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B E S K R I V N I N G 

Dnr 11,082-1338-79, Tillh6r länsstyrel2ens 
i Kristianstads län beslut den 21 augus~i 
1979, .Undantag: se bEtslutet 

taa!i)u P(, 
Ulla LJun~ 1(8) 

tillhörande förslag ti 11 upprättande av 

byggnadsplan för del av 

V Ä S T R A K A R U P S S A M H Ä L L E 

(fastigheten Karur 1:1 m fl) SS - Gg - 3\5 
inom Båstads kommun OM ~-0 _0 ".tt."! e_o...51_()_• n e si".,.,_,,:,., "·'·••-:i11 ou.r,i,.:. o "u ~ -o o .:i ot1 c_ 

i Kristianstads län 

upprättat i december 1977 av 

Byggr,adsnämnden i Båstads kommun. 

Fcrslaget är avfattat på karta i ett blad, byggnadsplanekarta, och 

särskild handl i~g, byggnadsplanebestämmelser. 

F6rslaget är redovisat på grundkarta upprättad i april 1977 genom 

komplettering, sa~nanställning och kopiering av primärkarta över 

Västra Karups samr:älle av Kjessler och Mannerst,.åle AB lan~mäteri

avdelning, Helsingborg. 

Grundk::irtan ~ar fram ti 11 december 1977 revider0Ls och k01npleu,2.rats 

i erforderlig omfattning. 

Till förslaget hörande va-utredning är upprättad 

K-Konsult, Kr-istianst:2d, se bi laga 111. 

decemoer 1977 av 

Till förslaget hörar-ide geoteknisk undersökning är utförd 1976-10-29 

av Kjessler o~h Mannerstråle AB, Geotekniska avdelningen, Göteborg, 

se bilaga I I a. Den utf6rda undersBkningen komme~ innan utställningen 

av planförslaget att kompletteras och utvidgas, se bilaga I I b. 

Till f8rslaget hörande fastighetsf0rteckning ~r uporättad av Kjessler 

och Mannerstråle Ag, Lant~~teriavdelningen, Helsingborg. 
/ I") ,- .... 



Befintliga förhållanden 

Planomr~det, beläget i kvadranten mellan allmänna vägen nr 733 och 

allmänna vägen 730, har en total areal av ca 26 har. Planområdet om

fattar ett sFörre antal fastigheter av vilka de flesta är färdig

exploaterade. Det nya exploateringsområdet är i huvudsak beläget på 

fastigheten Karup 1 :1. 

2. 

De exploateringsbara delarna av plan~mrådet har tidigare i huvudsak 

utnyttjats för jordbruksändamål, övriga delar av planområdet är ian

språktagn~ för kyrko- och begravningsändamål, handels- och småindustri

ändamål, område för allmänt ändamål· (LM-skola) samt för bostadsändamål, 

Den befintliga bebyggelsen utgöres av ett 40-tal bostadshus, några 

mindre industribyggnader, kyrka, församlingshem, pr~stgård, skollokaler 

och idrottshall. 

Planområdet genomkorsas av en bäck som rinner från östra delen belägen 

på omkring 95 metersnivån ner till 70 metersnivån i områdets västligas

te de 1. 

Vegetationen inom planområdet 3r ti 11 största delen koncentrerad till 

kyrkogården och i delen rrellan prästgården och bäcken. Vegetationen inom 

området h2r stora miljömässiga Kvaliteter. 

Inom om,ådet finns en viktig telekabel. 

Planområdet allmänt 

Planeringen av området har tillkommit på initiativ av kommunen, som 

förvärvat i"';;rparten av de exploatering~~t>ara delarna inom området. 

Till grund f&r planeringen har legat ett av byggnadsnämnden år 1976 

upprättat• förslag ti 11 byggnadsplan för Västra Karups samhälle. För

slaget omfattade hela Västra Karups samhälle. Samråd har skett med all

mänhet och myndigheter. Inkomna samrådsyttr2,11Jen har i den r.u företagna 



~etaljstudien, omfattande del av ovan nämnda planförslag, beaktats och 

vissa justeringar och förijnd~ingar vidtagits. 

Byggnadsplanef8rslaget ryms .i sin helhet inom områdesgränsen för Västra 

Karups samhälle som fastlagts i den fysiska riksplanens planeringsdel. 

Då efterfrågan på tomtmark i Västra Karups samhälle varit stor har bygg

nadsnämnden beviljats dispensrätt av länsstyrelsen i det nu aktuella ex

ploateringsområdets östra del för exploatering av 16 tomter enlig~ plan

förslaget I avvaktan på den slut! iga planens fastställelse. 

Planområdets disposition 

Planförslaget upptager områden för allmänt ändamål, bostadsändamål, bo

stads- och handelsändamål, småindustri ändamål, kyrko- och begravnings

ändamål, 3aml ings!okaler, transformatorstation och allmän plats. 

a) Område för al 1...änt ändamål 

I planförslaget finns ett område för allmänt ändamål krin.g den be

fintliga LM-skolan. Området medger dels en utvidgning av den befint

liga skolans lokaler dels en komplettering i form av förskoleverk

samhe~. 

b) Område för bos tadsändamå 1 

I planförslaget upptagna områden för bostads~ndamål utgör dels en 

konfirmering av större delen av den befintliga bostadsbebyggelsen 

dels en nyetablering av bostadsbebyggelse i områdets nordvästra del. 

Nyetableringen av bostäder avses frä~st ske 

familjshus och i viss mån kopplade hus. 

form av fristående p0-

Förslaget rymmer enligt iliustrerad fastighetsbildning ca 70 tomter 

med en genomsnittlig areal på ca 800 m2/tomt: ~n intensivare explo

atering kan åstadkommas med mindre tomtstorlek. 



4. 

c) Område för bostads- och handelsändamål 

Det västra området utgör en konfirmering av gällande förhållande. 

På fastigheten Karup 1 :23 och 13:1 har lagts en byggnadszon för 

bostads- och handelsändamål. Byggnader är placerade så att en 

kringgärdad torgbild erhålles. 

d) Område för småindustriändamål 

planförslaget finns två småindustriområden utlagda som ti 11 största 

delen konfirmerar gällande förhållande. 

Området i södra delen av planförslaget avses främst att användas 

som upplagsornråde av en brukare, Bjäre Kraft. Med tanke på när

heten ti 11 bostadsbebyggelse är det väsentligt att upplagsområdet 

förses med skyddsplantering mot kringliggande tomtmark. 

e) Område för ~yrko- och begravningsändamål 

f' ) 

I planförslaget utlagt kyrkogårdsområde utgör dels en konfirmering 

av befintlig kyrkogård dels en utvidgningsmöjlighet i förlängningen 

mot väs ter. 

Område för samlingslokaler 

Område för samlingslokaler är utlagt kring församl ingsgården och 

prästgården. 

g) Område för transformatorstation 

plc1nförslaget upptaget område för tl"ansfor;na-c:orstation har utlagt_; 

samråd med J..;1~1panneföreningen i Halmstad och täcker planområdets 

behov av kraftförsörjn~ng. 

h) Område för allmän plats 

De i planf:.>tslaget upptagna områdena för allmän plats utgör·es av 

vägar, grönomräden och gröngångar. 



I,' 

5. 

l) Område fSr ledningsdraqnin~ 

I planförslaget har utlagts U-område för va-ledningar och telekablar. 

Planerad b~byggelse 

Det kommunalt ägda exploateringsområdet är avset~ för enskilt byggande 

i 1 - 1 1/2-plan. 

Inom området skall tak på huvudbyggnad utföras som sadeltak med den tak

vinkel som åsatts v2-Je bebyggelsegrupp på plankartan. 

Bebyggelse med takvinkel på mellan 18° - 27° dvs utan vindsinredning 

är placerad bland eller i anslutning tili redan befintlig bebyggelse 

med låg takvinkel. 

övrig bebyggelse inom området tl llåts ha en takvinkel mel Ian 37° - 45° 

med möjlighet till vindsinredning. 

Ur va- och/eller geoteknisk synpunkt kan källare icke anordnas 

västra delarna av ex~loateringsområdet. 

de r.ord-

Vlri bebyggande av de tomter som·gränsar till den norra matargatan 

bör vid byggnadslovsgivning särski It beaktas att byggnad ges sådan 

utformning att bullret minimeras. 

Grönområde 

I planförslaget finns ett större sammanhängande grönområde kring bäcken 

som genom grönstråk och smärre avsma}nande områden står i förbindelse 

med bostadsbebyggelsen. 

-Inom de nyexploaterade delarna av planförslaget har flertalet tomter en 

direkt och trafikfri anslutning ti 11 grönområde, lekplats etc. 

Inom området finns två huvudgångstråk, ett söder om kyrkogården längs 

bäcken och ett norr om kyrkogården. Stråken sammanfaller med varandra 

vid skolan l planområdets västra del. 

Gångstråket norr om kyrkogården kan i sin förl~ngni~g österut förbinda 

de östra delarna av Västra Karup med skola, kyrka mm. 

Teoretiska möjligheter att anordna en gångtunnel under allmänna vägen 

nr 730 finns. 



Planområdets arealfördelnln~ 

Område för allmänt ändamål 
Il 

Il 

Il 

Il 

bostadsändamål 

små industriändamål 

qostads-handeisändamål 

begravningsändamål 
11 

- samlingslokaler 
11 

- a 1 1 män p 1 a t s 

3.8 har 

1 O. 8 11 

1 • 6 I I 

0.3 Il 

2 • 4 Il 

0; 5 Il 

6,6 Il 

Summa 26.0 har --~--- .. , ·- ----

Trafikför1ng 

6. 

Planomridet matas fråh två hål 1, den norra delen från allmänna vägen nr 

730 och den södra från allmänna vägen nr 733. 

Den samfällda vägen, som för närvarande löper längs norra kanten av 

kyrkogården och vidare västerut för att slut] igen mynna ut i Gl imminge

korset, föreslås att in~m planområdet förvandlas till gångstråk. Den 

ovan nämnda samfällda vägen avses ersättas genom förlängningen av den 

norra matargatan som försörjer den norr~ delen av planområdet: 

I planförslaget finns illustrerat en tänkbar förlängning av den norra 

matargatan att ansluta till den allmänna vägen nr 733. 

En utbygg~ad enligt den illustrerade vägdragningen skulle innebära dels 

en mir:;;.kad belastning av vägkorset mellcin allmänna vägarna nr 730 ocr 

733, dels att genomfartstrafiken på den samfällda vägen mot Gl imminge

korset som är olämplig med tanke på vägens sträckn:~;g och kva'litet kan 

minskas. Öster om den illustrerade vägen är en ~~amtida utbyggnadsreserv 

visad. 

Den allmänna vägen nr 733,01 förbi Västra K~rups kyrka har i planför-
• 

slaget stängts för trafik. En ätgärd som föranleds av att genomfarts-

trafiken genom bostadsområdena i dess anslutning så långt möjl lgt bör 

el irnineras. 



Förbud mot körbar utfart har åsatts byggnadsmark som gränsar till 

allmänna vägarna nr 733 och 730 undantaget området bestående av 

fastig-heterna Karup 15:2, 15:3 m fl i planområdets sydöstra del från 

vilket annan utfart ej kan ordnas. Dessutom har utfartsförbud satts 

mot den no~ra matargatan. 

Vatt~n och avlopp 

7. 

Beträffande va-anordningar för planområdet hän1isas ti Il av K-Konsult, 

Kristianstad, i december 1977 upprättat PM angående va-frågor, se bilaga 111. 

Geoteknisk undersökning 

Geoteknisk unders~knin~ har företagits under år 1976 av Kjessler och 

Mannerstråle AB, Geotekniska avdelningen, Göteborg, i vilken rent all-

mänt grundläggningsförhållanden bedöms som goda. Under december 1977 

har en _viss kompletterande undersökning företagits, se bilaga 11 a, 11 b. 

Kontakter och samråd 

Under planeringsarbetet har kontakter och samråd skett med berörda 

myndigheter, intresseorganisationer, markägare och allmänhet, se bi la

ga IV. 

Båstad i december 1977 

BYGGNADSNÄMNDEN I BÅSTADS KOMMUN 

<1{i~~\~~l\: t{.~ \,L ;( .. 
~.J~n-Erik Lund 

Stadsarkitekt 

~d J ! T7 .i' ~d 

vtVI:'~vt ra,tirJf; 
Stellan Palil'ie 

Arkitekt 

Tillägg till'ovanstående beskrivning se bilaga A. 

betygar i 



Tillägg till BESKRIVNING 

tillhörande förslag till 

byggnadsplan för del av 

V Ä S T R A K A R U P S 

upprättande av 

-S A. M H Ä L L E 

(fastigheten Karup 1:1 m fl) 

inom Båstads kommun 

i Kristianstads län 

upprättat i december 1977 av 

Byggnadsnämnden i Båstads kommun. 

Efter utställningstidens slut har planförslaget varit föremål för en 

omfattande diskussion beträffande grönstråk, föreslagen stängning av 

vägen förbi kyrkan, utvidgning av kyrkogårdsområdet och torgbilden 

söder om kyrkan. 

Diskussionerna har lett fram till en revidering av planförslaget i 

december 1978 varvid grönstråken mellan kvarteren i områdets nord

västra del på kommw,styrelsens begäran borttagits och ersatts med 

k•iartersmark. 

Stängningen av vägen förbi kyrkan, utvidgningen av kyrkogårds~mrådet 

och torgbilden söder om kyrkan har diskuterats vid planeringskommit

tens sammanträde 1978-09-28 med representanter från"lär,5styrelsens 

planenhet, vägverket, byggnadsnämnden, V Karups pastoratsråd, V Karups 

församling, kulturnämnden och fritidsnäm~den. PM från sammantrddet 

bifogas hand] ingarna. 

Den föreslagna revideringen av planförslaget i december 1978 har 
' underhand godkänts av kommunstyrelsen då revideringen endast berör 

mark som ägs av Båstads kommun. 

Föreslagen revidering gäller ej de föreslagna planbestämmelserna 

·daterade december 1977 varför dessa gäl ler i oförändrad omfattning . 
• 

Båstad i december 1978 

BYGGNADSNÄMNDEN I BÅSTADS KOMMUN 

~,~A..,i 
<::;)~-Erik Lund . 

Stadsarkitekt 

;(I I I . <i) l O 
(JitVtlliti rit¾ l,t.> 

Stellan Paulie 
Arkitekt 

8. 



Dnr 11 ,O82-133U-79, Tillh0r länsst ~0 • 

sens i Kristianstads län beslut den 
2: a:.igu7t_i 1979, Undantag: se beslutet 
-tf,44.4(,/ 11/U'U~A-v(, - -
·Ulla L,jungg&f?' 

B Y G G N A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R 

tillh6rande förslag till 

byggnadsplan för del av 

V Ä S T R A K A R U P S S A M H Ä L L E 

1(5) 

{fastigheten Kan,p 1:1 m.fl.) 

inor:i 3åstads konmiun , 85· G~ · 3~S 
(.,,,(, ( 'i:..::.i_lJ') ~-"-~~o_o_o <>_tio e- 'il o,;, ·\ • '11,.0 •·o~ ._. o o,,_,;,,::, <t 4.t (,I., ~.o o 1;, ;:! 

i Kristianstads län 

upprätlat i december 1977 av 

Byggnadsnämnden i Blstads kommun 

Beteckning~rna hänföra ~ig till byggnadsplanekartan. 

Morn. 1 

§ l 

BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING 

Byggnadsmark 

a) Med A betecknat omr~de får användas endast för allmänt 

ändarnt 1 • 

b) Med B betecknat område får användas endast för bostads

ändamål. 

c) Med BH betecknat område får användas endast för bostads

och handelsändamål. 

d~ Med Jm betecknat område få, användas endast för småindu

striändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vål !as 

olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och 

trevnad. 

e) Med C betecknat område får användas endast för sam] ings

och föreningslokaler och därmed ~amhörigt ändamål. 



Mom. 2 SpecialområdBn 

a) Med Es betecknat område får användas endast för transfor

matorstation och därmed samhörigt ändamål. 

b) Med K betecknat område får användas endast för kyrkligt 

ända~ål och för begravningsändamål. 

§ 2 

2. 

MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS 

Horn. l 

Horn. 2 

Horn. 3 

Mark som icke får bebyggas 

Med punktprickning betecknad mark får Icke bebyggas. 

Mark för uthus och dyl 1kt 

Med korsprickning betecknad mark får be~yggas endast med uthus, 

garage och dylika mindre gårdsbyggnader. 

Skyddsbälte 

a) Med pl och punktprickning betecknad del av industriområde 

skall anordnas som planterat skyddsområde och flr Icke 

bebyggas eller användas för upplag eller parkering. 

b) Med pl och punktprickning betec!,nad del av kyrkogårdsomrade 

får icke bebyggas, ej heller får där anordnas nya ~ravpl~tser. 

Dock må efter byggnadsnämndens medgivande byggnad samhörig 

med kyr:,.,)gårdens sköt se 1 och anvzindn i ng uppföras._, 

§ 3 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRADEN FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR 

Ledn i,, '.!Som råde 

Rå med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindrar 

framdragande och underhåll av underjordiska allmänna l2dningar. 



3. 

undantag: se länsstryrelsens beslut 79082}. 

Mom. 1 

Mom. 2 

Mor,1. 1 

Mom. 2 

§ 4 

BYGGNADS SÄTT 

Fristående. hus 

På med F betecknat område skall huvudbyggnader uppfBras fri

stående. 

Fristående eller kopplade hus 

På med Ö betecknat område skal 1 byggnader uppf6ras fristående 

eller två och två med varandra sammanbyggda i gemensam tomt

platsgräns. 

k+Gi11-med &F och ~e-1:-e-€-k,R-at offlråde får-e-.fter byggnads.nfönA-G-E!-fr5 
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§ 6 

EXPLOATERING AV TOMTPLATS 

Antal by;~nader 

P~ tomtplats som omfattar mad BF och BÖ betecknat område får erdast 

en huvudbya~nad och ett uthus uppf6ras. 

Anta 1 1 ägenheter i huvudbyggnad 

På med BF och BÖ betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma 

mer än eri bostadsläaenr.et. i gårdsbyggnad får bostad icke in-
~ ~ 



Mom. 1 

Mom. 2 

redas. Däre~t ett ~ndamålsenj igt byggande därigenom främjas må 

dock kunn~ medgivas att i gårdsbyggnad inreda enstaka bonings

rum tillhörande huvudbyggnads bostadslägenhet. 

Byggnadsyta 

a) Av tomtplats som omfattar med BF och BÖ betecknat område får 

högst en tredjedel bebyggas. 
~-~--·----~-----~----~--

b) Av tomtplats som omfattar med BHÖ betecknat område få;- högst en 

fjärdedel bebyggas. 

~) Av to~tplats som omfattar med JM bet~~knat område får högst 

hälften bebyggas. 

d) Av tomplats som omfattar med C betecknat område får högst en 

fjärdedel bebyggas. 

4. 

e) Av tomtplats som omfattar med BF, BÖ, BH, BHÖ och C betecknat 

områd~ får garage, uthus eller andra gårdsbyggnader icke upp

taga större sammanlagd area! än 60 r12 • Dock må efter byggnads-. 

nänmdens medgivande nämnda byggnader upptaga större areal om 

särskilda skäl härför fö1-eligger och ,)m detta prövas vara fören

ligt med ett prydligt och ~ndamålsenligt byggande. 

§ 7 

BYGGNADS UTFORMNING 

Våninqsantal 

d) På med romersk siffra ( I , I i) be tecbat område får byg~nad 

uppföras med högst det antal våningar som siffran anger. Här 

utöver f~~ vind icke inredas. 

b) Där våningsantal ej finns angivet får byggnad uppf6ras med 

det antal våningar som best~mme!sern3 angående byggnads 

höjd m<':3liggör. Härutö ✓er far vind icke inredas. 

c) På med v betecknat område får utöver angivet våningsantal 

vind helt inredas. 

d) Inom med o betecknat område får källare icke anordnas. 

By~gnads hö id 

a) På med l,_l_v eller Il betecknat område får byggnad icke ~ro
f~ras till stBrre h6jd ~n respektive 3.60, 4.20 och 7,0 rn. 
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b) På med siffra i romb ( <(}>) betecknat område får 

byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran 

anger. Där så prövas lämpligt må byggnadsnämnden medge 

högre höjd för mindre byggnadsdel. 

c) Garag~. uthus eller andra gårdsbyggnader får icke upp

föras till större höjd än 3.2 meter. Där så prövas lämp

ligt må byggnadsnämnden medge större höjd. 

Taklutning 

På med siffror i triangel ~~ beteckna~ område skall tak på 

h"vudbyggnad utföras som sadeltak samt givas en lutning mot 

horisontalplanet av lägst tespcktive högst det gradtal som 

siffrorna ang_er. Särskild del av huvudbyggnad innehållande 

garage, förråd och dylikt omfattas ej av bestämmelsen. 

§ 8 

UTFARTS FÖRBUD 

Utfart får icke anordnas över 0mrådesgr5ns, som även betecknas 

med ofyllda cirklar. 

B~stad i dec, 1977 
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