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FÖRORD
Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen, PBL, redovisa kommuns långsiktiga syn på användningen
av mark- och vattenområden, utveckling och bevarande av bebyggelsemiljöer samt hur riksintressen och
miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen är härigenom ett viktigt instrument för att ange kommunens sam-
lade politiska syn på bebyggelseutveckling m m.

Båstads kommun är på en gång en landsbygdskommun präglad av jordbruket, en industrikommun samt en
fritids- och turistkommun. Bjärehalvön har en attraktivt miljö för boende samt rekreation och friluftsliv
främst på grund av det vackra, omväxlande landskapet med sin närhet till havet. Natur- och kulturmiljö-
värdena grundas på en samverkan mellan de topografiska förutsättningarna och jordbrukets historiska
nyttjande av landskapet för bete, åker- och skogsbruk. Kommunen har idag också ett strategiskt läge i en
expansiv region med ett stort bebyggelsetryck. Bjärehalvön har härigenom unika natur- och kulturmiljö-
värden att förvalta och samtidigt stora anspråk på förändringar.

En långsiktig övergripande planering är nödvändig för att hantera enskilda och allmänna önskemål. I
översiktsplaneförslaget redovisas kommunens syn på utveckling och bevarande av såväl bebyggelsemiljöer
för boende, arbete, service och trafikanläggningar som landskapets värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Härigenom ges en ram för en långsiktigt hållbar utveckling ur olika aspekter och förutsättningar/trygghet
för långsiktiga investeringar för att  öka befolkning och sysselsättning. Planen ska vägleda tillståndsbeslut
enligt PBL men också verka för att uppnå Båstads kommuns vision:

Båstads kommun skall året om
 vara attraktiv att bo och verka i
bygga på tradition och förnyelse

präglas av småskalighet, god miljö,
omtanke och generositet.

Våra verksamheter skall
 baseras på våra naturliga förutsättningar samt

präglas av mångfald och god kvalitet.

Planförslaget har upprättats enligt direktiv från Kommunstyrelsen och planberedningen och med stöd av
de synpunkter som framkom först vid programsamrådet och senare vid samråd kring planförslaget.

Att bibehålla och utveckla Bjärehalvöns dragningskraft berör inte bara frågan om och var olika mark-
anspråk kan genomföras utan även hur man utformar olika åtgärder och tillför nya kvaliteter samtidigt som
befintliga respekteras. Genom att närmare ange hur olika värden kan utvecklas och bevaras ger planen
en grund för att öka kommunens eller orters attraktivitet som platser att bo och verka i.

Båstad i augusti 2008

Per Iwansson
Planchef
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Båstads kommun mellan Öresundsregionen och
Göteborg.

VIKTIGA UTVECKLINGS-
FÖRUTSÄTTNINGAR
Båstads kommuns utvecklingsförutsättningar och
utvecklingsproblem kan sammanfattas i två skenbart
motsatta påståenden:

• Kommunen är en liten landsbygdskommun
mellan och i utkanten av storstadsområdena i
Sydvästskåne och Göteborg.

• Kommunen är med unika natur- och
kulturmiljöresurser strategiskt belägen i en
tillväxtregion i norra Europa .

Bägge påståendena talar om att kommunen är starkt
beroende av omvärlden för sin utveckling.

Historik

Geografisk isolering och därefter
industritillväxt
Kommunens läge på en halvö, där åsryggen utgjort
ett hinder för utbyggnad av kommunikationer, har
historiskt betytt en viss isolering. Kommunen har
befunnit sig på avstånd från större städer och de
egna förutsättningarna för olika näringar har varit
begränsade. Näringsstruktur och bebyggelse har
förblivit småskaligt och kulturlandskapet har i stor
omfattning bevarats genom olika tidsepoker. Den
historiska Bjärehalvön var en jordbruksbygd med
för Skåne ovanligt mycket småjordbruk. Samhällen
längs kusterna växte också upp genom fiske,
skeppshandel och sjöfart. Järnvägen som byggdes i
slutet av 1800-talet bidrog till industri i de orter som
den betjänade men under den snabba urbaniseringen
i mitten av 1900-talet tillhörde kommunen den
landsbygd som förlorade befolkning till städerna.
Avfolkningen bröts med framväxt av egna industrier
från 1960-talet. Kommunen växte med
industritillväxten från en botten på 10,300 personer
och nådde dagens befolkningsnivå med drygt
14,000 invånare år 1992.

Natur, fritidsboende och turism
Naturen med det dramatiska mötet mellan åsen och
havet och det historiskt rika kulturlandskapet med
ett för norra Europa i omfattning unikt innehåll av
fornminnen från bronsåldern har sedan länge gynnat
en utveckling av turist- och rekreationsnäring och
fritidsboende. Konstnärer hittade det pittoreska
fiskeläget Torekov på 1800-talet. Med järnvägen
blev Båstad och Torekov tillgängliga för alltfler
sommargäster. Många kom från Stockholms rikare
samhällskikt och med regelbunden närvaro av
kungligheter skapades en sommartradition kring
Båstads tennisturnering. Växande ekonomi och det
ökade allmänna bilinnehavet gav också ett mer
enkelt och omfattande fritidsboende från 1950-talets
slut. Bjärehalvöns historiska struktur av tätorter och
byar mellan ås och hav kompletterades med alltfler
kustsamhällen planerade för fritidsboende. I en del
av dessa, särskilt de som ligger bra belägna i
förhållande till service och kommunikationer har det
sedan kommit alltmer permanent bosättning.

Göteborg

Halmstad
Laholm

BÅSTAD

Ängelholm

Helsingborg

Malmö
Köpenhamn
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Nuläge

Problemen
De större företagen ökar inte längre sin syssel-
sättning. Befolkningsutvecklingen i kommunen stod
efter en kraftig uppgång på 1970- och 80-talen  stilla
i drygt tio år med smärre toppar och dalar som följt
konjunkturcyklar. I huvudorten Båstad har
befolkningen dock vuxit. Befolkningens samman-
sättning innebär relativt få ungdomar och ett ökande
antal äldre. Inflyttningen till kommunen består för
närvarande mest av äldre som bosätter sig här mot
slutet av sin yrkesbana eller vid pensionen.

Problemen kring tunnelbygget genom Hallandsåsen
och osäkerheten inför projektets avslutande har
präglat kommunen under flera år. Utvecklingen har
hämmats av att kommunen inte haft säkra
förutsättningar för bostadsbyggande och andra
investeringar.

Arbetspendlingen, både ut- och inpendling är stor.
Drygt 30% av arbetskraften pendlar men de flesta
gör det  idag med bil. Det nära pendlingsområdet
sträcker sig till Ängelholm och Laholm men
kommunen ingår också tydligt i Helsingborgs och
Halmstads arbetsmarknadsregioner.

Kommunen har ett komplext bostadsproblem.
Efterfrågan på fritidbostäder är mycket stark med
kapitalstarka köpare särskilt i centrala delar av
Båstad och Torekov. Höga mark- och fastighets-
priser begränsar här möjligheten till bosättning för
”vanliga” inkomsttagare. Priser är dock normala för
Västskåne i mindre attraktiva lägen i kustorterna och
i inlandstätorterna.

Resurserna
Kommunen har unika resurser i sina natur- och
kulturmiljöer men har goda resurser också vid sidan
av dessa. Företagen som drev industriutvecklingen
finns alla kvar i kommunen som därmed har
ledningarna för flera betydande storföretag inom sina
gränser. Det rationaliserade jordbruket har hittat en
roll i bl.a. produktion av primörer, tidig potatis och
grönsaker och arbetar på en vidare utveckling av
”Bjäreprodukter”. Turistnäringen växer för varje år
och nya investeringar i hotellanläggningar har gjorts
under senare år.

Sysselsättningen är som helhet god och har länge
legat på en jämn nivå av över 5500 sysselsatta.
Tillverkningsindustri och förvaltning sysselsätter
vardera omkring 1000 människor. Förändringar är
att sysselsatta i jordbruket minskar medan antalet
som arbetar i turistnäringen ökar.

Kommunen har ett välutbyggt servicenät som tillkom
under expansionsperioden 1960-90. Lägre skolor
finns jämnt spridda över kommunen i de sex
historiska tätorterna. Högstadium finns i Båstad och
Förslöv. Kunskapscentrum Agardh, kommunens
första kommunala gymnasium i kombination med
bibliotek öppnades i Båstad år 2003. Det finns
också andra utbildningar både på gymnasienivå och
däröver.

Förnyelsen av vägnätet har gett stora delar av
kommunen goda bilanslutningar till motorvägen E6.
Kommunens infrastruktur är också i övrigt av god
standard. De tekniska systemen är väl utbyggda.
Bredbandsanslutning kan levereras överallt.

Framtid

Omgivningen
Regionen, dit Båstads kommun hör, blir allt större
både geografiskt och i antal invånare. Restider
förkortas genom att kommunikationerna utvecklas
och det område som är en resmässigt möjlig
gemensam arbets-, studie- och rekreationsmarknad
växer hela tiden. Allt fler bor och arbetar inom den
expanderande Öresundsregionen. Öresundsbron
kommer att följas av en beslutad bro över Fehmar
sund och antagligen av en järnvägstunnel mellan
Helsingborg och Helsingör. Utvecklingen i denna del
av Europa kan antas fortsätta mot alltmer integrerade
storstadsregioner från Göteborg via Helsingborg/
Helsingör och Malmö/Lund/Köpenhamn till
Hamburgområdet.

Effekterna på Båstads kommun av denna utveckling
kan bli stora. För kommunen är det troligen framför
allt den vidare utvecklingen i närregionen med
Helsingborg som större stad och motor som blir
betydelsefull. De snabbare och tätare järnvägs-
förbindelserna kommer att förankra kommunen
bekvämt i Helsingborgs och Halmstads regionala
arbets-, studie och bostadsmarknader och göra det



14Del I
Antagandehandling

möjligt att också ingå i motsvarande
samband längs hela västkusten från Göteborg  till
Malmö/Köpenhamn.

I den större och alltmer befolkade regionen ökar
antalet människor som efterfrågar kommunens
rekreationsresurser. Västra Skåne och Öresunds-
regionen har redan ont om den typ av natur- och
kulturmiljöer som Bjärehalvön erbjuder och
betydelsen av denna typ av resurser växer. Intresset
för Bjärehalvöns värden kan komma att sträcka sig
långt ner i norra Europa. Särskilt Båstad och
Torekov har dessutom en historisk koppling med
Stockholmsregionen med avseende på sommar- och
fritidsboende som behåller sin betydelse.

Kommunen
Kommunen ser sin framtid mycket i perspektivet av
den pågående regionförstoringen. Näringslivet har
god balans. En viss tillväxt av befintliga företag och
nyetableringar av mindre och mellanstora företag
inom småindustri- och tjänstesektorn bör ske, men
en upprepning av den sorts nyetablering av större
industrier, som drev utvecklingen under åren 1960-
1990, är inte trolig. En ökad befolkning antas framför
allt komma genom att de kvaliteter Bjärehalvön har
som bostadsmiljö i kontrast till storstadsområdena
kan bli tillgängliga för allt fler i takt med förbättringar
av kommunikationerna.

Närhet till hav, stränder och annan natur, traditionsrik
småskalighet, bra skola och barnomsorg är sådant
som kan locka till ökad bosättning och även till
etablering av verksamheter när tillgängligheten ökar
med bättre järnvägsförbindelser.

Kommundata Båstads kommun
 (Källa SCB 2007-12-31)

Areal km2

Land Vatten Totalt
218,4 0,5 218,8

Invånare
Totalt Per km2 landyta
14242 65

Arealfördelning km2

Tätorter Skog Åker         Betesmark
12,9 30,5 104,1        17,3



PLANEN I
SAMMANFATTNING
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VISIONER OCH MÅL

Kommunens visioner och mål

En vision för kommunen har antagits av
kommunstyrelsen efter en bred offentlig diskussion:

”Båstads kommun skall året om vara attraktiv
att bo och verka i, bygga på tradition och
förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö,
omtanke och generositet. Våra verksamheter
skall baseras på våra naturliga förutsättningar
samt präglas av mångfald och god kvalitet.”

Visionen förtydligas: ”Intentionen är att bevara
och utveckla Bjärehalvöns positiva kvaliteter,
dess själ och karaktär. Att ett öppet landskap
med betesmarker och fornminnen mm skall
skyddas för kommande generationer är givna
beståndsdelar i kommunens tänkande. Att en
dialog med kommunmedborgare där individuell
valfrihet i skola, vård och omsorg utvecklas för
att skapa en tryggare kommun, ett samhälle där
ungdom och äldre kan nå varandra över
generationsgränserna. Och att attraktiva
boendemiljöer med tillgång till goda
kommunikationer och kommunal service kan
erbjudas”.

Strategiska målområden presenteras i kommunens
årliga budgetdokument. Till de gemensamma
målen för samtliga nämnder, styrelser och bolag
hör att ge god service och säkerställa en positiv
och långsiktig utveckling för kommunen.
Befolkningstillväxten skall vara minst 100
ytterligare kommuninvånare per år.

Program för översiktsplan

Denna översiktsplan har föregåtts av ett program
som formulerade frågeställningar för en
remissdiskussion. Resulterande brett omfattade
mål som kan lyftas fram ur denna bekräftar de
enligt ovan och ger en del ytterligare preciseringar:

• Tillväxt i sysselsättning och boende. Ett huvudmål
för kommunen är att öka antalet fastboende,

särskilt yngre barnfamiljer.
• Planeringen bör understödja såväl skapandet av

nya arbetstillfällen inom kommunen som
bosättning inom den av dem som pendlar till
arbeten utanför kommunen.

• Det kollektiva resandet skall utvecklas.
• Permanentboendet skall förstärkas i förhållande

till sommarboendet.
• Kommunens natur- och kulturmiljövärden är

unika och skall vara en grundläggande
utgångspunkt i planeringen. Jordbrukets roll
skall uppmärksammas. Även om näringen är av
begränsad betydelse för sysselsättning är
jordbruksnäringen av stor vikt för natur-, och
kulturarvet.

• En vidareutveckling av turism inriktad på
naturupplevelser är önskvärd.

• De största utbyggnadsområdena för såväl
boende och verksamheter skall finnas där
trafikförutsättningarna för kollektivtrafiken är
bäst. Tyngdpunkter vid de kommande stations-
lägena i Båstad/Hemmeslöv och Förslöv.

• Befintlig service och särskilt skolor är en annan
faktor som skall styra var utbyggnad och
komplettering av boende skall ske.

• Trafiksituationen behöver förbättras genom
åtgärder i vägnätet med Köpmansgatan i Båstad
som ett särskilt problem. ”Torekovsvägen” på
sydsidan skall ges en högre trafikstandard.

• Cykelvägnätet skall förbättras, särskilt det som
binder ihop kommunens tätorter men också så
att man når ut i naturen bättre.

• Grönstrukturen skall förbättras och knytas till
tätortsstrukturen med ökad framkomlighet.
Bäckmiljöer och våtmarker skall förbättras/
anläggas och göras mer tillgängliga.
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Miljömålen
Riksdagen har för att:

• främja människors hälsa
• värna om biologisk mångfald och andra naturvärden
• ta tillvara de kulturhistoriska värdena
• bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga
• trygga en god hushållning med naturresurserna

fastställt 16 nationella miljömål rörande:
• frisk luft
• grundvatten av god kvalitet
• levande sjöar och vattendrag
• myllrande våtmarker
• hav i balans samt levande kust och skärgård
• ingen övergödning
• bara naturlig försurning
• levande skogar
• ett rikt odlingslandskap
• storslagen fjällmiljö
• god bebyggd miljö
• giftfri miljö
• säker strålmiljö
• skyddande ozonskikt
• begränsad klimatpåverkan
• ett rikt växt- och djurliv

Länsstyrelsen i Skåne har fastställt regionala miljömål och ett miljöhandlingsprogram. Kommunen kan
via översiktsplanen bidra till att uppfylla alla utom två miljömål (målet för storslagen fjällmiljö samt för
skyddande ozonskikt).

Överordnade samhällsmål

Riksdagen har antagit ett antal policydokument
under senare år som är vägledande för samhälls-
planeringen. De som mest berör översiktsplanen
är de nationella miljömålen som också brutits ner
till regional nivå av länsstyrelsen och de transport-
politiska målen. Andra statliga policydokument av
betydelse för planen gäller arkitektur, folkhälsa,
jämställdhet, integration och barnperspektiv.
Sammantaget så syftar alla policys till att skapa ett
”ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
samhälle”.
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eller mindre vikt men försöker väga samman
lösningar till en helhet.

De viktiga strategiska utgångspunkterna för planen
är:

• Kommunikationerna och kommunens kontakt
med omvärlden.

• Den befintliga strukturen av bebyggelse, vägar
och annan infrastruktur (och de människor som
bor och arbetar inom denna struktur).

• Kommunens unika natur och kulturmiljövärden.
• Efterfrågan, alltså viljan och preferensen hos

bostadssökande, företag, handelsidkare att bo
eller etablera sig på en viss plats.

Bostadsbebyggelse optimerad efter möjlighet till
kollektivtrafikförsörjning.

Bostadsbebyggelse optimerad efter befintliga strukturer.

Bostadsbebyggelse optimerad efter natur- kultur och
jordbruksintressen.

Bostadsebyggelse optimerad efter efterfrågan.

UTGÅNGSPUNKTER
OCH STRATEGIER
Fyra utgångspunkter är särskilt viktiga för planens
innehåll och föreslagna markanvändning. De
påverkar  hur planen kan bidra till ökat boende och
sysselsättning samt för en utveckling mot ett
”ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
samhälle”. Utgångspunkterna är inte alltid förenliga.
Planerad markanvändning som enbart optimerar
utifrån en utgångspunkt strider ibland mot planerad
markanvändning utifrån andra utgångspunkter.
Nedanstående illustrationer visar hur olika strategier
för bostadsutveckling kan se ut om de renodlas
utifrån respektive utgångspunkt. Alternativen är
medvetet överdrivna för att visa hur konsekvenserna
av respektive strategi blir. Planförslaget innebär
ställningstaganden och ger de olika aspekterna mer
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Strategier

Kommunikationer
Planen skall utnyttja de möjligheter utvecklingen av
den regionala järnvägstrafiken ger med
järnvägsstationer i Båstad, Förslöv och möjligen
Grevie. Ny bostads-byggelse skall i stor utsträckning
koncentreras inom gång- och cykelavstånd från de
nya stationerna här. Planen skall också tydligt stödja
de stationsmatande busstråk som kan utvecklas i
en triangel med Torekov som ena spetsen mot
järnvägsstationer i Båstad, Förslöv/Grevie och
Ängelholm.

Där planen föreslår en utveckling av mindre samhällen
är det i första hand de som ligger inom stationernas
influensområden eller längs busstråk. De flesta
kustorterna ligger dåligt till ur denna utgångspunkt.
Omfattningen av utveckling i samhällen längs
busslinjer som Rammsjö, Killebäckstorp eller Hov
beror samtidigt av om planen kan bidra till en ökad
efterfrågan på bostäder i dessa. Blir efterfrågan god
och kollektivtrafiken ökar kan de kanske växa ännu
mer än vad planen anger.

Större nya verksamhetsområden skall ligga där
transporter till dessa blir trafikmässigt enkla och ger
upphov till minst konflikter med boende och med
natur- och kulturmiljövärden.

Befintliga strukturer
Planen skall bygga vidare på befintliga strukturer och
komplettera dessa. Kommunen har över hela sin yta,
med undantag för ett området uppe på åsen i öster,
en struktur med ett nätverk av mindre samhällen,
bebyggelsegrupper och gårdar på nära avstånd från
varandra. Sex historiska tätorter har relativt god
service. Vägnät och teknisk försörjning når nästan
överallt. Det ligger stora värden i det som finns inte
bara materiellt utan också socialt. Strukturen
uttrycker en både historisk och aktuell vilja att kunna
bo och verka över hela Bjärehalvön. Ur social
synpunkt är det önskvärt att så många befintliga
större och mindre samhällen som möjligt kan
kompletteras med fler och varierade bostäder,
arbetsplatser etc.

Lokalisering av ny bostadsbebyggelse skall ske så
att den kan utnyttja och stödja befintlig service,

Flera större verksamheter i kommunen har
utvecklats av lokala entreprenörer och har sin
placering av historiska skäl. De flesta ligger bra till
ur kollektivtrafiksynpunkt och planen skall värna
deras fortsatta utveckling genom skyddsavstånd och
kompletteringar i vägnätet.

Natur- och kulturmiljövärden
Planen skall utveckla den attraktionskraft som
Bjärehalvöns natur- och kulturmiljövärden innebär.
Den skall skydda de mest värdefulla miljöerna.
Bjäres miljöer är en unik rekreationsresurs i en
växande storstadsregion och ekonomiskt
betydelsefull för kommunens besöksnäring. Den
vackra, omväxlande och speciella miljön är också
ett konkurrensmedel för att locka nya boende.
Viktiga natur- och kulturmiljöer skall vara tillgängliga
för alla boende på halvön och för dess besökare.

särskilt skolor och dagligvaruhandel. Detta går ibland
att förena med strategin enligt punkten ovan, ibland
inte. Avstånden till de orter som blir huvudorter i
kommunikationsstukturen, Båstad, Förslöv och
Torekov är små och ett omland kan knytas till dessa
genom förbättringar i gc-nätet, tydliga pendlings- och
centrumparkeringar etc. I slutändan måste ändå
planen prioritera. En del av kommunens mindre
samhällen och byar ligger så till i förhållande till
möjliga kollektiva kommunikationer och service att
de inte bör växa. Tillkomst av helt nya bebyggelse-
grupper utanför etablerad bebyggelse betingas av
möjligheter till teknisk försörjning.

Av kommunalekonomiska skäl kan det vara
nödvändigt att strukturera det sociala serviceutbudet
i tre serviceområden. Planen eftersträvar också en
viss koncentration i det kommersiella servicenätet
så att Båstads och Förslövs centrum och i någon
mån Torekovs centrum utvecklas mest.

Denna utgångspunkt ställer krav på att avgöra var
ingen eller mycket begränsad bebyggelseutveckling
skall få ske men också på att säga hur bebyggelsen
skall utformas för att kunna komma till stånd. Planen
utgår ifrån redan gjorda värderingar av Bjärehalvöns
natur- och kulturmiljövärden - sådana de framgår
av t.ex. naturreservat, riksintressen,kommunens och
länets natur- och kultur-miljövårdsprogram samt de
skydd och hänsyn gentemot bebyggelseutveckling
de innebär.
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Utifrån denna utgångspunkt skall planen också knyta
ihop natur- och kulturmiljöer till en mer samman-
hängande struktur.

Miljömålen integreras genom hela planprocessen
och intentionen är att utvecklingen i Båstad ska vara
förenlig med miljömålen och tanken om ett hållbart
samhälle.

Efterfrågan
Planen måste också ta hänsyn till vilja och preferenser
hos bostadssökande, företag och andra intressenter
och analysera vilka lägen som efterfrågas av olika
kategorier. De flesta som söker bostad i Båstads
kommun vill bo nära havet eller i bra utsiktslägen.
Allra helst skall detta förenas med att också finnas i
centrum av Torekov och Båstad. Ett begränsat utbud
av mark och bostäder med dessa kvaliteter
resulterar i höga priser. Planen ger utrymme för en
viss expansion i kustsamhällen i söder och i
naturlägen t. ex mellan Kattvik och Norrviken, trots
att det inte riktigt stämmer med de andra strategierna
enligt ovan.

Planen vill påverka efterfrågan så att den sprids till
fler lägen. Delstrategier är t.ex. att förtäta
bebyggelsen i lägen där efterfrågan på bostäder är
störst och att se till att mark för bostäder i de idag
mindre attraktiva orterna ger goda förutsättningar
för bra miljöer genom att t.ex. välja lägen med utsikt
och utblick. Ur denna synpunkt bör också planen

ange högst bebyggelsetäthet nära service och
knutpunkter för kollektiv kommunikation så att de
kategorier av människor som mest efterfrågar detta
också kan få tillgång till sådana bostadslägen.

Industri- och handelsverksamheter har en strukturell
utveckling där intressenter söker lägen längs viktigare
vägar. Planen anvisar sådana lägen där de också
kan betjänas av kollektivtrafik och kan utvecklas
utan att hamna i stor konflikt med landskapsvärden.
För handel bör dock motivet att utveckla befintliga
centra väga tungt och prioriteras före externa
etableringar.

Till detta lägger planen egna värderingar av
landskapspartier som ger anblickar och utblickar
och som därför, eller av andra skäl, bör hållas fria
från bebyggelse. Jordbruket och landsbygdsmiljön
det skapat är en viktig del av Bjärehalvön som
föreslås påverka i vilken grad nya exploateringar
sker.

Den bebyggelse eller andra anläggningar som
eventuellt tillåts i konflikt med naturmiljö-,
kulturmiljö- och jordbruksvärden måste kunna
motiveras väl utifrån de andra utgångspunkterna eller
av andra starka skäl. Befintliga samhällen skall växa
kontinuerligt och ”inifrån” med förtätningar där det
är möjligt. Nya större bebyggelsegrupper skall inte
uppstå på landsbygden utanför dessa.
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Grevie. En station i Grevie ökar närområdet också
över Västra Karup. Planen koncentrerar nya
bebyggelsetillskott vid och inom redan befintlig
bebyggelse för att begränsa den mark som tas i
anspråk. De nu fria områdena längs kusten skall inte
bebyggas vidare. Andra landskapsområden med
betydande kultur-miljö-, natur- eller skönhetsvärden
skall också undantas från ytterligare bebyggelse och
den glest bebyggda landsbygden skall bevara sin
karaktär (se vidare nedan).

Bebyggelsetillskott planeras där det finns möjlighet
att utveckla bra busstrafikstråk mot de
stationslägena. De två stråk som kan bli starkast
och som planens bebyggelse förstärker mest är
stråket Torekov-Båstad/Hemmeslöv-Östra Karup
och stråket Båstad-Grevie/Förslöv. Det första har
en fortsättning in i Laholms kommun och det senare
mot mål i Ängelholms kommun. Ett tredje stråk som
planen förstärker är stråket Torekov-Förslöv.
Torekov är den tredje spetsen i den
kommunikationstriangel som detta resonemang

PLANEN I
SAMMANFATTNING
Kommunens markanvändning, dess fysiska miljö,
består i byggda miljöer där bebyggelsen dominerar,
gröna miljöer där naturmark och jordbruksmark
dominerar och stråk för trafik och infrastruktur.
Dessutom finns områden av specialkaraktär för t.ex.
militärens användning. Mycket av kommunen
utanför tätorterna är jordbruksmiljöer där mark-
användningen karakteriseras av en jämnt spridd
bebyggelse med inslag av gröna områden och där
själva jordbrukets åkrar och ängar kan sägas vara
såväl byggd och skapad kulturmiljö som grön miljö
av betydelse för landskapet. I detta kapitlet
sammanfattas vad planen föreslår för utvecklingen
av den fysiska miljön. En mer detaljerad beskrivning
av planen ges i redovisningen av delområde för
delområde.

Bebyggelseutveckling

Båstads kommun är på samma gång en industri-
kommun, en landsbygdskommun präglad av
jordbrukets byggnader och marker samt en fritids-
och turistkommun. Allt detta präglar idag
kommunens bebyggelsestruktur.

Tätorter och byar
Kommunen har sex historiska tätorter som
ursprungligen var huvudorter i egna administrativa
områden. Från 1960-talet har därutöver nya tätorter
med mest fritidsbebyggelse vuxit upp längs kusterna.
Mindre byar och bebyggelsegrupper finns längs
vägarna. Planen prioriterar en utveckling av Båstad/
Hemmeslöv och Förslöv men anger något
bebyggelsetillskott i alla tätorter och i flera mindre
byar.

Bebyggelsens läge
Ny bebyggelse koncentreras främst till områden nära
lägena för järnvägsstationer, i Båstad/Hemmeslöv,
Förslöv och eventuellt också Grevie. Båstad och
Förslöv blir kommunens två huvudsakliga
centralorter dit kommunikationsstråk av olika slag
dras och möts. Östra Karup och Eskilstorp by ligger
utöver Hemmeslöv och Båstad som helhet inom
denna stations närområde. Från Förslöv sträcker
sig motsvarande närområde till kustsamhällena och

Strategibild för kommunikation. Avståndet till järn-
vägsstationerna visas på 1,5 km respektive 4 km.

Kommunens skolor, upptagningsområde 1,5 km
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bygger på.
Tillkommande bebyggelse planeras vidare där den
kan utnyttja och förstärka redan utbyggd samhälls-
service och kommersiell service, framför allt skolor
och daghem. Alla de sex historiska tätorterna och
orter i dessas närhet får bebyggelsetillskott i planen.
Även förtätning inom befintlig bebyggelse är viktig
för att uppnå detta.

Planen tar också hänsyn till var det finns en
efterfrågan på bostäder. Planen försöker inte styra
mellan fritidsboende och permanentboende utan

Stora Hult (se även nedan) men tillåter ingen tillväxt
mer längs med kusten. Den anvisar utbyggnad i
utsiktslägen i och vid inlandsorterna för att öka
dessas attraktivitet. Inlandsorternas status måste
höjas men det sker inte för att efterfrågan hindras i
kustorterna. De detaljplaner från 1960-talet som
hittills tillåtit utveckling av kustsamhällena är idag
färdigbyggda. Efterfrågan måste mötas genom att
öppna några nya områden.

plan mark. Detta stämmer bra med önskan att bevara
natur- och kulturmiljövärden. Kommunens redan
befintliga större industrier och industriområden får i
planen utbyggnads- och skyddsområden i nuvarande
lägen (se kapitel Industri och kontor).

Bebygelsens utformning
All kommunens existerande tätortsbebyggelse är
småskalig. Bostadshus är friliggande hus eller
gruppbebyggelse i ett eller två plan. Som högst
förekommer enstaka tre - fyraplans punkthus.
Offentliga byggnader, privata kontorshus och hotell
är också de av begränsad höjd och storlek. Även
kommunens större industrier är relativt begränsade
i sin om fattning. Tätorterna präglas ännu av sina
småskaliga historiska miljöer. Nya områden för
bostäder med service och handel och för kontor
och verksamheter som kan ligga nära bostads-
bebyggelse, anläggningar för turism m.m. skall
präglas av småskalighet även i fortsättningen. Planen
innehåller inga angivelser om byggnadshöjder men
de bostadsområden som angetts antas i huvudsak
vara en blandning av ett- och tvåplansbebyggelse. I
mer centrala delar i Båstad och Förslöv, Grevie samt
där andra särskilda förutsättningar finns kan högre
bebyggelse finnas. Krav på småskalighet kan
knappast ställas på större och störande verk-
samheter men även här gäller att kommunen önskar
en hög kvalitet på det som byggs. Ett fortsatt
bibehållande av kommunens unika natur- och
kulturmiljövärden beror av att ny bebyggelse har
motsvarande arkitektoniska och landskaps- eller
stadsbildmässiga kvaliteter. Kommunen har
bevarandeprogram för de viktigaste kulturhistoriska
miljöerna. Denna plan avses följas av förnyelse av
dessa och av arkitekturprogram med anvisningar för
bebyggelseutformning som utgår från de olika orterna

räknar med att alla föreslagna utbyggnadsområden
kan komma att inrymma bägge (se kapitel Boende)
och att en växelverkan mellan de två finns. Efter-
frågan prioriterar idag kustsamhällena inklusive
Båstad/Hemmeslöv och Torekov och enstaka bra
utsiktslägen spritt på landsbygden medan
inlandsorterna värderas lägre. Planen anvisar större
utbyggnader i Båstad/Hemmeslöv, Torekov och
några nya utbyggnadsmöjligheter i kustsamhällena  i
Kattvik, Glimminge plantering, Segelstorpsstrand och

Sammanfattning
• Större nya bebyggelsetillskott i Båstad/Hemmeslöv samt Förslöv. Kompletterande bebyggelse i

övriga orter.
• Ny bebyggelse nära de två föreslagna stationslägena i Båstad/Hemmeslöv och Förslöv.
• Förtäta inom befintlig bebyggelse inom tätorterna.
• Utveckla stråken Torekov-Båstad/Hemmeslöv-Östra Karup och Båstad-Grevie-Förslöv.
• Planera ingen ny bebyggelse längs kustzonen. Kustsamhällena föreslås växa inåt land.
• Föreslå verksamhetsområden på strategiska, ej miljökänsliga platser med goda kommunikatio-

ner och bra markförhållanden.
• Förorda småskalighet för ny bostadsbebyggelse, med undantag för delar av Båstad och Förs-

löv, och i den mån det är möjligt  även förorda småskalighet för verksamhetslokaler .
• Skydda och bevara värdefulla kultur- och naturmiljöer genom bevarandeprogram och arkitektur-

program.

Föreslagna lägen för nya verksamhetsområden tar
hänsyn till att intressenter önskar etablera sig i
närheten av större biltrafikleder, särskilt vid Östra
Karups motorvägsavfart. Större verksamhets-
områden planeras också där det finns områden med



23 Översiktsplan 08
Båstads kommun

Föreslagna busslinjer, järnvägens nya sträckning i
tunnel genom Hallandsåsen, den nya järvägsstationen i
Båstad/Hemmeslöv samt Förslöv på befintlig järnväg,
det planeras även för en järnvägsstation i Grevie .

i planen. För kommunen är det av stor vikt att det,
utöver en järnvägsstation i Båstad/Hemmeslöv,
också skapas en i Förslöv samt om möjligt också i
Grevie. Åsen är sedan länge både ett fysiskt och ett
mentalt hinder. För att kunna åstadkomma en mer
jämnt fördelad utveckling i hela kommunen är
Förslöv/Grevie-stationen viktig. Busslinjer knyts i
första hand till stationerna som matarlinjer (se kapitel
Trafik). Busstråk skall använda befintliga gator och
vägar. Framkomlighet och hållplatslägen syns inte
på denna plannivå utan är frågor för senare
fördjupad planering. Inga separata busstråk planeras.

Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägarna är dels nyttostråk som
säkert och bekvämt (asfaltbeläggning) skall leda till
mål inom och mellan tätorter och dels rekreations-
stråk som skall nå ut i den gröna miljön och till mål
för friluftslivet. Rekreationsstråken kan använda
befintliga vägar och ha grusbeläggning. Kommunens
topografi gör att bekväma stråk inte alltid kan
åstadkommas och denna begränsning i tillgänglighet

Karta över kommunens cykelvägnät.

och deras särdrag.
Trafikstruktur

Kollektivtrafik
Järnvägens förändring, med en dragning i tunnel
genom Hallandsåsen, är en strategisk utgångspunkt
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Sammanfattning
 • Lokalisera en ny järnvägsstation till Båstad/Hemmeslöv när tunneln genom Hallandsåsen står

färdig.
• Förbättra kommunikationerna och öka attraktiviteten för inlandsorterna genom att etablera

en station även i Förslöv.
• Anslut matarlinjer för buss till de nya stationerna för att öka tillgängligheten.
• Komplettera väg 105 med en förbättrad förbindelse mellan rondellen i Grevie kyrkby och

vägen till Båstad.
• Vägnätet komplementeras med den planerade Inre kustvägen mellan Hemmeslöv och Laholm.
• Utveckla förbindelsen Förslöv-Torekov längs väg 1708/1700 närmast kusten och genom en

förbifart förbi Västra Karup.
• Se över utformning och reglering längs väg 115 genom Båstad tätort.
• Skapa fler och bättre gång- och cykelvägar, både för nytto- och rekreationsändamål inom

och mellan tätorterna.
• Hålla öppet för passagerartrafik ännu en tid på befintligt spår och järnvägsbank.
• Alternativt planera för en framtida cykelväg och rekreationsstråk längs järnvägsbanken då

           tågen går i tunnel.

har betydelse för var nya bostadsområden planeras
enligt ovan.

Befintligt spår kan komma att få en fortsatt använding
för spårbunden kollektivtrafik, men då endast som
passagerartrafik. Om järnvägsbanken överges blir
den annars ,med en rimlig lutning över åsen i
Sinarpsdalen, stommen i ett förbättrat rekreationsnät
som knyter tätorterna till naturmiljöer.

Vägnät
Kommunens två viktiga tillfartsvägar, väg 105 och
väg 115, är relativt nyanlagda. Väg 105 skall enligt
planen kompletteras med en förbättrad förbindelse
mellan rondellen vid Grevie kyrkby och vägen till
Båstad.

En ytterligare större väg anges, den s.k. Inre
kustvägen som knyter ihop Laholms och Båstads
kommun längs kusten och med järnvägsstationen
Båstad/Hemmeslöv.

Planen anvisar en förbättring i vägnätet söderut från
Torekov genom en utveckling av förbindelsen
Förslöv-Torekov längs väg 1708/1700 närmast
kusten och genom en ny väg förbi Västra Karups
centrala delar. När det gäller Båstad har olika
förbifartsalternativ studerats under planarbetet men
slutsatsen är att det inte är rimligt med hänsyn till
kostnader och effekter att planera en förbifart förbi

Karta över det övergripande vägnätet med föreslagna
förändringar. Mindre förbättringar samt tätortsåtgärder
redovisas inte på kartan.



25 Översiktsplan 08
Båstads kommun

Båstad i öst-västlig riktning.
Teknisk försörjning

Den tekniska försörjningen i kommunen är generellt
sett god och klarar ännu en del av planens ut-
byggnad. Planens hela bebyggelseutveckling kräver
större nyinvesteringar i VA anläggningar.

Vatten och avlopp
Kommunens vattenförsörjning kommer helt från ett
antal egna vattentäkter. Tillgång och kvalitet är god
men kräver skydd och täkterna begränsar i
varierande grad bebyggelse och exploatering i deras
närhet. Försörjningen är tidvis problematisk i
Torekov och på halvöns sydvästsida inklusive
Västra Karup. Två tidigare distributionsnät är idag
hopknutna och försörjnings- och distributions-
systemet bygger idag på de viktigaste täkterna, något
som avses utvecklas ytterligare.

Också avloppsnätet är väl utbyggt med två
reningsverk som recipienter, det ena i Laholms
kommun i norr och det andra i väster vid Torekov.
Nätet täcker alla tätorter men kapaciteten är på
någon plats begränsad av ledningarnas dimensioner.
Reningsverket vid Torekov har begränsningar inför
vidare utbyggnad bl.a. genom sin närhet till bostäder.
Planen anvisar ett utredningsområde för att hålla ett
handlingsalternativ öppet inför eventuellt kommande
behov av större reningskapacitet.

Avloppsnätets kapacitet begränsas av dimensioner
hos en del huvudledningar. Bebyggelseutveckling
väster om Båstad (Boarp, Kattvik, Norrviken)
förutsätter utbyggnad av ledningar hit och
uppgradering av huvudledningar på andra håll i
systemet. De föreslagna stora bebyggelseområdena
utanför Hemmeslöv och öster om Båstad kräver en
kompletterande huvudledning mot reningsverket i
Skummeslöv. Här behövs också nya investeringar
för omhändertagandet av dagvatten.

Energi
Kommunen har inga egna större energi- eller
värmeverk utan får nästan all energi utifrån. El står
för den mesta energin följt av olja, naturgas och
biobränsle. Hushållen är de största förbrukarna.
Distributionen av el är väl utbyggd i regi av två bolag
och når överallt. Ett kompletterande gasnät täcker
kommunens östra delar med Båstad och når också
Grevie och Förslöv. I gasförsörjningen finns ett stort
inslag av biogas producerad i Laholm och
möjligheter till ökad produktion av lokal energi finns
troligen mest i lokala mindre biogasverk.

Vindkraft kan bara få begränsad roll i kommunen.
Möjligheter finns framför allt till havs samt uppe på
Hallandsåsen. På land begränsas en vindkraft-
utbyggnad annars av hänsyn till natur- och kultur-
miljövärden.

Sammanfattning
 • Anvisa markreserv för ett framtida nytt reningsverk söder om Torekov.
• Bygg ut huvudledningar för spillvatten vid exploatering i Hemmeslöv och Boarp-

Norrviken-Kattvik.
• Komplettera dagvattenhanteringen
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Sammanfattning
• Kommunens viktigaste grönområden är Hallands Väderö, kustreservatet, Hallandsåsens

norrluttning från Östra Karup till Hovs hallar, Sinarpsdalen samt Hallandsåsens höjdplatå i
öster. En eventuell exploatering inom dessa områden måste ske med stor försiktighet och
hänsyn.

• Utveckla grönområdena utifrån sina naturvärden för den biologiska mångfalden samt för
rekreation.

• Anslut områden för närrekreation till den övergripande grönstrukturen och knyt samman grön
strukturen genom vegetationsstråk och spridningskorridorer.

• Återskapa våtmarker och gamla bäckar. Öppna kulverterade bäckar och diken.
• Utveckla grönstråken med vandrings- och cykelleder.
• Minska näringsläckaget genom att återskapa våtmarken Klarningen vid Stensån.

Karta över viktiga grönområden i kommunen.

Grönstrukturen skall bygga på dessa kärnområden
genom att grönstråk utvecklas mot dem och knyter
ihop dem med andra mindre grönområden till
tätorternas områden för närrekreation. I sin enklaste
form är stråken träd och vegetationsstråk,
spridnings-korridorer för växter, smådjur och
insekter. Viktiga stråk går längs de större bäckarna.
Planen anger lägen där några bäckar kan utvecklas
genom att restaurera gamla bäckfåror och
våtmarker. Grönstråk skall gärna samordnas med
vandrings- och cykelleder.

Nya gröna miljöer
Planen anger en större restaurerad våtmark längs
Stensån i kommunens nordöstra del i ett läge där
det en gång fanns en slättsjö. Flera vattendrag
mynnar ut i ån här och våtmarken ”Klarningen” skulle
få betydelse både för att tillskapa ett rikt växt- och
fågelliv samt för närsaltsreduktion av vattnet innan
det når Laholmsbukten. Stensån skall utvecklas till
ett grönstråk mellan och inom den bebyggelse som
planeras i denna del av kommunen.

Grönstruktur

Viktiga grönområden
De viktigaste områdena i kommunens grönstruktur
är Hallands Väderö, kustreservatet, Hallandsåsens
norrsluttning från Östra Karup till Hovs hallar,
Sinarpsdalen mellan Båstad och Grevie med en
förlängning i Grevie backar samt Hallandsåsens
höjdplatå i öster. Dessa områden är framför allt
betydelsefulla för sina  naturvärden och för den roll
de har i landskapsbilden. De är kärnan i
grönstrukturen med avseende på växt- och djurliv
och med avseende på rekreation och utevistelse och
skall utvecklas i första hand med avseende på sina
naturvärden. Mycket stor hänsyn måste visas vid
eventuell exploatering i områdena (se nedan). Till
den viktiga grönstrukturen i vidare mening hör också
några områden där kulturmiljövärdena är stora och
där ett särpräglat kulturlandskap bör bevaras.
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Bebyggelsereglering

Översiktsplanen ger riktlinjer för lämplig mark-
användning och bebyggelseutveckling för kommunen
utan att exakt precisera utformning eller exploatering.
Inom vissa orter behövs en fördjupning av översikts-
planen för att mer ingående studera framtida
utvecklingsmöjligheter. Torekov  samt  Norrviken-
Kattvik- Boarpsområdet har fördjupningar av
översiktsplan (antagna 2007 resp 2008). Det kan
även diskuteras om Båstad behöver en fördjupad
översiktsplan för att få en samlad bild av
utvecklingsstrategin inom orten. För övriga orter är
det inte aktuellt med fördjupade översiktsplaner för
närvarande. Komplettering med struktur- eller
kvalitetsprogram bör dock ske till stöd för utveckling
av orternas attraktivitet. För tätbebyggda områden
eller för särskilda anläggningar och verksamheter
utanför  tätorterna regleras utbyggnad  vidare av
juridiskt bindande detaljplaner. Bebyggelse utanför
tätorterna regleras inte på samma sätt, trots det  kan
det här finnas bebyggelse  som är känsligast med
tanke på riksintressen, landskapsbildsskydd och
övriga natur- och kulturmiljövärden. För de områden
utanför tätortern som inte omfattas av en fördjupad
översiktsplan och detaljplaner, bör riktlinjerna som
följer nedan följas vid en tänkt exploatering.

Mer omfattande bebyggelseutveckling skall endast
ske där planen anger att tätorter och andra mindre
samhällen och byar kan växa och den skall vara
mycket begränsad på landsbygden utanför dessa.
Samtidigt skall landsbygden kunna fortsätta att leva
och utvecklas. Planen karakteriserar kommunens
landskap i olika grader av känslighet inför
exploatering och anger vilken vidare planering som
krävs för att pröva sådan. Indelningen bygger på
anvisningar och riktlinjer som formulerats i annat
regelverk och andra utredningar (naturreservat,
riksintressen, landskapsbildsskydd, kommunens och
länets naturvårds- och kulturmiljövårdsprogram etc.)
samt värderingar som gjorts i planarbetet. De mest
skydds- och bevarandevärda områdena
sammanfaller med kärnområdena i grönstrukturen.
För att kunna upprätthålla respekten för bevarande
av de viktigaste områden måste man trots den höga
bevarandeambitionen också kunna ge möjligheter
till bostadsbebyggelse också utanför tätorterna.

Planen anvisar också några områden där ny
bebyggelse för såväl fritids- och permanentboende
bör kunna tillkomma efter fördjupade studier.

Områden där i princip ingen
nybebyggelse skall ske

• Hallands Väderö. Öns natur är unik och skall
skyddas.

• Större delen av Hallandsåsens norrsluttning från
Östra Karup till Hovs hallar. De stora natur-
och skönhetsvärdena i åsens möten med slätten
öster om Båstad och med den smala kustremsan
och havet från Båstad och västerut skall bevaras.

• De ännu obebyggda delarna av det direkta
kustområdet. Den återstående kusten skall
bevaras intakt. Havet skall kunna upplevas från
landskapets inre delar. Kustsamhällena skall inte
bre ut sig i sidled utan endast inåt land. Natur-
och kulturmiljöpartier där en historisk relation
mellan inlandets jordbruk och kusten ännu syns
bör inte brytas.

• Andra områden där natur- och
landskapsbildsvärdet är speciellt och områden
med stort kulturmiljövärde: Grevie backar,
områden med bronsåldersgravar vid Dagstorp,
Salomonhög, Stora och lilla Nötte,
Sinarpsdalens dalgång och sluttningssidor,
bäckraviner och dalgångar vid
Axelstorpsbäcken och Lyabäcken, landskapet
mot havet väster om Hov. Närområdet kring
bäckar (strandskydd där de inte går i
tätortsmiljö) och bäckraviner.
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Sammanfattning
• Tillkommande bebyggelse skall utgå från lokala byggnadstraditioner och platsens förutsättningar

i läge, volym och utformning.
• Nya hus skall i första hand placeras i anslutning till befintliga hus och husgrupper, företrädesvis på

s.k. lucktomter.
• När gårdar byggs till eller kompletteras med flera hus skall den traditionella L-, U- eller slutna

formen på gårdskomplexet respekteras.
• En eventuell friare placering skall inordnas i och ta stöd av den omgivande landskapsstrukturen

på det sätt äldre bebyggelse oftast gör.
• Ny bebyggelse skall undvika höjdlägen som kan ge nya silhuetter mot himlen och sådana öppna

lägen där den nya bebyggelsen kommer att dominera landskapet i ett större område.
• Ny bebyggelse får inte störa och konkurrera med befintliga historiska landmärken som kyrkor

och gravhögar eller kulturhistoriskt viktiga byggnader. Stora uppglasade fasad- eller takpartier
skall undvikas mot det öppna landskapet eller  havet.

Vidare planprövning, riktlinjer för enstaka
bebyggelse
I den första kategorin områden skall i princip inga
exploateringsingrepp ske. I bägge kategorierna av
områden måste alltid större ingrepp kunna motiveras
av att de gynnar starka allmänna intressen
(anläggningar till stöd för det rörliga friluftslivet kan
t.ex. ibland motiveras), föregås av utredningar i
planprogram eller fördjupade översiktsplaner och
slutligt bekräftas genom detaljplanläggning.

Den påverkan på landskapet enstaka ny bebyggelse
har beror på hur den placeras och utformas. Bra
utformad bebyggelse är ibland möjlig där en dåligt
utformad bebyggelse inte är det. Planen ger generella
riktlinjer för placering och utformning av enstaka
bebyggelse i landskapet.

Områden där starka restriktioner
gentemot ny bebyggelse skall gälla

• Hallandsåsens sydsluttning ovanför Förslöv och
mot befintlig järnväg. Miljön kring bäckfåror
och utblickar mot havet bör särskilt bevaras.

• Åsens höjdparti i öster. Det är glest bebyggt
med större skogs-, moss- och hedpartier och
bör förbli ett ostört sammanhängande utflykts-
och vandringsområde (en stor del av området
utgörs av ett militärt skjutfält).

• Andra delar av landskapet i kommunens
sydvästra och västra del där vyer och utblickar
eller småskaliga landskapsrum bör bevaras.
Känsliga landskapspartier är dels de närmast
havet som syns från bebyggelse och vägar
ovanför, de de varifrån utblickarna finns högst
upp och där landskapets silhuett mot himlen
nerifrån inte ska störas.

• Området i ovanför och på sidorna av Västra
Karup och på ömse sidor om väg 115 på en
sträcka förbi  Hov har ett vackert landskap med
utblickar åt olika håll och en välbevarad äldre
jordbruksstruktur med relativt gles bebyggelse
som bör behålla denna karaktär och inte förtätas.
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ÖVERSIKTSPLAN OCH
ANNAN PLANERING

Vad är en översiktsplan och
vad betyder den?

Den fysiska planeringen handlar om hur vi

3. Hur kommunen avser att tillgodose de
redovisade riksintressena och iaktta gällande
miljökvalitetsnormer.

Riksintresse innebär att de delar av kommunen
där det gäller har värden av nationell betydelse
och att kommunens rätt att besluta är inskränkt.
Båstads kommun berörs av riksintressen som
finns angivna i Miljöbalken 3:e, och 4:e kap.

Översiktsplanen för Båstads kommun har flera
huvuduppgifter. Den sammanfattar situationen i
kommunen vad avser de viktigaste planerings-
förutsättningarna och avser i detta avseende att
vara ett kunskapsunderlag. Planen försöker i
viss utsträckning vara ett allmänt strategi-
dokument som analyserar förutsättningar och
diskuterar och slår fast målsättningar och
riktlinjer för framtida utveckling.  Dess viktigaste
uppgift är emellertid att redovisa den önskade
utvecklingens fysiska konse-kvenser; vad den
kan och bör betyda i framtida
markanvändning. Planen är ett instrument för
dialog med olika intressenter och kommun-
invånare och för samordning mellan sektorer,
intressen och intressenter. Den skall inte tolkas
statiskt utan ses som ett ramverk för
diskussionen.

De förutsättningar, som översiktsplanen bygger
på, utvecklas och förändras och planen skall
fortlöpande uppdateras och revideras vid behov.
Denna kommunövergripande översiktsplan kan
följas av fördjupade planer efterhand som behov
av att göra sådana uppstår. Båstads kommun har
ett intresse av att bebyggelse-utvecklingen sker
på ett sådant sätt att kommunens unika natur-
och kulturmiljövärden består. De utgör en resurs
av betydelse långt utöver kommunens gränser.
Mycket förenklat kan översiktsplanen sägas
behandla en huvudfråga:  Hur ska bevarande och
utveckling samverka?

Vad är en översiktsplan inte
och vad betyder den inte?

Samhället utvecklas genom det som sker inom
många olika sektorer. Båstads kommuns
utveckling beror av skeenden och intressenter
långt bortom kommunens horisont. Den lokala
planeringen kan reagera på utvecklingstrender

använder mark och naturresurser i kommunen. I
Sverige liksom i resten av Europa är det huvud-
sak kommunen som själv bestämmer över detta.
Staten har en roll men enskilda intressenter kan
inte ta mark i anspråk utan att kommunen fattat
beslut om det. Det brukar kallas att vi har ett
”kommunalt planmonopol”. Den fysiska plan-
eringen är ett viktigt instrument i avvägningen
mellan det ”allmännas” intresse och enskilda
eller juridiska personers intressen.

Syftet med den fysiska planeringen uttrycks i
portalparagrafen till plan- och bygglagen, PBL:
”Denna lag innehåller bestämmelser om plan-
läggning av mark och vatten och om byggande.
Bestämmelserna syftar till att med beaktande av
den enskilda människans frihet främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden och en god och
långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i
dagens samhälle och kommande generationer”
(PBL 1 kap 1§)

Den kommunala fysiska planeringen sker stegvis
från en  mer strategisk nivå där kommunen
definierar och beskriver sina mål eller ambitioner
om en önskad utveckling till alltmer bindande
planer och beslut om markanvändning i detalj-
plan och bygglov. Genomförd detaljplanering ger
juridiskt fastställd rätt att använda mark på ett
visst sätt.

Översiktsplanen är det överordnade strategiska
dokument där kommunen klargör sina
intentioner beträffande användning av mark,
vatten och naturresurser för en längre period (upp
till 20 års perspektiv). Planen skall i enlighet med
PBL visa:
1. Grunddragen i fråga om den avsedda

användningen av mark- och vattenområden.
2. Kommunens syn på hur den byggda miljön

skall utvecklas och bevaras.
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men styr bara i begränsad omfattning över dem.
Kommunens planering består som helhet i
mycket mer än den fysiska planeringen och allt
reflekteras inte i översiktsplanen. Planen kan
hindra eller understödja investeringar men den
kan inte skapa dem. För att den markanvändning
som planen föreslår skall bli verklighet måste
enskilda och allmänna intressenter vilja realisera
den. För enskilda intressenter innebär planen att
de har stöd för realisera en mark-användning i
enligheter med planens intentioner men planen
tvingar inte dem till det. Planen begränsar
däremot möjligheter att göra något som går emot
intentionerna.

Översiktsplanen har under sitt samråd och
utställning även haft bilagor i form av en
Handelsutredning från 2004, en land-
skapsbildsanalys samt  en översikt av
riksintressen och länets och kommunens natur-
och kulturmiljövårdsprogram.

Kommuninvånare som läser plandokumenten är
troligen mest intresserade av vad den föreslår i
just deras område och en läsanvisning är att de
kan hoppa över de tematiska kapitlen som mer
riktar sig mot dem som professionellt är
engagerade i planeringen.

Uppdelning på delområden

I princip följer uppdelningen geografin med åsen
som vattendelare. Den utgår också från de
samband som orter och byar har  i vägnät och
servicestruktur.

Kommunens markanvändning och planens
förslag till hur den utvecklas kan något förenklat
beskrivas i tre strukturer: bebyggelsestruktur,
trafikstruktur och grönstruktur. Det finns en viss
motsättning mellan de två första och den sista.
Ny bebyggelse och nya trafikleder tar mark i
anspråk. En hållbar utveckling beror av ett
balanserat förhållande mellan strukturerna.
Planen visar var kommunen vill att nya
bebyggelseområden och vägar skall utvecklas
och få ta mark i anspråk men också var gröna
områden skall utvecklas som sådana och
skyddas. Den anger främst utvecklingen av
tätortsområdena men ger också anvisningar för
övriga markområden.

1 De intressen planen skall behandla brukar i plansammanhang betecknas som allmänna intressen. Terminologin är
inte riktigt klar. Bostäder är t.ex. ett viktigt allmänt intresse - att det skapas goda boendemiljöer. Samtidigt är det i
högsta grad också ett enskilt intresse i en kommun som Båstad. Den mesta bostadsbebyggelsen realiseras av privata
exploatörer eller enskilda husägare. Begreppet allmänt intresse betyder här närmast gemensamt samhällsintresse.

PLANENS DISPOSITION
Plandokumenten presenteras i tre huvuddelar
och en bilagedel. En första del presenterar kort
några viktiga planeringsförutsättningar,
utgångspunkter och mål och ger i text och
kartbilder en sammanfattande presentationen av
planförslaget över hela kommunen.

Planeringsförutsättningar och olika intressens1

anspråk på marken analyseras närmre i tematiska
kapitel i planens andra del. Kommunens mål-
sättningar och riktlinjer för ett intresses eller en
sektors utveckling med avseende på mark-
användning och fysisk planering presenteras där
det är relevant. De tematiska analyserna och be-
skrivningarna behandlar hela kommunen medan
det geografiskt definierade planförslaget
redovisas på olika nivåer.

En tredje del av plandokumentet är en
fördjupning i tre geografiska delområden och ort
för ort inom dessa. Där mer omfattande
fördjupningar behövs skall denna plan följas av
sådana men det kommer att ske efterhand som
behovet uppstår. Två fördjupadade planer, över
Torekov samt Kattvik-Norrviken-Boarp, har
gjorts parallellt med den kommuntäckande
översiktsplanen.

Slutligen har planen en bilagedel, där dokument,
av betydelse för planen men som inte inrymts i
den löpande presentationen, finns. I en miljö-
konsekvensbeskrivning förs ett resonemang om
vad planen innebär ur miljömässig synpunkt om
den genomförs. I Utlåtandet redovisas inkomna
yttranden över planen under utställningen samt
kommunens ställningstaganden till dessa.
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Befintlig markanvändning visas med en
symbolik som framgår av teckenförklaringen till
planförslagets markanvändningskartor.

Planerad markanvändning anges med hela
färgfält eller streckade färgfält efter olika
huvudanvändning av de områden som markeras.
Hela färgfält används där planens
ställningstagande till markanvändning anses klart
och väl underbyggt och gäller bostäder,
verksamheter m.m. med ytterligare förklaring
enligt nedan. Det kan finnas hinder inför avsedd
markanvändning från befintlig markanvändning
men de skall kunna överkommas i den mer
detaljerade vidare planprocessen. Streckade
konturer i motsvarande färger används för att
beteckna ett område där ställningstagandet inte
är helt klart eller lika väl underbyggt. Begreppet
utredningsområde kan stå för litet olika saker:
att ytterligare utredning behövs för att motivera
ställningstagandet, t.ex. vad avser trafikföring
mot ett bostadsområde, att markanvändningen
är önskad men att det finns hinder för dess
realisering som inte kan få en omedelbar lösning,
t.ex. med avseende ett skyddsområde för
vattentäkt eller en större djurhållande gård.

De planbegrepp och den symbolik som används
gäller för större områden och strukturer som ger
avtryck i översiktsplanens skala och kan inom
ramen för en huvudanvändning innehålla en
blandad mark-användning.

Bostadsområde, orange färg. Innebär att huvud-
användningen är bostäder inklusive speciella
sådana för t.ex. äldreboende eller korttidsboende
för turiständamål. Begreppet innefattar också
närliggande boendeservice som förskolor,
mindre affärer och mindre verksamheter som
utan att störa kan ligga i omedelbar anslutning
till bostäder. Det omfattar också systemet av
lokalgator, parkeringsytor och mindre lek- och
andra grönytor och stråk som hör till ett
bostadsområde. Planen har oftast markerat
huvudgator och större grönstråk separat.

Verksamhetsområde, lila färg, mörkare för
innehåll med andra huvudanvändning industri
och ljusare för huvudanvändning kontor.

PLANENS BEGREPP Detta har motsvarande element av
markanvändning i gator, etc som för bostäder.

Stationsområde, röd färg. Området för stations-
byggnader och kringytor. Större närliggande
parkeringar kan ryms både inom detta begrepp
och inom ev. anslutande bostad och
verksamhetsområden.

Område för allmänt ändamål, skola, blå färg.
I planen används beteckningen endast för skola.

Idrottsområde, grön färg. Större idrottsområde
med bollplaner, ridanläggning etc.

Golf, grönblå färg. Finns i planen som föreslaget
område samt pågående markanvändning.

Camping, mörkgrön färg. Camping med
tillhörande service, parkering, inre gator,
eventuell pool, etc.

Vattenområde, sjö, heldragen blå linje. Större
planerat vattenområde inklusive eventuella an-
läggningar.

Reningsverk, röd streckad linje. Allmän
anläggning som fått annan färg än skola.
Förekommer bara som utredningsområde.

Centrum/Handel, fält med snedstreckade röda
linjer. Det område eller stråk där planen särskilt
uppmuntrar till etablerande av handel,
restauranter etc. Kan ligga över annan markering
för bostadsområde eller verksamhetsområde som
anvisning att olika användning kan kombineras.
Beteckningen används också för att särskilt
markera lämpliga lägen för t.ex. en större
livsmedelsaffär

Väg, röd linje. Förekommer dels som väg av
kommunal betydelse i den större planskalan och
dels som huvudgata i plankartor över tätorter.
Heldragen linje betyder att vägen har beslutats
eller säkert behövs i ungefär detta läge. Streckad
linje, utredningsalternativ innebär att vägen
principiellt behövs men att dess dragning är
osäker och måste utredas vidare innan ett
genomförande kan bli aktuellt.
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