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Kungörelse

SAMRÅD
Kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för allmän
plats i Förslöv - Ändring av detaljplaner med enskilt huvudmannaskap i Förslöv, Båstads kommun
(Plannummer 822, 823, 828, 833, 835, 1178, 1182, 1372, 1373,
1384, 1408, 1415, 1443, 1475, 1517, 1551, 1576, 1604, 1664)
Rubricerade planändringar, upprättade av Samhällsbyggnad, Båstads kommun, ställs härmed
ut för samråd under tiden 15 juni – 10 juli 2022.
Huvudmannaskapet för allmänna platser (gator, parker, naturområden etc.) i Förslöv är i huvudsak enskilt idag. De allmänna platserna ingår i gemensamhetsanläggningen Förslöv ga:3
som företräds av Förslövsholms vägförening. Syftet med rubricerade planändringar är att
möjliggöra för kommunen att överta huvudmannaskapet. Kommunen övertar därmed ansvaret för att förvalta de allmänna platserna i Förslöv. Utöver ändringen av huvudmannaskapet
fortsätter samtliga planer att gälla liksom tidigare.
När huvudmannaskapet övergår från enskilt till kommunalt får kommunen rättighet respektive skyldighet att lösa in privatägd allmän platsmark om fastighetsägaren begär det. De privatägda fastigheter som omfattar allmän plats finns redovisade i planbeskrivningen för respektive planändring.
SAMRÅDSTID:

15 juni – 10 juli 2022

PLATS:

Samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.bastad.se, under ”Detaljplaner under arbete” samt på Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, och Förslövs bibliotek, Bokesliden
20, Förslöv.

SAMRÅDSMÖTE:

Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 bjuder kommunen in till samrådsmöte i Förslövs bygdegård. Kommunen informerar om planändringarna och svarar på frågor. Varmt välkomna!

SYNPUNKTER:

Eventuella synpunkter på förslaget skall framföras skriftligen till Samhällsbyggnad, Båstads
kommun, 269 80 Båstad eller till samhallsbyggnad@bastad.se senast den 10 juli 2022. Namn,
eventuellt namnförtydligande, postadress samt
diarienummer ska anges på yttrandet.
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UPPLYSNINGAR:

Planarkitekt Jonna Kignell,
tel: 0431-773 89
e-post: jonna.kignell@bastad.se

Planändringarna handläggs enligt reglerna i plan- och bygglagen för standardförfarande, vilket innebär att de efter samrådet bearbetas ytterligare utifrån inkomna synpunkter, för att sedan överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om granskning.
Granskning av förslagen beräknas kunna ske under hösten 2022. Den som inte senast
under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter på förslagen kan förlora
rätten att senare överklaga besluten att anta planändringarna.
KOMMUNSTYRELSEN

