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KF § 139  Dnr KS 000719/2017- 315 

Antagande av detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) m.fl, 
Petersberg i Hemmeslöv 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anta planförslag för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) m.fl, Petersberg i 
Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län i enlighet med bilagorna 1-4,  
daterat den 9 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av 
blandad bebyggelse i form av till exempel centrumverksamheter, parkering, 
bostäder, skola och vårdboende samt befästa naturmark längs Stensån och 
intill Hemmeslövssjön inom planområdet. 

 
Planområdet är beläget i Hemmeslöv, i direkt anslutning till handelsområdet 
”Entré Båstad”. Planområdet avgränsas i söder av Hallandsvägen, väg 115, och 
av befintlig bostadsbebyggelse längs Solvägen och Södra Rundvägen i norr. I 
öster avgränsas planområdet av Inre Kustvägen och Västkustbanan, i väst av 
Kustvägen. Genom planområdet rinner Stensån i öst-västlig riktning. 
Planområdet utgörs till största del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. Området 
omfattar ca 27,7 hektar (277 000 kvm). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark 2022-10-17, med 
tillhörande bilagor. 

Styrelsens förslag Anta planförslag för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) m.fl, Petersberg i 
Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län i enlighet med bilagorna 1-4,  
daterat den 9 oktober 2022.  

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) och Birgitte Dahlin (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Jenny Book Wallin (MP) och Hans Grönqvist (SD) yrkar att ärendet bordläggs 
med motiveringen att handlingar till sammanträdet har varit felaktiga.   

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på Jenny Book Wallins (MP) och Hans 
Grönqvists (SD) bordläggningsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
avslår yrkandet. 

Reservation Miljöpartiet reserverar sig i första hand mot att beslut fattades på sittande 
möte och inte bordlades då handlingarna var felaktiga i utskick i assistenten. 
Detta uppmärksammades först vid beslutspunkten. Miljöpartiet reserverar sig 
i andra hand mot antagandet av detaljplanen i sin helhet. Flera underlag är 
mer än 10 år gamla.  
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Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 


