomst 
i området:  

För att undvika att oavsiktligt förstöra bebodda bon och avdöda fåglar bör 
anläggningsarbetet inledas och genomföras i mesta möjliga mån utanför häckningstid 
(mars-augusti). 

Bedömningen är att dispens från artskyddsförordningen inte är nödvändig om 
ovanstående hänsyn tas. 

Kopparödla och skogsödla: 

Dessa två arter noterades  i delområde 5, sannolikt förekommer de även i delar av 
delområde 4. Området utgör en lämplig livsmiljö och det finns en risk att lokala 
populationer kan komma att påverkas av planerna. 

Bedömningen är att dispens från artskyddsförordningen är nödvändig. 

Skyddade arter vid Hemmeslövssjön  

Hemmeslövssjön (delområde 8) bör visas stor hänsyn med sin artrikedom på både 
allmänna och rödlistade/skyddade arter. Sjön ligger dock relativt avskilt från områden 
som planeras för bebyggelse och infrastruktur och störningen under anläggningstiden 
och efter färdigställande kan därför antas bli liten. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2022-04-19 
 

  

 

18 (42) 
 

Bedömningen är att dispens från artskyddsförordningen inte är nödvändig för arter som 
noterats vid Hemmeslövssjön eftersom sjön ligger avskilt från det tänkta arbetsområdet. 

Övriga arter  

Prioriterade arter fåglar som inte kunnat föras till specifika delområden på grund av 
rapportering via Artportalen till fågellokal ”Petersberg” (utan vidare information) är 
gulsparv, hämpling, spillkråka och svartvit flugsnappare. Dessa arter har inte noterats 
under fältinventeringen 2021. 

Bedömningen är att dispens från artskyddsförordningen inte är nödvändig eftersom 
arternas förekomst i inventeringsområdet ej har kunnat bekräftas.  

Då kommunen avser att följa ovanstående rekommendationer kommer en ansökan om 
dispens från artskyddsförordningen för kopparödla och skogsödla att sökas. 

Planerade kompensationsåtgärder  

Kopparödla och skogsödla: 

Miljön där dessa har observerats utgörs bland annat av sydvända sandiga slänter i små 
brynmiljöer (delområde 5). Sådana miljöer kan återskapas på andra platser inom 
planområdet, exempelvis i den västra delen av delområde 6 (som ska bevaras som 
naturmark). En plan för genomförande och skötsel avses tas fram. Denna typ av 
åtgärder gynnar sannolikt ett brett spektrum av arter och  bedöms höja delområdets 
naturvärde.  

Övrigt hänsynstagande 

Nedan anges Ekologigruppens förslag till mer generella åtgärder för att minimera 
planens påverkan på miljöer som är viktiga för skyddade arter som noterats inom 
planområdet:   

- Ta stor hänsyn till området kring Hemmeslövssjön vid planeringen.  

- Skydda naturmarken från markslitage genom kanalisering på stigar.  

- Undvik kraftig belysning i anslutning till naturmark så långt det är möjligt.  

- Tillse att spridningsvägar fungerar och att tillräcklig yta naturmark finns kvar 
så att långsiktiga förutsättningar finns för bibehållande av biologisk mångfald.    

- Anslutningsvägar och andra ytor bör planeras så att intrång i naturmark som 
ska vara kvar i området minimeras.   

- Undvik i mesta möjliga mån att genomföra åtgärder i området kring 
Hemmeslövssjön under mars-augusti.  

- Nedtagna större trädstammar bör företrädesvis sparas i området.   

- Skydda naturliga gräsmarker slitage från tunga maskiner under 
anläggningstiden.  

Kommunen avser beakta och följa ovanstående råd vid ett genomförande av 
detaljplanen. 

Kommunen kommer att ansökan om dispens från artskyddsförordningen för kopparödla 
och skogsödla. Ansökan till länsstyrelsen sker under 2022 och hanteras i en separat 
process parallellt med detaljplaneprocess. 

Planbeskrivningen kompletteras under rubrik ”Artinventering” med text och 
resonemang enligt ovan. 
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Råd om planteknik kopplat till risk för översvämning 

Plankartan kompletteras med planbestämmelse om att fördröjningsmagasin för 
dagvatten får anläggas inom NATUR. 

 

Lantmäterietmyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig 
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. 

Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställningar: 

Plankarta 

Beteckningar inom kvartersmark; Beteckningen för parkering bör väl beskrivas med 
brun färg då parkering ska vara beläget inom centrumkvarter? 

u-områden återfinns inte i kartan. 

Varför inte ange med "g" de ytor som kan ge plats åt gemensamhetsanläggningar? 

Utfartsförbud i planområdesgräns? 

Planbeskrivning 

Sida 61, Berörda fastigheter; "Båstad Hemmeslöv 5:7, markerad med grön färg", är 
mycket svårtolkad på bilden. Dessutom saknas ett litet område av 5:7 i planområdets 
sydvästra hörn. 

Hemmeslöv 5:10 synes vara felaktigt beskriven. Det verkar som hänvisningen är till 
fel sida. 

Ekonomi 

Det bör även anges att kommunen även ska stå för kostnaden gällande 
anläggningsförrättning som krävs för omprövning/upphävande av befintlig 
gemensamhetsanläggning. Om inte kommunen åtar sig kostnaden är det Lantmäteriet 
som beslutar om fördelning av förrättningskostnad. 

Lantmäterimyndigheten ser ett stort värde i att genomförandefrågorna redovisas på 
ett tydligt sätt i planhandlingarna så att berörda fastighetsägare förstår vilka åtgärder 
(lantmäteriförrättningar m.m.) som kommer att bli nödvändiga och vem som kommer 
att stå för olika slag av kostnader (framtida underhåll av gemensamma anläggningar, 
marklösen, förrättningskostnader med mera). Arbetsprocessen blir inte rationell om 
berörda fastighetsägare inte kunnat läsa ut dessa uppgifter under planprocessen. 
Följden blir då i stället att dessa frågor måste behandlas på nytt i efterföljande 
lantmäteriförrättningar vilket också leder till längre genomförandetider. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses. 

Plankarta 

Färgsättning i bestämmelseförteckningen följer Boverkets riktlinjer om att endast den 
huvudsakliga användningen ska ha färg och underordnade användningar ofärgade. 

u-område på plankarta är beläget längst i norr (inom SB) mot befintlig bebyggelse. 
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Anledning till att planbestämmelsen angående gemensamhetsanläggning ”g” ej 
specificeras på plankarta är att dess exakta läge ej går att fastställa då detaljplanen är 
flexibel och möjliggör exempelvis skola och/eller bostäder norr om Stensån och 
centrumverksamhet, bostäder, parkering söder om Stensån. En 
gemensamhetsanläggning är möjlig att bildas utan planbestämmelse som låser exakt 
läge. 

Inga utfartsförbud är förlagda i planområdesgräns. 

Planbeskrivning 

Kartutsnitt – planerade fastighetsregleringar, på sidorna 79-80 är förtydligade. 

Sidhänvisningar är uppdaterade. 

Ekonomi 

Kommunen kommer att stå för kostnader gällande anläggningsförrättningar som krävs 
för en omprövning/upphävande av befintlig gemensamhetsanläggning i enlighet med 
den kostnad lantmäteriet beslutar. Planbeskrivningen förtydligas under rubriken 
Ekonomiska frågor. 

 

Trafikverket, har tagit del av samrådshandlingar och framför följande: 

Generellt 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 115 (Hallandsvägen) söder om 
planområdet samt väg 1741 (Inre Kustvägen) öster om planområdet. Planområdet 
sträcker sig över delar av väg 115. 

Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 12 meter och inom detta område 
ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten placeras. Planförslaget medger bebyggelse inom det byggnadsfria 
avståndet vilket Trafikverket invänder mot. Trafikverket anser att plankartan ska 
kompletteras med prickmark motsvarande det byggnadsfria avståndets utbredning 
mät från vägområdesgräns, oavsett befintlig bebyggelse. Eftergivliga anordningar så 
som staket kan tillåtas. Om träd ska planteras ska de vara utanför vägens 
säkerhetszon och vara eftergivliga utanför cykelvägen. 

Enligt planbeskrivningen ska trädallé uppföras om marken är planlagd som GATA. 
Eftersom kommunen inte har rådighet över vägområdet för statligt allmän väg (väg 
115) kräver Trafikverket att planområdet måste justeras så att ingen del av 
vägområdet ingår och att gränsen för planområdet sätts utanför befintligt vägområde. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2022-04-19 
 

  

 

21 (42) 
 

Busshållplatser, gång och cykelväg ingår i vägområdet samt diken och slänter. 
Trafikverket kan inte acceptera en sådan bestämmelse på statlig allmän väg. 

Kommunen nämner i planbeskrivnigen "Med rätt planeringsmetoder och 
åtgärdsprogram för hållbart resande bedöms området kunna bidra till att stärka 
Båstads profil och övergripande mål om hållbar utveckling.". Trafikverket tycker det 
är väldigt positivt om kommunen tar fram ett åtgärdsprogram för hållbart resande 
och vi vill gärna ta del av det arbetet och bidra med den kompetensen vi har. 

Väg 115 (Hallandsvägen) 

Väg 115 är del av det funktionellt prioriterade vägnätet. Vid planering av bostäder 
eller verksamheter som innebär ökad trafik på en funktionellt prioriterad väg är det 
viktigt att se till att tillgängligheten utmed vägen inte påverkas negativt. 
Trafikanalyser bör utföras för att visa hur bl.a. kapacitet och trafiksäkerhet påverkas. 
Detta har kommunen gjort. Ett sätt att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet 
är också att minska tillskottet av mer trafik genom en transportsnål 
samhällsplanering (en steg 1-lösning). Vid exploateringar utmed det prioriterade 
vägnätet kan exploatören behöva bidra till åtgärder så att tillgängligheten inte 
försämras. När det finns oskyddade trafikanter är alltid planskilda passager ett 
alternativ, särskilt där barn rör sig. Vid lägre trafikflöden och/eller hastigheter kan 
passager i plan vara ett alternativ, men om de blir för många på en sträcka kan 
tillgängligheten längs med vägen påverkas negativt. I nuläget fungerar en passage i 
plan om hastigheten efterlevs. Men om flödet av oskyddade trafikanter ökar på grund 
av utvecklingen i området kan en planskild passage behöva prövas i framtiden. Vi 
tycker att det bör belysas ytterligare vilka strömmar av oskyddade trafikanter som 
genereras samt om/hur passagerna kan eller bör anpassas. 

Av planbeskrivningen framgår vissa brister på Hallandsvägen kopplade dels till 
kapacitet samt trafiksäkerhet för oskyddade. Enligt kommunens trafikutredning blir 
trafikalstringen av området påtaglig och innebär negativ påverkan på framkomlighet 
och trafiksäkerhet. En rad alternativ föreslås i utredningen men Trafikverket saknar 
vilka åtgärder i steg 1 och 2 som kommunen kan vidta för att dämpa den 
trafikalstringen som prognostiseras. 

Trafikverket anser inte att kommunen ska planlägga väg 115. Planbestämmelsen 
GATA reflekterar inte det markområdet som faktiskt är del av vägområdet enligt 
Väglagen. 

Trafikverket saknar motivet till att väg 115 ska ingå i planområdet om den inte 
reflekterar nuvarande vägområde. Motiven att planlägga vissa delar av nuvarande 
vägområde som GATA och andra som PARK är inte heller tillräckligt motiverad och 
kan skapa problem om en eventuell framtida åtgärder ska genomföras, dessutom att 
kvartersmarken placeras så nära vägområdet utgör också en risk om till exempel 
gång- och cykelvägar behöver flyttas på grund av en eventuell breddning. 

Föreslagen plankarta utgår från att en cirkulationsplats ska möjliggöras i framtid, 
något Trafikverket inte har godkänt. 

Angående anslutningen till väg 115 anser Trafikverket att en fortsatt dialog om 
kommunens trafikutredning behöver ske med bakgrund vägens funktion som nämns 
ovan. Det som Trafikverket kan avskriva idag är tillskapande av en fyrvägskorsning, 
det är olämpligt utifrån trafiksäkerhetsskäl. 

Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av 
exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. Om sådana åtgärder blir 
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nödvändiga ska, innan detaljplanen föres till antagande, ett finansierings- och 
genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Åtgärder på allmän 
väg där staten är väghållare ska placeras och utformas så att de uppfyller kraven 
enligt VGU, vilket detaljplanen måste möjliggöra. 

Väg 1741 (Inre Kustvägen) 

Detaljplanen innehåller en ny anslutning till statlig väg 1741 samt flytt av befintlig 
anslutning längs 115. 

I detaljplaneprocessen tar Trafikverket ställning till anslutningens placering samt val 
av korsningstyp. I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket 
som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. Att kontakt ska tas med 
Trafikverket samt att Trafikverket ska godkänna detaljutformningen för anslutningen 
ska framgå av detaljplanens genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på 
bland annat anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. 
Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU 
(Vägar och gators utformning). Kontakt med Trafikverket, inför genomförandet, sker 
via formuläret för ansökan om utfart, som du finner på Trafikverkets hemsida 
(www.trafikverket.se). 

Ange i ansökan i vilken detaljplan anslutningen tidigare behandlats samt 
Trafikverkets ärendenummer. 

Placeringen av anslutningen vid Inre Kustvägen är lämplig. Val av korsningstyp 
förordar vi samma typ som trafikutredning nämligen utan vänstersvängskörfält. 

Dagvatten 

Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 115. 
Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten från vägen. 

Buller 

Trafikverket 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. 

Plankartan måste kompletteras med bestämmelse om att gällande riktvärden för 
trafikbuller ska innehållas (både inom- och utomhus). 

Risk 

Trafikverket vill framhålla att väg 115 och Västkustbanan är rekommenderade 
transportled för farligt gods. Hänsyn till farligt gods ska beaktas för exploatering 
enligt de rekommendationer berörd länsstyrelse anger från källan. Trafikverket vill 
uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av 
kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets 
fastighet. Trafikverket hänvisar i övrigt till länsstyrelsens bedömning angående farligt 
gods. 

Vi noterar att det i planbeskrivning saknas en redovisning över förutsättningarna 
avseende risker med farligt gods från Västkustbanan och Hallandsvägen. 

Planbeskrivning hänvisar till andra analyser på andra platser men ingen samlad bild 
för aktuell plats och om det finns skillnader mellan planområden som påverkar 
riskbilden. 
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Sedimentationsdammen öster om planområdet 

Sedimentationsdammen utanför och öster om planområdet är en vital del av den 
järnvägsanläggning som Hallandsåstunnlarna utgör, och den utgör därmed även ett 
riksintresse. Långsiktiga tillgängligheten till sedimentationsdammen med fordon för 
tillsyn, underhåll och reparation av sedimentationsdammen som berörs i detaljplan 
Hemmeslöv 5:9 (dnr: B17-835) behöver säkerställas. Lämpligen bör angöringen ske 
vid den nya anslutningen till Inre Kustvägen och markeras i föreslagen detaljplan 
samt i Hemmeslöv 5:9. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses till största del. 

Under planprocess efter samrådet 2019 har dialog mellan kommunen och Trafikverket 
skett vid flera tillfällen i framtagandet av såväl kompletterande trafikutredningar samt 
utformning av planförslaget. Bland annat har kompletterande trafikanalyser gjorts och 
plankartan har detaljstuderats  gällande mått och placering av ny cirkulationsplats, 
användningsgränser samt egenskapsgränser, prickmark etcetera längs Hallandsvägen 
och Inre Kustvägen. Värt att notera är dock att ingen detaljprojektering av 
cirkulationsplats eller liknande har gjorts men måtten och utformningen av 
cirkulationsplatsen har godkänts av trafikverket efter att kommunen säkerställt att 
lösningen är tillfredställande. Plankartan ger dock även utrymme för viss flexibilitet. 
Planhandlingar har inför granskning justerats i enlighet med dessa överenskommelser. 

Generellt 

Väglagens bestämmelser om byggnadsfritt avstånd gäller inte för bygglovspliktiga 
objekt eller inom detaljplanelagt område. Kommunen tar tillvara det allmänna intresset 
vid handläggning av bygglov för byggnader och andra anläggningar intill ett 
vägområde. Kommunens bedömning är att hastigheten på sträckan är relativt låg och 
en central ambition för kommunen är att området mellan Västkustbanan och Båstads 
centrala delar bebyggs med en stadsmässig karaktär. I närheten av ett vägområde för 
statlig väg ska Trafikverket betraktas som sakägare enlig PBL 8 kap 22§ och ges tillfälle 
att avge yttrande över ansökan om bygglov i det fall åtgärd strider mot detaljplan. 

Avsikten med planbestämmelsen Trädallé är att möjliggöra trädallé längs de två nya 
gatorna i öst/västlig riktning på vardera sida om Stensån inom gatumark (GATA). Det 
vill säga inte inom gatumark (GATA) längs Hallandsvägen. Den befintliga trädallén 
längs Hallandsvägen är belägen inom parkmark (PARK). 

Plankartan tydliggörs med en egenskapsgräns mellan Kustvägen och Hallandsvägen. 

Väg 115 (Hallandsvägen) 

Planskild korsning över Hallandsvägen är ej möjligt på grund av platsbrist och under på 
grund av bland annat högt grundvatten. Båda alternativen är inte försvarbara 
ekonomiskt. Kommunen anser att den enda rimliga lösningen med hänsyn till den 
befintliga miljön och ekonomiska aspekten är att anlägga övergångsställen i anslutning 
till planerad cirkulationsplats samt även sänka högsta tillåtna hastighet till 30 alt 40 
km/h. 

I den trafikutredningen Afry (daterad 14 mars 2019) tagit fram bedöms 50 cyklister och 
50 fotgängare korsa Kustvägen och 20 cyklister korsa Hallandsvägen.  

I planförslaget möjliggörs en cirkulationsplats inklusive trafiksäkra övergångar för 
fotgängare och cyklister i korsningen Kustvägen/Hallandsvägen/Stenhusvägen. Måtten 
och utformningen av cirkulationsplatsen har godkänts av trafikverket efter att 
kommunen säkerställt att lösningen är tillfredställande 
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Steg 1 och 2 enligt Trafikverkets så kallade Fyrstegsprincip handlar om ”Tänk om (dvs 
överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av 
transportsätt).” respektive ”Optimera (dvs genomföra åtgärder som medför ett mer 
effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.)”. 

I den  åtgärdsvalsstudie gällande Lv 115 (daterad 1 februari 2016) som togs fram av 
Trafikverket i dialog med kommunen redovisas rekommenderade åtgärder. Flera utav 
dem har redan utförts längs väg 115.  

Detaljplanen möjliggör en så kallad blandstad och en utbyggnad av planförslaget 
innebär ett effektivt utnyttjande av stationsnära mark. Boende och arbetstagare i 
området kommer att kunna pendla till arbete, studier och nöjen på ett effektivt och 
miljövänligt sätt. 

Området har goda förutsättningar för vardagsmotion, både som en del av en 
pendlingsresa och som en separat fysisk aktivitet. Topografin ger goda förutsättningar 
för att gå eller cykla vid vardagsresor och goda kollektivtrafikförbindelser gör det 
möjligt för alla, oavsett ålder och kön, att få ihop det dagliga livet. Se även 
”Konsekvenser” i planbeskrivning. 

Ytterligare åtgärder i samband med en utbyggnad av Petersberg kan exempelvis vara 
etablera cykelpumpar i området, sätta upp kartor som visar gång- och cykelvägar. 

Användningsgräns mellan GATA och PARK enligt planförslag är förlagd i linje med 
fastighetsgränser. Nuvarande detaljplanegränser återspeglar ej befintlig vägsträckning 
till  fullo. 

Anledningen till att även den östra delen av Hallandsvägen ingår i planförslaget är för 
att helt enkelt ”släcka ut” den gamla detaljplanen 1511. 

Innan detaljplanen antas kommer ett genomförande- / finansieringsavtal att tecknas 
mellan kommun och Trafikverket. Dialog kring innehåll och kostnadsfördelning pågår. 

Väg 1741 (Inre Kustvägen) 

Med anledning av ny väganslutning till Inre Kustvägen kompletteras 
genomförandebeskrivningen med texten ”Kontakt och dialog angående 
detaljutformning kommer att tas med Trafikverket innan utbyggnad i enlighet med 
detaljplan sker.” 

Dagvatten 

VA- och dagvattenutredning har gjorts. Dagvattenhantering kommer att anordnas så 
att vatten från till exempel kvartersmark inte släpps i Trafikverket vägdike längs 
Hallandsvägen. 

Buller 

En trafikbullerutredning (Efterklang, daterad 21 januari 2020) har utförts för planerat 
bostadsområde Petersberg i Båstad kommun. Bostäderna planeras vid fastigheten 
Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) med flera. Närliggande bullerkällor är Hallandsvägen, Inre 
Kustvägen, Kustvägen och spårväg Västkustbanan. 

Sammanfattningsvis bedöms markanvändning i enlighet med planförslag lämpligt ur 
bullerhänseende då Naturvårdsverkets riktvärden är möjliga att uppfylla. 

Planbeskrivningen är uppdaterad med ovanstående Trafikbullerutredning. 

Upplysning finns på plankarta om att riksdagens och naturvårdsverkets riktvärden för 
trafikbuller ska följas. 
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Risk 

Sweco Systems AB har tagit fram en Riskanalys ”Hemmeslöv 6:2 – Riskanalys med 
avseende på transport av farligt gods på väg 115”, daterad 20 januari 2020. 

Planbeskrivning och plankarta kompletteras med info om riskutredning samt 
planbestämmelser. Se även tidigare kommentar till länsstyrelsen avseende ”Risker – väg 
farligt gods m.m”. 

Sedimentationsdamm öster om planområdet 

Plankarta möjliggör angöring till sedimentationsdammen öster om planområdet. Det 
finns inte förbud mot tillfart till damm. 

 

Region Skåne meddelar att de ser positivt på att Båstads kommun planlägger 
blandad bebyggelse och bostäder i ett läge med god kollektivtrafikförsörjning. Region 
Skåne vill uppmärksamma kommunen om att planområdet inte längre trafikeras av 
linje 523. 

Kommentar: Synpunkt emottagen, planbeskrivning justeras. 

 

Weum Gas AB, framför att de har en distributionsledning för natur- och biogas med 
ledningsrätt 1186-466.1 och att det pågår en omprövning av ledningsrätten hos 
Lantmäterimyndigheten avseende bland annat sträckningen på den aktuella 
ledningen. 

Vidare framför de att de önskar att planen kompletteras med u-område om någon del 
av kvartersmarken som hamnar närmare ledningen än 2 meter. Den ledningsrätt som 
finns för distributionsledningen anger de restriktioner som gäller för ledningen. 

Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland 
annat anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse 
samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av 
träd bör inte ske närmare en gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för 
skador på träd i samband med eventuella framtida arbeten med 
distributionsledningen rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd. 

Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. Weum 
Gas AB önskar även att texten avseende huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
ändras under avsnitt 10 Genomförande från E.ON Energidistribution AB till Weum 
Gas AB. 

Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare Claes Torstensson 
redan i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. 

Weum Gas har gärna en dialog med Båstad kommun och fastighetsägare om möjlig 
försörjning med gas inom planområdet. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses. Gasledning är belägen inom 
allmän platsmark (GATA, NATUR, PARK) alternativt säkerställt genom u-område 
(kvartersmark skola, vård, bostäder). E.ON ändras till Weum Gas AB i kapitel 10 
Genomförande. 
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TeliaSoneraSkanova Access AB, framför att de har markförlagda kabelanläggningar 
i detaljplaneområdets yttre kant (dvs längs Kustvägen och Inre Kustvägen) och att de 
önskar så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningars nuvarande läge för 
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
Vidare framför se att denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. Planbeskrivningen 
kompletteras med texten  ”Telia SoneraSkanonva Access har under samrådet framfört 
att de önskar så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningars nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning.”  

Flytt av ledningar som är skyddade av ledningsrätt eller annan rättighet bekostas av 
den part som har nytta av åtgärden efter överenskommelse med ledningsägaren. 

 

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), framför följande: 

 Avfallsutrymmen är inte markerat i alternativ 1, skolverksamhet. 
Avfallsutrymmet bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg. Inte vid 
hämta-lämna eller vid gångstråk för barn och vuxna som ska till skolan. 

 Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta 
för källsortering. 

 Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer 

 Se Bilaga 2 (som finns att tillgå hos samhällsbyggnad, diarienr B2015-961) som 
vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i 
gällande renhållningsordning för Båstads kommun. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och är möjliga att tillgodoses inom planförslaget. 
Exakt placering av avfallsutrymmen kommer att studeras vid detaljprojektering. 

 

PostNord meddelar att de har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. 

Vidare påtalar de att post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten 
till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Avslutningsvis uppmanar PostNord att de i god tid ska kontaktas på 
utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
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Kommentar: Synpunkter är mottagna och är möjliga att tillgodoses inom 
planförslaget. Exakt placering av postlådor kommer att studeras vid detaljprojektering.  

 

Södra Hallands Kraft har följande att erinra gällande rubricerat plansamråd (när det 
gäller gas inom området så svarar SHK:s gas avdelning): 

Vi föreslår att det vid alternativ 1 med förskola, skola och idrottshall på den norra 
sidan av Stensån placeras en yta nära, max 100 m, från skolan och idrottshallen, som 
reserveras för tekniska anläggningar bland annat en dubbel nätstation och 2 m fritt 
runt om stationen. Denna yta säkerställs via ett avtal mellan Södra Hallands Kraft 
ekonomisk förening och Båstads kommun och finns med i bygglovet för 
skola/idrottshall och ska vara åtkomlig med mobilkran och grävmaskin. 

I detta alternativ så behåller vi föreslaget E-område norr om förskolan och försörjer 
förskolan där ifrån och för att kunna flytta nätstationen Solvägen hit i framtiden. 
Storlek 14x14m. 

Vid alternativ 2 med förskola och bostäder på den norra sidan av Stensån så föreslår 
vi en yta centralt beläget i planområdets östra del, om reserveras för tekniska 
anläggningar bl. a. en dubbel nätstation och 2 m fritt runt om stationen. Denna yta 
säkerställs via ett avtal mellan Södra Hallands Kraft ekonomisk förening och Båstads 
kommun och finns med i bygglovet för bostadsområdet och ska vara åtkomlig med 
mobilkran och grävmaskin. 

I detta alternativ så behåller vi föreslaget E-område norr om förskolan och försörjer 
förskolan och västra delen av bostadsområdet där ifrån och för att kunna flytta 
nätstationen Solvägen hit i framtiden. Storlek 14x14m. 

När det gäller planområdet söder om Stensån så behåller vi det västra E-området 
14x14 m närmast Kustvägen och sen föreslår vi en yta centralt placerade för de två 
andra delarna av planområdet, mitten och öster, närmast Stensån som reserveras för 
tekniska anläggningar bland annat en dubbel nätstation och 2 m fritt runt om 
stationen. Denna yta säkerställs via ett avtal mellan Södra Hallands Kraft ekonomisk 
förening och Båstads kommun och finns med i bygglovet för bostadsområdet och ska 
vara åtkomlig med mobilkran och grävmaskin. Detta med tanke på planerna för ett 
underjordiskt garage i den delen av planområdet mot Hallandsvägen. 

Vi vill inte ha några inhysta nätstationer i parkeringshuset eller i någon annan 
byggnad. 

Se bifogad skiss (som finns att tillgå hos samhällsbyggnad, diarienr 2015-961). 

Eftersom det verkar bli trädplanteringen utmed vägarna så vill vi påpeka att 
trädplantering ovanpå våra kablar är direkt olämpligt, dels för att rötterna kan skada 
kablarna dels för om vi behöver gräva upp för att reparera en befintlig kabel eller 
behöver förlägga fler kablar i framtiden så riskerar vi att skada rotsystemen på träden 
vid schaktning. 

Vi kan däremot förlägga våra kablar i GC-vägar på terassnivå. 

När det gäller rondellen vid Hallandsvägen -Kustvägen -Stenhusvägen så har vi 2 st 10 
kV kablar i varsitt 110-rör under Hallandsvägen och bullervallen samt ett extra 110 
mm:s rör för vår jordlina. 

Dessa rör och kablar har vi ett avtal med Trafikverket på sen 2012 när Entré Båstad 
byggdes. Behöver dessa rör/kablar flyttas så bekostas det av exploatören. 
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Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses i planförslaget. 

Norr om Stensån möjliggörs tekniska anläggningar inom E-område. Så kallat fast E-
område i nordväst samt ”flytande” E-område inom det nordöstra området betecknat 
med S (skola), D (vård), B (bostäder, E (tekniska anläggningar). Inom detta område 
reserveras ett område om 14x14 m för tekniska anläggningar vilket säkerställs med 
planbestämmelsen f9. 

Söder om planområdet reserveras även där ett område för E (tekniska anläggningar) i 
väst. Inom kvartersmarken (C (centrum, D (vård), B (bostäder), P (parkering) samt E 
(tekniska anläggningar) längs Hallandsvägen reserveras 2 så kallade flytande E-
områden vilket säkerställs med planbestämmelsen f9.  

Ledningars exakta placering kommer att studeras vid projektering. Beroende på 
placering kan det komma att bli aktuellt med rotskydd där träd planteras.  

Flytt av ledningar som är skyddade av ledningsrätt eller annan rättighet bekostas av 
den part som har nytta av åtgärden efter överenskommelse med ledningsägaren.  

Plankarta och planbeskrivning uppdateras i enlighet med ovan. 

 

Nord Västra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) framför följande: 

 På sida 18 står det att fördröjningsmagasin för dagvatten ska hanteras med 
dispens från strandskyddet. NSVA rekommenderar att strandskyddet upphävs 
på allmän platsmark för att underlätta drift och underhålla av VA-ledningar 
och fördröjningsmagasin. 

 På sida 27 står det att dammen söder om Stensån tar emot dagvatten från 
Hallandsåstunneln. För att undvika missförstånd borde det stå att det är 
grundvatten från tunneln som leds till dammen. 

 På sida 29 står det att båtnadsområde är ett område som genom avvattning 
har ökat i ekonomiskt värde. Ändra gärna till följande: Båtnadsområde är det 
område som har nytta av utdikningen. 

 Lägg gärna till följande stycke i planförslaget under rubriken Dagvatten på 
sida 56-57: Riktvärden för dagvattenutsläpp har tagits fram gemensamt för 
alla NSVA:s delägarkommuner. Vid utsläpp till det kommunala dagvattennätet 
ska riktvärden för listade parametrar kontrolleras och klaras vid 
förbindelsepunkten. Att ett ämne inte finns specificerat innebär inte att det 
fritt får släppas ut i dagvattennätet. Det finns många andra ämnen utöver de 
listade som kan påverka recipienter negativt. Verksamheten bör inventera om 
det finns risk att andra olämpliga ämnen hamnar i dagvattennätet, även dessa 
ämnen bör i så fall kontrolleras. Respektive fastighetsägare ansvarar för att 
presentera och vidta åtgärder för att riktvärdena inte ska överskridas. 
Provtagningsmöjlighet ska finnas vid förbindelsepunkten till det allmänna 
dagvattensystemet. 

 Dräneringsvatten från underjordiska garage ska pumpas. NSVA 
rekommenderar att endast byggnader utan källare får finnas inom 
planområdet. Tillåts byggnader med källare ska dräneringsvatten och 
spillvatten pumpas. 

 På sida 56 under Brandvattenförsörjning. Lägg gärna till att känsliga 
verksamheter som till exempel skolan kan behöva komplettera sin 
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brandvattenförsörjning med tankar eller dylikt eftersom NSVA inte kan 
garantera tillräckligt tryck och flöde i ledningsnätet. Om sprinklers ska 
installeras krävs separat tank för det. NSVA kan inte garantera ett visst tryck i 
vattenledningsnätet. 

 E-områden inom planområdet kan behöva kompletteras efter att VA-
utredningen har gjorts. Det är i dagsläget inte känt om det kommer behövas 
spillvattenpumpstationer inom planområdet. 

I övrigt har NSVA inget att erinra. 

 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses till största del. 

 Strandskydd – se tidigare kommentar (länsstyrelsen) 

 Förtydligande angående damm söder om Stensån – synpunkt tillgodoses 

 Förtydligande angående båtnadsområde – synpunkt tillgodoses 

 Förtydligande text angående dagvatten – synpunkt tillgodoses 

 Dräneringsvatten – synpunkt mottagen. Planförslaget möjliggör källare och 
exempelvis underjordiska parkeringsgarage. 

 Förtydligande brandvattenförsörjning och sprinklers – synpunkt tillgodoses. 

 Tekniska anläggningar är möjliga inom såväl ”fasta” som flytande E-områden, 
se även tidigare kommentarer (Södra Hallands kraft) och även till viss del 
allmän plats PARK, NATUR. – synpunkt tillgodoses. 

Synpunkter på samrådshandlingen, daterad den 24 maj 2019, har 
inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade 

Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:4, 45:5, 45:10, 45:12,  45:23, 45:24, 45:46, 
45:67, 45:68, 45:154,  45:155, 45:156 framför att de tagit del av kommunens planer 
på att exploatera området söder om fastigheterna Solvägen 2-26. 

Båstad är mitt i en expansiv fas och vi har förståelse för att man i denna del av Båstad 
kan ha behov av en ny skola. Den plan som nu är ute för samråd tar dock i vår mening 
ingen hänsyn till nuvarande bebyggelse, och påverkar våra fastigheter mycket 
negativt. Nedan följer därför våra synpunkter, men också förslag till förändringar som 
kan göra det mer uthärdligt för oss fastighetsägare på Solvägen. 

1. Tillfartsväg 

Den i det illustrerade förslaget planerade infartsvägen ligger väldigt nära dagens 
tomtgränser, och kommer att medföra stor olägenhet för de boende både vad gäller 
avgaser och buller. 

Förlägg i stället vägen i södra delen av området för att ge fastighetsägarna en fredad 
zon mot sina tomter. 
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2. Placering av skolor och idrottshall 

I det presenterade förslaget medges bebyggelse av 8-12 meter höga och 75 meter 
långa byggnader så nära som 22 meter från våra fastighetsgränser, vilket innebär en 
brutal påverkan på nuvarande bebyggelse. 

Den prickade zonen måste förstoras rejält, minst till den markerade linje, 
plus/streckad Administrativ gräns, som löper genom området, som verkar vara en 
100 meters linje från centrum av bäck. Detta för att inte ge möjlighet till bebyggelse 
alltför nära fastigheterna på Solvägen. 

Placeringen av skolan och idrottshallen bör flyttas söderut för att minimera känslan 
av att en bred och hög vägg byggs framför berörda tomter. 

Även förskolan får en bättre placering med flyttad infartsväg. Genom att spegelvända 
byggnaden ger man denna också en större fredad innergård och mindre påverkan av 
trafiken på Kustvägen. 

3. Utformning av skola och idrottshall 

I det illustrerade förslaget tillåts en idrottshall på 12 meter i höjd, vilket förefaller helt 
absurt med tanke på att varken volleyboll, basketboll eller tennis kräver mer än 7-8 
meter invändigt för nationella och internationella tävlingar. 

Den tillåtna höjden bör därför sänkas till max 10 meter och byggnaden bör dessutom 
grävas ner eller förläggas på en lägre nivå än de föreslagna 8 meter över havet. 
Ambitionen bör vara att de för skolan tillåtna 8 metrarna också ska gälla för 
idrottshallen. 

Kommunens ambition verkar vara att bygga miljömässigt bra hus med t e x gröna tak. 
Då både skola och idrottshall har stor inverkan på området bör man i detaljplanen 
skriva in material och ambitioner. Vårt förslag är att man skriver in att det ska vara 
träfasad och med nedbrutna volymer så att påverkan av den stora skolvolymen blir så 
liten som möjligt 

4. Caféverksamhet mitt i området 

Den föreslagna placeringen av en caféverksamhet mitt i området mot söder, kan 
kanske till en början verka som ett trevligt inslag men denna placering kommer att 
innebära att en bilväg, parkering mm måste dras till denna. Till en verksamhet som 
denna måste både handikappade och andra fordon kunna ta sig till. 

Ett bättre alternativ till placering av denna verksamhet är att placera en möjlig 
byggnad mellan den lilla sjön (och Kustslingan) och vägen till stationen. Här ges 
större möjlighet till att komma till med fordon samt att utsikten mot sjön och åsen 
mot söder bör vara trevligare än den mot den planerade bebyggelsen på 14 
respektive 17 meter höga huskroppar mot söder. 

5. Byggbar area 

De i planen illustrerade byggnaderna tycks vara mindre än 20 % av tomtarean vilket 
betyder att ca 2000 m2 ytterligare area kan bebyggas. Det medges alltså fler 
byggnadsvolymer än illustrerats. 

Den tillåtna arean bör sänkas under 20 %, för att säkerställa att ytterligare negativ 
inverkan inte kommer att ske mot fastighetsägarna på Solvägen. 

Den planerade bebyggelsen söder om bäcken förefaller väl tilltagen både i tillåten 
byggbar yta och i tillåten höjd, men här har vi i övrigt ingen erinran. 
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Vår ambition är att komma med konstruktiva idéer till hur nybyggnationen och 
nuvarande bebyggelse kan samverka på ett så bra sätt som möjligt. Därför bifogar vi 
också en skiss med tankar som vi hoppas kommunen tar till sig. Oavsett vilka 
lösningar det kommer att beslutas kring är det vår förhoppning att man begränsar 
inverkan för oss fastighetsägare genom att till exempel anlägga en trädridå eller annat 
som ger en mjukare känsla än raka husfasader. 

Vid frågor eller annat ställer vi gärna upp som diskussionspart. 

 

 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

1. Tillfartsväg – Förläggande av ny tillfartsväg norr om Stensån har gjorts med hänsyn 
och rekommendationer enligt utredningar avseende ekosystemtjänster samt art- och 
naturvärdesinventering (Ekologigruppen, daterade den 20 mars 2019 samt den 29 
oktober 2021) där en placering så lång norrut som möjligt förordas. Planförslaget 
säkerställer en 10 meter brett NATUR-område längs de befintliga bostadsfastigheterna 
och ny kvartersmark söder om dessa. Inom detta område ska plantering anordnas vilket 
säkerställs med planbestämmelsen ”plantering”. 

En  utbyggnad  i  enlighet  av  planförslaget  kommer   att   innebära   fordonstrafik  
inom området norr om Stensån. Trafikanalys samt bullerutredning har utförts  (Afry, 
daterad 14 mars 2019, Efterklang (Afry) daterad 21 januari 2020). De goda gång- och 
cykelmöjligheterna inom såväl planområdet samt närområdet, för de som exempelvis 
tar sig till skolan, bedöms bidra till färre fordon.  Båstads kommun har inga problem 
med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan bedöms inte 
förändra den situationen. 

2. Placering av skolor och idrottshall – Detaljplanen möjliggör flera olika placeringar av 
bebyggelsen och illustrationerna är bara just en illustration på hur bebyggelse, i form av 
förskola/skola alt förskola/bostäder, skulle kunna placeras och ytor disponeras inom 
ramen som anges i plankartan. 

Utsikt från befintliga fastigheter i anslutning till planområdet kommer att förändras. 
Ett samhälle utvecklas och förändras med tiden. Båstads tätort inklusive Hemmeslöv har 
genomgått stora förändringar de senaste 150 åren och kommer även i framtiden att 
fortsätta att utvecklas. I det ingår att även utsikten kan komma att förändras. Att 
samhället förtätas är viktigt ur en hållbarhetsaspekt där täthet bland annat leder till ett 
minskat bilbehov. 

Planförslaget är utformat så att bebyggelse (inom S-skola, D-vård, B-bostäder) inte får 
uppföras närmre än 25 meter söder om fastighetsgräns. Inför granskningen har 
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planförslaget justerats och NATUR har utökats. Dessutom har planförslaget 
kompletterats med planbestämmelse där plantering säkerställs, se tidigare kommentar. 

3. Utformning av skola och idrottshall – Detaljplanen möjliggör en idrottshall, med en 
högsta nockhöjd om 12 m, likt den som nyligen uppförts i Laholm, det vill säga 
Glänningehallen. Detaljplanen möjliggör även att själva hallen grävs ner vilket i sin tur i 
så fall sannolikt innebär en lägre nockhöjd. Detaljplanen möjliggör olika typer av 
byggnationer. Enligt plan- och bygglagen ska en detaljplan inte styra mer än vad som 
bedöms nödvändigt. Kommunens bedömning är att det inte är motiverat att detaljstyra 
materialval etcetera för byggnader norr om Stensån. 

4. Caféverksamhet mitt i området – Möjlighet till caféverksamhet har tagit bort i 
planförslag. Se tidigare kommentar (länsstyrelsen). 

5. Byggbar area – Illustrationskarta uppdateras. Plankartan kompletteras med 
planbestämmelse om att träd/vegetation ska anordnas inom NATUR mellan de 
befintliga bostadsfastigheterna och kvartersmark (bostäder, vårdboende och/eller 
skola). 

 

Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:4 framför att de tagit del av upprättat förslag till 
detaljplan för Hemmeslöv 6:2 m.fl. och har följande synpunkter: 

Den väg som inritades söder om bebyggelsen vid Solvägen kommer att innebära att 
fastigheterna Solvägen 2 och 4 får trafikbuller från fyra vägar (Kustvägen, Solvägen, 
Meteorvägen och den nya vägen) vilket torde innebära att bullernivån inom och 
utomhus kommer att bli för hög. 

Den nya vägen kommer ju att alstra mycket trafik med personaltransporter, 
skolskjutsar, leveransbilar m.m. Det tycks inte framgå av samrådshandlingarna hur 
det är tänkt att de 600 skolbarnen skall komma till skolan på ett säkert sätt. Inte 
heller från vilka områden det är tänkt att de skall tagas upp. Detta kommer ju att 
påverka hur många kommunala respektive privata skolskjutsar som kommer att 
belasta området. 

Förslag till förändring: 

Alt 1. Den naturliga infarten till skola och idrottsplats måste vara över det obebyggda 
området söder om Stensån med en ny bro över ån och väg direkt till skola, idrottsplats 
och bebyggelse. Bullerstörningarna vid denna väg kan ju lätt hanteras vid ny 
byggnation. 

Alt 2. Gör en rockad mellan blå spåret och den nya vägen så att den nya vägen flyttas 
så nära ån som möjligt medan blå spåret förläggs närmast bebyggelsen vid Solvägen. 
Spåret kan sedan anslutas till nuvarande sträckning efter idrottsplatsen. Det måste 
vara viktigare att undvika ökad bullerbelastning på Solvägenfastigheter än att behålla 
nuvarande sträckning av blå spåret. 

 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

Förläggande av ny tillfartsväg norr om Stensån har gjorts med hänsyn och 
rekommendationer enligt utredningar avseende ekosystemtjänster samt art- och 
naturvärdesinventering (Ekologigruppen, 2019-03-20 samt 2021-10-29) där en 
placering så lång norrut som möjligt förordas. Planförslaget säkerställer en 10 meter 
brett NATUR-område längs de befintliga bostadsfastigheterna och ny kvartersmark 
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söder om dessa. Inom detta område ska plantering anordnas vilket säkerställs med 
planbestämmelsen ”plantering”. 

Enligt framtagen bullerutredning (Efterklang (Afry), daterad 21 oktober 2020) bedöms 
Naturvårdsverkets riktvärden möjliga att uppfylla för såväl befintlig bebyggelse i norr 
samt för ny bebyggelse inom planområdet. 

En utbyggnad i enlighet med planförslaget kommer att innebära fordonstrafik inom 
området norr om Stensån. Trafikanalys har utförts (Afry, daterad 14 mars 2019).  
Eventuella skolskjutsar sker under begränsad tid främst morgon och eftermiddag under 
vardagar. Antalet skolskjutsar per dag bedöms bli ringa då skolans upptagningsområde 
främst kommer att vara närområdet vilket i sin tur innebär att till exempel elever och 
personal kommer att kunna gå eller cykla till och från skola. De goda kollektivtrafik-
möjligheterna i kombination med goda gång- och cykelmöjligheter inom såväl 
planområdet samt närområdet, för de som exempelvis tar sig till och från skolan, 
bedöms bidra till färre fordon inom området norr om Stensån. 

Ytterligare en bro över Stensån för bilar bedöms inte lämplig med anledning av 
befintliga naturvärden och bedöms inte heller vara försvarbart ur ekonomisk synvinkel. 
I planförslaget avses befintlig infrastruktur nyttjas. I planförslaget möjliggörs att en 
gångbro ”hängs på” befintlig bro längs Kustvägen över Stensån. Planförslaget möjliggör 
även ytterligare gång- och cykelbro över Stensån för att skapa en gen koppling för 
fotgängare och cyklister att ta sig mellan skola samt bostäder norr om planområdet till 
bland annat Hallandsvägen samt Entré Båstad Etapp 1 och 2. En gång- och cykelbro är 
mindre kostsamt i förhållande till bil-, gång- och cykelbro. 

I övrigt – se föregående kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:68 framför: Det är gemensamt inskickat 
synpunkter från fastighetsägarna på Solvägen i Hemmeslöv, vi vill gärna komplettera 
dessa synpunkter med nedanstående: 

 Om möjligt bör skolgården vid skolan placeras söderut så att det bli minimal 
störning för fastighetsägarna. 

 Vi vill även komplettera trädridå med vall längs tomtgränserna för att minimera 
buller, störning och för att slippa titta på skol- och idrottsbyggnaderna. 

 Det är vår förhoppning att ni även tar hänsyn till den lilla människan i detta 
projekt och inte bygger upp byggnader som är 12 meter höga direkt framför 
fastigheterna. 

 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

Detaljplanen möjliggör flera olika placeringar av bebyggelsen och illustrationerna är 
bara just en illustration på hur bebyggelse, i form av exempelvis förskola/skola, skulle 
kunna placeras och ytor disponeras inom ramen som anges i plankartan. 

Planförslaget är utformat så att bebyggelse (inom S-skola, B-bostäder) inte får uppföras 
närmre än 25 meter söder om fastighetsgräns. Inför granskningen har planförslaget 
justerats och NATUR har utökats. Dessutom har planförslaget kompletterats med 
planbestämmelse där plantering säkerställs, se tidigare kommentar. 

I övrigt - se föregående kommentarer. 
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Synpunkter på samrådshandlingen, daterad den 24 maj 2019, har 
inkommit från följande som inte är besvärsberättigade 

Fastighetsägare i sydvästra Båstad framför följande: 

I planförslaget framgår att det planeras för en F-6 skola med 600 elever. Dessa elever 
fördelas på 7 årskurser, vilket ger ca 85 elever per årskurs. Detta kan jämföras med 
Strandängsskolan i Båstad som idag ha ca 40 elever per årskurs i F-6. Skolan i Östra 
Karup har 170 elever i F-7, dvs ca 25 elever per årskurs.  Att bygga en ny skola för 85 
elever per årskurs tror gör det rimligt att anta att kommunen har planer på att stänga 
andra skolor, då befolkningsökningen inte kommer öka med motsvarande 85 barn 
per årskurs. 

Det saknas i planen en konsekvensanalys av vad som händer om denna skola byggs. 
Kommer befintliga skolor kunna finnas kvar, eller ska Båstad bli en centralort utan 
skola? Jag vill veta anledningen till att bygga en ny skola istället för att utveckla 
befintliga skolor. Strandängsskolan ligger på en mycket fin plats för barnen och det 
borde finnas möjlighet att använda fastigheten bättre genom att bygga på höjden eller 
använda intilliggande byggnader ex A-huset för skolverksamhet. 

De elever som går på Strandängsskolan har idag närhet till Båstad bibliotek, 
Örebäcksvallen, Örebäcksstadion, Skateparken, Malenbadet, Malenskogen, Båstad 
hamn och Skansen stranden, strandpromenaden och stenbryggan, dagligvarubutik för 
butiksbesök, bussförbindelser till övriga delar av kommunen mm. Alla dessa miljöer 
bidrar till barnens utveckling då personal och pedagoger på skolan använder samtliga 
dessa miljöer för undervisning och fritidsverksamhet. 

Att bygga en ny skola som riskerar medföra att F-6 skolan i Båstad centralort stängs 
innebär att Båstad centrum förlorar ytterligare en verksamhet som är levande hela 
året runt. Centrum riskerar att ytterligare avfolkas vilket är negativt både för 
turismverksamheten, liksom för näringsidkare i centrumområdet. Dessutom förlorar 
vi som båstadbor en viktig anledning till att välja Båstad som bostadsort för oss och 
våra barn. 

Begränsad klimatpåverkan: Under rubriken framgår att bebyggelsen ska ge möjlighet 
för ett bilfritt liv. Om skola flyttas hit från tätorten kommer många elever och lärare 
som idag bor nära skolan att behöva åka per bil till skola, även om vissa elever 
kommer att bo nära. Detta behöver tas med i konsekvensutredningen. 

Jag motsätter mig den del av planen som rör en ny skola innan det är utrett vad det får 
för konsekvenser för befintliga skolor. Barnperspektivet, och barnens möjlighet till 
olika aktiviteter saknas i planeringen när en ny skola placeras i Hemmeslöv. Den 
planerade lekplatsen vid Stensån låter inte lockande för föräldrar till barn som gärna 
leker vid och i vatten. Fast här kanske kommunen tagit in barnperspektivet, men inte 
föräldraperspektivet? 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

Planförslaget har stöd i antagen översiktsplan för Båstads kommun, ÖP2030. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bland annat skola inom marken norr om 
Stensån. Om och i så fall när det blir aktuellt är helt beroende av framtida politiska 
beslut. I samband med beslut om skolors placering utförs en konsekvensanalys för att på 
så sätt studera för- och nackdelar. Även upptagningsområden för respektive skola 
studeras. I det fall skola inte uppförs helt eller delvis inom marken norr om Stensån kan 
vårdboende och/eller bostäder istället uppföras. 
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Oavsett placering av skolor är det ofrånkomligt att en del elever och lärare har närmre 
och en del längre till skolan. 

Kort sammanfattat bedöms marken strategiskt lämplig för en ny skola bland annat med 
anledning av planområdets centrala läge i Båstad/Hemmeslöv med goda gång- och 
cykelmöjligheter samt närhet till rekreationsområde och kollektivtrafik. 

Planförslaget möjliggör lekplats inom såväl kvartersmark samt allmän plats. Exakt 
placering och utformning kommer att studeras närmre vid förprojektering. 

I övrigt – se föregående kommentarer. 

 

Boende i Förslöv framför följande:  

Korsningen Hallandsvägen, Kustvägen och Stenhusvägen 

På sidan 64 i planbeskrivningen står det: "Detaljplanen möjliggör utbyggnad av 
cirkulationsplats i anslutning till Hallandsvägen/Stenhusvägen för att öka 
trafiksäkerheten. Cirkulationsplatsen avses byggas ut först när trafikbelastning så 
kräver det". Det framgår inte i planbeskrivningen om nuvarande utformning med två 
3-vägskorsningar ska behållas fram tills det eventuellt blir aktuellt med en 
cirkulationsplats, eller om en 4-vägskorsning ska ersätta de två 3-vägskorsningarna 
under tiden. Plankartan verkar inte medge nuvarande utformning med två 3-
vägskorsningar. 

Bäst vore att låta nuvarande utformning med de två 3-vägskorsningarna vara kvar 
tills det eventuellt blir aktuellt med en cirkulationsplats; dels är två 3-vägskorsningar 
en säkrare lösning än en 

4-vägskorsning och dels blir kostnaden för kommunen lägre. För övrigt säger Råd för 
vägars och gators utformning att: "En 4-vägskorsning med mer än 100 inkommande 
fordon (ÅDT-Dim) på minst belastade sekundärväg bör av trafiksäkerhetsskäl 
normalt delas upp i två förskjutna 3-vägskorsningar." Alltså den lösning som finns på 
platsen idag. 

En fråga som bör utredas är om befintlig västlig anslutning för biltrafik till 
Stenhusvägen verkligen behövs. Anslutning via cirkulationsplatsen i öster borde 
räcka för att trafikförsörja området söder om Hallandsvägen. Genom att stänga den 
västliga anslutningen till Stenhusvägen för biltrafik och endast tillåta passage för 
fotgängare och cyklister, förbättras trafiksituationen samt medförs ökad attraktivitet 
för gång och cykel. Detta kan bli ett viktigt och attraktivt gc-stråk med kopplingen till 
handelsområdet samt gamla banvallen. Om en cirkulationsplats ändå anses behövas 
för anslutningen av Kustvägen till Hallandsvägen kan den få en mer flexibel placering 
när hänsyn inte måste tas till anslutning för biltrafik till Stenhusvägen. 

Gc-vägar 

Det verkar inte vara avsatt tillräckligt med plats för gc-vägen längs Hallandsvägen om 
den planerade cirkulationsplatsen byggs, se figur 1. Denna gc-väg är ett viktigt 
huvudstråk mellan Båstad och stationen/Östra Karup, och borde ges en hög standard. 
Det innebär bland annat att gc-vägen bör ges en linjeföring som tillåter en behaglig 
färd, vilket kräver kurvor med väl tilltagen radie. Som det nu ser ut i plan- och 
illustrationskartorna försvinner cykelvägen vid den planerade cirkulationsplatsen. 

Även längs Kustvägens östra sida, på sträckan där vägen går alldeles intill 
kvartersmarken i söder, ser det snålt ut med utrymmet för en separat attraktiv gc-väg, 
se figur 1. Kanske är tanken att gc-vägen ska byta sida och placeras på Kustvägens 
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västra sida. Men det verkar ologiskt att inte ha en separat gc-väg på Kustvägens östra 
sida, då gc-vägen idag ligger på den östra sidan samt att handelsområdet söder om 
Hallandsvägen också ligger på den östra sidan. Från den planerade södra lokalgatan 
vore det egentligen lämpligt med separat gc-väg på båda sidor om Kustvägen för att 
skapa attraktiva gena anslutningar till omkringliggande målpunkter både i öst och 
väst. 

 

Båstads kommuns cykelstrategi, ÖP08 samt kommande översiktsplan har med ett gc-
stråk i öst– västlig riktning längs den norra gränsen av planområdet, se figur 2. Detta 
stråk knyter ihop de norra delarna av planområdet med stationsområdet i öster och 
Kustvägen i väster. Med förskola och en eventuell skola kommer detta stråk utgöra en 
viktig skolväg. Därför borde denna gc-väg lyftas fram i plandokumenten. På 
plankartan medges till stora delar gc-vägen, men längst i väster, vid anslutningen till 
Kustvägen, verkar utrymmet vara för litet för en separat gc-väg längs den norra 
lokalgatan, se figur 1; E-området ser ut att ligga i vägen och borde flyttas något norrut. 

 

Figur 2. Med plankartan som grund har det norra gc-stråket som finns med i Båstads kommuns 
cykelstrategi, ÖP08 samt kommande översiktsplan markerats med orange linje. 

Överlag är det i planhandlingarna svårt att få ett grepp om hur gc-infrastrukturen 
kommer att se ut och var gc-vägarna ska placeras. Placeringen av gc-vägarna borde 

Figur 1. Med plankartan som grund har ett 
exempel på huvudsakligt gc-nät längs Kustvägen 
markerats med orange linjer. Transparent linje 
(märkpenna) markerar de områden där avsatt 
utrymme inte ser ut att medge en separat 
attraktiv gc-väg. Lägg märke till att 
cirkulationsplatsen kan flyttas västerut om 
bilanslutningen till Stenhusvägen stängs, vilket 
skulle kunna medge mer kvartersmark samt en 
mer direkt gc-infrastruktur. 
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visas tydligare på plan- och illustrationskartorna och gc-infrastrukturen borde 
beskrivas bättre i planbeskrivningen. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. 

Korsningen Hallandsvägen, Kustvägen och Stenhusvägen 

En kompletterande trafikutredning har gjorts (Afry, daterad den 21 juni 2021) med 
anledning av framtida ny cirkulationsplats i anslutning till 
Hallandsvägen/Kustvägen/Stenhusvägen. I trafikutredningen har såväl utformning 
samt kapacitet studerats. Den kompletterande trafikutredningen har samråtts med 
Trafikverket för att bland annat säkerställa lämplig utformning. 

Detaljplanen möjliggör utbyggnad av cirkulationsplats i anslutning till Hallandsvägen/ 
Kustvägen/Stenhusvägen  för att öka trafiksäkerheten. Cirkulationsplatsen avses byggas 
ut först när trafikbelastning så kräver det, se trafikutredning, ÅF 2019. Fram tills dess 
avses det befintliga gatunätet kvarstå. (Planbeskrivningen förtydligas under rubriken 
Genomförande, Tekniska frågor, Gator och trafik). 

Gc-vägar 

Planförslaget möjliggör gång- och cykelbanor längs såväl Hallandsvägen, Kustvägen, 
planområdets norra del, längs Stensån samt de nya gatorna inom planområdet. 
Illustrationskarta samt planbeskrivning förtydligas. 

I övrigt – se föregående kommentarer. 

 

Sammanfattning av samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
samråd 

Inkomna synpunkter och resultat från utförda utredningar medför följande 
kompletteringar och revideringar av planförslaget; 

Planbeskrivning kompletteras enligt följande: 

 Information om ÖP2030 samt karta, sida 12 

 Förtydligande under Avvägningar enligt miljöbalken under rubriken 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB samt riksintresse friluftsliv, sida 14-15 

 Förtydligande under rubriken Miljökvalitetsnormer för vatten, sida 18 

 Justering av text under rubriken Strandskydd, sida 19-20 

 Förtydligande under rubriken Mark och vegetation (7. Förutsättningar), sida 
28-29 

 Ny rubrik ”Artinventering” samt text och karta, sida 30-32 

 Justerad text under rubriken ”Översvämningsrisk”, sida 33 

 Kompletterande text och karta under rubriken Miljöteknisk 
markundersökning, sida 34-35 

 Kompletterande text under rubriken ”Stabilitet och skredrisk”, sida 36 

 Uppdaterad text under rubriken Kollektivtrafik, sida 39 

 Uppdaterad text under rubriken Dagvatten, sida 40-41 

 Uppdaterad text under rubriken Buller, sida 41 
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 Uppdaterad text under rubriken Risk, sida 41 

 Text angående användningen C1 (Café), under rubriken Användningar tas bort 

 Text angående användningen D (Vård) under rubriken Användning tillförs, 
sida 43 

 Kompletterande text och bild under rubriken ”Placering och 
utformning”(sida45-46) med anledning av planbestämmelserna: 

o plantering 

o fördröjningsmagasin 

o f8 - Centrumverksamhet ska anordnas inom minst 100 m2 per 
huvudbyggnad på entréplan längs Hallandsvägen alternativt inom 
minst 300 m2 per 5000 m2 fastighetsarea 

o f9- Inom kvarteret ska en yta om 14x14 meter reserveras för tekniska 
anläggningar 

o f12- Byggnad mot gata, med fasader längre än 20 meter utföras med en 
bearbetning i form av livförskjutning, relief, materialbyte och/eller 
färgsättning för att på så sätt skapa variation och motverka ett 
monotont intryck 

 Uppdatering av antal m2 allmän plats under rubriken Användning, sida 46 

 Uppdaterad text under rubriken Mark och vegetation, sida 48 

 Ny rubrik ”Artinventering” inkl text och karta, sida 48-51 

 Justerad text under rubriken Regleringsföretag), sida 51 

 Justerad text under rubriken Vattenområden/Strandskydd, sida 52 

 Uppdaterad text inkl karta under rubriken Stabilitet och skredrisk, sida 52-53 

 Uppdaterad text under rubriken Gator och trafik, första stycket, sida 54 

 Ny rubrik ”Ny cirkulationsplats” inkl text och kartbild, sida 57 

 Uppdaterad text under rubriken Parkering, sida 59 

 Uppdaterad text (inkl planbestämmelse f10 och f11) under rubriken Risk – väg 
farligt gods m.m, sida 60-61 

 Uppdaterad text under rubriken Risk – markförorening, sida 61 

 Uppdaterad text samt kartor under rubriken Buller, sida 61-65 

 Uppdaterad text under rubriken Dricks- och spillvatten, sida 65-66 

 Uppdaterad text under rubriken Brandvattenförsörjning, sida 66 

 Uppdaterad text samt karta under rubriken Dagvatten, sida 66-69 

 Ny rubrik ”Klimatsmart planering” inkl text och värderos, sida 71 

 Solstudie är uppdaterad, sida 72-73 

 Ny rubrik Visuell påverkan, sida 74-75 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2022-04-19 
 

  

 

39 (42) 
 

 I kapitel 10-Genomförande är främst text och kartor uppdaterad efter 
planförslaget samt förtydligande under rubrikerna Avtal, Dispenser och 
tillstånd under genomförandet, Ledningsrätter och Utgifter, sida 77-82 

 

Plankarta justeras enligt följande: 

 Planbestämmelse ”plantering - plantering ska anläggas” läggs till 

 Planbestämmelse ”fördröjningsmagasin – fördröjningsmagasin för 
dagvatten får anläggas” läggs till inom NATUR 

 Justerad planbestämmelse e3 - Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per 
fastighetsarea är 50 % 

 Justerad planbestämmelse f1 – Tak ska vara av sedum eller annan vegetation 
på komplementbyggnader 

 Ny planbestämmelse, f8 - Centrumverksamhet ska anordnas inom minst 100 
m2 per huvudbyggnad på entréplan längs Hallandsvägen alternativt inom 
minst 300 m2 per 5000 m2 fastighetsarea 

 Planbestämmelse f9 – Inom kvarteret ska en yta om 14 x 14 meter reserveras 
för tekniska anläggningar” läggs till 

 Planbestämmelse f10 – Byggnader, eller byggnadsdelar, inom 25 meter från 
Hallandsvägen (väg 105) ska utföras med fasader av obrännbart material” 
läggs till 

 Planbestämmelse f11 – Friskluftsintag får ej  anordnas mot Hallandsvägen, väg 
105. Möjlighet till central avstängning av byggnads ventilation ska finnas” 
läggs till 

 Planbestämmelse f12 – Byggnad mot gata, med  fasad längre än 20 meter ska 
utföras med en bearbetning i form av livförskjutning, relief, materialbyte 
och/eller färgsättning för att skapa variation och motverka ett monotont 
intryck” läggs till 

 Planbestämmelse a – strandskydd är upphävt, tas bort 

 Upplysning på plankarta om att gällande riktvärden för vibrationsstörning ska 
följas 

 Plankartan anpassas så att cirkulationsplats i sydväst möjliggörs i enlighet 
med utredning (Afry, daterad 21 juni 2021) 

 NATUR i norr utökas i anslutning till vändzon 

 Fast E-område intill Trafikverkets sedimentationsdamm tas bort och ersätts 
med flytande E-områden inom det mittersta kvarteret längs Hallandsvägen 

 Bredd på ny GATA söder om Stensån utökas med 1 meter, dvs från 12 meter 
till 13 meter för att få plats med gång- och cykelbana, trädallé, väg samt 
trottoar 

 Bredd på PARK-stråk i nord/sydlig riktning har justerats från 4 meter till 6 
meter 

 Kvartersmark / allmän platsmark i korsningen Hallandsvägen / Inre 
Kustvägen justeras i enlighet med Trafikverkets önskemål 
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 4 meter bred prickmarksremsa inom kvartersmark för Bostäder söder om 
Stensån läggs till 

 4 m bred prickmarksremsa i öster inom kvartersmark för Skola, Vård, 
Bostäder läggs till 

 NATUR längs vardera sida om Stensån utökas till 40-50 meter 

 C1 – Café får anordnas, tas bort 

 För att säkerställa att gångbro kan hängas på befintlig bro över Kustvägen 
breddas t2 med 4 meter. 

 Avgränsning för planbestämmelse ”trädallé” inom de två nya gatorna 
förtydligas 

 

Illustrationskarta justeras i enlighet med planbeskrivning och plankarta. 

 

Utöver ovanstående har en omdöpning av planhandlingar skett från 
”Samrådshandling” till ”Granskningshandling”. 

 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 

När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till 
uppdragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag 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: 

Lantmäteriet 
Trafikverket 
NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Weum Gas AB (f.d. E.ON Energidistribution AB) 
TeliaSonera Skanova Access 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening 
PostNord 
Fastighetsägare till 45:4 
Fastighetsägare till 45:5 
Fastighetsägare till 45:10 
Fastighetsägare till 45:12 
Fastighetsägare till 45:23 
Fastighetsägare till 45:24 
Fastighetsägare till 45:46 
Fastighetsägare till 45:67 
Fastighetsägare till 45:68 
Fastighetsägare till 45:154 
Fastighetsägare till 45:155 
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Fastighetsägare till 45:156 
Fastighetsägare i sydvästra Båstad 
Boende i Förslöv 
 

Underrättelse efter antagandet 

När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner som 
berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 

Underrättelse efter antagandet ska skickas till följande: 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Weum Gas AB (f.d. E.ON Energidistribution AB) 
TeliaSonera Skanova Access 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening 
PostNord 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:4 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:5 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:10 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:12 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:23 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:24 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:46 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:67 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:68 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:154 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:155 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:156 
Fastighetsägare i sydvästra Båstad 
Boende i Förslöv 
som yttrat sig under samrådet 2019 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande: 
Länsstyrelsen 
Trafikverket 
NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
TeliaSonera Skanova Access 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:4 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:5 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:10 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:12 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:23 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:24 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:46 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:67 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:68 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:154 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2022-04-19 
 

  

 

42 (42) 
 

Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:155 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 45:156 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget avseende Hemmeslöv 5:9 (f.d 6:2) m.fl, Petersberg, i 
Hemmeslöv, Båstad godkänns för granskning i enlighet med de revideringar 
som föreslås i denna samrådsredogörelse, daterad 2022-04-19. 

 

Båstad 2022-04-19 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 


