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BEBYGGELSEUTVECKLING

Bebyggelse och
kulturlandskap

De naturliga förutsättningarna i landskapet har i alla
tider utgjort grunden för mänsklig aktivitet oavsett
om det gällt jakt, fiske, jordbruk eller sättet och valet
av plats att bygga och bo. Människan har genom
sina olika aktiviteter under tusentals år präglat
landskapet, där spår av skilda historiska perioder
kan utläsas mer eller mindre tydligt.

Skogsbygd, mellanbygd och slättbygd
Båstads kommun präglas naturmässigt av den
mäktiga Hallandsåsen samt av det faktum att
kommunen utgörs av en halvö. Här finns tre
landskapstyper; skogsbygd, mellanbygd och
slättbygd. Skogsbygden är belägen inom den östra
delen på Hallandsåsen. Mellanbygden som större
delen av kommunen räknas till, är belägen i de
centrala och norra delarna med ett kuperat landskap,
kraftiga höjdpartier med berg i dagen och i huvudsak
branta nordsluttningar. Landskapet är småskaligt
med mindre åkerlyckor, större sammanhängande
naturbetesmarker och små skogsdungar. Stora delar
av den södra delen samt en liten del inom
kommunens östra delar har en helt annan karaktär
och tillhör den så kallade slättbygden. Området
utgörs av flacka sluttningar och låglänt mark med
leriga jordar som inte uppodlats förrän under 1800-
och början av 1900-talen. Det är också här som
landskapet påverkats mest genom stora samman-
slagningar av brukningsenheter och utdikning av
våtmarker.

mark för odling och bete, vilket långsamt gav ett
öppnare landskap. När bronsåldern gjorde entré för
nästan 4000 år sedan påbörjades ett intensivt
markutnyttjande, främst genom bete, vilket ännu idag
till stor del präglar Bjärehalvöns landskap.
Boskapsskötseln har nämligen långt fram i tiden
utgjort en av de viktigaste näringarna för Bjäreborna
vilket också visar sig genom att man på 1700-talet
betalade skatt i form av smör och fläsk.

Det behövs ytterligare forskning kring Båstad
kommuns förhistoriska bosättningar innan be-

Förhistorien

Kulturlandskapet på Bjärehalvön har formats sedan
de första människorna invandrade strax efter att
inlandsisen smält undan för ca 13 000 år sedan. Det
dröjde emellertid fram till jordbrukets introduktion
för ungefär 6000 år sedan innan någon större
påverkan på landskapet skedde. Det var först då
som människorna på allvar började förändra samt
forma sin omgivning genom att fälla skog och röja

utvecklingen

Från mitten av 1600-talet får vi genom jorde-
böckerna en heltäckande bild av bebyggelsen. Den
historiska bebyggelsen inom kommunen skiljer sig
på flera sätt från den i övriga Skåne.

Inom Båstads kommuns socknar fanns inga
herrgårdar eller slott och bara en liten del av jorden
ägdes av adeln. Den av adeln ägda marken låg
företrädesvis inom slättbygdsområdena. Det var
alltså självägande bönder som brukade huvuddelen
av jordarna inom nuvarande Båstads kommun.

Ensamgårdarna dominerade inom skogsbygden och
bebyggelsen var gles. I mellanbygden låg byarna tätt
men var små och såg mycket olika ut. I regel har
man inte haft någon riktig byplats som i många andra
delar av Skåne. Dessutom var gårdarna många
gånger oregelbundet placerade och kunde ligga flera
hundra meter från varandra. Naturligtvis fanns också
mer samlade byar med de kringbyggda gårdarna
placerade tätt ihop. I medeltal bestod byarna av fem
hemman medan de i övriga Skåne bestod av tio
hemman. Undantagen hittar vi inom slättbygdens
områden där vissa byar hade mer än 15 hemman

byggelsemönstret med säkerhet kan fastställas. Den
förhistoriska bebyggelsen verkar skilja sig från den
senare så till vida att bosättningarna i större
utsträckning påträffas längs kustremsan samt på
höjderna inom de centrala delarna av kommunen.
Den östra delen av kommunen förefaller däremot
alltid ha varit glest bebyggd. Det är också här som
Hallandsåsen har sina högsta höjder med kraftiga
nivåskillnader.

Den historiska bebyggelse-
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såsom Ängelsbäck, Killebäckstorp, Öllöv och
Hemmeslöv.

Gemensamt är att bebyggelsen i regel anlades i
anslutning till ett vattendrag och i ett topografiskt
mellanläge i landskapet till skydd för väder och vind.
Husen placerades aldrig högst upp i landskapet men
inte heller längst ned i sänkorna. Stig- och så
småningom vägsystemet, som förband byarna, var
viktigt och gårdarna placerades intill vägarna. Ett
annat utmärkande drag är att den historiska
bebyggelsen sällan anlades längs kusten, utan någon
kilometer därifrån. Undantagen utgörs av fiskeläget
Torekov samt hamnstaden Båstad, vilka båda
ursprungligen medvetet anlagts nära havet av
politiska, religiösa och ekonomiska skäl. De båda
fiskelägena Ramsjöstrand och Kattvik växte fram
senare, under 1700- och 1800-talen.

Det historiska lantbruket
Fram till 1700-talet bedrevs lantbruket under former
som etablerats under järnåldern och tidig medeltid.
Byars och ensamgårdars ägor var uppdelade i inägor
och utmark vilket markerades av en hägnad. På

Kända fornlämningar i kommunen.
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begynnande industrialismen och jordbrukets
skiftesreformer förändrade tätorter och landsbygd
kraftigt under 1800-talet. Järnvägens Västkustbana
anlades på 1880-talet i en sträckning där det gick
att passera åsen längs Sinarpsdalen. Tre järnvägs-
stationer byggdes i Båstad, Förslöv och Grevie. I
Förslöv låg stationen nära den tidigare kyrkan och
dess landsvägsknut medan Grevie järnvägssamhälle
växte upp på en annan plats än där kyrkbyn fanns. I
Båstad placerades stationen långt öster om kyrka
och historiskt centrum och ny bebyggelse bredde ut
sig mellan centrum och stationen med Malen som
en ny del av tätorten. Nya vägar förband järnvägs-
stationerna med landsbygden. Järnvägen blev
förutsättning för utveckling av industri särskilt i de
tre stationssamhällena

Skiftesreformerna
I samband med jordbruksreformerna under 1800-
talet (enskifte och laga skifte) skedde dramatiska
förändringar både vad det gäller markutnyttjande
och sociala strukturer. De små tegarna lades samman
till större skiften och de gemensamma betesmarkerna
skiftades och uppläts för nyodling. Större delen av

inägorna fanns åkrar och slåtterängar, inhägnade till
skydd för den betande boskapen på utmarken som
ägdes och nyttjades gemensamt av byarna. Från
byarna gick långa fägator ut till betesmarken på vilka
boskapen drevs utan att skada den odlade marken.
De största betesmarkerna var belägna vid kusten
men det fanns även utbredda fäladsmarker inne på
halvön. Åkern odlades i ensäde, vilket innebar att
den besåddes varje år utan regelbunden träda. Det
krävde god tillgång till gödsel. Ibland kompletterades
naturgödseln med tång från stranden. Åkrarna gav
liten utdelning och de viktigaste sädesslagen var korn,
råg och havre men även lin, hampa, ärtor och bovete
odlades. Hägnaderna på Bjärehalvön var vanligtvis
tillverkade med en bas av sten som täcktes med ris,
men det har också funnits många andra typer av
hägnader; tillverkade av sten, jord, ris och flätade
grenar.

Tätorterna
Båstads kommun omfattas av sju socknar; Båstad,
Förslöv, Grevie, Hov, Torekov, Västra Karup och
Östra Karup. Under medeltiden byggdes en kyrka
i varje socken och kyrkan blev byns medelpunkt
kring vilken all bebyggelse samlades. De nutida
tätorterna i kommunen har huvudsakligen växt fram
ur dessa medeltida byar med kyrkorna i centrum.
Ett undantag är Grevie kyrkby vars utveckling
stagnerade i och med att järnvägen drogs en bra bit
ifrån kyrkbyn. Grevie växte upp i stället.

I Torekov där den medeltida bebyggelsen låg samlad
kring det som nu är en kyrkoruin har förtätningen
inte ägt rum i anslutning till den nya kyrkan byggd
1862. Istället har nya koncentrationer av bebyggelse

Utdrag ur Skånska rekogniceringskartan.

strandpartierna blev dock inte skiftade eftersom
tångtäkten var så betydelsefull. Bykärnor vid
vägkors och bäckar glesades ut eller upplöstes.
Gårdar flyttades ut till de nybildade ägorna vilket
skapade en ny ensamgårdsstruktur på Bjärehalvön.
Vägnätet fick tillskott av gårdarnas långa raka
tillfartsvägar med tvära kurvor längs ägogränser. I
princip försvann den gamla uppdelningen mellan
inägor och utmark. De nya ägorna markerades i
landskapet med gärdesgårdar av sten.

Nyodlingarna tillsammans med nya
jordbruksmetoder och effektivare redskap gav ett
uppsving som gjorde hemmansklyvningar möjligt och

kommit en bra bit utanför det gamla fiskeläget och
den nya kyrkan, utan kontext i landskapet när det
gäller bebyggelsetradition. Hovs kyrkby är ett annat
exempel där den historiska kontinuiteten brutits.
Denna, under tidig medeltid viktigaste byn på
Bjärehalvön med häradets tingsplats och marknads-
plats, har nästan helt stagnerat under 1900-talet.

Järnväg, skiftesreformer och
industrialisering

Järnvägens tillkomst och dess samband med den
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med början i Båstad och Torekov från 1800-talets
slut. Torekov nåddes via hästskjuts från Grevie
station. Bägge orterna fick från början en prägel av
exklusivitet med sommarboende ur de övre
samhällsskikten. ”Nobels villastad” i Båstad var ett
första exempel på förverkligandet av ett boendeideal
för badorten Båstad. Malen planerades på 1920-
talet för en kombination av permanent- och
fritidsboende. Varmbadhus, hotell och pensionat
byggdes för badlivet. Tennis- och golfanläggningarna
i Båstad och Torekov samt Norrvikens trädgårdar
etablerades också på 1920-talet.

En kraftig expansion av fritidsboendet kom från slutet
av 1950-talet. Generellt stigande levnadsstandard
gjorde det möjligt för allt fler att skaffa en
fritidsbostad. Bilismens explosionsartade utveckling
och en ökad rörlighet var en annan förutsättning. Ett
antal samhällen med fritidshusbebyggelse växte
snabbt med stöd av detaljplaner längs Bjärehalvöns
kuster under 1960-talet: Norra delen av Torekov,
Stora Hult, Ranarpsstrand, Segelstorpsstrand,
Ängelsbäcksstrand och Glimminge plantering längs
Skälderviken samt Kattvik, Rivieraområdet och
Hemmeslövsstrand längs Laholmsbukten är typiska
exempel. Några mindre bebyggelsegrupper avsedda
för fritidsbebyggelse skapades också i andra lägen,
t.ex. vid Axelstorp och Häljarp. Stugområdena
uppfördes i huvudsak på den tidigare gemensamma
fäladsmarken längs kusten. Dåtidens avsikt var att
dessa samhällen skulle vara fritidshusområden i
komplement till befintliga permanent bebodda
tätorter. I efterhand kan man se att utvecklingen blev
mer komplex. I såväl Båstad som Torekov omfattar
fritidsboendet de centrala delarna av orterna
samtidigt som ytterområdenas fritidsområden

Varmbadhuset i Båstad. Sommarhus i en av kustorterna från 60-talet.
(Glimminge plantering)

antalet gårdsbruk ökade därmed kraftigt. Plogen
började användas vilket gjorde det lättare att odla
upp den tidigare ängs- och betesmarken. Den odlade
arealen i Bjäre härad sexdubblades. Antalet torp och
torpare ökade markant. Landsbygdens nuvarande
struktur med jämnt utspridd och relativt tät gårds-
och torpbebyggelse etablerades.

Uppodling och överbetning skapade stora problem
med jordflykt, främst längs kusten. För att komma
tillrätta med det planterades framförallt tall. Så
småningom kom fritidsbebyggelse att etableras i
dessa planteringar.

Det tidigare vattenrika landskapet började successivt
att dikas ut och många av Bjärehalvöns bäckar
rätades ut eller kulverterades. Från slutet av 1800-
talet skedde en förskjutning i jordbruket återigen
mot boskapsskötsel och vallodlingen tog fart. Vid
denna tid slog också nya grödor som potatis och
sockerbetor igenom. Livsmedelsindustrin
utvecklades kraftigt och mejerier uppfördes i Västra
Karup och Förslöv. I Förslöv anlades en stärkelse-
fabrik och i Båstad ett brännvinsbränneri. Ny-
odlingen minskade i omfattning mot 1800-talets slut
och många av den jordlösa befolkningen blev utan
jobb. Många flyttade in till städerna och deras
framväxande industri eller utvandrade till Amerika.

Modern tid

Fritidsboendets framväxt
Järnvägen ökade tillgängligheten till Båstad och
Bjärehalvön. Fritidsboendet och turismen blev
betydande för bebyggelseutvecklingen i kommunen
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utvecklas mot permanentboende. Planering av
områden speciellt avsedda för fritidsboende har lett
till att kommunen fått flera spridda samhällen där
många saknar bosättningstradition och inte har
utvecklat någon samhällsservice. Samtidigt ökar
gradvis permanentboendet. De flesta kustsamhällena
har fortfarande ett tydligt innehåll av fritidshus och
fritidsboende men inget har längre endast detta
innehåll.

Jordbruksrationalisering och industri-
tillväxt
Stora förändringar har skett inom lantbruket sedan
andra världskriget. Nya maskiner som traktor,
mjölkmaskin och skördetröska konkurrerade ut den

subventionerade bostadsbyggnadsprogrammen från
slutet av 60-talet och under 70-talet. En ytterligare
utbyggnadstopp i kommunen kom också under
högkonjunkturen i slutet av 80-talet och början av
90-talet. Alla sex tätorterna fick sin del av ny
bostadsbebyggelse i kommunala ambitioner att
skapa en jämnt fördelad service. En viktig del av
detta var byggandet av hyreslägenheter genom det
kommunala bostadsbolaget Båstadshem.

E6:ans motorväg byggdes över Hallandsåsen på
1980-talet och förbättrade tillgängligheten för
biltrafik till och från Bjärehalvön. Detta förstärktes
ytterligare under 1990-talet när motorvägen blev
färdig i hela sin sträckning mellan Malmö och
Göteborg och kommunen fick nya och förbättrade
anslutningsvägar från trafikplatser vid E6:an genom
vägarna 105 och 115. Kommunen har blivit en del
av en större och växande arbetsmarknadsregion där
bilen är ett medel till pendling. En effekt på
bebyggelseutvecklingen är en ökad etablering av
volymhandel och verksamheter vid Båstads infart
från öster och ute vid motorvägsavfarten vid Östra
Karup.

Dagens bebyggelsestruktur
och kulturlandskap

Kommunen karakteriseras idag av en ovanligt jämnt
utspridd bebyggelsestruktur både med avseende på
tätorter och andra bebyggelsekoncentrationer och
med avseende på landsbygdens enskilda gårdar och
torp. Den enda kommundelen som är markant
mindre bebyggd är åsens höjd- och naturparti i öster.
Kärnan i bebyggelsestrukturen utgörs av de sex
tätorter som tidigare var egna kommuncentra men
flera ”fritidssamhällen” är yt- och bebyggelsemässigt
lika stora som de mindre av de historiska tätorterna
och ibland t.o.m. större. Verksamhetsområden finns,
med Nolato i Torekov som ett notabelt undantag,
där järnvägen under några årtionden gav transport-
förutsättningar och utvecklas vidare där nu vägnätet
ger bäst tillgänglighet. Avstånden i den spridda
bebyggelsen är små. Det är som mest 6 km mellan
de historiska tätorterna och högst 3-4 km mellan
någon form av samlad bebyggelsegrupp.
Bebyggelsen knyts ihop av ett finmaskigt nät av
oftast smala asfalterade vägar och väl utbyggda nät
av annan infrastruktur.

mänskliga arbetskraften och avfolkningen på
landsbygden har varit dramatisk samtidigt som
produktionen ökat. Jordbruksenheterna har blivit
större och färre. Gårdarna har specialiserats istället
för att som tidigare ha ägnat sig åt både djurhållning
och spannmålsodling. Under de senaste decennierna
har potatis- och grönsaksodling mer eller mindre
konkurrerat ut spannmålsodlingen och djurhållningen
har minskat drastiskt. Äldre gårdar och torp finns
kvar men har i stor utsträckning övergått till att bli
fritids- eller deltidsbostäder. Antalet hästgårdar i
tidigare jordbruksfastigheter har vuxit kraftigt.

Tillverknings- och byggnadsindustri har utvecklats
främst i de orter som varit enklast tillgängliga ur
kommunikations och transporthänseende, Båstad,
Grevie och Förslöv. Först järnvägen och på senare
tid också flygplatsen i Ängelholm har varit
betydelsefulla för lokalisering av tillverkning och
företagsledning. Ett speciellt drag i kommunen är
att det aldrig funnits en stor dominerande stad där
utvecklingen koncentrerats. Industrier har vuxit ur
lokala entreprenörers initiativ och finns ännu där
verksamheten började. Den största industrin är
Lindab i Grevie och Förslöv. Peab har sitt
huvudkontor i Förslöv. Också Torekov har ett stort
företag med lokal förankring i Nolato.

Nya bostäder och trafikleder
Den dominerande nyexploateringen från 1960-talet
har varit bostadsbyggandet. En stor del av
bebyggelsen i Båstads kommun utgörs idag av de
bostäder och den bostadsknutna service som tillkom
parallellt med industritillväxt genom de stora statligt
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Karakteristiskt för stora delar av Båstads kommun
är det tämligen öppna landskapet – betat sedan
årtusenden tillbaka. På höjderna i det kuperade
landskapet möter vi bronsålderns människor genom
deras monumentala gravhögar. De många högarna
utgör inte bara enstaka blickfång, utan är också
medvetet placerade så att de bildar kontakt och är
väl synliga mellan varandra, vilket än idag ger
landskapet dess speciella prägel.

Den största kvarvarande sammanhängande natur-
betesmarken från tiden före skiftena är belägen inom
kustreservatet. Även inne på halvön finns ännu några
större sammanhängande fäladsmarker kvar, t.ex. Lya
ljunghed. Spridda rester av de gamla gemensamma
utmarksområdena är sporadiskt belägna i de
centrala, norra och östra delarna av kommunen. En
del hägnader och fägator finns bevarade från den
gamla tidens sätt att bedriva lantbruk, men det som
till största delen präglar landskapet är de talrika sten-
gärdesgårdarna –  resultatet av nyodlingen och
skiftesreformerna under 1800-talet. I raka linjer
löper de överallt i landskapet till och med i mycket
kuperad terräng med branta raviner. Många av
fägatorna används fortfarande men är ombyggda till
vägar.

Framtidens utmaningar

De strategiska utmaningarna inför framtiden och för
översiktsplanen är att rätt utnyttja de möjligheter som
den fortsatta utvecklingen av kommunikationerna
med omvärlden och särskilt järnvägen kan ge
kommunen.

Tillgänglighet till motorvägen är attraktivt för
verksamheter. Järnvägsutvecklingen med tätare, fler
och snabbare tåg påverkar i första hand boendet.
Den möjliga pendlingsradien för arbets-, studie-,
rekreations- och nöjesresor till och från kommunen
ökar.

Drag i en bebyggelsestrategi motiverad framför allt
av kollektivtrafiken, är att utbyggnad särskilt av
bostäder men också av icke störande verksamheter
koncentreras och relateras till tågens stationer och
trafikknutpunkter och de busstråk mot dessa som
har bäst utvecklingspotential (se vidare kapitel
Trafik).

Denna strategi måste kombineras med vidare-
utveckling av den bebyggelsestruktur som vuxit fram
genom historien och av en respekt för den långa
kontinuiteten i kulturlandskapet. Många som bor i
och besöker Båstads kommun hänförs av
kulturlandskapet och den varierade naturen som
finns inom en förhållandevis liten yta. Mycket av den
unikt attraktiva karaktären i kommunen beror av att
de historiska spåren ännu kan avläsas.

Planeringsmål och riktlinjer
• Den mesta utbyggnaden skall ske i anslutning till kollektivtrafik med utgångspunkt i nya järn-

vägsstationer i Båstad/Hemmeslöv,  Förslöv samt i Grevie.
• Bygg inom och i omedelbar anslutning till befintliga tätorter och andra småsamhällen.
• Bygg småskaligt. Traktens historiska skala skall prägla områden och enskilda byggnader. Sam-

hällena skall ha en ”gräns” mot omgivande natur- och kulturlandskap.
• Håll kustlinjen 2-3 km in på halvön någorlunda fri från nyetableringar där kulturlandskapet ännu

visar en historisk relation mellan inlandets byar och kuststräckan.
• Nya byggnader i kulturlandskapet utanför tätorter skall placeras i sluttningslägen eller i ett topo-

grafiskt mellanläge. Aldrig på direkta krön!
• Upprätthåll siktlinjerna mellan gravhögarna. Håll gravhögarna fria från träd- och busk-

vegetation.
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Byggnadstradition
och byggnadsstil

Fram till början av 1900-talet följde sättet att bygga
hus på Bjärehalvön det traditionella och betingades
av tillgången på naturligt förekommande byggnads-
materiel. Det skånska huset, en smal låg länga med
ett högrest sadeltak och den u-formade eller
kringbyggda gården är ännu en mycket närvarande
tradition. I skogsbygden användes huvudsakligen
timmer, enbart eller med skiftesverksteknik. I
mellanbygden förekom kombinationer av korsvirke
och skiftesverk, medan man i slättbygden
huvudsakligen byggde i korsvirkesteknik med
lerklining, lersten eller tegel i facken. Där det fanns
gott om sten användes också den, framförallt i
uthuslängor. I fullt utvecklad form bestod gårdarna
av fyra sammanbyggda längor. Falu rödfärg och vit
kalk är typiska färger.

Under slutet av 1800-talet började man använda
nya byggnadsmaterial och tekniker. Många äldre
korsvirkeshus revs och nya bostadshus uppfördes i
tegel. I takt med mekaniseringen av lantbruket
behövdes större logar. Vanligen revs en av de gamla
längorna och en ny byggnad med helt andra
proportioner uppfördes. Den fyrlängade gården
började nu att lösas upp i större fristående
byggnader. Samma utveckling kan följas även inom
staden Båstad och det stadsliknande fiskeläget
Torekov med den skillnaden att här låg husen mycket
tätare. Volymmässigt lika hus med långsida och entré
mot gatan bildar enhetliga gaturum i orternas äldsta
delar. Under andra hälften av 1800-talet blev
skillnaderna mellan byggnadssätt på landsbygden
och i tätorterna större. I städerna övergick man
nästan helt till byggnader av sten eller tegel på grund
av brandrisken. I stationssamhällena kom med
järnvägens nyttobyggnader ofta ett nytt stilideal av
ornamenterad tegelbebyggelse.

En annan särpräglad Bjäretradition är sommarstuge-
och fritidsbebyggelsen. Den saknar i viss mån
gemensamma särdrag vad gäller de enskilda husen.
De är individuellt fantasifulla utifrån sin tids ideal och
ofta skapade av tidens kända arkitekter. Material
och färger varierar men det finns ett stort inslag av
trä och ljusa färger. Vackra helhetsmiljöer enligt
trädgårdsstadsidealet skapades i början av 1900-
talet för det tidiga badortlivets Båstad i t.ex. Nobels

villastad och Malenområdet. Det enklare fritids-
byggandet som utvecklades senare längs Bjäre-
halvöns kuster har också avsatt intressant be-
byggelse om än inte med samma helhetsverkan.
Funktionalismens och det ”moderna” samhällets
fritidsideal satte sina första spår i Båstads
Rivieraområde på 1940-talet. Den äldsta sommar-
husbebyggelsen utvecklad av ekonomiskt väl-
bärgade visar många stora exklusiva hus medan
senare mer folkliga fritidshus ofta är små och låga.
De är nästan alla trähus. Husen är enkla volymer
från dåtidens trähusfabrikanter eller specialritade
byggnader i funktionalistisk tradition och ligger glest
på stora tomter i kustområdenas skogsplanteringar.

Under de stora utbyggnadsperioderna från 70-talet
byggdes nya områden ut snabbt, enhetligt och
storskaligt,  utan mycket koppling till det som fanns.
Bostadsområden, förvaltnings- och handelskomplex
och trafikapparat hade en annan skala än den

Traditionellt hus med halmtak och träfasad.

Villa Sommarlek, ett av Båstads mest säregna fritidshus
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tidigare. Det finns inslag av mer intressanta miljöer
och enskilda byggnader kan ha stort intresse.

Några nya större byggnader i Båstad är goda
exempel på 2000-talets kompletteringar inom
stadsbygden: Kunskapscentrum, hotell Skansen,
kontorshuset ovanför kommunbyggnaden.

Gemensamt för all bebyggelse i kommunen är att
den har relativt liten skala. Bostäder är endast
undantagsvis högre än två våningar. Det mesta är
friliggande hus. De längor av flerfamiljshus som finns
är jämförelsevis små. De större industrierna är också
relativt låga. Trots en stor yta är t.ex. inte Nolato
eller Lindab alltför dominerande i landskapet.
Kommunens högsta byggnader är kyrkorna och
några jordbrukssilos.

Historiskt intressanta miljöer och byggnader bör
bevaras. Det vore också önskvärt med arkitektur-
program som tar hänsyn till de olika tätorternas och
samhällenas lokala särarter vid fortsatt
bebyggelseutveckling. Samtidigt går det knappast
skapa alltför detaljerade riktlinjer för byggnadsstil
och arkitektur på Bjärehalvön. Kommunen är en
levande bygd där mänsklig aktivitet under alla tider
avsatt spår. Det historiska byggnadsarvet visar

många influenser och är tämligen heterogent. Också
2000-talet blir en del av bygdens historia. Vid
nybebyggelse är det viktiga inte att kopiera det som
anses värdefullt utan att man respekterar karaktären
på det. Miljön som helhet har stor betydelse liksom
skalan på det som görs nytt. Ett enstaka modernt
hus i en historisk miljö kan bryta mot denna på ett
intressant sätt och tillföra kvaliteter medan flera
moderna hus tillsammans kan påverka miljön
negativt. Det viktiga är att ny bebyggelse är av hög
kvalitet med stor respekt för det samband, de
befintliga bebyggelsemiljöer eller landskap, som den
placeras i. Helheten i miljön skall värderas högre än
det enskilda objektet. Den lilla skalan, med
begränsade volymer och höjder som präglar de flesta
miljöer är viktig att bevara.

Kommunen har antagit bevarandeprogram för
bebyggelsen i centrala Båstad och Torekov samt
Rammsjöstrand. Programmen värnar framför allt om
historien sådan den såg ut vid 1800-talets slut och
de första decennierna på 1900-talet och skyddar
enskilda hus. En revidering till ett större samlat
bevarandeprogram bör ske. Det vore angeläget att
behandla också landsbygden och mer modern tid.
Bevarandeprogrammen bör också förnyas med
större blick på helhetsmiljöer.

Planeringsmål och riktlinjer
• Bevara historiskt intressanta miljöer.
• Hög arkitektonisk kvalitet på ny bebyggelse. Respekt för platsen och sambandet.

Tillkommande bebyggelse skall tillföra värden till omgivande byggnadstradition eller kultur-
landskap.

• Bygg med måttlig skala i volymer och höjder.

Kunskapscentrum med gymnasium ooch bibliotek. Uteserveringen på Hotell Skansen.
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Befolkningsutveckling

Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000
personer under 1940-talet och fram till början av
50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och
jordbrukskommun även med sommarboendet och
turismen i Båstad och Torekov. Befolkningen sjönk
under perioden av snabb urbanisering och utflyttning
från landsbygden till städerna i Sverige och hade
fram till mitten av 1960-talet gått ner till c:a 10300
invånare. Sedan fick Båstads kommun del av den
långa allmänna konjunkturuppgången under 60-, 70-
och 80-talen. Nya arbetsplatser skapades i växande
industrier också inom kommunen. Den blev samtidigt
alltmer en sommar- och turistkommun med nya
områden för fritidsboende vid kusterna. Be-
folkningen ökade stadigt med mellan ett och två
hundra nya invånare per år från 1968 fram till slutet
av 1992 då den nådde över 14000 invånare för
första gången. Med den allmänna konjunktur-
nedgången och fastighetskrisen 1991-92 avstannade
ökningen och befolkningen har i stort sett legat still
sedan dess. Ett fortsatt svag ökning och ett hopp
uppåt med c:a hundra invånare mellan 1995 och
1996 till en högsta befolkningsnivå på 14244 år
1997 följdes av ett motsvarande snabbt fall i
samband med IT-kraschen under åren 2000 och
2001. Efter 2002 var befolkningen åter på 1992
års nivå; 14009. År 2003 gav en ökning till 14088
men efter år 2005 var befolkningssiffran igen lägre,
14044. År 2006 innebar ett trendbrott och en
ökning med 126 personer till 14170.  Ökningen låg
både i antalet födda och i inflyttning.
Befolkningsmängden år 2007 var 14242.

Hela den senaste tioårsperioden med stillastående
befolkningsutveckling har karakteriserats av ett
negativt födelsetal, d.v.s. antalet födda är färre än
antalet som dött. Befolkningen har uppehållits av en
nettoinflyttning. Många av de inflyttande är äldre och
befolkningen i kommunen är generellt sett äldre än
genomsnittet i landet. Vid en jämförelse med riket
saknar Båstad särskilt de allra yngsta och åldrarna
20-35 år medan kommunen har fler från 50 år.
Kommunen har varje år genom flyttrörelser förlorat
personer i åldrarna 20-24 år och vunnit personer i
åldrarna 45-64. Troligen är många personer som
redan har kontakt med kommunen genom tidigare
fritidsboende. 2006 innebar både det minsta
födelseunderskottet och den största inflyttningen

Befolkningsutvecklingi Båstad kommun 1940-1985.

Befolkningsutvecklingi Båstad kommun 1985-2007.

Antal födda män (blå) och kvinnor (röd) 1907-2006.

Nettoflyttning för olika åldersgrupper under 2007.
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Jämförelse av befolkningsutveckling tätortsvis och på
landsbygden 1997 och 2007.

under en tioårsperiod. Inom ramen av den stilla-
stående befolkningen under tioårsperioden fram till
2007 har det skett förändringar i förhållandet mellan
tätorter och omgivande landsbygd och mellan olika
kommundelar. Kommunen har en tredjedel av sin
befolkning i Båstad inklusive Hemmeslöv, en
tredjedel i de andra fem historiska tätorterna och en
tredjedel på landsbygden och i kustsamhällena.
Befolkningen på landsbygden har minskat svagt
under perioden medan den ökat i kustsamhällena
på sydsidan med undantag för Rammsjöstrand.

Hela kommunen har en minskning av ungdomar och
en ökning av äldre. Att det i huvudsak är äldre som
står för nettoinflyttningen och att detta i stor
utsträckning sker genom permanentbosättning i det
som varit fritidshusområden belyses av att trots
befolkningsökningen i Hemmeslöv och kust-
samhällena på sydsidan,  har antalet ungdomar här
minskat. I Torekov är minskningen av ungdomar ännu
mer drastisk än den generella befolknings-
minskningen. Inlandstätorterna står för en mer
normal befolkningsutveckling där antalet yngre
minskar inom ramen för en bofast, stillastående och
sakta åldrande befolkning. Östra Karup är ett
undantag med en ökning av antalet ungdomar och
en minskning av antalet äldre. Östra Karup är en
liten ort och avvikelserna från den generella bilden
kan förklaras av tillfälligheter. Annars bör det betyda
att det t.ex. genom lägre fastighetspriser varit lättare
här än på andra ställen för unga familjer att skaffa
en första bostad och att närheten till Båstad samtidigt
gjort det attraktivt.

Befolkningssiffrorna säger inget om sommar-
befolkningen. Den är mycket betydande och har
ständigt ökat sedan Båstad och Torekov etablerades
som semesterorter på slutet av 1800-talet. Fritids-
boendet accelererade när utvidgning av områden
längs kusterna stimulerades av detaljplanläggning på
1960-talet. Många fritidshus används intensivt med
besöksstugor för släktingar och vänner. Kommunen
märker i sin bygglovsverksamhet att efterfrågan på
fritidshus och tillbyggnad med gäststugor är konstant
stor. Av kommunens c:a 8000 småhus är idag c:a
3500 fritidshus. Det finns inga säkra siffror på hur
stor sommarbefolkningen är eller hur lång tid på året
den vistas inom kommunen men den är upp-
skattningsvis lika stor som den fasta befolkningen
under två till tre månader och tre gånger så stor under
den mest intensiva månaden. Till detta kan läggas
ett stort antal korttidsbesökande turister. I ett förslag
till vattenförsörjningsplan gjord 2007 beräknas det
totala antalet personer som abonnerar på kommunalt
vatten till 30,432 med antagandet att det finns tre
personer per hushåll.

Till en del förklaras befolkningsförändringarna inom
kommunen av bosättningsmönster som har med
förhållandet mellan fastboende och sommarboende
att göra. Torekovs minskande befolkningsutveckling
kan förklaras av att dess starka attraktionskraft som
sommarort med åtföljande höga fastighetspriser
inneburit att alltfler hus där man bott permanent sålts
till fritidsboende. Samma fenomen finns i delar av
Båstad. Samtidigt visar Hemmeslövsområdet och
andra kustorter ett motsatt fenomen, att permanent-
boende ersätter fritidsboende. Det betyder ofta att
redan sommarboende förvandlar boendet till ett
permanentboende men också att nya inflyttare
ersätter eller bygger till äldre fritidshus för permanent-
boende i det som från början varit renodlade fritids-
områden. Befolkningsökningen i Hemmeslöv och
sydsidans kustsamhällen är totalt sett större än
minskningen i Torekov. Kustens och andra
natursköna områdes attraktionskraft är kanske ett
problem för befolkningsutvecklingen i Torekov och
hamnnära kvarter i Båstad men är alltså också
generellt en tillgång för att locka nya permanent-
boende.
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Antalsysselsatta inom olika näringsgrenar i Båstads
kommun.

3 Många bedriver jordbruksverksamhet som sidosysselsättning bredvid ett annat heltidsarbete och detta reflekteras
troligen ej i statistiken.
4 En närmre analys av SCBs sysselsättningsstatistik visar att näringsgrenen personliga och kulturella tjänster, där
en del av de tjänster som kan relateras till kommunens sommarboende och turism ingår, är större procentuellt i Båstad
jämfört med länet och riket medan näringsgrenen handel och kommunikationer där bl.a. restauranter ingår är mindre
procentuellt i kommunen än i län och rike. Samma relationer gäller om Båstad jämförs med grannkommunerna Laholm
och Ängelholm. För handelns del förklaras dess mindre omfattning i Båstad av kommunens lilla storlek. Här finns inte
de större stormarknader som Laholm och Ängelholm har. Näringsgrenen byggindustri är procentuellt större i Båstad
än i såväl riket som grannkommunerna, något som också kan förklaras av dess relation till fritidsboendet.

Sysselsättningsutveckling

Befolkningsökningen från slutet av 1960-talet
motsvarades av en ökning av sysselsättningen som
steg från c:a 4000 årsarbeten vid 60-talets slut till
dagens nivå på över 5000 redan mot mitten av 1980-
talet. Ökningen drevs framför allt av en växande
tillverkningsindustri. Några av kommunens större
företag skapades på 1960-talet och växte till 1980-
talets slut.

Över åren har en radikal omfördelning av
sysselsättningen skett, särskilt mellan tillverkning och
jordbruk. Vid tillväxtperiodens början 1970
dominerade jordbruket ännu sysselsättningen stort
med 1414, eller 34% av kommunens då 4165
sysselsatta. Tillverkning var då den andra näringen i
betydelse med 782 sysselsatta, 19%. Tillverkning
tog över som dominerande näring vid mitten av
1980-talet och nådde dagens nivå på c:a 1400
sysselsatta år 1990.
Under perioden med stillstående befolknings-
utveckling från 90-talets början har också syssel-
sättningen som helhet befinner sig på en nivå en bit
över 5000. SCB:s sista redovisning för 2005 toppar
perioden med 6384 sysselsatta (dagbefolkning).
Tillverkningsindustrin har rört sig mellan 1200-1400
sysselsatta med smärre toppar och dalar i
konjunktursvängningar. Siffrorna för 2006  var 1353
sysselsatta. Den andra dominerande näringen,
offentlig förvaltning, har ökat de sista åren efter att
ha stått stilla på en nivå strax över 1100 sysselsatta.
2006:s siffror var 1465.  Jordbrukets betydelse för
sysselsättning har fortsatt att minska för varje år.
1991 sysselsatte jordbruket 659 personer, 12%.
2006 hade siffrorna sjunkit till 3383 . Byggnads har
först rört sig svagt nedåt i flera år från 638 sysselsatta
1991 till 446 2002 och sedan ökat kraftigt till 810
år 2006. Minskningen inom jordbruk har
kompenserats genom en stadig tillväxt av

sysselsättning inom sektorerna handel och
kommunikationer, privata tjänster och ospecificerat.
1991 sysselsatte de tillsammans 1839 personer,
34% och 2006  2602 personer.

I de sista tre sektorerna ingår tjänster till stöd för
sommarboendet och turistnäringen vars betydelse
för sysselsättning stadigt har ökat. Enligt
undersökningar gjorda av Båstad turism sysselsatte
turistnäring c:a 465 årsanställda år 20024 . Ökningen
i sysselsättning inom turistnäringen bedöms ha varit
39% mellan 1998 och 2002. En undersökning från
2006 bekräftar ytterligare sysselsättningsökning
under senare år (se kapitlet Turism)
Dagligvaruhandeln inom kommunen har som ett
annat exempel, enligt en handelsutredning gjord
våren 2004 hälften av sin årsomsättning under fyra
sommarmånader.

Det finns c:a 1000 företag i Båstads kommun, varav
tre stycken har mer än 100 anställda. Andelen små
företag är hög och många nya företag startas. De
verkar ha en hög överlevnadsfaktor, möjligen
beroende på att många nyföretagare är i medelåldern
och har erfarenheter och kontaktnät med sig när de
startar. En del av den privata tjänstesektorns
nyföretagande kan troligen tillskrivas Bjärehalvöns
kvalitéer som bostadsort. Småföretagare med
etablerade kontaktnät, som har möjlighet att arbeta
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på distans med hjälp av ny teknik, tar med sig sina
uppdrag och bosätter sig i kommunen.

Pendling

Arbetspendlingen till och från kommunen är relativt
stor. Den följer en utveckling i riket och Skåne där
arbetspendling generellt ökar och arbetsmarknads-
regionerna blir allt större. Det största pendlings-
utbytet sker med grannkommunerna Ängelholm och
Laholm, därefter med Helsingborg och Halmstad.
Pendlingen sträcker sig till Malmö/Lund och till
Göteborg och Stockholm. År 2006 var utpendlingen
2397 personer, och inpendlingen 2369. Den största
inpendlingen var av manliga arbetare i de större
tillverkningsindustrierna och den största utpendlingen
av kvinnliga arbetare inom vård och omsorg.

Fler pendlar ut än in men ut/in pendlingsnettot har
en sjunkande trend med snabbast förändring under
de sista åren. Nettot var 717 år 1992 och höll sig
på denna nivån till år 1999 med 648. Sedan har

siffran sjunkit markant och var 28 år 2006. Det är
framför allt gentemot grannkommunerna som
förhållandet ändrats och allra mest markant är det i
förhållande till Ängelholm. 1992 var ut/in pendlings-
nettot 289, 1999 ännu 119 men 2006 var det –288.

Att inpendling ökar i förhållande till utpendling
konfirmerar en positiv utveckling av sysselsättningen
i kommunen. Samtidigt tyder siffrorna på att ett
ökande antal av de arbetande bor i Ängelholms
kommun.

Pendlingsdiagram för in- och utpendling i kommunen enligt statistik från 2006.



48Del II
Antagandehandling

• Sysselsättning bibehålls eller ökas.
• Ökad bosättning i kommunen oavsett var arbetet finns.
• Befolkningsökning av minst 50 personer årligen, med tonvikt på barnfamiljer.

Målsättningar

Antaganden om framtiden

Målsättningen för Båstads kommun är att öka
tillväxten i såväl sysselsättning som i boende. Det
sista är inte nödvändigtvis knutet till det första. De

parat med järnvägens förbättrade kommunikationer
kan ge ett växande antal boende som pendlar till
arbeten på annat håll. Ett antaganden om
befolkningstillväxten kan vara 50-100 personer
årligen, med den högre nivån sent i planperioden
efterhand som järnvägsutbyggnaden blir klar. Det
motsvarar hälften så många hushåll, 25-50 per år.
Parallellt med detta räknar kommunen med en
fortsatt ökning av antalet fritidsboende. Under
kommunens ”historiska” tillväxtperiod var tillväxten
under några år 200 invånare/år.

Kommunen lät en konsult göra befolkningsprognoser
för två alternativ för tioårsperioden från 2005 till år
2015. I alternativ +50 sker en tillväxt med 50
invånare/år och i alternativ +100 med 100 nya
invånare/år.  Alt +50 skulle ge 14570 invånare år
2015 och alt +100 15100. Motsvarande prognos
upprepades 2007 efter 2006 års kraftiga be-
folkningsökning nu endast med tillväxtalternativet
+100. Resulterande befolkning 2015 skulle bli
15074 och 2020 15571. Region Skåne gör i en
regional analys en prognos från 2003 då befolkningen
var 14088 till en ökad befolkning på 14916 invånare
år 2013. Till och med 2007 skulle den årliga tillväxten
vara c:a 60 personer för att stiga snabbt under 2008
och sedan ligga på en nivå av 90-100 personer/år.

som bor i kommunen kan också pendla till arbeten
utanför den.

Båstads kommuns större tillverknings-, och
byggnadsindustrier har alla en anknytning till bygden
och har vuxit från en början som lokala verksamheter
till att bli delar av nationella och internationella
företag. Den allmänna utvecklingen i Sverige och
omvärlden innebär att arbetsintensiv tillverkning i
ökad utsträckning etableras i länder med lägre löner
och att industrier i Sverige ökar produktiviteten
genom rationaliseringar. Kommunen räknar inte med
att de befintliga större företagen nämnvärt kommer
att öka sysselsättningen utöver vad den är eller att
nya större tillverkningsindustrier utan motsvarande
förankring i bygden kommer att etablera sig här.

En sysselsättningsökning antas främst komma genom
nyetablering och expansion av mindre företag inom
småindustri- och tjänstesektorerna. Fritids- och
turistnäring antas fortsätta att expandera. Kommunen
utgår ifrån att Bjärebygdens attraktivitet i
kombination med bra kommunikationer inom och
till regionens storstadsområden kan locka företag
inom småindustri och tjänstesektorerna att etablera
sin verksamhet just här och likaså, liksom hittills, att
en del företag med lokal förankring skall lyckas växa.
En del förhoppningar knyts t.ex. kring ökad förädling
och bearbetning inom kommunen av dess potatis-
och grönsaksprodukter.

Som helhet räknar inte kommunen med någon
radikal uppgång i sysselsättning eller i det boende
som är relaterat till denna inom planperioden.
Boendet antas ändå öka mer än sysselsättningen.
Kommunen tror att kommunens boendekvaliteter
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5 En fastighetsägare som ej är mantalsskriven kan ha många hyresgäster så siffran säger inget säkert om förhållandet
permanent-/fritidsboende
6 Sommarmånadernas betydelse för kommunen skall dessutom ses i perspektiv av utflykts- och dagsturismen.

BOENDE
Behovet av nya bostäder i Båstads kommun följer
inte enkelt från en analys av befolkningsstatistik och
bostadstillgång. Kommunens roll för fritidsboendet
har en stor inverkan på bostadsbyggandet och
bostadssituationen.

Med en lång periods stagnerade befolkningssiffror
som bakgrund gjorde kommunen en utredning om
bostadsförsörjning 2001. Utredningen ”Bostads-
försörjning – rapport om förutsättningar för ökat
boende” uppdaterades 2003.

Bostadsbeståndet och de
boende

Enligt SCB:s uppgifter från fastighetstaxeringen fanns
det år 2006 ett bestånd på 8737 bostadsfastigheter
(inte det samma som antal bostäder - hyreshus-
enheter är en fastighet i statistiken) Av dessa var 3
221 registrerade som fritidshus. Det innebär 37%
av hela beståndet. En genomgång i fastighets-
registret år 2002 antydde då en ökande andel
fritidsbostäder. Endast 40% av fastighetsägarna var
mantalsskrivna på fastigheten5.  Sommar-
befolkningen består dessutom av alla de som hyr en
bostad under längre eller kortare perioder och är
alltså större än den bofasta befolkningen 6.
Kommunen har en jämförelsevis låg andel  lägenheter
i flerbostadsshus och särskilt hyresbostäder, som är

hälften så många som i övriga riket. Granskar man
detaljplaner genom åren ser man att det bl.a. beror
på en stor planerad inriktning på tomter för småhus
och fritidsboende i Båstad, Torekov och längs
kusten redan sedan början av 1900-talet och framför
allt på 1950- och 60-talen. De tidigare små-
kommunerna hade egna bostadsföretag på 1950-
talet men huvuddelen av kommunens hyresbostäder
har byggts först från 1970-talet då Båstadshem
bildades. SCBs kalkyler uppskattar antalet
lägenheter i flerbostadshus 2006 till 1570. Antalet
hyresbostäder i allmännyttans (Båstadshems)
bestånd var 944 år 2007.

Bostadsbyggandet har de senaste decennierna i stort
sett följt konjunkturcykler med större produktion
under senaste hälften av 1970-talet och 1985-1992.
Rekordåren var 1990 och 1991 då det byggdes
378 respektive 245 bostäder per år. Sedan sjönk
bostadsbyggandet och höll en låg nivå till och med
år 2005 med botten på 6 bostäder 1996 och en
topp på 77 år 2001. En starkt bidragande orsak
var att tidigare statligt stöd till bostadsbyggande
närmast helt togs bort. 2006 kom emellertid en
kraftig ökning till 159 bostäder. Ett antal planer för
bostadsbebyggelse resulterade i exploatering
samtidigt, bland annat de första kvarteren med
hyreshus i Båstadshems regi sedan rekordåren. Ett
starkt tryck från markägare och exploatörer på att
planera för fler bostäder finns när denna planhandling
skrivs under sommaren 2008. Den önskade
inriktningen är inte längre enbart småhus utan särskilt

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus
efter hustyp och tid, SCB 2006-12-31.
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Bilden visar spridningen av småhusfastigheter taxerade som helårsbostäder. Bostadsrätts- och
hyreslägenheter i flerfamiljshus visas som en enda fastighet (2005).

Bilden visar spridningen av småhusfastigheter taxerade som fritidsbostäder. (2005)
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i Båstad tätort också flerbostadshus i främst
bostadsrättsform.

Bostadsmarknaden

Efterfrågan på bostäder i kommunen är långt större
än efterfrågan på bostäder för permanent boende.
Kommunen har en komplex och lokalt differentierad
bostadsmarknad. Efterfrågan på bostäder är stor i
de mest attraktiva delarna av Båstad och Torekov
och priser blir höga. Såväl nya som äldre bostäder
hamnar lätt hos kapitalstarka sommarboende och
blir inte permanentbostäder. De extremt höga
bostadspriserna gäller emellertid bara i attraktiva
lägen närmast hav eller med utsikt. Några kvarter
söder om Köpmansgatan har Båstad en, för västra
Skåne, normal prisbild och i inlandsorterna är
problemet snarare en brist på efterfrågan. Förslöv,
Grevie, Västra Karup och Östra Karup ses inte idag
som tillräckligt attraktiva bostads- och
inflyttningsorter. Byggare och exploatörer är
försiktiga då nybyggnadspriser hamnar högre än
priser på befintliga hus.

sig krävs flera billiga bostäder. Försök att
åstadkomma dessa genom nybyggnad av t.ex.
mindre och tätare grupperade småhus eller
flerbostadshus bör koncentreras till de kommande
stationslägena i Båstad och i Förslöv och dessa
orters centrala delar. Här finns goda förutsättningar
för service av olika slag och de som inte kan hitta
sysselsättning i kommunen får här goda möjligheter
att pendla till andra orter för att arbeta.

Ett nära samband mellan boendet och den kollektiva
trafikstrukturen är generellt viktigt för utveckling av
det lokala näringslivet och servicenätet och för att
kommunen skall kunna locka till sig boende som
arbetar på andra håll. Med varierade bostäder i
anslutning till kollektivtrafik skapas också en miljö
där alla kan bo. Närhet till skola, daglighandel och
vård är andra viktiga faktorer i planering av
bostadsområden för barnfamiljer och äldre.

Den relativt utspridda bosättningen i kommunen har
historiska förklaringar och traditioner och är också
ett resultat av en efterfrågan på olika lägen och
bostadsformer. Det är en styrka för kommunen att
kunna erbjuda ett varierat och naturnära utbud av
boendemöjligheter.

Översiktsplanen gör ingen skillnad på permanent-
boende och fritidsboende,eftersom det ständigt sker
ett utbyte mellan dessa två. Planen utgår ifrån att
många olika möjligheter till bostadslägen och
bostadsbyggande bättre resulterar i ett ökat
permanentboende än om planen skulle försöka styra
bostadsbyggandet hårt till ett fåtal områden.
Avstånden till knutpunkter i kollektivtrafik och centra
är små i kommunen och en utveckling av boendet i
småbyar och ”fritidssamhällen” står inte
nödvändigtvis i konflikt med ett ökat samband mellan
boendet och kollektivtrafiken.

Ytor och behov

Målsättningar och strategier

Bostäders lokalisering
Kommunen önskar en befolkningstillväxt och
bostadsproduktionen har en självklar betydelse för
denna även om sambandet på grund av det
omfattande fritidsboendet inte är helt enkelt.
Översiktsplanen och detaljplaneringen kan genom
att ange möjliga lägen för nya bostäder ha en viss
inverkan på utbudet av bostäder. Direkt inverkan
har den endast när kommunen äger marken och själv
styr exploateringen.

Ett problem är att kommunen inte har tillräckligt
mycket billiga bostäder och att det är mycket svårt
att åstadkomma sådana i dagens nyproduktion.
Kommunen vill generellt uppmuntra en ökad
bostadsproduktion, bl.a. genom att uppehålla en god
planberedskap och föra en aktiv markpolitik och
översiktsplanen är en del av detta. Man måste möta
efterfrågan i Båstad och Torekov och skapa
efterfrågan i de andra orterna genom att öka deras
attraktionskraft.

All ny bostadsbebyggelse är viktig för kommunens
utveckling men för att unga fastboende skall etablera

Planen anger större ytor för bostadsområden än vad
som motsvarar även en optimistisk befolknings-
prognos. En god planberedskap behöver emellertid
ta hänsyn till också andra faktorer än en
befolkningstillväxt. Det finns alltid en viss
bostadsavgång. Osäkerheten vad det gäller att
bedöma vad som verkligen blir permanentboende
och vad som blir fritidsboende är stor. Den mesta
marken i kommunen ägs privat och det är svårt att
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7 7 bostäder/ha motsvarar ett nettoområde av typisk villabebyggelse på tomter av minst 900-1000 kvm storlek, ans-
lutande lokalgator och mindre lekplatser. Rena radhusområden eller låg flerfamiljshusbebyggelse i två plan når 16-20
bostäder/ha. 10 bostäder/ha innebär småhus i grupp på tomter av c:a 900kvm eller en blandning av friliggande villor
och tätare radhus och flerfamiljehus i upp till två plan.

förutsäga var översiktsplanen resulterar i exploa-
tering. Erfarenheter från de senaste åren inom
kommunen är också att processen från det att en
detaljplan initieras till dess den antas och exploatering
kan påbörjas blir allt längre och har ett stort mått av
osäkerhet bl.a. på grund av överklaganden till högre
instanser. Kommunen behöver flera handlings-
alternativ att spela med.

Översiktsplanen anger c:a 415 ha mark för
bostadsbebyggelse. Med det avses blandad
bebyggelse som kan innehålla också nya daghem,
smärre kontor och andra arbetsplatser helt
integrerade med bostadsbebyggelse och annan
service med begränsade ytbehov. Områdena skall
också rymma en del större grönytor. Om
medeltätheten över kommunen blir 7-10 bostäder/

ha7  (se nedan) kan angivna ytor antas rymma 2900-
4150 bostäder. Utöver detta finns ännu ett stort antal
outnyttjade tomter i privat ägo. Förtätningar som
inte redovisas i översiktsplanens skala kan också
ge mer bostäder, liksom enstaka tillskott på
landsbygden. Ett sammanlagt tillskott av dessa
åtgärder skulle kunna vara 600 - 750 bostäder.

Bostadsbehovet kan ställas i relation till antaganden
om befolkningsutvecklingen. Prognosens noll-
alternativ med ingen tillväxt innebär ändå ett
bostadsbehov för permanentboende på 260
bostäder över en tioårsperiod för att möta
förändringar i befolkningsstrukturen mot fler mindre
hushåll och en minskning av befintligt bostads-
bestånd. Med en befolkningstillväxt på 50,
respektive100 invånare/år blir behovet 530

Befintliga och planerade bostads- och verksamhetsområden i kommunen.
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Villa  i Båstad, Malen. Väl fungerande inne i tätorten,
med liten men uppvuxen tomt och vackert men inte
dominerande formspråk.

Villa med fri placering i naturen nära stranden. Lågt
placerad med tydligt stöd i vegetationen och omgivande
terräng.

By med bebyggelse väl samordnad så att inget enskilt
hus dominerar, utan snarare framhäver kyrkan som
landmärke  och hela byns naturliga placering i landska-
pet.

respektive 750 bostäder under tio år alltså 53 eller
75 per år 8 . Men om 30 - 50 % av de bostäder
som byggs blir fritidsbostäder behöver det byggas
runt 100 bostäder/år för att tillgodose befolknings-
ökningen (den lägre befolkningstillväxten antas här
betyda fler fritidsbostäder och tvärtom). Om sedan
”osäkerhetsfaktorn” är sådan att bara hälften av alla
planerade projekt blir av inom avsedd tidsrymd så
bör planen innehålla mark för ännu fler bostäder.
Med dessa antaganden bör planen för sin 20-
årsperiod ange bostadsmark för 2500-3000
bostäder. Med exploateringsgrader enligt ovan
betyder det minst 250 ha (tät/låg bebyggelse) och
som mest 430 ha (gles villabebyggelse).

Planen anger ytor för bostäder i enlighet med dessa
antaganden. Målsättningen för hur mycket bostäder
som bör detaljplaneras för exploatering över
planperioden sätts lägre.

Bostadstyper
Tonvikten i bostadsbyggandet bör även fortsättning-
svis ligga på småhus. Kommunen bör generellt bygga
vidare på en utvecklad ”Bjärekaraktär” i boendet;
ett naturnära marknära boende med luft mellan husen.
Bebyggelsen bör oftast hållas på en till två våningar.
I Båstads och Förslövs centrala delar och
stationslägen kan det byggas tätare än i andra delar
av kommunen för att få plats med mer
flerbostadshus. Tillgänglighetsaspekten gör att dessa
bör ha hiss och måste få fler våningar av
byggekonomiska skäl . Det kan också finnas andra
speciella lägen som kan motivera avsteg från
principer om låg bebyggelse, till exempel där hus
kan placeras mot en högre sluttnings rygg.
Kommunen kan locka en del av de som vill bort
från tätare boendemiljöer i större städer genom ett
naturnära boende men kan knappast skapa de
storstadsmiljöer som lockar de som vill bo i dessa.

Skilda upplåtelseformer och bostadsstorlekar måste
finnas så att bostäder kan erbjudas till olika sociala
grupper och i olika skeden av bostadskarriären. På
kommunal mark bör marknära hyresboende genom
det kommunala bolaget prioriteras. Man bör sträva
efter att utjämna markanta skillnader i boendeformer
och boendekvaliteter mellan olika orter och delar
av orter för att på det sättet påverka marknads-

8 Befolkningsprognoser för Båstads kommun 2004-2015 – Tre alternativ. KAAB Prognos AB 2005-14-13
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relationer och den eventuella segregation mellan olika
grupper som finns9 . De centrala och mer exklusiva
delarna av Båstad och Torekov bör t.ex. ha mer
hyresbostäder (även om höga markpriser gärna
också leder till höga hyror). Glest bebyggda
fritidshusområden kan få inslag av tätare
gruppbebyggelse om detta leder till ökad permanent-
bosättning. I de idag mindre attraktiva inlandsorterna
kan samtidigt bra lägen delvis få exploateras med
individuella hus på stora tomter.

Permanent bosättning i fritidshus bör uppmuntras
med reservation för att det kan finnas kultur-
miljöintresse eller annat intresse av att bevara vissa
miljöer. Det gäller särskilt områden som lätt kan
inordnas i kollektivtrafik, social eller teknisk
försörjning. Små och äldre fritidshus kan vara billiga

9 Inget försök har gjorts i planarbetet att analysera eventuell bostadssegregation i Båstad. Kommunen har inte en
segregation av den art som kan finnas i storstäderna men har trots allt sina inslag av socialt ”annorlunda” miljöer.
Vissa orter och delar av orter har också populäranekdotiskt färgade stämplar på sig som påverkar deras attraktions-
kraft som bostadsorter. En särskild ”bostadssocial” motsättning i kommunen är den mellan fastboende och sommar-
boende eller i ett annat uttryck ”ortsbor” och ”rika stockholmare”.

och till exempel passa som första bostad för yngre
personer eller familjer. Utveckling mot permanentning
i fritidshusområden innebär att detaljplaner måste
omarbetas och tillåta en förtätning i t.ex. Hemmeslöv
(där en omarbetning av detaljplaner pågår).

Kanske kan en del av den bristande attraktiviteten
för bosättning i inlandsorterna förklaras med att nya
bostadsområden byggdes ut i relativt stora likartade
enheter på kort tid under åren av industritillväxt på
60-70-talen. Områden blev både bebyggelsemässigt
och socialt homogena. De var ett svar på ett då
elementärt bostadsbehov men har inte fungerat för
en mer differentierad bostadsefterfrågan. Lärdomen
inför planperioden är att bostadsområden bör byggas
gradvis över längre tid och i mindre enheter. Det är
bättre att ha flera utbyggnadsområden igång än att
koncentrera bostadsbyggandet till ett fåtal.

Planeringsmål och riktlinjer
• Planering (detaljplaner) skall ske för minst 2000 nya bostäder under den kommande 20-års-

perioden.
• Vid bostadsbyggandet skall lägen, typer, storlekar och upplåtelseformer som antas ge

permanent bosättning ha prioritet framför de som kan antas resultera mest i fritidboende.
• Planeringen skall dock inte ange särskilda områden för fritidsboende annat än där de gäller

tydliga uthyrningsstugor för korttidsboende. Områden med fritidsboende skall kunna utvecklas
mot permanent bosättning.

• Ett bostadsutbud som kompletterar det befintliga bostadsbeståndet och skapar ett lokalt
varierat utbud av typer, storlekar och upplåtelseformer skall eftersträvas. Det gäller också i
områden ursprungligen skapade för enbart fritidsboende.

• Nytt bostadsbyggande skall i huvudsak hålla en låg höjd. Högre hus kan tillkomma vid
stationslägena och centrum av Båstad och Förslöv och i enstaka lägen där särskilda
förutsättningar finns.

• Bostadsbyggandet skall lokaliseringsmässigt i första hand koncentreras mot stationslägena och
i andra hand längs busstråk.

• Man skall samtidigt eftersträva att bostadsbyggandet sker där det ger stöd till befintligt
servicenät.

• Bostadsbyggande för permanentboende skall i möjligaste mån ske samtidigt i flera mindre
områden över hela kommunen så att bosättning och sociala processer kan utvecklas brett och
gradvis.
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INDUSTRI OCH
KONTOR

Kommunen har som nämnts ovan en god
sysselsättning. Skola, omsorg och annan kommunal
förvaltning står för en stor del men annars bärs den
framför allt upp av några större tillverkningsindustrier
och byggnads- eller byggrelaterade företag som
skapats av lokala entreprenörer. Några är idag delar
av internationella koncerner men har fortfarande en
betydande del av företagsledningen på ursprungs-
orterna. Båstad är i hög grad en industrikommun.

Företagen finns i huvudsak utanför huvudorten
Båstad. Det största företaget är Lindab (stål-
produkter) med över 400 anställda i Grevie och 300
i Förslöv. Nolato (gummi- och plastprodukter) i
Torekov har runt 150 anställda. Byggföretaget
PEAB har sitt kontor i Förslöv och sysselsätter runt
100 personer. Andra större företag är trävaru-

företaget NP Nilsson med byggvaruhus i Båstad,
Grevie och Förslöv. Det senaste i raden av lokala
tillväxtföretag är Willab som tillverkar och säljer
växthus, andra trädgårdsprodukter och utrustning
för jordbruk i Östra Karup och Grevie samt via
postorder. Hotell Skansen i Båstad är en annan stor
arbetsgivare och som har vuxit med en kongress-
anläggning i samband med tennisstadions
ombyggnad under 2007. Eljo (elprodukter) i Båstad
som sysselsatte 150 personer lades ner av ägaren
under 2007 men de flesta anställda kunde erbjudas
plats i ovannämnda industrier.

Några andra företag har över 30 anställda men
annars är närmre 90% av företagen små med mellan
1 och 9 anställda. Många är enmansföretag i
tjänstesektorn.

Alla tätorter har etablerade verksamhetsområden.
Ett mindre område finns också på landsbygden vid
Troentorp. Boarp har ett par företag i anslutning till
handelscentrat. Mindre verksamheter är också

Befintliga och planerade verksamhets- och bostadsområden i kommunen
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spridda över bygden, ofta etablerade i tidigare
gårdsbyggnader.

Områdena i anslutning till de större industrierna i
Torekov, Grevie och Förslöv ger ännu bra
möjligheter till expansion och nytillskott av
verksamheter likaså ett område i Västra Karup,
medan Båstad har brist på lämplig planerad mark
för verksamheter. Efterfrågan på mark nära
kommunens huvudsakliga motorvägsavfart (norra)
är stor och ett nyplanerat verksamhetsområde i
Östra Karup har fyllts.

Kommunens utvecklingsbolag till stöd för etablering
av verksamheter, BUTAB är under ombildande till

Planeringen bör skilja mellan områden för störande
och transportkrävande verksamheter som behöver
skyddsavstånd till bostäder och områden som passar
att integrera närmre med annat.

Integrering av verksamheter med bostäder
förutsätter att de första får god tillgänglighet för
anställda, besökare och transporter och gärna också
närhet till andra verksamheter. En del verksamheter
vill ha enkla billiga lokaler medan andra vill skapa
och finnas i områden med en viss prestige. De bästa
annonslägena bör användas till de sistnämnda.

Kommunens landskap lämpar sig sällan för stora
verksamhetsområden. Dels är mycket mark lutande
eller kuperad, dels uppstår  på de flesta platser
konflikter med kommunens natur- och kultur-
miljövärden. Plats för större verksamhetsområden
får i första hand sökas i kommunens östra delar, i
och vid Förslöv, Båstad och  Östra Karup, där
landskapet är minst känsligt. Dessa områden har
också närmast till motorvägen och bäst
anslutningsvägar. Längre västerut är vägnätet sämre
och landskapet känsligare. Här kan verksamheter
som inte kräver mycket transporter eller stora
byggnader lokaliseras.

Planen skiljer mellan industridominerade och
kontorsdominerade områden. De första antas ha
större byggnadsvolymer på större tomter, mer tung
trafik och vara mer störande för närliggande
bostäder.

Industridominerade områden
Dessa är i första hand områden vid de befintliga
industrierna. De befintliga större industriföretagen är
med sin spridda lokalisering ekonomiskt och socialt
viktiga för fortsatt utveckling av hela Bjärehalvön.

ett näringslivsbolag som skall samägas av kommunen
och det privata näringslivet.

Utveckling

Den generella utvecklingen inom industrisektorn i
Sverige är att företag flyttar eller etablerar mycket
av tillverkningen i länder med lägre lönekostnader
än här. Företagsledning, utveckling och produktion
som kräver personal med god utbildning och närhet
till universitets- och forskningsmiljöer finns oftare i
Sverige. Tjänstesektorn fortsätter att utvecklas i
landet. Bostads- och livsmiljö har en ökad betydelse
för var företag etablerar sig eftersom det påverkar
deras möjligheter att rekrytera högt kvalificerad
personal.

Kommunen räknar med att de ”historiska”
tillverkningsföretagen skall finnas kvar inom
kommunen även om det kan ske förändringar i deras
struktur. Det är däremot knappast troligt att
sysselsättningen i dem växer markant eller att något
nytt större industriföretag utifrån skulle etablera sig
inom kommunen. Tillväxt antas komma genom att
små- och medelstora företag expanderar som i
Willabs exempel. Nyetablering antas ske inom
tjänste- och småindustrisektorn snarare än inom stor
tillverkningsindustri. Inom tjänstesektorn blir
turismen fortsatt betydelsefull (se kapitel Befolkning
och sysselsättning).

Lokalisering av verksamheter
Kommunen skall ha en plan- och markberedskap
som möjliggör olika sorters verksamheter.

Företagen är väl anpassade till moderna miljökrav.
Planeringen skall låta deras behov påverka planens
angivande av skydds- och expansionsområden,
vägnät etc. Hur mycket annan industri som ryms i
en utveckling av befintliga industriområden beror av
de befintliga större företagens behov.

Lämpliga nya områden finns framför allt öster om
Båstad med anslutning till motorvägen, där
transporter till och från industrier inte behöver gå
genom tätorten. Områdena närmast motorvägen är
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lämpliga för t.ex. logistik- och transportföretag. I
något av de föreslagna områdena kan också viss
typ av handel finnas (se kapitel Handel) men då
med förutsättning att väg - och trafiksystem anpassas
till detta. Lämpliga större industriområde finns också
söder och väster om Förslöv och väg 105. Här finns
för kommunen plana markområden och också i
övrigt mark som lämpar sig för verksamheter med
goda anslutningar till väg 105 och en järnvägsstation
i Förslöv.

Mindre områden, lämpliga för både industri- och
kontorsdominerade verksamheter, finns i Båstads-
området vid tunnelmynningen och det gamla
stenbrottet. Bägge har speciella miljöförutsättningar
som förtjänar att utnyttjas bra. Vid motellet på
Hallandsåsen, dels väster samt öster om E6, kan
särskilt transportrelaterade verksamheter finnas.

Kontorsdominerade områden
Kontorsdominerade områden föreslås nära bostäder
på platser där renodlade bostadsområden inte är
lämpliga. Lättare verksamheter med mest kontor kan
tjäna som buller och störningsskärm mot väg/järnväg
och tyngre industriverksamheter. Lämpliga områden
finns i närhet av de nya stationerna. I Båstad/
Hemmeslöv kan området mellan järnvägen och Inre

Planeringsmål och riktlinjer
• Minst 50 ha skall planeras för verksamheter av olika slag.
• Befintliga viktiga industriers intressen av skyddsområden skall i stor utsträckning få

påverka planeringen.
• Det skall finnas minst ett område lämpligt för ytkrävande och störande industriverk-

samheter med goda transportmöjligheter både i norr och i söder.
• Verksamhetsområden skall kunna betjänas av busstråk.
• Kontorsdominerade verksamhetsområden skall lokaliseras nära de nya stationerna och

så att de stödjer centrumutveckling i de större tätorterna.
• Integrering mellan bostäder och lämpliga verksamheter skall eftersträvas

Kustvägen utnyttjas för verksamheter som kan
använda begränsade tomter. I Förslöv är det lämpligt
med ett störningsskydd mot industrier norr om
Vistorpsvägen för att bostäder skall kunna ansluta
till stationen längs Möllebäcken.

Mindre kontorsdominerade områden och enskilda
kontor bör också bli en del av förtätningar i
tätorternas centrala delar så att de stödjer en
centrumutveckling.

Omvandlingsområde
Området norr om Hallandsvägen i Båstad vid
Öresjön, som tillkom när denna ännu var ett
stenbrott, kan eventuellt förändras med bostäder i
en del närmast sjön.



JORDBRUK
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JORDBRUK
Båstad är också en jordbrukskommun. Jordbruket
(och i mindre utsträckning skogsbruket) är en viktig
näring i kommunen trots att det sysselsätter allt färre
(se kapitel Befolkning och sysselsättning). Det
är i stor utsträckning jordbruket som skapat det
speciella kulturlandskap som präglar kommunen och
som tillsammans med andra naturvärden ger den sin
attraktionskraft. Bevarandet av kulturlandskapet är
beroende av att jordbruket kan fortleva och särskilt
av att de drifts- och brukningsformer som skapat
och bibehållit landskapets karaktär kan existera även
framöver.

Jordbruksområdena på den västra delen av Bjäre-
halvön tillhör också i sig Sveriges mest hög-
producerande jordbruksområden med sin intensivt
drivna odling av grönsaker och trädgårdsväxter.
Exempelvis är Bjärehalvöns potatis ett begrepp.

Även fruktodlingen har haft ganska stor omfattning i
kommunen. Främst är det sluttningarna i och kring
Båstad och Förslöv som utnyttjats för odling av
äpple och päron och i viss mån även plommon.
Utvecklingen inom denna näringsgren har gett allt
sämre lönsamhet och under vissa perioder har
odlarna till och med kunnat söka bidrag från staten
för att lägga ned sina odlingar. Detta har resulterat i
en drastisk minskning av fruktodlingsarealen. I
sluttningarna kring Båstad finns rester av flera
nedlagda fruktodlingar, och i Förslöv försvann en
stor fruktodling på den plats där tunnelbygget genom
Hallandsåsen för närvarande pågår. Idag finns
endast två aktiva odlingar kvar i Båstad och två i
Förslövsområdet. En odling finns utanför Stora Hult.

Både det kommersiellt viktiga och det mindre
lönsamma men landskapsbevarande jordbrukets
markintressen är angelägna att uppmärksamma.

Den historiska utvecklingen

Jordbruket i kommunen har under årtusenden varit
småskaligt med många små fastigheter med
djurhållning. För att både kunna hålla djur och odla
avsalugrödor har man använt sig av utmarksbete och
ängar för att få tag i foder till djuren. På så vis har
även de magraste markerna blivit utnyttjade, och
det är detta sätt att bedriva jordbruk som satt sin

prägel på landskapet på Bjärehalvön.

Skiftesreformerna lade grunden för en modern-
isering av jordbruket. Vår tids rationaliseringar
påbörjades vid mitten av 1900-talet. Något som har
påverkat utvecklingen mycket är möjligheten att
bevattna de torra sandjordarna på västra sidan av
kommunen. Tekniken började användas på 1950-
talet och har sedan utvecklats hela tiden. Fler och
fler jordbrukare har skaffat sig möjlighet att bevattna
och tillgången på vatten är god för det mesta (se
kapitel Vatten). Detta har bidragit till att jordbruken
i kommunen har kunnat drivas vidare på små enheter
med en intensiv produktion av både djur och
grönsaker och även kunnat utnyttja de magra
betesmarker som finns.

Under de sista åren av 1900-talet och under 2000-
talet har en allt snabbare strukturrationalisering
förändrat jordbruket i kommunen. Det är flera
samverkande orsaker som bidragit till detta.
Jordbruk har ofta upphört vid generationsskifte. Den
yngre generationen har varken velat eller kunnat ta
över. Det har funnits andra arbetsmöjligheter som
lockat. En del som tagit andra anställningar har lagt
om driften på sitt jordbruk till en extensiv drift för
att klara av det på fritiden. Andra har valt att
arrendera ut jorden till någon granne medan de bor
kvar på fastigheten. En annan bidragande faktor är
att uppköpare av jordbrukets produkter genom sina
betalningssystem har missgynnat små producenter
av mjölk, slaktdjur och även grönsaker. Det har blivit
nödvändigt att bilda större enheter för att bli
konkurrenskraftig och ha möjlighet att utnyttja
stordriftsfördelar.

Det har också blivit allt vanligare  att jordbruks-
fastigheter säljs till sommarboende, och att marken
antingen styckas av eller arrenderas ut till ett
närliggande jordbruk.

Utvecklingstendenser och
antaganden

Det finns idag totalt 10500 ha åker i kommunen som
därmed har ungefär halva sin yta uppodlad. År 2007
odlades spannmål på ca 2460 ha, matpotatis på
drygt 1550 ha, trädgårdsväxter på ca 500 ha och
drygt 4400 ha nyttjades som slåtter eller betesvall.
3050 ha var skogsmark och 1700 ha var betesmark.
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När det gäller djurhållningen fanns det ca 2400
mjölkkor år 2007 och utvecklingen går mot allt färre
men större enheter. Inom svinproduktionen har
antalet uppfödare minskat drastiskt medan antalet
kycklinguppfödare har ökat något.

Strukturrationaliseringen ger allt färre aktiva enheter
med stora verksamheter. Inom djurhållningen går
utvecklingen mot fler anmälningspliktiga enheter med
över 100 djurenheter främst inom mjölkprod-
uktionen. Dessa verksamheter är i stort behov av
betesmarker i närheten av djurstallarna och även i
behov av spridningsareal för sin gödsel inom ett
rimligt avstånd från stallarna.

Inom växtodlingen utvecklas stora specialiserade
jordbruk med fältmässig grönsaksproduktion i
områden med genomsläppliga jordarter och god
tillgång till vatten för bevattning. (Öllöv, Glimminge,
Slättaröd, Torekov och Ängalag) På de tyngre
lerjordarna i Ängelsbäcks, och Förslövsområdet går
utvecklingen mot större enheter med huvudsakligen

spannmålsproduktion. Åker- och skogsmarks-
klassificeringen upprättad av Länsstyrelsen 1974
beskriver fortfarande relativt väl jordbruks-
förutsättningarna i kommunen.

Utvecklingen av de små jordbruken <20 ha går mot
någon typ av fritidsjordbruk, i vissa fall med
djurhållning tex. köttdjur, får eller hästar eller i annat
fall någon typ av extensiv växtodling. Många övergår
till bostadsjordbruk där all mark är utarrenderad eller
såld.

Som lokaliseringen av jordbruk med mjölk- och
köttdjursproduktion har utvecklat sig hittills så är
de större och utvecklingsbara jordbruken belägna i
de områden där det finns stora arealer med naturliga
betesmarker. Detta ger en viss trygghet inför
framtiden att beteslandskapet i dessa områden
kommer att bestå. För att säkerställa utvecklingen
av denna typ av jordbruk i framtiden är det viktigt
att områden med naturliga betesmarker inte splittras
av andra verksamheter som kan innebära be-

1974 års klassificering av jord- och skogsbruksmark i Båstads kommun. Skalan för jordbruksmark går från 1 till
10. För skogsbruksmark är skalan I-III. För båda gäller ju högre värde desto högre avkastningsvärde.
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gränsningar för verksamheten.

Västra Karupsområdet är ett speciellt område med
för närvarande 3 st anmälningspliktiga enheter med
djurhållning över 100 djurenheter. I Hålarp –
Killebäckstorpsområdet finns 3 enheter i samma
storlek. Samtliga har arrendemark på stort avstånd
från gårdarna som på sikt behöver ersättas med
mark i nära anslutning till verksamheterna. Det är
både praktiskt svårt och ekonomiskt olönsamt att
transportera stallgödsel långa sträckor, och för att
de skall ha tillgång till tillräcklig spridningsareal för
stallgödsel är behovet av åkermark nära djurstallarna
stort. Dessa gårdars intressen behöver bevakas mot
eventuella andra exploateringsintressen.

De gamla utmarkerna och naturreservaten utmed
Bjärekusten har inte samma förutsättningar för att
kunna bibehållas med en naturlig utveckling av
jordbruket. Sambete med djur från flera besättningar
på byalagens gemensamma marker som varit vanligt

historiskt är numera inte attraktivt främst på grund
av smittorisker men också på grund av sämre tillväxt
på djuren.

Under de sista åren har länsstyrelsen arbetat hårt
för att hitta jordbrukare och djurhållare som är
intresserade av att hålla betesdjur på dessa marker
så att den fina floran och det öppna landskapet skall
kunna bibehållas. I och med att det går att få EU-
stöd för att restaurera och sköta betesmarker med
speciella värden har ett intresse börjat utvecklas hos
några jordbrukare att med hjälp av betesdjur och
röjningsarbete återskapa och bibehålla gamla ängs-
och betesmarker. Detta arbete har just kommit igång
och det är en förhoppning att det skall utvecklas
vidare. Denna form av jordbruksdrift är särskilt viktig
för landskapet på Bjäre och kommunens ekolog och
miljöavdelning arbetar aktivt som pådrivare och
samordnare bl.a. med att (åter)introducera särskilt
lämpliga lantraser av boskap.
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På rena växtodlingsjordbruk finns också en
utveckling mot allt större enheter. Specialodlingar
kräver investeringar i dyra maskiner, och för att få
ekonomi i dessa inköp krävs stora arealer. Det
samma gäller investeringar i bevattnings-, sorterings-
, tvätt- och förpackningsanläggningar samt kylrum
för grönsaker.

Konkurrensen om marken i områden med lämpliga
jordar för grönsaksodling är stor. Samtidigt har
traktens odlare i ökad utsträckning samordnat sig
kring utvecklingsarbete bl.a. genom samarbete inom
Bjäre Hembygd. Ett antal projekt pågår för att
vidareförädla produkter, introducera nya grödor,
förlänga och fördela odlingssäsonger, utveckla
energiproduktion m.m. Arbetet kan resultera i nya
nischprodukter och möjligen i att en viss livsmedels-
industri nyskapas.

En osäkerhet inför framtiden finns i frågan om hur
EU:s stöd till jordbruket kommer att förändras i
volym eller inriktning. En eventuell minskning av
dagens stöd kan antas leda till fortsatt och snabbare
strukturrationalisering och utveckling mot ännu större
och specialiserade enheter. Med en sådan utveckling
ökar risken för igenväxning och förbuskning i vissa
småskaliga jordbruksområden.

Avväganden i planen

I princip ligger all föreslagen bebyggelse för bostäder
eller verksamheter på mark som idag används som
jordbruksmark. Planen gör avvägandet att
bebyggelseutvecklingen där den anges är viktigare
än ett bevarat jordbruk. I viss mån har planen tagit
hänsyn till var marken är mindre värdefull för

Lantrasen rödkulla på bete i Sinarpsdalen

jordbruk (se vidare planens geografiska
fördjupningsdelar).

Mycket av de bedömningar planen annars gör av
restriktioner gentemot bebyggelseutveckling i
förhållande till natur-, och kulturmiljöintressen gäller
också jordbruket. ”Trädgårdsodlingsgränsen” snett
genom kommunen ungefär längs väg 105 med en
förlängning över Hov och Hallavara  skiljer av en
västra del av kommunen där det är särskilt viktigt
att andra exploateringar inte försämrar jordbrukets
förutsättningar. En aspekt på jordbrukets förhållande
till bostäder är att spridning av stallgödsel samt
användning av bekämpningsmedel vid odling och
även djurhållning kan ge besvär för boende. Därför
bör bostäder inte förekomma nära brukningsenheter
med intensiv produktion. Vattendragen och
vattentäkter bör av samma skäl ha skyddszoner som
förhindrar att yt- och grundvattnet förorenas.

De större djurhållande gårdarnas intressen har
påverkat planen något men behöver bevakas mer i
samband med detaljplan. Gårdarna behöver enligt
ovan större sammanhållna marker nära stallarna för
bete och gödselspridning. Gårdar med djurhållning
behöver skyddsavstånd till bostadsbebyggelse, men
en avvägning måste göras så att det inte hindrar de
byar där gårdarna finns från att utvecklas. De som
bosätter sig i byarna får antas göra det för att de
söker just lantmiljön och därmed kunna acceptera
en del konsekvenser av närheten till jordbruk (se
mer i Kapitel Hälsa, skydd och säkerhet).

”Trädgårdsodlingsgränsen” genom Båstads kommun.
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Planeringsmål och riktlinjer
• Jordbrukets markintressen skall väga tungt gentemot andra exploateringsintressen i de

områden inom kommunen där jordbruket är en kommersiellt viktig aktivitet, i första
hand sydvästsidan av kommunen.

• Områden där viktig landskapsvårdande betesdrift äger eller bör/kan äga rum skall be-
aktas särskilt i vidare planering.

• Större djurhållande gårdars intressen av mark och skyddszoner gentemot bostäder
skall respekteras.

• Samtidigt skall byar på landsbygden kunna utvecklas med fler bostäder där intresse för
detta finns. Avvägningar mot rena jordbruksintressen skall utgå ifrån att nya boende
får acceptera vissa störningar.

Planens fördjupade del anvisar hur några befintliga
byar på kommunens sydvästra sida kan växa.

Det är endast de generella avvägningarna i detta som
görs på översiktsplanenivå (se också kapitel
Grönstruktur). Eventuella konflikter mellan
jordbruket, och andra exploateringsintressen är i
första hand en fråga för mer detaljerade planprogram
och detaljplaner. Den fysiska planeringen kan i detta
sammanhang lika lite som när det gäller andra
näringar skapa investeringar eller hindra att en
jordbrukare lägger ner jordbruksdrift för något
annat.



TURISM OCH
 REKREATION
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TURISM OCH REKREATION

Turistnäringen

Båstad är även en turistkommun. Begreppen Båstad
och Bjärehalvön associeras gärna med turism trots
att kommunen näringsmässigt mest kan
karakteriseras som en industrikommun.

Turistnäringen växer och enligt Båstad Turism, som
gör årliga uppföljningar, omsatte sektorn år 2006
614 miljoner kronor och gav arbete åt c:a 590
personer (årssysselsatta). Omsättning och
sysselsättning har stadigt ökat under senare år och
mellan 2005 och 2006 med 25%. Nyetableringar
och vidareutveckling av verksamheter i kommunen
under senare år har i stor utsträckning gällt
turistsektorns hotell, restauranter, caféer och barer.
Hotell Skansens tillkomst och utbyggnad är den
största investeringen och innebär efter den sista
utbyggnadsetappen c:a 150 arbetstillfällen. Om- och
utbyggnad av hotell Solsidan i Torekov är ett annat
exempel. Den kommersiella delen av
turistomsättningen med övernattningar på hotell ,
camping m.m är störst och växer mest, eller med
11% mellan 2005 och 2006. Den icke kommersiella
delen av turismomsättningen med övernattningar hos
släkt/vänner har i stället minskat med 3% under
samma period. I antal övernattningar är emellertid
de icke-kommersiella övernattningssätten i fritidshus
och hos släkt/vänner  vanligare än de kommersiella
och har 65% av det totala antalet övernattningar.
Hotellen är omsättningsmässigt den största
övernattningskategorin av de kommersiella över-
nattningarna medan camping (inkl campingstugor är

störst mätt i antal övernattningar.

Bjäres turistattraktioner är i stor utsträckning knutna
till natur- och kulturmiljöer och alldeles särskilt till
kustområdets stränder och historiska
bebyggelsemiljöer. Hallands Väderö, Hovs hallar,
Norrvikens trädgårdar, Båstads och Torekovs
centrala delar med hamnmiljöer och kommunens
badstränder är välkända turistmål. Andra målpunkter
finns spridda över halvön, till exempel Hembygds-
parken i Boarp, Grevie backar, Sinarpsdalen,
Hålehall, fornminnen på olika platser.

De fasta turistmålen stödjer och tar stöd i ett antal
evenemang främst under sommarhalvåret. Kultur och
sport har tidigt präglat besöksnäringen. Tennisen och
Norrvikens trädgårdar har gamla traditioner liksom
golfspelet. Konstrundan under påsk, hantverks-
mässan, kammarmusik- och filmfestivalen är relativt
nya evenemang. Landskapet och dess speciella ljus
har länge lockat ett antal konstnärer till bygden. Ett
stort antal hantverkare, gallerier, caféer och
restauranter, gårdsbutiker m.m. bidrar till att sprida
besöksmålen.

En negativ aspekt på turismen och fritidsboendet är
säsongskaraktären i delar av kommunen. Båstad,
Torekov och andra kustorter har ett innehåll
sommartid och ett annat vintertid. Det, till viss del,
vinterstängda Båstad upplevs negativt i kontrast till
det sommaraktiva Båstad men representerar
egentligen snarast den typiska situationen i en stad
och kommun av Båstads (vinter)storlek (se även
kapitel Handel och privat service). En förändring
kan bestå i att utveckla andra näringar och att

Hallands Väderö är ett naturskönt utflyktsmål. Tennisveckan i juli är en av kommunens mest kända eve-
nemang



69 Översiktsplan 08
Båstads kommun

vidareutveckla turistnäringen så att aktiviteter sprids
över året. Trenden för det sista är positiv.
Utvecklingen av skidcentra på Hallandsåsen inom
Laholms kommun har lett till ökade övernattningar
på pensionat och hotell i Båstad. Hotellen säljer
konferensarrangemang och Spa-vistelser året om.
Golf utövas i allt större utsträckning också under
vinterhalvåret med en del besökare som resultat.

Förutsättningarna för en vidareutveckling av turismen
är goda. Det finns plats för fler övernattnings-
möjligheter med boende av olika standard från hotell,
stugor, bed and breakfast till camping (se nedan).
Fler utsiktscaféer eller bara  parkeringsfickor i rätt
läge kan ge ökade möjligheter att njuta av många av
halvöns fantastiska utsikter. Genom att bättre bygga
samman de vägar och stigar som finns till tydliga
stråk för vandring, ridning eller cykling kan man
skapa fler möjligheter till naturupplevelser som också
aktiverar besökaren. Samspel mellan landskap,
evenemang och besöksmål kan utvecklas mer.

Fler besökande medför ett ökat användande av
Bjärehalvöns natur- och kulturmiljötillgångar och det
krävs en genomtänkt lokalisering och avvägning
mellan satsningar på aktiviteter, naturupplevelse och
stillhet för att behålla värdena i landskapet. Områden
vars värde består just i lugn och avskildhet bör inte
förändras. Samtidigt behövs en ökad tillgänglighet
(se vidare kapitel Grönstruktur) i flera natur- och
strövområden för att alltfler grupper skall kunna
använda dem. Tillgänglighet för rörelsehindrade är
en viktig aspekt.

Ett litet antal privata anläggningar och baspunkter
är kommersiellt lönsamma men parkeringsplatser,
leder, naturområden, kulturvårdsområden och de
offentliga rummen kräver resurser för att behålla en
standard som motsvarar Båstads och Bjärehalvöns
goda rykte.

Översiktsplanen kan anvisa markbehov för
ytkrävande anläggningar eller viktiga målpunkter.
Planen säger generellt här och på andra ställen att
besöksanläggningar till stöd för rörligt friluftsliv ibland
bör kunna förekomma som nyexploateringar inom
områden där annars planen är restriktiv mot t.ex.
nya bostadsområden. Omedelbara intressenter i nya
turist- och besöksanläggningar finns för camping och
golfanläggningar.

Camping
En campinganläggning innebär idag oftast längre
uppställningar av campingbilar och husvagnar med
tillhörande tält men kan också innehålla stugor och
mindre tält för ryggsäcksturister eller vandrare.
Lämpliga lägen beror på vilka besökarna är. Stranden
är ett huvudmål men en del campare skulle säkert
också kunna attraheras av skogslandskapet.
Kommunen har idag campinganläggningar i Torekov
vid kusten nedanför Norrvikens trädgårdar samt en
nyanlagd camping i Hemmeslöv. Behovet är tydligt
större, vilket bl.a. visas av att det sommartid uppstår
ett antal ”spontana” platser för uppställning av
campingbilar. Det saknas campinganläggningar på
kommunens sydsida. En anläggning i skogs-
landskapet uppe på åsen skulle kunna bli
komplement och alternativ till dessa.

Två anläggningar vid Stora Hult och Rammsjö har
föreslagits av privata markägare men har mött ett
motstånd från kringboende. Planen anser trots detta
lägena som principiellt lämpliga och föreslår
ytterligare ett möjligt läge Ranarpsstrand. En
planprövning i Stora Hult beror dock av att
tillfartsfrågan kan lösas.

Karta över befintliga och planerade campingplatser.

Golf
Kommunen har ett antal golfbanor. De första anlades
på 1920-talet och då som en aktivitet riktad mest
mot sommarboende och besökare. Golf har
efterhand utvecklats till en allt bredare sport som
utövas långt upp i åldern men ses fortfarande av
många som en socialt exklusiv aktivitet. Golfens
behov av stora ytor har skapat konflikter med andra
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anspråk på markanvändning. En debatt kring golfen
har pågått länge i kommunen mellan de som hävdar
att fler golfbanor bör anläggas, bl.a. för turist-
näringens skull, och de som hävdar att golfens
markanspråk skadar andra intressen. En utredning
och golfpolicy som antogs 2004 kunde föreslå
enstaka ickekontroversiella lägen lämpliga för vidare
golfutbyggnad och avråda från anläggande av mindre
banor utan något särskilt värde ur turistsynpunkt,
men kunde inte avgöra frågan om ett par föreslagna
och omdiskuterade 18-håls banor. Planen anger
befintliga golfbanor samt planerade golfbanor. En
utvidgning av Sönnertorps mindre bana kan vara ett
alternativ till en bana vid Norrviken. Planen markerar
ej golfbana i Öllövsstrand (något som markerades i
samrådsversionen av Översiktsplanen).

En planeringsaspekt på golfbanorna i kommunen är
deras tillgänglighet för de boende i närliggande orter.
De flesta banorna är tydligt planerade för att nås
med bil men de skulle kunna göras mer bekvämt
tillgängliga för gång- och cykeltrafik från flera av de
mindre orter de ligger nära och därmed få en

tydligare koppling till boendet i dessa orter.
Salomonshögs golfbana ligger t.ex. inom gång-
avstånd från Grevie och Västra Karup, Åkagårdens
bana är nära både Förslöv och Grevie. Äppel-
gårdens nya golfbana vid väg 115 ligger bra till för
boende i Östra Karup och Eskilstorps by. Torekovs
golfbana ligger i omedelbar anslutning till bostäder i
norra Torekov.

Badplatser
Det finns möjligheter till bad längs hela kusten. De
viktigaste badplatserna med parkeringsmöjligheter
för besökare finns längs Laholmsbukten vid
Hemmeslöv, vid Malen och hamnen i Båstad, vid
campingen vid Norrviken samt längs Skälderviken

Kartan visar befintliga och planerade golfbanor i kommunen.

vid Glimminge plantering, Segeltorpsstrand och
Stora Hult. De ligger alla längs Skåneleden som följer
kusten. Översiktsplanen föreslår att badplatserna på
sydsidan får bättre cykelförbindelser mot inlands-
orterna.
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Hamnar
De två största hamnarna är Torekov och Båstad.
Torekov har båtförbindelse till Väderön, småbåts-
hamn med gästhamn och här finns några yrkes-
verksamma fiskare. Hamnen är en samlingsplats i
Torekov med båtar, bad, restaurang och ute-
servering.

I Båstad finns småbåtshamn och gästhamn. Här
bedrivs fiske i liten omfattning och det finns
utflyktsbåtar. Hamnen har en central betydelse för
Båstad som turistort. Området kring Tennisstadion,
torget och hamnen är centrum för aktiviteterna under
”Tennisveckan”. Under hela sommaren finns
uteserveringar, bad, hotell m.m. som drar besökare
till hamnområdet. Hamnområdet är från och med
hösten 2004 utarrenderat till ett privat bolag och
hamnområdet har under det senaste året utvecklats
med nya trädäck och båtangöringsplatser längs
pirarmarna, fler hamnbodar m.m. En ny brygga med
kallbadhus/bastu är detaljplanelagd i vattnet utanför
hotell Skansen. Översiktsplanen utgår från en viss
utvidgning av hamnverksamheten i Båstad men inte
av en sådan omfattning att den behöver markeras
med en större yta.

Ramsjöstrand har en mindre småbåtshamn som en
gång var förutsättningen för att fiskeläget skulle växa
upp här. Dessutom finns ytterligare några små hamnar
för småbåtar.

Annat
Vinterns skidåkning på närliggande skidanläggningar
i Hallands kommun är betydelsefulla för Båstads
kommun. Anläggningarna är de enda i sitt slag (med
liftsystem och konstsnö) inom ett stort omland.
Besökare, av vilka många under vintern kommer
från Danmark, använder sig i stor utsträckning av
Båstads boendemöjligheter.

Planeringsmål och riktlinjer
• Ett antal nya mål- och baspunkter för besökare skall utvecklas särskilt i de inre delarna av

Bjärehalvön.
• Fler och mer tillgängliga leder och stråk för vandring, cykling och ridning skall tillskapas.
• Separata cykelvägar skall byggas ut mellan inlandsorterna och sydsidans badplatser.
• Fler campinganläggningar skall anläggas.
• Föreslagna golfbanor skall prövas i vidare planering.
• Befintliga golfbanor skall knytas till närliggande samhällen genom nya och förbättrade

gång- och cykelvägar.
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HANDEL OCH PRIVAT
SERVICE

Handel och kommersiell service innefattar butiker,
biografer, restauranger, caféer och liknande
verksamheter där olika privata aktörer svarar för
utbudet på orten. Annan service är huvudsakligen
offentligt finansierad och omfattar skola, fritids-
anläggningar, vård och omsorg m.m. Tillgången till
service är viktig för Båstads konkurrenskraft.

Handel och service är viktiga delar i strategier för
en socialt hållbar utveckling. De skall lokaliseras så
att de stödjer och får stöd av bostadsbebyggelse
och trafikstruktur.

Utveckling av kommersiell service i kommunen beror
av marknadskrafter medan den sociala servicen
betingas av kommunens mål för sin service och av
ekonomiska ramar. Handeln i Båstad har en liten
fast befolkning som underlag och större städer och
handelscentra i regionen som konkurrenter.
Sommarbefolkningen ger handeln i Båstad ett stort
periodiskt kundunderlag och innebär ett totalt sett

större utbud av varor än vad som vore fallet utan
detta kundtillskott. Dock gör detta det svårt att
planera och driva en verksamhet varpå en del
butiker håller stängt på vintern.

Förbättringar i situationen beror av att andelen
fastboende befolkning ökar och av att turistsäsongen
kan förlängas.

Handel

Frågor om handelns utveckling och lokalisering och

Befintliga dagligvarubutiker markerade med 400 m (gångavstånd) markerat.

huruvida kommunen skall försöka styra denna har
varit viktiga i arbetet med översiktsplanen. Som ett
led i detta lät kommunen Nordplan AB göra en
begränsad handelsstudie våren 2004.

Handeln i kommunen
Utredningen bedömer konsumtionsunderlaget för
dagligvaror i kommunen till 350 mkr. Försäljningen
år 2003 var 266 mkr och nettoutflödet av
dagligvaruinköp till butiker utanför kommunen
bedöms till 80-90 mkr. Motsvarande siffror för
sällanvaror bedöms till ett underlag på 325 mkr och
inköp inom kommunen på 147 mkr. Utflödet är 180
mkr. Kommunens invånare handlar alltså de flesta
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dagligvaror inom kommunen men de flesta
sällanvaror utanför den. För dagligvaruhandeln
konkurrerar kommunens handlare närmast med
större stormarknader i Laholm och Ängelholm
medan sällanvaruhandeln konkurrerar med
köpcentra och stadscentrum i Ängelholm, med
stadscentra i Helsingborg och Halmstad samt med
mycket stora handelsplatser som Väla i Helsingborg
och Ullared norr om Falkenberg.

Utredningen bedömer siffrorna som normala för en
kommun med Båstads befolkningsstorlek. Vid en
jämförelse med grannkommunerna så har handeln i
det större Ängelholm en mycket större kundkrets
för sällanvaror inom kommunen medan förhållanden
i Laholm motsvarar de i Båstad.

En jämförelse mellan befolkningen i de fem historiska
tätorterna och dagligvarubutikernas omsättning visar
att försäljningen i de flesta orter motsvarar den lokala
befolkningens dagligvaruinköp. Det är bara Östra
Karup som har en markant större befolkning än de
som gör inköp på orten. Troligen är stödet av
sommarbefolkningen minst här (se vidare nedan).

I siffrorna döljer sig ett stort beroende av
sommarmånadernas tillskott av befolkning. Ut-
redningen bedömer att tre till fyra sommarmånader
står för hälften av dagligvaruhandelns hela
årsomsättning. Kommunen har som helhet ett bra
nät av dagligvarubutiker men många skulle inte kunna
överleva utan sommarboende och turister. Under
sommarhalvåret utökas också utbudet av matvaror
i ett stort antal gårdsbutiker. Beroendet av
sommarens kundunderlag är snarast ännu större för
sällanköpsbutikerna och en del butiker i Båstad och
Torekov är endast öppna under sommarsäsongen.

Inkluderas restaurant- och hotellbranschen i
analysen så blir vikten av sommarens kunder ännu
mer markant. Utredningen pekar tydligt på att
fritidsboende och besökare sommartid stärker
handel och annat relaterat serviceutbud väsentligt.

Handelns utveckling beror självklart av att kund-
underlaget ökar. Fler permanentboende skulle
förbättra för handeln inom kommunen. Det skulle
också en förlängd turistsäsong.

Försäljning av jordgubbar under sommaren.

Köpmönster och lokalisering
Utredningen konstaterar att handeln både följer och
styr konsumenters efterfrågan och visar fyra
huvudlinjer i den generella handelsutvecklingen:

• ”Handla billigt” – ofta livsmedel eller större inköp
till hem och hobby. Externa singeletableringar,
tex. ICA Maxi, IKEA och Coop Forum.

• ”Handla rationellt” – inköpslistans olika poster
handlas snabbast och enklast i ett köpcentrum.
Även en stadskärna som är välplanerad och
lättlillgänglig för alla kundgrupper kan platsa.

• ”Handla upplevelser” – stadskärnans utbud är
oftast unikt med blandning av kultur och
kommersiell handel. Externhandel kan dock
konkurrera.

• ”Handla på vägen” till/från arbetet, fritidsyssla
eller dylikt. Oftast ren servicehandel i anslutning
till allmänna färdmedel, på bensinstationer m.m.
Små volymer.

En ytterligare trend som kan ha betydelse för Båstads
kommun är ett växande miljöintresse och en önskan
om närodlad och ekologisk mat.

Inom kommunen är Boarps handelscentrum möjligen
ett lokalt exempel på ”handla billigt”. Båstads
stadskärna och Torekovs hamnkvarter representerar
åtminstone under sommaren ”handla upplevelser”.
Gårdsbutiker representerar en säsongsmässig form
av att ”handla upplevelser” och lokalt producerad
mat.
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Handelns lokalisering är en fråga för kommunen ur
flera aspekter. Dagligvaruhandel och särskilt
livsmedel är en viktig del av samhällsservicen och
bör vara tillgänglig för flera kategorier invånare, alltså
ligga nära bostäder och kunna nås enkelt via gång-
och cykelvägar. Specialhandel, böcker, kläder, musik
etc. är viktiga inslag i tätortscentra och bidrar till
dessas attraktionskraft för både kommuninvånare
och besökande turister. Samtidigt kan det vara svårt
att förena önskemål om billig rationell handel med
närhet och inplacering på begränsade centrum-
tomter. Lokaliseringsalternativ till de traditionella
centrummiljöerna är lägen vid infarter till tätorter och
trafikleder. Alternativen utesluter inte nödvändigtvis
varandra. Effekter på inköpsvanor beror av innehåll
och inriktning av handeln på respektive plats.
Utredningen anser inte att Boarp är en konkurrent
med direkt negativ inverkan på handeln i Båstads
centrum, utan att det delvis står för ett
kompletterande varuutbud. Däremot bidrar Boarp
till trafiken på Båstads genomfartsgata, Köp-
mansgatan, då de flesta transporter och bilkunder
kommer österifrån.

Kommunal planering kan underlätta eller försvåra
utvecklingen mot det ena eller andra hållet men lika
viktigt är agerandet hos handlarna själva. För att stå
stark gentemot konkurrensen utanför kommunen
måste man hålla en någorlunda gemensam linje.
Utredningen föreslår ett vidare arbete där kommun,
handlare, restaurant- och caféidkare m.fl. samlas
kring en vision av Bjärehalvöns handelsstruktur och
gradvis realiserar denna i en handlingsplan.Ut-
redningen formulerar något av visionen i en försiktig
policy för etablering och lokalisering.

Turordningen för lägesval när det gäller såväl
dagligvaror som sällanköpsvaror skall vara:
1. Tätortscentrum
2. Invid infartsväg i tätorters utkant om etablering

inne i tätort inte är möjlig (av t.ex. utrymmesskäl)

Konsekvensanalys, alltså en analys av vad det
innebär i förhållande till befintlig handel och för
trafiknät m.m. föreslås inför etablering av
dagligvaruenheter på över 1500 kvm, och för sällan-
köpenheter över 2000 kvm eller när planändring
krävs.

Restauranter och caféer är strategiskt placerade för
besökare.

Boarp är kommunens småskaliga externa handels-
etablering.

Restauranter, caféer och barer

Kommunen har ett utbud av restauranter, caféer och
barer som är mycket stort i kraft av sommarboende
och besöksnäring. Traditionellt har många varit
stängda under vintersäsongen men under senare år
har ett ökande antal hotell lyckats förlänga säsongen
genom att attrahera konferenser, Spa-besökare,
golfturister m.fl. Utvecklandet av vintersport-
anläggningar på Hallandsåsen i Vallåsen och
Kungsbygget i Laholms kommun har också gett nya
gäster.

Restauranter och caféer är lokaliserade framför allt
i förhållande till turismens besöksmönster. De flesta
koncentreras kring hamnkvarteren och tätorts-
centrum i Båstad och Torekov, orternas främsta
besökskvarter. Andra anläggningar ligger spritt över
halvön där de kan utnyttja ett utsiktsläge eller annat
läge som bidrar till deras attraktion. Översiktsplanen
uttrycker generellt en positiv inställning till nya
etableringar av denna typ av service och besöksmål.
Det finns plats för mer privat service både i historiska
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tätortsmiljöer och i landskapet om utformning tar
tillräcklig hänsyn till natur- och kulturmiljövärden.
(se även kapitel Turism och rekreation)

Det finns ett stort ömsesidigt beroende mellan denna
privata service och handeln där de tillsammans utgör
besöksmål. För att centrummiljöer skall bli attraktiva
måste serviceaktiviteter komplettera varandra.
Frågor kring handelns lokalisering är av stor
betydelse också för hotell-, restaurant- och
caféidkare.

I den nya stadsdel som uppstår i Hemmeslöv och
området runt stationen markerar planen läge för
service åt stadsdelens invånare och tågpendlare i
anslutning till stationen. Handel här avses inte
utvecklas till ett konkurerrande alternativ till
Köpmansgatan. Befintlig dagligvarubutik i
Hemmeslöv har ett lämpligt läge också när
stadsdelen växer. I Förslöv bör på motsvarande sätt
eventuell dagligvarubutik vid stationen i första hand
vara av ”handla på vägen” karaktär och inte
konkurrera med en mer samlad handel i ortens
centrum.

Boarp har visat sin livskraft och antas utvecklas
något. Förutsättningen är att vidare detaljplane-
läggning reglerar trafik och garanterar en fortsatt
småskalighet med butiker i självständiga huslängor.
Planen föreslår också fler bostäder i och nära Boarp
bl.a. motiverade av att handeln finns.

Planen accepterar att infartsvägen mot Båstad vid
och från E6 är attraktiv för verksamheter och handel.
Själva motorvägsavfarten vid Östra Karup är
kommunens huvudsakliga motorvägsavfart med vad
det betyder i bra biltillgänglighet och annonslägen.
Handel och andra verksamheter konkurrerar här om
marken. Handel alstrar generellt mer trafik och
parkering än andra verksamheter och särskilt gör
stormarknader som vänder sig till bilkunder det.
Områdena bör kunna rymma kombinationen av
tillverkning och handel av typ Willab medan mer
utvecklad specialhandel bör föregås av diskussioner
kring effekter på centrumhandel innan den etableras.
Om handel skall utvecklas behövs detaljplanering
särskilt för denna.

Med denna förutsättning kan verksamhetsområden
mellan Båstad och motorvägen, som redan sker,
rymma större volymhandel som inte får plats i
centrum, typ NP Nilssons byggvaruhus och Willab
trädgård. Möjligen kan också annan handel av
speciell karaktär finnas i Östra Karup. Vissa
specialvaror säljs redan i befintliga gårdar. Däremot
bör inte stora matvarubutiker som riskerar att slå ut
de andra i kommunen lokaliseras hit. Östra Karup
skall naturligtvis kunna ha egen dagligvaruförsörjning
och det finns en butik idag.

Eventuella ”externcentra” i kommunen skall kunna
nås med buss.

Handeln i översiktsplanen

Översiktsplanen vill slå vakt om befintliga centra i
de sex historiska tätorterna och markerar centrum-
områden eller centrumstråk  där handeln bör
lokaliseras i första hand (jämför policyn ovan).
Köpmansgatan i Båstad, i en sträckning från kyrkan
till Malens krog, skall vara kommunens viktigaste
centrumstråk där aktiviteter också kan uppmuntras
mellan kyrktorget och hamnen. Torekovs
hamnkvarter och Storgatan och ett stråk i Förslöv
längs Grevievägen från skolan t.o.m. korsningen
med Mercurivägen följer därnäst.

Busstrafiken skall dras till eller genom centra.
Eventuella nya anläggningar för förvaltning, kultur
eller liknande skall också styras hit. Genom vidare
plan- och utformningsarbete skall centra utvecklas
till att bli trivsamma och naturliga träffpunkter. I flera
orter innebär det att vägar skall omgestaltas till att
bli gaturum gemensamma för alla invånare och att
torg och platsbildningar skall utvecklas. Bil-
tillgängligheten med parkeringar i anslutning till gator
skall dock behållas. Parkeringen i centrala Båstad
behöver utökas.

Planens viktigaste handelslägen.
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Planeringsmål och riktlinjer
• Köpmansgatan skall vara Båstads och kommunens viktigaste centrumstråk.
• Eventuella ”externcentra” i kommunen skall kunna nås med busstrafik.
• Bostadstillskott till stöd för befintlig handelsservice i de orter som har denna.
• Utveckla centrumområden till attraktiva mötesplatser också i mindre tätorter.



OFFENTLIG
SERVICE
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OFFENTLIG SERVICE

Skola och förskola

En bra skola är en viktig faktor för bosättning av
barnfamiljer. Kommunens skolundervisning har
också en hög kvalitet. Det finns kommunala
grundskolor på F-6 nivå i alla sex historiska tätorter
och 7-9 nivå i Båstad och Förslöv. Dessutom finns
en privat F-6 skola (montessori) i Grevie Kyrkby.
Ett antal kommunala och privata förskolor finns
spridda över kommunen, några är fysiskt integrerade
i grundskolans byggnader

Utvecklingen av skolsektorn har inneburit att man
som förälder/elev kan välja sin skola och inte som
förr är knuten till ett upptagningsområde. På
grundskolenivå begränsas skolvalet i kommunen i
praktiken av villkoren för de skolbussar som erbjuds
och i huvudsak är skolornas upptagningsområden
också deras geografiska närområde. Med undantag

Kommunens skolor med avståndsringar på 1,5 km markerade.

för montessoriskolan och förskolan i Grevie Kyrkby
är alla grundskolor kommunala. Skolan är en
traditionellt viktig strukturerande faktor i
översiktsplanens förslag till markanvändning. Nya
bostäder bör i stor utsträckning ligga inom
gångavstånd från skolor. Skolvägarna skall vara
säkra. Gång- och cykelvägar mot skolorna finns
inom orterna men sträcker sig idag inte ut på
landsbygden.

De befintliga skollokalerna kan utnyttjas flexibelt när
elevunderlaget varierar genom samplanering mellan
skola och förskola och det finns vare sig skolor som
är hotade till sin existens eller ett omedelbart behov
av utvidgningar och nya lokaler. Befolknings-
prognosen utifrån dagens åldersstruktur visar att
antalet elever kommer att minska under den närmsta
tioårsperioden om inte en mycket omfattande
inflyttning av familjer med barn i skolåldern inträffar.
Vid en utbyggnad av Hemmeslövsområdet och en
inflyttning av fler barnfamiljer här bedöms det behöva
skapas ytterligare en förskola/skolenhet. Den bör
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då ligga så att det blir lätt att hämta och lämna barn
på väg till och från stationen för pendling. Planen
anger ett par lägesalternativ där samtidigt en
markreserv för en skola inte blockerar de mest
lämpliga första etapperna av nya bostäder. Eventuellt
andra nya förskoleenheter integreras i
bostadsbebyggelse och har inget särskilt uttryck på
översiktsplanenivå.

Båstad har en god struktur också på gymnasienivå
och däröver, sedan Kunskapscentrum med integrerat
gymnasium och bibliotek byggdes. Det kommunala
Båstads Gymnasium och kommunal och statlig
vuxenutbildning på Akademi Båstad i anslutning till
Kunskapscentrum kompletteras av de privata
Apelrydsskolan vid Norrviken och Båstad privata
gymnasium med lokaler i centrum. Gymnasie-
skolorna erbjuder, utöver gängse standardlinjer,
också linjer med anknytning till kommunens
speciella traditioner. Båstads gymnasium har en

rikstäckande tennislinje. Apelrydsskolan med en
estetisk inriktning har bland annat  restaurant-
utbildning och trädgårdsutbildning.

Akademi Båstad ger kvalificerade yrkesutbildningar
i samarbete med regionala högskolor. Utbildningen
är anpassad till de lokala näringarnas behov.
Verksamhet är stor i förhållande till kommunens
storlek och har ett gott resultat i arbeten. Akademi
Båstad har därmed betydelse för bosättning i
kommunen.

Gymnasieskolorna är viktiga målpunkter för
kollektivtrafik och cykelstråk. Kunskapscentrum
med biblioteket har ökat betydelsen av centrum-
bildningen vid Lyckantorget. Ungdomar, där flera
av dem som studerar på gymnasienivå och uppåt
kommer från andra orter och bor i Båstad under
studietiden, är också viktiga användare och skapare
av centrummiljön med mötesplatser på torg och i
kvällsliv.

Planeringsmål och riktlinjer
• Den befintliga skolstrukturen skall stödjas genom att planera för fler bostäder inom gångav-

stånd från F-6 skolor i alla skolorter.
• Ytterligare en skolenhet skall tillskapas i Hemmeslöv/stationsområdet i Båstad.
• Det nära nätet av gång- och cykelvägar mot F-6 skolorna skall utvecklas och sträcka sig allt

längre ut ur själva skolorterna.
• Det övergripande cykelvägnätet och bussnätet skall nå 7-9 skolor, gymnasieskola och andra

högre utbildningsenheter.

Kommunen har ett antal anläggningar för
äldreboende i flera orter. De innehåller både ett
gruppboende med personal för dem som har stort
omvårdnadsbehov och servicelägenheter där ett
individuellt behov styr insatserna. Gruppboenden är:
Skogsliden Båstad, Ängagården Förslöv. Almgården
Grevie (kyrkby) Åsliden Östra Karup och
Bjärehemmet Västra Karup. Servicelägenheter finns
i Ängahällan och Bjärehemmet och dessutom i
Vårliden i Båstad. Båtsmansgården i Torekov är ett
nytt plusboende (se nedan). Alla är relativt moderna
anläggningar. Den senaste byggdes under tidigt
1990-tal. Dagverksamhet för äldre finns på några
av dessa anläggningar medan aktivering finns på alla
gruppboende

Utveckling av äldreomsorg betingas dels av att alltfler
håller sig friska upp i hög ålder och dels av att

Omsorg

Båstads kommun har ett stort antal äldre jämfört
med riksgenomsnittet. En stor del av inflyttarna till
kommunen är äldre. De har oftast flyttat till
kommunen inför en nedtrappning av yrkeslivet (se
kapitel Befolkning och sysselsättning). Med ålder
följer en sämre rörlighet och det är viktigt att
kommunen tar hänsyn till tillgängligheten vad gäller
den fysiska miljön. Med sina höjdskillnader och
kuperade terräng är kommunen problematisk i detta
avseende. Tillgänglighet står i viss mån också i
konflikt med önskan om att bo med utsikt.
Problematiken har påverkat planens förslag till nya
bostäder framför allt i Båstad så att en utbyggnad
på de plana markerna i öster prioriteras framför en
tillväxt upp över norrsluttningen (detta har också
andra skäl).
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vårdbehovet när det uppstår vid omkring åttio års
ålder huvudsakligen gäller personer med demens-
sjukdomar. Planer och ambitioner för
äldreomsorgen i kommunen är att öka antalet bo-
städer i det vanliga bostadsbeståndet som är
lättillgängliga och lämpliga för äldre (genom t.ex. avtal
mellan Bådstadshem och socialförvaltning om s.k.
plusbostäder) och dessutom att öka antalet platser
för demensvård. En utbyggnad planeras av
Skogsliden Båstad, Bjärehemmet Västra Karup och
eventuellt Åsliden, Östra Karup.

Planerade utvidgningar ryms inom de markområden
som redan tillhör befintliga anläggningar. Alla
anläggningarna är viktiga mål för busslinjer.

Planeringsmål och riktlinjer
• Bostadsområden med god tillgänglighet där det är möjligt att placera insprängda äldrelägenheter

skall finnas i de sex historiska tätorterna och där det i övrigt finns dag- och serviceverksamhet
för äldre.

• Fortsatt utveckling av gruppboenden och dagservice genom att mark och lokaler anvisas i
enlighet med socialnämndens planering.

• Busslinjer skall nå gruppboenden och dagcentra.

Särskilt boende i kommunal regi.
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Kultur och fritid

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv är av stor
betydelse för att skapa en god livsmiljö. En
kommun med bra förutsättningar för kultur-,
fritids- och idrottsaktiviteter blir intressant att leva
i. När många är engagerade i ett brett föreningsliv
bildas goda förutsättningar för inflytande och
delaktighet i samhällets utveckling.

Båstads kommun har många aktiva föreningar
med engagerade deltagare och ett för sin storlek
rikt kultur- och fritidsliv. Mycket är emellertid
knutet till sommarhalvåret och besöksturismen.
Tennisen är en historiskt central aktivitet men
efterhand har andra traditioner skapats; kammar-
musikfestival, filmfestival m.m. Golfen har sin egen
problematik. En utmaning framöver är att förankra
en evenemangskultur i den bofasta kommun-
befolkningens mer vardagliga kultur- och fritidsliv
och sprida aktiviteter över en längre period av
året. En annan utmaning är att se till att utbudet av
kultur- och fritidslokaler och ytor erbjuder
aktiviteter för båda könen.

Mötesplatser
Förutsättningen för ett rikt kulturliv i kommunen
är att det finns ändamålsenliga lokaler som ger
tillgång till mötesplatser på flera orter och för flera
olika grupper. Det är viktigt att det skapas tydliga
centrum med trevliga miljöer både utomhus och
inomhus som lockar alla grupper till att använda
det utbud av kultur och handel som bjuds.

Biblioteken är viktiga både genom sin normala
verksamhet som vänder sig till alla grupper och åldrar
och genom att de ofta används till olika evenemang
och möten. Bibliotekens besökare bidrar också till
underlag för butiker i närheten och till gatulivet i
orternas centrummiljöer. Biblioteken tillhör tillsammans
med skolor och dagligvarubutiker kommunens
viktigaste målpunkter för gång- och cykelvägnät och
kollektivtrafiken.

Kunskapscentrums integrerade och i stadsbilden
framträdande bibliotek har förstärkt centrumtorget
Lyckan i Båstad. Separata bibliotek finns i Förslöv
(del av bygdegården), Grevie och Torekov medan de
är integrerade i skolorna i Östra Karup och Västra
Karup. Inga nya bibliotek planeras över planperioden

Privata krafter arbetar för att realisera en konsthall vid
Norrvikens trädgårdar. Med en konsthall ökar vikten
av att utveckla  gång- och cykelbanan mot Norrviken
och Apelrydsskolan från Båstads centrum. I Båstad
har också diskuterats att utnyttja centralt belägna tomter
för ett nytt tennismuseum.

Det är betydelsefullt att det finns platser och lokaler
för ungdoms- och populärkultur. Det renodlade
kommersiella utbudet är litet i kommunen utöver
sommarsäsongens stora utbud. I bio Scala vid Båstads
kyrktorg har kommunen en innehållsrik och permanent
biolokal men som beror av ideella krafter för sin drift.
Båstad har ett nyligen renoverat ungdomshus i
Musteriet och även Förslöv har fått ett ungdomshus
under 2007.

Tennis och golf
Tennis och golf förknippas i första hand med turismen.
Frågan om fler golfbanor har varit en av kommunens
stora tvistefrågor i flera år (se kapitel Turism och
rekreation).

Tennisen är koncentrerad till Båstad med stora
bananläggningar för den årliga traditionsenliga
turneringen i centrum (hamnen) och för tränings- och
ungdomsverksamhet vid Drivananläggningen. Vid
Drivan finns både utomhusbanor och en inomhushall.
Tävlingsanläggningen vid hamnen och hotell Skansen
har utvidgats under 2007. Här och där i kommunen
finns spridda tennisbanor. Där översiktsplanen föreslår
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nya större idrottsområden antas tennisbanor ingå i
dessa alltefter lokalt intresse.

Andra idrottsanläggningar och friytor
Kommunen är rik på rekreationsområden för
promenader och strövtåg. I den kuperade naturen
har det inte alltid varit enkelt att hitta platser för större
anlagda sportfält. Tätorter och samhällen har i regel
planer eller komplex av planer för fotboll och andra
bollspel men de ligger ofta långt från skolorna. Båstad
har kommunens enda banor för friidrott men av en
mycket dålig standard. Inga större innehallar finns,
utan skolornas gymnastiksalar används. Båstad och
Förslöv har anlagda och upplysta motionsslingor. En
större, nyetablerad, ridklubb finns i Hemmeslöv.
Andra privata ridanläggningar finns på fler ställen.

Planen bekräftar det centrala idrottsområdet i
Båstad, där bättre friidrottsanläggning bör skapas.
Den föreslår nya större ytor för sportaktiviteter öster

om föreslagna bostäder i norra delen av Hemmeslöv.
Här skall finnas plats för såväl ridsport som bollspel.
Ett mindre idrottsområde föreslås i Grevie på plan
mark efter utfyllnad av en tidigare soptipp mellan
Lindab och föreslagna bostäder. Idrottsområdet i
Förslöv föreslås utvidgas något där det finns,
samtidigt som det  får ny industri och bostäder runt
sig

Kommunen har ett större tempererat utomhusbad
vid Malen och icke-tempererade simbassänger i
Torekov och Segeltorpsstrand. En simhall tillhör de
ofta önskade tillskotten till kommunens fritids-
anläggningar. Det har inte bedömts realistiskt att
förutse en investering i en sådan över planperioden.
Vilka lokaliserings- och utformnings-aspekter som
kan läggas på en simhall beror i viss mån av vilken
publik den vänder sig till. Om den i första hand
vänder sig till kommuninvånare för dagligt bruk så
bör den ligga där flest bor och lätt kunna nås från så

Karta över sport- och idrottsanläggningar i Båstads kommun.
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många skolor som möjligt. En simhall kan också ses
som ett besöksmål. Dess attraktionskraft blir då
beroende av att lokalisering och utformning ger hallen
en extra lockelse.

Servicestruktur

Den offentligt finansierade servicen är av historiska
skäl väl utbyggd i sex tätorter. En god servicenivå
är en viktig förutsättning för orternas utveckling.
Utvecklingen påverkas emellertid också av andra
faktorer och orterna kommer inte att växa lika.
Översiktsplanen betonar de framtida stationsorterna
även om den anvisar mer mark för bostäder i alla
orter.

Planen har bara delvis en styrande effekt. Den kan
inte skapa privata investeringar i bostäder.
Kommunen kan få svårt att uppehålla och nyskapa
en hög servicenivå överallt och inför problem med

Planeringsmål och riktlinjer
• Skapa tydliga och vackra tätortscentra och andra mötesplatser där kommersiella och kulturella

aktiviteter kan stödja varandra och ge en användbarhet för olika åldrar och grupper.
• Gång- och cykelvägar och kollektivtrafik skall nå all viktiga kultur och fritidsanläggningar.
• Ett bra utbud av friytor för olika sorters sport i de större tätorterna. Pojkars och flickors olika

intressen och behov skall uppmärksammas.
• Basnivå i alla sex historiska tätorter, därutöver en struktur av tre serviceområden

otillräckligt och varierande befolkningsunderlag har
det diskuterats att servicestrukturen med sex
likvärdigt försörjda orter skall ersättas av tre service-
områden. En basnivå skall även fortsättningsvis finnas
i alla tätorter men i övrigt skall hela serviceområdets
upptagningsområde vara underlag för den service
som finns utöver basnivån.

I viss utsträckning beror detta av vilken flexibilitet
som är möjlig att tillämpa lokalmässigt när ett
underlag minskar eller ökar. Genom att det har gått
att samnyttja lokaler och spela mellan lokalbehovet
för skola och förskola och ibland mellan skola och
bibliotek så har skolan inget behov av att ändra sin
struktur idag.

Planens tre delområden motsvarar i princip de
diskuterade tre serviceområdena.
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TRAFIK

Nuläge, problem och
förutsättningar

Båstads kommun är en halvö som korsas i öster av
järnvägen (Västkustbanan) och tangeras av
motorvägen E6. Järnvägen går igenom Förslöv och
Grevie i kommunens östra del men har idag enbart
en station för persontrafik i Båstad. Järnvägens
passage över Hallandsåsen har utgjort ett hinder för
förbättringen av Västkustbanan. Tunnellösningen
beslutades igen våren 2004 efter flera års avbrott
och diskussioner.  E6 tangerar kommunen med av-
farter på ömse sidor om Hallandsåsen. Från den
södra når en bilist via väg 105 Förslöv, Grevie,
Västra Karup den södra kuststräckan och Torekov
inom en halvtimme. Den norra infarten ger via Östra

Karup fem minuters resväg till Båstad på väg 115
och gör att Torekov nås inom en halv timmes resa.
Kommunen är i övrigt täckt av ett rikt nät av
asfalterade småvägar som ger stor tillgänglighet också
till landsbygden utanför tätorterna.

Kollektivtrafik
Kommunens fasta befolkning ger begränsat underlag
för kollektiva transporter. Sommarens mycket större
befolkning finns en kortare tid i kommunen och
arbetar inte i den, vilket därmed är svårt att basera
ett bussnät på. De fasta trafikmålen är spridda över
kommunen. Båstad har flest arbetsplatser inom
administration och verksamheter. De största
industriarbetsplatserna ligger annars i Förslöv
(Lindab, Peab), Grevie (Lindab) och Torekov
(Nolato). De mest betydelsefulla målen utanför
kommunen är arbetsplatser i Ängelholm och

Vägnätet inom kommunen.
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11 Antal årsresenärer för 2004 på Skånetrafikens linjer var: SkE 12 Båstad-Helsingborg 124 022, 513 Båstad-Ängel-
holm 74 046, 523 Torekov-Ängelholm 31 545, 524 Hov-Förslöv 7 271, 525 Torekov-Båstad-Ö Karup 31 792.

Ängelholms flygplats och centrum med järnvägs-
station. Båstads järnvägsstation trafikeras idag med
Öresundståg, c:a entimmestrafik.

Regionala busslinjer betjänar kommunens orter i sin
sträckning. Skånetrafiken upprätthåller fyra linjer,
varav två också har förbindelse med Ängelholm: 513
Båstad-Grevie-Förslöv-Ängelholm, 523 Torekov–
Förslöv–Ängelholm, 524 Hov-V Karup-Förslöv
och 525 Torekov-Västra Karup-Båstad-Östra
Karup.Hallandstrafiken förbinder med en busslinje
(226) Båstad och Östra Karup med Laholm.
Helsingborg och Kristianstad nås per buss via
Ängelholm och Halmstad via Laholm.

Båstad och Förslöv/Grevie har relativt täta
bussförbindelser mellan sig och med Ängelholm.
Turtäthet är låg i de andra lokala linjerna11 . Det finns
inte någon buss som regelbundet matar

järnvägsstationen i Båstad.

Arbetspendling med kollektiva färdmedel söderut
till/från Ängelholm  och vidare fungerar ganska bra.
Tåget till Ängelholm från Båstad tar c:a 25 minuter
och bussar i relativt tät trafik från Båstad via Grevie/
Förslöv tar 35-40 minuter. Laholm och längre bort
Halmstad och Helsingborg har också förbindelser
för kollektivtrafik som är tidsmässigt rimliga för
arbetspendling men även här är bilen via E6:an oftast
det bättre alternativet, särskilt om bostaden eller
arbetsplatsen inom Båstads kommun ligger långt från
hållplatsen eller stationen. Det är svårt att pendla
regelbundet med kollektivtrafik till och från mål
längre bort.

Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelleder fyller två funktioner. De skall
dels vara nyttovägar som leder till viktiga mål; affär,

Befintliga busslinjer markerade med bussnummer.
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skola, arbetsplats, station, hållplats eller nästa tätort.
De skall dels ge möjlighet till rekreation för kommun-
invånare och besökare. Nyttovägar skall vara säkra
och bekväma med god beläggning. Leder för
rekreation kan vara mindre bekväma och ha sämre
beläggning. Topografin i kommunen innebär problem
för gång- och cykelvägar. Man måste vara vältränad
cyklist för att klara lutningar upp till bostadsområden
på åsens sluttningar och för att cykla över åsen.

Kommunens tätorter har oftast trafikseparerade
huvudleder för gång- och cykeltrafik väl utbyggda
mot skolorna inom tätorter medan motsvarande
leder från landsbygden in mot orterna  samt säkra
förbindelser mellan tätorterna och besöksmål ute i
landskapet delvis saknas. Mellan Båstad och Östra
Karup finns dock en ny bra cykelväg. Inlands-
tätorterna har inga bra förbindelser med kusten. Det
finns gott om mindre asfalterade markvägar på
Bjärehalvön, som lämpar sig väl som cykelvägar och
som kan knytas tydligare till tätorternas cykelnät.
Några sträckningar är markerade som delar av
regionala rekreationsleder.

Vägnät och biltrafik
Huvudvägarna 105 och 115 är delvis nyanlagda och
har bra standard medan många mindre småvägar är
smala. Trafiktätheten i vägnätet är måttlig större delen
av året, men stiger i vissa avsnitt drastiskt under
sommarens mest intensiva period. Kommunens
största trafikproblem ligger i att Köpmansgatan i
Båstad både är central affärsgata och infartsled/
genomfartsled. Gatan är kommunens mest
trafikerade gata och hade c:a 8500 fordon/dygn där
trafiken är störst vid Kungsbergsvägen vid
Vägverkets mätningar under vinterhalvåret 2005.
Den mesta trafiken har mål i Båstad och västerut
vid kyrkan hade siffran sjunkit till 5750. Innan Boarps
handelscentrum passerade 4380 fordon mot 2810
efter vägen Boarp-Västra Karup (se bild). Siffrorna
ökar kraftigt under delar av sommaren och
Köpmansgatan blir tidvis och bitvis otillräcklig för
sin belastning. I juli 2002 räknades 21950 bilar
under ett vardagsdygn på Köpmansgatans mest
trafikbelastade avsnitt vid Kungsbergsvägen.
Framför Lyckantorget var siffran 19425 medan

Bilden visar antal fordon per årsmedeldygn. Det är tydligt att målpunkten för trafiken är Båstad samhälle, då
värdena minskar avsevärt direkt utanför tätorten. En alternativ väg förbi Båstad skulle bara marginellt leda till
minskad trafik på Köpmansgatan. Uppgifterna och kartan kommer från Vägverket, www.vv.se. Mätningsåret för
respektive väg anges inom parantes.



91 Översiktsplan 08
Båstads kommun

siffran väster om Tennisvägen hade sjunkit till
dryga 10000. En positiv miljökonsekvens av den
ökande trafiken är att medelhastigheten på
Köpmansgatan sommartid sjunker med drygt 10
km/h.

Anslutningen mellan Torekov och södra motor-
vägsavfarten via väg 105:s rondell i Grevie kyrkby
upplevs som problematisk. Få personer väljer att
köra den skyltade sträckan via väg 105 och väg
115 i Hov. De flesta använder något av de två
närmre och sydligare vägalternativen, antingen väg
1733 genom Västra Karup eller väg 1700 genom
byarna Killebäckstorp och Ängelsbäck. Eftersom
Nolato ligger vid Torekovs södra utfart tar också
den mesta lastbilstrafiken i riktning söder dessa
vägar. Bägge vägarna passerar genom
bebyggelse.

Andra problem i vägnätet där kommunen och
Vägverket har diskuterat lösningar är anslutningen
mellan väg 105 och Båstad vid Grevie kyrkby
och Inre kustvägens förbindelse mellan Båstads
och Laholms kommuner förbi Hemmeslöv och
anslutning till planerad ny järnvägsstation. Den
sista vägen är under projektering.

Bilberoendet är stort för såväl resor inom
kommunen som vid pendling till och från den.
Båstad är en av Skånes biltätaste kommuner med
571 bilar i användning/1000 inv. , vid årsskiftet
2005/06. Siffran är typisk för pendlingsberoende
landsbygdskommuner. Ängelholm hade som
jämförelse 525 bilar/1000 inv, Helsingborg 431
bilar/1000 inv. Laholm hade fler än Båstad; 585/
1000 inv.

Åtgärder och avväganden

Övergripande mål
Visionen är ett trafiksystem som fungerar väl för
alla kommuninvånare, också för de som inte är
bilförare. Systemet skall ge god tillgänglighet för
alla, bidra till god miljö och minskade störningar
från buller och avgaser, hög trafiksäkerhet och
innebära en god livsmiljö både inom tätorter och
på landet.

Viktiga frågor för kommunen är:

•    att öka kollektivtrafikens betydelse för resandet.
•    att skapa ett väl fungerande cykelvägnät.
•   att ge god transporttillgänglighet till kommunens

större befintliga industrier och till nya verksamheter.
•  att med bibehållen biltillgänglighet skapa en

trafiksäker, trygg och estetiskt tilltalande trafikmiljö
i de större samhällena.

Järnvägens betydelse
Förbättrade järnvägsförbindelser för passagerartrafik
är av avgörande betydelse för att det tidsmässiga
avståndet mellan Båstad och den större omvärlden skall
minskas. Moderna snabbtåg på en förbättrad ban-
sträckning kommer att innebära restider mellan några
av kommunens tätorter och storstadsområdena
Göteborg och Lund/Malmö/Köpenhamn som inte är
möjliga att uppnå med bil. För Båstad kan det innebära
skillnaden mellan att befinna sig i utkanten av bägge
storstadsregionerna och att ligga centralt mellan dom.
Det uppstår en möjlighet att utnyttja stationsnära lägen
till nya bostadsområden för pendlare till arbeten i ett
stort omland och på så sätt öka befolkningen. Lägena
lämpar sig omvänt för nya verksamheter som hämtar
arbetskraft från ett större omland. Stationerna måste
då också bli terminaler i ett fungerande lokalt kollektiv-
trafiknät. Inom kommunen är det viktigt för ut-
vecklingen av sydsidan att Förslöv och även Grevie
också får en järnvägsstation med passagerartrafik.

Kollektivtrafik
Kommunen planerar för en samverkan mellan tåg och
busstrafik. Tågtrafiken kan bestå av dagens regionaltåg,
Öresundstågen som har en begränsning med ett stopp
per kommun, och lokaltåg, Pågatågen med stopp på
fler orter. Bägge drivs av Skånetrafiken som också
har hand om den regionala busstrafiken. Kommunens
målsättning är att Förslöv och även Grevie skall
trafikeras med tåg utöver den trafik som redan finns
på Båstad. Kommunen anser att Förslövs och
närliggande orters attraktionskraft som
bosättningsmiljöer blir större med Pågatågstrafik än
med aldrig så täta busslinjer. I det större perspektivet
blir det därmed en samhällsekonomiskt bättre
investering. Bättre tågpendlingsmöjligheter är en
förutsättning för att också kunna öka resandet med
buss och minska det stora beroendet av den egna bilen
(jämför biltäthet ovan). Trafikeringsförutsättningar
längs Västkustbanan har analyserats i en
tågtrafikeringsstudie gemensam för kommunerna från
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Helsingborg till Halmstad i början av 2007 och i
Skånetrafikens pågående strategiarbete. En
grundläggande gemensam slutsats av dessa studier
är att Västkustbanan rymmer mer tågtrafik på
sträckan över Båstads kommun när tunneln blir klar.
Möjligheter till utveckling av Öresundstågen för
Båstad är goda och resandet har också ökat kraftigt
sedan det nästan blev timmestrafik under 2007.
Resandeutvecklingen för tåg har samtidigt skapat
nya flaskhalsar i regionens infrastruktur för
järnvägen. Tågttrafik på Förslöv/Grevie och Båstad,
som kommunen önskar, beror av att det går att
skapa god transportekonomi för trafikeringen, där
fler boende nära stationer är en viktig förutsättning.

Förlängningen av Pågatåget till Bjärehalvön är
problematisk för Skånetrafiken beroende på att
tågseten med agens trafikering kommer att bestå av
fler vagnar norr om Ängelholm än det finns behov
av. Dessa behövs samtidigt på andra sträckor.
Mellan Helsingborg och Malmö gör resande-

frekvensen att det redan idag behövs minst tredubbla
tågset medan behovet norr om Ängelholm med
dagens resandefrekvens är högst ett tågset. Om
pågatågen norrut från Helsingborg inte har början i
Malmö blir förutsättningarna för trafikering norr om
Ängelholm bättre.

Skånetrafikens nya tågstrategi skall beslutas under
2008/09 och diskuteras med kommunerna. Vid
sidan av Båstads önskemål om nya stationer i
Förslöv  och Grevie så har Ängelholm ett önskemål
om station i Barkåkra, där det gamla F 10 området
blir exploaterat med nya bostäder och arbetsplatser
och där en tågstation kan anslutas till flygplatsen
genom en bussmatning. Ängelholm, Helsingborg och
Höganäs har tillsammans intresse i ett nytt
stationssamhälle vid Vegeholm på Skäldervikens
sydsida.

Fler stopp med pågatåg norr om Ängelholm
förutsätter en bebyggelseplanering som stödjer de

Goda förbindelser med buss och tåg ger bra pendlingsmöjligheter till omkringliggande kommuner. Kartan visar
de fyra förespråkade busslinjerna samt de nya järnvägsstationerna i Förslöv och Båstad/Hemmeslöv. Kommunens
önskan är även att Grevie ska få en järnvägsstation.
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12 Skottorp ligger närmre stationen i Båstad än den i Laholm.

nämnda stationslägena, att problemet med alltför
långa tågsätt kan lösas och att delar av dagens
busslinjer kan läggas ner och ersättas med tågtrafik.
För Båstads kommuns innebär det att ett
trafikeringsalternativ med ett tåg som vänder i
Förslöv eller Grevie blir trafikekonomiskt rimligt om
man tar bort bussförbindelse från orterna vidare mot
Ängelholm.  Pågatåg som också går vidare till Båstad
får en sämre ekonomi beroende på att de snabbare
Öresundtågen redan angör Båstad. Restiden med
Pågatåg från Båstad till Ängelholm och Helsingborg
blir så lång att de flesta antas välja de snabbare
Öresundstågen. I princip är framtida spårbunden
lokaltrafik är på hela nuvarande banan  med flera
stopp längs vägen naturligtvis möjlig och kommunen
bör vara försiktig innan befintlig järnvägslinje
avvecklas helt.

När stationen i Båstad flyttar längre bort från
tätortens centrum kommer bättre bussmatning mot
tågen att behövas. En större del av tätorten Båstads
invånare kommer samtidigt att utgöra underlag längs
bussträckan. Det innebär att de regionala och
kommuntäckande busstråk som matar till stationen
i Båstad bör kunna bli mer turtäta än idag och att
förutsättningar kan finnas också för en ”stadsbuss”
med delvis annan sträckning än de befintliga linjerna.
Dagens kommunövergripande bussstråk som främst
förstärks är  Torekov – Västra Karup - Båstad
centrum - Båstad järnvägsstation - Ö Karup, och
stråket Förslöv – Grevie - Båstad centrum - Båstad
järnvägsstation - nya områden vid Hemmeslöv. I det
första stråket måste ett val göras mellan att passera
Västra Karup eller inte. Stråket från Torekov längs
sydkusten som matar till en station och Pågatåg i
Förslöv antas också kunna få en större turtäthet än
idag. Söder om stationen i Förslöv matar stråket
till/från Stora Hult/Vejbystrand och kan kanske
finnas kvar som del av ett kustnära stråk vidare mot
Ängelholms centum även om det finns tågtrafik
Förslöv-Barkåkra och vidare. Ett val måste göras
mellan att passera Grevie eller Ängelsbäck. Bägge
orterna ligger dock inom möjligt cykelavstånd till
stationen. Stråket Hov - Västra Karup – Grevie –
Förslöv har mindre befolkningsunderlag än de andra

och kommer att ha låg turtäthet men har betydelse
för att knyta ihop kommunen, särskilt om det första
stråket enligt ovan inte passerar Västra Karup.
Kanske kan stråket förlängas till turistmål sommartid
(Hovs hallar).

Busstråken har idag förbindelser söderut till
Ängelholm och norrut till Laholm. Planering och
utveckling av busslinjer hänger intimt ihop med den
för järnvägstrafiken. Vad som sker i grann-
kommunerna påverkar vad som händer inom
Båstads kommun. I norr kommer styrkan i Båstad-
Östra Karup (Hemmeslöv) delen av busstråk enligt
ovan t.ex. att bero av huruvida de behövs för att
mata till en station i Båstad också från Skottorp och/
eller Skummeslöv i Laholms kommun12 .  Stora Hult/
Vejbystrand är ett sammanhängande samhälle mellan
Ängelholm och Förslöv. Det är idag ändpunkten i
en kustnära och relativt frekvent stads-busslinje inom
Ängelholm medan resande-frekvens och turtäthet
på regionbussen mot Förslöv är låg. Kanske kan en
relativt frekvent buss nära kusten i framtiden angöra
både Förslöv  och Barkåkra station

En tågmatande stadsbuss inom Båstad skall i första
hand ha en sträckning där den förbinder tätortens
centrum och de tätare bostadsområdena i centrala
Båstad med stationen. I öster kommer valet av
utgångspunkt att bero av om befolkningen längs
sträckan blir störst i nya Hemmeslöv (och nya
eventuella bostadsområden i Laholm) eller i  Östra
Karup. I väster är Norrviken med Apelrydsskolan
ett naturligt mål. Liksom i öster kommer möjligheter
till resenärer att avgöra om en linje också skall
inkludera Kattvik eller Boarp.
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Gång- och cykelvägar
Planen prioriterar gc-vägar som knyter ihop
samhällena och de viktigaste målpunkterna som
skolor och järnvägsstationer (se karta). Inom
Båstads influensområde på norrsidan skall nya gc-
leder knyta nybebyggelsen vid Hemmeslöv till
stationen och bidra till att skapa kontinuitet i det som
enligt planen blir till ett långsträckt öst-västligt
bebyggelseband. Inlandsorterna på sydsidan föreslås
få bättre gc-leder till stationen i Förslöv och till havet.
Bägge dessa åtgärder skall öka boendekvaliteter i
dessa orter. I väster anger planen förbindelser som
knyter ihop det utspridda Torekov och som
förbinder Torekov med Rammsjö och Västra
Karup. I en utbyggnad skall de delar av cykelnätet
som ger trafiksäkra förbindelser mot tätorternas
skolor från omgivande landsbygd och småsamhällen
prioriteras.

Om järnvägen lämnar nuvarande järnvägsbank
föreslås denna bli ryggraden i ett nord-sydligt stomnät
för gc-trafiken över åsen i en lutningsmässigt

Karta över befintligt samt föreslaget cykelvägnät.

gynnsam sträckning genom den vackra Sinarpsdalen.

Avstånd
Avstånd för gång- och cykeltrafik från bostad och
arbetsplats till skola, järnvägsstation, daglig-
varuhandel och centrum är viktiga parametrar i
planen. Om gång- och cykeltrafik skall kunna bli
alternativ till bilen måste så många som möjligt ha
korta, bekväma vägar till målen.

Planen räknar med att många väljer att gå inom 1,5-
2 km, eller 20-25 min i bekväm promenadtakt och
att cykel är ett möjligt trafikalternativ inom 5 km,
eller 20 min vid en hastighet av 15 km/h. Höjd-
förhållanden i kommunen och särskilt i Båstads
branta partier gör att avstånden bör vara ännu mindre
på vissa ställen för att gång eller cykel skall väljas
före bilen.

För att en busslinje skall vara ett alternativ till bilen
bör den förutom att ha relativt täta turer ha så stor
del av sitt boendeunderlag som möjligt inom nära
gångavstånd, eller c:a 400 m från hållplatser.
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Vägnät
Frågan om en förbifart förbi Båstad eller annan ny
vägbyggnad som kan avlasta Köpmansgatan har
analyserats under planarbetet. I planer på 1960-talet
studerades en genomfartsled i ett läge nedanför
åskanten omedelbart söder om bebyggelsen. Denna
möjlighet har sedermera byggts för. En eventuell
förbifartsled skulle alltså idag behöva ligga ännu
högre upp på åsen.

Trafikproblemen på Köpmansgatan orsakas som
trafikräkningar visar endast till en mindre del av
verklig genomfartstrafik. De flesta bilar skall till mål
inom Båstad. En ny förbifarts- och tillfartsled måste
utgöra ett så bekvämt alternativt till Köpmansgatan
att bilister väljer förbifarten före Köpmansgatan.
Karstorpsvägen utgör i sig en genomfart till väg 105
västerut och till Torekov som undviker Köpman-
sgatan. Den relativt låga trafikbelastningen här idag
bekräftar att trafiken som på detta sätt skall förbi

Båstad är liten.

Översiktsplan 1991 angav ett förbindelsealternativ
mellan Karstorpsvägen och Ängelholmsvägen i en
ny serpentinväg på åssidan. En sådan förbindelse
fördelar trafiken till och från Karstorpsvägen i två
flöden och anvisar ett tydligare trafikalternativ för
trafik från Karstorpsvägen österut längs Ängel-
holmsvägen – Lyavägen – Kungsbergsvägen. Det
påverkar möjligen trafiksituationen på Köpmans-
gatan öster om Lyckantorget men inte alls väster
om det. Karstorpsvägen och dess korsning med
Ängelholmsvägen har enligt en trafikutredning en
kapacitet som klarar större trafik än dagens.
Översiktsplanens föreslagna utbyggnad över det s.k.
Hasselbacksområdet kan trafikförsörjas från
Karstorpsvägen.

Karta över större föreslagna förändringar av huvudvägnätet. Mindre förändringar samt tätortsåtgärder redovisas inte.
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Slutsatsen är att det inte finns någon lösning till en
förbifartsled i öst-västlig riktning som är meningsfull
och möjlig ur ekonomisk synpunkt och ur
landskapssynpunkt. Trafikproblemen skall i stället
bearbetas genom att Köpmansgatan och Ängel-
holmsvägen utformas som stadsgator efter principen
att trafik skall flyta men göra det sakta. Utformningen
av trafikmiljön både i Båstad och längs motsvarande
centrumvägar i Förslöv och Grevie skall förbättra
villkoren för gående och cyklande.

Det som skulle kunna motivera en satsning på en
trafikled upp mot och på åsen som leder förbi
centrala Båstad söder om tätorten är om mer av
bebyggelseutvecklingen flyttades upp hit och alltså
hade leden som sin huvudsakliga trafikförsörjning.
Med mer bebyggelse här räcker troligen inte heller
kapaciteten i Karstorpsvägens enda anslutning till
övrigt trafiknät. Men mer bebyggelseutveckling i det
övre Båstad mot väster eller söder strider mot
planens strategi för planperioden. Planen drar en
gräns för ny bebyggelse ungefär vid Hyllebäcken
och Pershögsskogen. Aktuella planer för det s.k
Hasselbacksområdet arbetar med större täthet än
vad den nämnda trafikutredningen utgick från, vilket
innebär att en viss försiktighet bör råda så att man
inte bygger för tänkbara väglägen mellan Karstorps-
vägen och Ängelholmsvägen. Planen markerar också
delar av exploateringsområdet norr om Ranviks-
terassen som ett utredningsområde p.g.a. viss
osäkerhet kring kapaciteten i trafikförsörjning hit.
Frågan om annan bebyggelse- och vägutveckling
ligger i övrigt bortom planens horisont och utreds ej
närmre.

En annan viktig vägfråga under planarbetet har varit
förbindelsen mot Torekov från söder. En förbättrad
väg mot nya 105:an och vidare till motorväg och
Ängelholms flygplats efterfrågas särskilt av Nolato
som har mycket transporter både av gods och
personer. Det skyltade trafikalternativet till Torekov
att följa väg 105 tills den ansluter till 115 används
endast av en del av de som skall till norra Torekov.
Från södra Torekov och Nolato finns två trafik-
alternativ; väg 1700/1708 via Ängelsbäck och
Killebäckstorp och väg 1733 via Västra Karup. Det
första sydliga alternativet riktar trafiken tydligast mot
söder. Det är också den närmste förbindelsen till
och mellan kustsamhällena. Trafikstandard för bägge
vägsträckningarna begränsas idag av att de går
igenom samhällen. Västra Karup-alternativet där
vägen är bredast går längst sträcka genom be-
byggelse. Ordentliga förbättringar för trafiken
förutsätter några nya vägsträckor som förbifarter.
Enligt Vägverket, som är väghållare är nyanläggning
av längre vägsträckor,  inte realistiska ur investerings-
synpunkt över planperioden. Trafiken på vägarna
är för liten under större delen av året för att motivera
dem.

Kommunen bedömer ändå att särskilt trafiken mot
Nolato men också den intensiva turisttrafiken under
sommaren motiverar att trafik- och vägstandarden
höjs. Nya vägar och vägförbättringar kan också
motiveras och i någon mån finansieras om de
förbättrar förutsättningar för exploatering i de
samhällen som berörs.

Planen redovisar förbättringar av förbindelser mellan
södra Torekov både i ett förslag som knyter Torekov
med Förslöv via väg 1700/1708 och i en sydlig
förbifart förbi centrala Västra Karup.

Det första förslaget bygger på att väg 1700/1708
gradvis förbättras i hela sin sträckning med en större
åtgärd i en ny vägsträcka från där Vistorpsvägen
träffar väg 105 och Förslövs station mot väg 1708.
Massor från tunnelbygget kan utnyttjas i en ny
vägbank. Ett alternativ att ansluta väg 1708 över
golfbanan till rondellen vid i Grevie kyrkby har
studerats men det skulle innebära ett större ingrepp
i den sluttande terrängen och bli dyrare än det
alternativ som valts. Vägsträckan 1700/1708 har
bitvis dålig beläggning och är relativt smal med en
del avsmalnande partier. Planen bygger på att
sträckan gradvis breddas i samband med underhåll

Förslagen om genomfartsled på 60-talet och serpentin-
väg i -91 års översiktsplan är idag varken genomför-
bara eller aktuella.
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och att åtgärder för ökad trafiksäkerhet görs i några
avsnitt där den passerar bebyggelse. Genom
Ängelsbäck och Killebäckstorp kan sådana åtgärder
t.ex. vara att bygga trottoarer på ömse sidor av
vägen. På mycket lång sikt skulle en ny vägsträckning
kunna dras förbi dessa byar. Där förbindelsen
ansluter till väg 1733 Torekov - Västra Karup skall
en ny trafikplats göras antingen som rondell eller så
att trafiken styrs mot 1700/1708 snarare än mot
1733.

Planen föreslår också en förbifart förbi centrala
Västra Karup riktad mot söder som flyttar trafik
från väg 1733 och ger bra möjligheter att exploatera
ett område mellan de två vägarna. Då skulle också
körbanebredden på väg 1733 minskas till fördel för
gång- och cykelbanor.

Anslutningen från väg 105 och rondellen vid Grevie
Kyrkby mot Båstad skall förbättras och Vägverket
har haft detta i sitt program sedan väg 105 byggdes.
Alternativa sträckningar för anslutningen mot Båstad
från rondellen vid Grevie kyrkby som behöver
studeras vidare i detalj. De innebär konflikter med
jordbruk och kräver passager för djur.

Inre Kustvägen Hemmeslöv – Skummeslövsstrand
planeras längs järnvägen norrut från rondellen efter
järnvägsviadukten i Båstad. Vägen kommer att göra
det möjligt att undvika genomfartstrafik i Hemmeslöv
och blir en alternativ in/utfart till E6 norrut från
rondellen vid järnvägsviadukten. Det är angeläget
för utvecklingen av bebyggelsen här att vägen
kommer tidigt i planperioden.

Planen anger i övrigt tillskott av nya vägar vid
utbyggnadsområden och dessas anslutning till
överordnat vägnät. Vid stationer i Båstad och
Förslöv läggs  större pendlingsparkeringar med
omstigning till bussar.

Trafikapparaten är på några ställen överdimen-
sionerad och ger lätt upphov till alltför höga
hastigheter.Vägar och trafikplatser inom samhällena
bör bearbetas till att bli gestaltade gaturum och
platser där farten minskas och fordonstrafiken
anpassas till cyklar och gående. Ett särskilt problem
är hur man skall lokalisera och utforma de större
besöks-parkeringar som behövs vid olika
evenemang. Utseendet på tätorternas infarter
behöver förbättras så att de förmedlar den karaktär

som kultur- och naturmiljöer i övrigt kan erbjuda.
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Planeringsmål och riktlinjer
• Öka antalet resande med kollektivtrafik absolut och i förhållande till biltrafik. Detta gäller resor

inom kommunen såväl som mellan kommunen och omvärlden.
• Etablera två nya järnvägsstationer i Båstad och Förslöv (samt även en i Grevie) och utveckla dessa

till knutpunkter. Det flesta nya bostäder skall ligga inom cykelavstånd (radie 4 km fågelvägen) från
stationerna.

• Etablera fasta busstråk med matning till stationerna. Stödja dessa med bostadsbyggande längs
linjesträckning och genom förbättringar av hållplatser (tillgänglighet, gång- och cykelvägsanslutningar,
cykelparkeringar, väderskydd).

• Förbättra vägnätet med kompletterande nya vägar på fyra sträckor: Inre kustvägen, anslutning mot
Båstad från rondell i Grevie kyrkby, förändring av väg 1700/1708 mellan Torekov och Förslöv,
förbifart förbi Västra Karup i söder.

• Reglera trafik med förbättringar för gående och cyklande genom förändringar av utformning på
Köpmansgatan och Ängelholmsvägen genom Båstad.

• Göra motsvarande åtgärder på Grevievägen genom Förslöv, Järnvägsgatan genom Grevie och
Glimmingevägen – Häradsvägen genom Västra Karup (förutsättning är ny förbifart enligt ovan)
och i byarna Killebäckstorp/Ängelsbäck.

• ”Tätortsportar” vid infarter till samhällen för att minska hastigheter.
• Bygga ut och förbättra gång- och cykelvägnätet, särskilt de delar som leder till de nya

järnvägsstationerna, till befintliga skolor och som gynnar boendet i inlandsorterna.



TEKNISK
FÖRSÖRJNING
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten
Kommunen har väl utbyggda tekniska
försörjningssystem för dagens behov. Kapaciteten
behöver ökas inför den utveckling av bebyggelse
som översiktplanen skisserar, särskilt vad det
gäller vatten och avlopp.

Renvatten

Vattenförsörjning
Kommunen får all sin vattenförsörjning från ett antal
egna vattentäkter. Varje tätort hade ursprungligen i
princip sin egen vattentäkt och bebyggelsen har i
många fall vuxit över tillrinnings-/skyddsområden.
Totalt produceras det kommunala vattnet i 22
produktionsborror vid 14 vattenverk, varav 7 med
behandling av råvattnet. Vattenkvaliteten är generellt
god, med undantag för täkterna i Torekov och
Västra Karup där problem med kvaliteten kan
härledas till det tunna markskiktet och intensivt
jordbruk. Ute på landsbygden tar många vatten ur
egen brunn. Hushållsförbrukningen står för drygt

60% av de 2 miljoner kubikmeter renvatten som
produceras och konsumeras. Dagens maxkapacicet
är 16.550 m3/d. 10.144 fastigheter är anslutna till
det kommunala nätet och den uppmätta totala
medeldygnsförbrukningen blir 5.474 m3/d. Med en
antagen medelförbrukning på 180 l per person och
dygn motsvarar det drygt 30.000 personer, vilket
bekräftar befolkningskapitlets antagande om ett stort
antal fritidsboende under sommarmånaderna.
Tekniska kontoret har låtit ta fram ett förslag till en
ny vattenförsörjningsplan inför den utveckling som
anges i översiktsplanen. Planen delar in vatten-
försörjningen i sex områden. Den visar ett underskott
i produktionskapacietet och brist på tillräcklig
högreservoarvolym i vissa områden. Förbrukningen
varierar över året och i de olika försörjnings-
områdena. Den summerade maxdygns-
förbrukningen är högre än kapaciteten som inte
skulle klara en situation där maxdygnsbehoven
uppträdde överallt samtidigt. Vattenförsörjningen är
ansträngd sommartid under juli månad när antalet
boende är som störst samtidigt som jordbruket
använder bevattning.  Bristsituationen vid dessa
tillfällen är mest uttalad i Torekov och sydvästra
kustområdet. Västra Karup har också en ansträngd
situation. Båstad har en situation där man precis
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klarar maxdygnsbehov.

Ledningsnät
Vattenförsörjningsnäten var tidigare uppdelade i ett
östra distributionsnät (för Båstad/Hemmeslöv, Östra
Karup, etc.) och i ett västra (för Förslöv, Grevie,
Torekov, södra kustområdet, etc.). Näten har idag
knutits ihop över åsen i samband med tunnelbygget.
Förberedelser har gjorts för ytterligare en samman-
kopplande ledning längs nuvarande järnvägens
sträcka genom Sinarpsdalen den dag järnvägen
försvinner. Driftssäkerheten i nätet har ökat med den
första sammankopplingen och kommer att bli ännu
större när den andra realiseras. Att vattnet hänger
ihop i ett större ledningsnät medför också att alla
täkter inte längre är lika betydelsefulla. Den viktigaste

Den nya vattenförsörjningsplanen räknar med ett
behov av ett tillskott i försörjningen fram till 2015
på 6000 m3/d i hela kommunen, varav 1.500 m3/d
i Båstad och 2.600 m3/d i Torekov/SVkusten.
Befintliga täkter i Torekov föreslås ersättas av vatten
från andra områden, vilket ger ett behov av ytterligare
1.400 m3/d. Vattentillgångar att utnyttja finns troligen
främst öster om Båstad och vid Grevie. En havs-
ledning föreslås leda vatten från den första av dessa
till Torekov.

Spillvatten (avlopp)

Rening
Kommunalt och industriellt avloppsvatten leds till två
reningsverk, ett söder om Torekov och ett norr om
Hemmeslöv, Hedhusets reningsverk i Laholms
kommun. Avloppsvatten från Båstad och Östra
Karup leds till Hedhuset och avloppsvatten från
övriga orter till Torekovs reningsverk. Efter
behandling i reningsverken leds vattnet via längre
rörledningar ut i havet i Kattegatt respektive
Laholmsbukten. Kapaciteten för att ta emot mer
avloppsvatten är ännu god men kommer inte att

täkten ligger öster om Båstad.

Med finansiering från Banverket har alla fastigheter
som berörs av tunnelbyggets påverkan på grund-
vattnet kopplats till det kommunala nätet som
därmed når långt ut på landsbygden. Nätet har god
täckning och kan enkelt byggas ut över planens
utbyggnadsområden. Totalt har nätet 280 km längd
med 9 reservoarer, 14 tryckstegringsstationer samt
16 tryckreduceringsstationer.
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räcka till om hela planens utbyggnad skall realiseras,
utan bägge reningsverkens kapacitet behöver då
ökas. Hedhuset måste byggas ut för bättre
kväverening. Plats för detta finns vid verket.
Reningsverket i Torekov har minst kapacitet. Verket
har byggts ut sedan sin tillkomst och det är osäkert
om en vidare utbyggnad är möjlig och lämplig på

Boarp, Norrviken, Kattviksområdet är  inte försörjt
med avlopp idag och en försörjning kräver en
utbyggnad av huvudnätet. Planens förslag till
utveckling i detta område är delvis motiverat av att
få ett ökat underlag för finansiering av denna
utbyggnad. Också andra av planens föreslagna
utbyggnadsområden kräver en mer omfattande
utbyggnad av ledningsnätet för att realiseras. Det
gäller framför allt den omfattande nybebyggelsen
utanför Hemmeslöv samt vid kompletttering och
utbyggnad i Båstads centrala och södra delar.
Befintliga ledningar omfattar c:a 235 km och har 24
pumpstationer.

Dagvatten
Dagvatten är det regn- och smältvatten som bland
annat kommer från takavvattning och gator.
Omhändertagandet av dagvatten är det minst
utbyggda av de tekniska systemen förknippade med
vatten i kommunen.

Där ett omhändertagande av dagvatten finns är det
separerat från avloppsvatten. Vissa äldre områden i
Torekov och Båstad har haft kombinerade ledningar
men större delen är numera omlagda till
duplikatsystem. Ledningsnät för dagvatten finns i
någon omfattning i tätorterna medan kustområdena
helt saknar sådana.

Centrala Båstad är delvis täckt av dagvattenledningar
och Hemmeslövsområdet har ett nyligen utbyggt
system av dagvatten i makadamfyllda diken.
Torekov har ett ledningsnät för dagvatten i sin södra
del men inte i den norra delen. Förslöv täcks till delar
av ledningsnät medan  Grevie inte alls gör det. Östra
Karup har ett utbyggt ledningsnät medan Västra
Karup har det endast i de senast byggda områdena.

Totalt finns 110 km ledningar varav 8 km är
makadamdikena i Hemmeslöv.

befintlig plats, den dag en sådan blir aktuell.

Ett eventuellt nytt eller kompletterande reningsverk
bör av tekniska (topografiska) skäl placeras
någonstans mellan det nuvarande verket och
Rammsjö-strand dit avloppsvatten rinner mest
naturligt. Planen markerar ett  utredningsområde där
markanvändningen skall hållas öppen inför ett
eventuellt framtida behov. Läget är valt utifrån
tekniska faktorer samt för inte riskera att påverka
riksintresset för kulturmiljövård (Dagshög) negativt
och så att det ligger utanför kuststräckans riksinresse
naturvård eller naturreservat. Planen innebär inte ett
färdigt ställningstagande utan avsikten med
utredningsområdet är att hålla alternativa framtida
handlingsvägar öppna så att inte det markerade
området får annan och hindrande användning. Vidare
utredningar och ställningstaganden skall göras om/
när det mer konkreta behovet motiverar det.

Kommunen har ett stort antal enskilda avlopps-

.

anläggningar över vilka miljökontoret utövar tillsyn.
Infiltrationsförhållanden är i regel goda i den
kuperade terrängen och med sandhaltiga jordar. Det
finns troligen lokalt bra förutsättningar för mindre
kretsloppsanpassade reningsanläggningar men idag
finns inga sådana. Om infiltrationen inte fungerar som
den skall kan den öka övergödningen och påverka
vattenkvalitet i befintliga brunnar. I vissa delar, t.ex.
området omkring Kattvik, är marken stenig och
möjligheten till infiltration från enskilda eller
gemensamma anläggningar är begränsade.
(Beträffande reningsverkens miljöpåverkan och
skyddsområde se kapitel Hälsa, risker och
skydd.)

Ledningsnät
Ledningsnätet för avloppsvatten är utbyggt till att
täcka större delen av kommunen men till skillnad
från ledningsnätet för renvatten finns
kapacitetsproblem. Delar av nätet behöver större
ledningsdimensioner inför en ökad bebyggelse. Vissa
huvudledningar kan inte ta emot fler anslutningar.

Dagvatten betraktas allt mer som en tillgång där ett
lokalt omhändertagande kan ge intressanta
miljötillskott i stället för som ett problem som bäst
löses med dolda ledningar. Lokalt omhändertagande
av dagvatten kan också vara ett sätt att minska
omfattning såväl av vattenflöde som av oönskade
föroreningar som annars följer med dagvattnet ut i
havet.
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utsträckning ”passiva uppvärmningsprinciper” för
enskilda hus kan utnyttjas. Bebyggelsemönster och
trafiknät kan vara mer eller mindre energikrävande.
Kommunens relativt utspridda bebyggelse till-
sammans med en koncentration av bostäder till det
norrvända och skuggade Båstad ger inte de bästa
förutsättningarna. Bebyggelsemässigt påverkas
energieffektiviteten mest av bostadshusens grad av
värmeisolering.

Möjligheter för kommunen att påverka energi-
försörjningen ligger framför allt i att effektivisera
förbrukningen och att öka delen energi som kommer
från lokala källor. Energiplanen har inte formellt
antagits men förändringar i energiförsörjning under
senare år har skett i enlighet med dess riktlinjer.
Riktlinjer i energiplanen är:
• Energieffektivisering och energisparande, främst

elkraft.
• Minskad användning av fossila bränslen främst

avseende kol och olja.
• Ökad användning av biobränslen.
• Ökad användning av övriga förnybara

energikällor (sol och vind).
• Ökad lokal produktion av elkraft.
• Arbetet med omläggningen bör ske på

kommersiella villkor.

El
Kommunen täcks av två eldistributionsnät. I nordöst
står Södra Hallands Kraftförening (SHK) Energi för
försörjningen och i resten av kommunen det lokala
bolaget Bjäre Kraft.

Två högspänningsledningar på respektive 50 och
130 kV från sydost leds till en fördelningscentral

Minskade dagvattenflöden och ökad infiltration kan
åstadkommas inom tätorter genom att minimera
omfattning av hårdgjorda ytor med t.ex. vegetation
på takytor, grus och genomsläppliga plattor i stället
för asfalt på platser och gångar. Dagvatten kan ledas
i öppna eller slutna förlopp till dagvattensmagasin
som fördröjer avrinning till vattendrag och ger en
viss rening av dagvattnet. I kommunen är
exploateringsområdet Förslöv 2:4 ett exempel. Här
har en tidigare kulverterad och igenvuxen bäckfåra
öppnats och försetts med fördröjningsmagasin dit
dagvattnet leds innan det rinner vidare ut i
Möllebäcken.

Vid lokalt omhändertagande av dagvatten är det
viktigt att systemen dimensioneras för att klara
extrema nederbörder. Ett maximerat lokalt
omhändertagande av dagvatten kräver större ytor
för dagvattenhantering än en traditionell lösning.
Utbyggnad av lokala lösningar förutsätter att
dagvattnet behandlas tidigt i planeringen. I planens
föreslagna utbyggnadsområden antas en stor del av
dagvattnet omhändertas lokalt. Översiktsplanens
grönstråk och grönytor inom tätorter är motiverade
bland annat av detta.

Energi

Kommunen lät 1997-98 utarbeta en kommunal
energiplan med syfte att bidra till en omstrukturering
av energiförsörjningen mot ett alltmer krets-
loppsanpassat och hållbart system.

Kommunen har inga egna större energi- eller
värmeverk utan får sin energi utifrån. Det mesta är
elkraft, där direktverkande el för uppvärmning av
hus byggda under 1960- och 70- talen står för
mycket av förbrukningen. Nästan alla fritidshus har
eluppvärmning. Andra energikällor är olja, gas och
biobränsle. Den samlade energitillförelsen var enligt
energiplanen 333 GWh 1996. Hushållens för-
brukning stod för två tredjedelar av detta och service
och industri i ungefär lika delar för resten.
Energitillförseln bestod mest av elkraft och fossila
bränslen.

Energianvändning gäller dels uppvärmning av
bostäder och lokaler och industriella processer och
dels transporter. Energieffektivitet kan påverkas av
fysisk planering. Bostäders lokalisering avgör i vilken Karta över den regionala elledningen i kommunen.
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vid Lindabs område i Grevie. Elnätet täcker hela
kommunen och det finns i princip ingen del som inte
kan försörjas. Huvudnätet är hopknutet så att
försörjning kan ske från olika håll och säkerheten är
god. Bjäre Kraft och SHK lägger efterhand alltfler
ledningar i mark vilket ökar säkerhet och energi-
effektivitet. (För skyddsavstånd huvudledningar
se kapitel Hälsa, risker och skydd.)

Gas
Den stora förändringen i elförsörjning under senare
år är att försörjningen genom gas ökat. Naturgas
innebär mindre utsläpp av svaveldioxid än olja.
Gasdistribution ger också ökad möjlighet till inslag
av energi från förnyelsebara lokala källor. Andelen
lokalt producerad biogas från biogasverket i Laholm
har också vuxit kraftigt under senare år. Öster om
E6 går en huvudledning med max 70 bars tryck
mellan Malmö och Göteborg (för skyddsavstånd,
se kapitel Hälsa, risker och skydd). E.ON Gas
Sverige AB försörjer Båstads kommun med ett
lågtrycksnät med 4 bars tryck som också omfattar
Laholm. Naturgas huvudsakligen från Danmark
blandas med biogas från Laholms biogasanläggning.

Distributionsnätet har byggts ut där det funnits
tillräckligt kundunderlag i främst Båstadshems
flerbostadshus, kommunala byggnader och industrin.
Gasnätet täcker idag, förutom Båstad och
kommunens nordöstra  del, Grevie och Förslöv.
Lindabs industrianläggningar på bägge orterna
liksom Peabs i Förslöv är anslutna. Cirka 200 villor
har konverterats från olja till naturgas. Förberedelse
för vidare utbyggnad och anslutning till Västra Karup
är gjord men idag är en sådan åtgärd inte lönsam,
utan kräver fler brukare. Längre västerut är det ännu
mindre lönsamt att bygga ut gasnätet. Avståndet till
möjliga brukare i Torekov är alltför stort och det

finns inte kunder ”på vägen” som kan vara med och
finansiera en huvudledning.

Från att ha varit någon procent när arbetet med
energiplanen påbörjades 1996 är idag c:a 40% av
gasförbrukningen per år biogas från verket i Laholm.
Under sommaren då energiförbrukningen är låg
(ingen uppvärmning) går andelen biogas upp till
100%.

Det kan finnas möjligheter att upprätta lokala
biogasverk som nyttjar restprodukter från jord-
bruket i kommunen framför allt i den västra delen
där lantbruk med djurhållning mest finns. En lämplig
plats kan vara vid Slättaröd/Bröddarp på ett tidigare
avfallsupplag.

Vindkraft
I Båstads kommun finns för närvarande fyra
vindkraftverk tillkomna på enskildas initiativ.

Frågan om vindkraft i kommunen har utretts under

Huvuddragen för gasnätet i kommunen. En lämplig placering av en biogasanläggning kan
vara vid Slättaröd/Bröddarp.

Områden som bedömts möjliga att pröva etablering av
vindkraft i enligt kommunens policy.
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senare år då den aktualiserats av energiplanen, av
ansökningar från enskilda om att anlägga nya verk
och av länsstyrelsens initiativ till att samordna
kommunernas vindkraftsplaneringens med syfte att
definiera riksintresse. Problematiken kring vindkraft
i Båstads kommun gäller vindkraftverkens visuella
påverkan på naturvärden och kulturmiljövärden. Det
finns ytterst få platser i kommunen där gynnsamma
förutsättningar ur energisynpunkt (vind) kan
kombineras med en liten inverkan på landskaps-
värden. Kommunfullmäktige antog 2003  ”Riktlinjer
för lokalisering av Vindkraftverk”.De syftar till att
skydda de mest värdefulla delarna av kommunens
landskap från den påverkan verken kan innebära. .

annat hämtas av NSR för återvinning och vidare
behandling på Filbornaanläggningen utanför
Helsingborg. Anläggningen med en yta av c:a 5 ha
ligger på privat mark som arrenderas av kommunen.

Svenstadsområdet ligger i ett känsligt landskap men
med bra tillgänglighet från olika kommundelar i ett
läge där den inte stör många. Tillfartsvägens standard
är dålig och en utveckling förutsätter en förbättrad
anslutning till väg 115.

Befintlig och föreslagen återvinningsstation.

Endast ett par områden uppe på åsen i öster anges
som lämpligaHavsbaserade vindkraftverk anges
också som en möjlighet på ett avstånd av 20 km
från kusten och med hänsynstagande till fisket,
fiskbeståndets och det marina livet.20 km från kusten
och om tillräcklig hänsyn tas till fiskets och
fiskbeståndets behov och det marina livet i övrigt.

För att skynda på utbyggnaden av vindkraft har
Statens Energimyndighet fått möjlighet att utpeka
områden där vindkraftetableringar är av riksintresse.
Båstads kommun innehåller inget av de områden
som speciellt angetts i Skåne.

Avfall

Avfallshantering förändras mot allt mer omfattande
sortering av avfall i olika fraktioner där åter-
vinningsbara produkter skiljs från andra och där
brännbart, icke-brännbart och komposterbart
material skiljs åt. Avfallsfrågan är inte längre ett i
huvudsak kommunalt ansvarsområde utan sköts i
stor utsträckning av specialiserade renhållningsbolag,
för Båstads del av NSR, Nordvästra Skånes
Renhållning. En effektiv hantering bygger på att så
mycket som möjligt av avfallet sorteras vid källan
av det enskilda hushållet eller företaget.

Lokalisering av återvinningsstationer har blivit en
planfråga efterhand som utrymmeskrav vuxit och
tillgänglighet och andra aspekter som störningar från
lukt och transporter blivit betydelsefulla.
Översiktsplanen berör avfallsanläggningar i den
kommunövergripande skalan.

Kommunen har en avfallsanläggning i sin norra del i
Svenstad. Avfall som lämnas i Svenstad sorteras i
bl.a. en brännbar och en komposterbar fraktion.
Trädgårdsavfall komposteras på platsen medan

Riktlinjer för lokalisering av vindkraftverk
• Det är olämpligt att placera vindkraftverk i landskapet väster om en linje dragen över åsen

ovanför Sinarpsdalens delning av denna liksom i åsens sluttningszoner och dess höjdsträckningar
och höjdpunkter.

• Pröva alla etableringar i detaljplan.
• Skyddsavstånd på minst 500 m till bostadshus och 1000 m till samlad bebyggelse
• Vindkraftverk skall ha ett sammanvägt utförande. Grupper på tre till tio verk med minst 4 till 5

km mellan grupperna. Lika utformning på verken.
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Ägofrågan gör att det kan bli aktuellt att söka plats
för en ny avfallsanläggning. Kommunen kan också
behöva en eller flera kompletterande anläggningar.
Planen anger ett möjligt läge i föreslaget
industriområde i det gamla stenbrottet i Båstad
Lokaliseringen bedöms som lämplig bl.a. i relation
till planens bebyggelseexpansion öster om Båstads
centrum och därför att störningar på omgivningen
blir små med de skyddande bergssidorna.

Schaktmassor och deponier

Tunnelbygget har gett och ger också framöver
upphov till omfattande schaktmassor av krossat
berg, sten och grus. Tunneldrivningen påbörjades
från norr och ett större deponiupplag finns mellan
väg 115 och Stensån. När nu arbetet sker från söder
vid Förslöv planeras för större deponier i anslutning
till detta.

Kommunen önskar att massorna kommer till
användning i samband med utbyggnad av bostads-
områden och vägar. I norr nyttiggörs deponin genom
att den belastar och därmed förbättrar marken på
en del av kommande bostadsområde vid stationen.
Massorna är också här planerade att användas för
Inre Kustvägens vägbank.

Massorna skall också användas till att återställa eller
modellera landskapet där järnvägsbygget med
anslutande vägar förändrat det. Vid Förslöv kan de
användas dels till en ny väg mot Torekov och dels
till att modellera landskapet i en utvidgning av
Åkagårdens golfbana.

IT-infrastruktur

Bjäre Kraft står för utbyggnad av ett lokalt bred-
bandsnät för internetuppkoppling. Ett välutbyggt nät
täcker större delen av kommunen och sträcker sig
också in i delar av Ängelhoms kommun. I princip
kan alla kommunens hushåll och företag anslutas.
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HÄLSA, RISKER OCH
SKYDD

Den lilla och i förhållande till resten av Västskåne
glest bebyggda kommunen har inte en
storstadskommuns problem med hälsorisker från
föroreningar av luft eller mark eller med buller. Några
problem finns dock också i Båstads kommun och
kräver att planeringen förhåller sig till dem.

I detta kapitlet diskuteras de viktigaste faktorerna
som på olika sätt innebär hälsorisker och där
önskvärda skyddsåtgärder stör och begränsar
möjligheter till utveckling av bebyggelse, särskilt av
bostäder och av grönområden för rekreation.

Riktvärden:
30dBA ekvivalentnivå inomhus
45dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till
bostad

Riktvärdena är relaterade till kritiska störnings-
effekter. Vid en högre medelnivå under natten än
ekvivalentriktvärdet inomhus eller några tillfällen av
ljud med maxvärdet inträffar sömnstörningar.
Överskridande av värdena under dagtid medför
allmänna störningar och begränsningar i talupp-
fattbarhet.

Konstruktionen av ett normalt äldre bostadshus
innebär en dämpning av ljudnivån mellan ute och
inne på 25 dBA. Därav relationerna i värdena ovan.
I nya hus kan fasaddämpning på 35-40 dBA uppnås
med relativt enkla åtgärder och omsorg i utförandet.

Buller i Båstads kommun
De största bullerproblemen i Båstads kommun är
relaterade till trafiken; väg-, järnvägs- och flygtrafik.
De större industrierna alstrar en del buller men mer
genom transporter än genom tillverknings-
processerna. Ett militärt skjutfält på Hallandsåsen
alstrar buller när det används. Andra källor till buller
är t.ex. fläktar på byggnader. Under sommaren finns
problem med konserter och diskotek.

Bullerbegränsande åtgärder
Åtgärder mot trafikbuller är i första hand att planera
så att bostäder inte ligger nära de vägar där hög och
snabb trafik utgör bullerkällan. Där detta inte går, i
befintlig bebyggelse eller där stora avstånd inte är
önskvärda av andra skäl, kan man hindra buller och
reducera störningar genom andra åtgärder.

Buller

Buller är ett stort miljö- och hälsoproblemen. Det
upplevs olika beroende på individ och situation.
Bullerstörningar under kvälls- och nattetid som stör
insomnande och sömn anses oftast svårare än under
dagtid.

Buller anges i dBA, ett mått på hur människan
upplever ljudnivån. Man använder såväl ekvivalent-
nivå, medelljudnivån över en period (för flygbuller
används beteckningen FBN beräknad på ett särskilt
sätt för medelljudnivån) som den högsta ljudnivån
på buller i planeringssammanhang.

Riktvärden
Riksdagen antog 1997 propositionen ”Infrastruktur
för framtida transporter” med riktvärden för
trafikbuller som inte bör överskridas  vid nybyggnad
av bostäder.

Fågelsång
Viskning

Trafikerad väg
Flygplansstart

Samtal

Kanonskott

     20 dB         30 dB            50-70 dB           80-100 dB            120 dB        140 dB      180 dB
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Exempel på bullerbegränsande planeringsåtgärder utöver avstånd
• Kontor eller annan mindre känslig bebyggelse får vara bullerskärm mot bostäder.
• Bebyggelsen är kontinuerlig längs en gata (insidan av ett kvarter blir då tystare än om bebyggelsen

är gles).
• Bostäder planeras så att sovrum finns på den ”tysta” sidan.
• Byggnader byggs med särskilt bullerdämpande fasader (inklusive fönster), bjälklag och eventuellt

tak (flygbuller).
• Bullerskärmar (som dock oftast har negativa miljökonsekvenser inne i tätorter).

Vägtrafik
Bullret beror av hastighet och av trafikmängd där
också inslaget av lastbilar har stor betydelse.
Avstånd till trafikleden reducerar bullret. Topografin
har betydelse så att buller sprider sig över ett längre
avstånd från en högt liggande väg. Markbeläggning
har också betydelse. Gräs och vegetation ger mindre
buller än hårdgjorda ytor.

E6:an är den främsta bullerkällan i kommunen med
en trafik på över 15 000 fordon per dygn (trafik-
räkning 2002) och med stor procent lastbilar.
Motorvägen ligger högre än Östra Karup och
bullerproblemet här har fått åtgärdas genom
uppförande av en bullermur av natursten i nätkasetter
under hösten 2004. Bullerproblem i övrigt upplevs
från trafik genom och i tätorter och byar, särskilt
där tung trafik passerar. Problemen är begränsade
genom att bebyggelsen är relativt gles och trafik och
hastigheter är låga. Med Köpmansgatan i Båstad
som undantag ligger trafiknivåer genom samhällena
på som mest 3000 fordon per dygn och hastigheter
genom bebyggelse är sällan över 50 km/h vilket
innebär att 55 dBA riktvärdet för buller uppnås på
20-30 meters avstånd från vägmitt. Hastigheter på
70 km/h, som gäller det mesta av kommunens vägnät
på landsbygden betyder avstånd på högst 40 m från
vägmitt för att nå riktvärdet med de trafikmängder
som finns.

På Köpmansgatan/Hallandsvägen i Båstad är det
normala trafikflödet större och särskilt på en
sträckning från Kustvägen till korsningen med
Ängelholmsvägen där normalintensiteten når 8500
fordon/dygn (trafikräkning 2005) och sommarens
toppar är mycket högre. Även om låg fart begränsar
bullret så når det nivåer där det vore orealistiskt och
stadsmiljömässigt olämpligt att skapa
bullerreduktion vid bostäder genom avstånd mellan

bebyggelse och ljudkälla. Förtätning genom nya
bostäder här bör planeras med särskilda åtgärder
mot buller enligt ovan.

Vid nyplanering av bostäder bör problemet med
trafikbuller uppmärksammas. En första åtgärd mot
trafikbuller är att leda den mest störande trafiken
på avstånd från bostäder. De flesta tätorter i
kommunen utom Båstad har också förbifartstrafiken
på avstånd från huvuddelen av bostäderna. Orter
med genomfartstrafik idag är i första hand Båstad
och Västra Karup. För den sista föreslår planen
en ny förbifart för trafik mot Torekov. För Båstad
är ingen motsvarande åtgärd möjlig (se kapitel
Trafik).

För några av de nya områden som planen föreslår
gör vikten av ett högt markutnyttjande och
kontinuitet i bebyggelsen av särskilt bostäder att
bullerproblem måste regleras i första hand med låg
hastighet (50 km/h) och genom andra planåtgärder
än med avstånd. Det gäller särskilt Båstads
utbyggnadsområden mot stationen längs Hallands-
vägen och nya inre kustvägen och området söder
om Vistorpsvägen mot den kommande stationen i
Förslöv.

Järnvägstrafik
Hallandsåstunneln gör att bullerstörningar från
järnvägen försvinner på en stor del av den tidigare
sträckan. Inför den kommande högre trafik-
intensiteten har Banverket anlagt bullerplank och
bullervallar på sträckor förbi befintlig och planerad
bebyggelse vid den planerade Inre kustvägen i
Båstad och väg 105 förbi Förslöv. Viss kompl-
ettering av dessa skydd ska ske. Vägarnas
sträckning är samordnade med järnvägens och de
drar delvis nytta av de bullerdämpande åtgärder
som genomförts. Behov av bullerskydd kan också
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bli aktuellt i Förslöv där nya bostadsområden
hamnar i närheten av järnvägen.

Flygtrafik
Delar av kommunen är bullerstörd av flyget på
Ängelholms flygplats. Flyget och störningarna
dominerades tidigare av det nu avvecklade militär-

Försvaret F10 fick ett förnyat tillstånd av Konce-
ssionsnämnden för miljöskydd 1998. Tillståndet
gällde 34 900 flygplansrörelser per år med militära
flygplan och 27 500 rörelser med civila. Bullermattor
med begränsningslinjen maxbuller på 70 dBA gick
för militärflyg över delar av sydöstra Förslöv.
Motsvarande bullermatta för det civilflyg som då
planerades gällde flygtypen Boeing (737-800) och
låg väl utanför planerad bebyggelse i Förslöv.
Tillståndet överklagades och ärendet hann aldrig
färdigbehandlas innan det blev inaktuellt genom att
militärflyget lades ner.

Luftfartsverket anger idag maximalt 27 500
flygplansrörelser per år som beräknas nås år 2020.
Förutom av omfattningen av flygrörelser och
ljudstyrkan hos bullret beror graden av bullerstörning
på när bullret inträffar. Även enstaka ljud kan störa
sömnen om de inträffar nattetid. Verket uppskattar
fördelningen av flygrörelser så att 83% inträffar kl
06-19, 5% kl 19-22 och 12% kl 22-06.
En viktig fråga för översiktsplanen är om flygbullret
över Förslöv som det nu beskrivs i Luftfartsverkets
tillståndsansökan skall innebära att utvecklingen i
Förslöv styrs bort från de områden i sydost och öster
som alltid varit ortens viktigaste utbyggnadsområde
i tidigare översiktsplaner och som är det igen i denna.
En bebyggelseutveckling här är lämplig ur många
synpunkter som redovisas i andra kapitel. Områdena
har funnits i kommunala planer sedan 1980-talet och
det är inte minst betydelsefullt att kommunen äger
den mesta marken och därmed kan påverka
utbyggnaden mer än på andra platser. Flygbullret
över Förslöv måste bedömas som ett mycket starkt
hinder om det skall motivera att planerna ändras.

flyget. Militärflyget har länge varit något av en given
historisk faktor och det buller det orsakat har inte
räknats som ett hinder för utbyggnad av de tätorter
det berört inom Båstads kommun (flygbuller som
begränsning för tätortsutveckling har främst gällt
Ängelholm).

Luftfartsverket har fått en ny koncession i och med
flygplatsens ändrade användning från huvudsakligen
militärflyg till civilt flyg och bullerfrågan har
aktualiserats. Generellt sett innebär förändringen till
civil användning av flygplatsen i dagsläget mindre
buller eftersom omfattning i flygrörelser för planerat
civilflyg är mindre än vad den tidigare var för militär
och civilflyg samt att flygvägarna är mer samlade.
Samhällets syn på flygbuller har emellertid
förrändrats (propositionen 1997). Luftfartsverkets
aktuella bullerberäkningar innebär dessutom delvis
nya lägen på bullermattor från civilflyget mot de som
beräknats tidigare. Sättet att beräkna och redovisa
buller har också förändrats så att den maximala
ljudnivån är den som används för att beräkna
störningar och inte ekvivalentvärdet. För Luftfarts-
verket är frågan om buller också knuten till ett ansvar
att åtgärda buller över vissa nivåer i befintlig
bebyggelse.

Fortifikationsförvaltningens flygbullerutredning från
1990 redovisade beräknade bullermattor som låg
till underlag för översiktsplanen 1991, särskilt med
avseende på Förslöv. Bullermattorna innebar buller
i storlek 55 dBA FBN (ekvivalentvärde) i en smal
linje över Segeltorpsstrand/Ängelsbäcksstrand (mest
inflygningar) och utanför befintlig och planerad
bebyggelse sydost om Förslöv (mest starter).
Momentant maxbuller från olika militära flyg-
planstyper och deras något spridda flygriktningar
fanns över hela Förslöv. Det civilflyg som fanns
parallellt med det militära orsakade buller över
Segelstorpsstrand/Ängelsbäcksstrand i
inflygningsriktningen men inget över Förslöv i
startriktningen.

Olika flygtyper antas trafikera flyplatsen. Flygtypen
Boeing innebär endast smärre förändringar i
bullerbilden mot vad den varit tidigare. Kurvan för
70 dBA Lamax påverkar Segeltorpsstrand/
Ängelsbäcksstrand relativt mycket och i begränsad
omfattning östra Förslöv. Däremot innebär flygtypen
MD 80 att bullermattans begränsningslinje för 70
dBA Lamax hamnar över stora delar av den
planerade expansionen av Förslöv mot sydost och
mot öster.  MD 80 är en äldre flygplanstyp som inte
redovisats i tidigare bullerberäkningar, som idag
används för civil trafik på flygplatsen. Enligt
tillståndsansökan skall MD 80 stå för endast en liten
del av flygrörelserna, 1500 stycken.
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Karta över Önnarps skjutfältets bullerinfluensområde.

Nuvarande flygvägar för olika plantyper och gällande tillstånd.

Ställningstagandet i planen är att den 70 dBA
Lamaxkurva som genereras av Boeingplanen bör
ses som en  restriktion. Däremot anses inte
motsvarande kurva genererad av MD80-planet ha
samma planmässiga betydelse även om det bör
medföra en försiktighet i utbyggnad. Bullerproblemet
har, som framgår ovan, minskat generellt i omfattning

Industribuller
Kommunens större befintliga industrier bullrar mer i
kraft av de transporter de genererar än av till-
verkningsprocesser (se nedan).

Önnarps skjutfält
På åsen ovanför Förslöv ligger det militära Önnarps
skjutfält. Med avvecklingen av flygflottiljen i
Ängelholm har verksamheten minskat men skjutning
förekommer ännu både genom militär verksamhet
och hemvärnet. Kring skjutfältet avgränsas en zon
där buller kan vara störande för människor i
bostadsbebyggelse. Den anges med en beräknad
linje för 65 dBA och utgör gräns för försvarets
riksintresse. Skjutfältet och dess bullerzon ligger inte
i konflikt med planerad bostadsutbyggnad.

 över de områden i Båstads kommun som berörs
jämfört med när militärflyget fanns. De utbyggnads-
områden som är aktuella ligger visserligen inom MD
80 planets bullerkurva för70 dBA Lamax men planet
står för en mindre del av flygrörelserna och kan antas
försvinna ur trafik så småningom och ersättas med
mindre bullrande flygplanstyper.
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Bild över tysta områden.

Riktlinjer
• Riktvärdena enligt ovan skall i princip klaras i såväl gamla som nya bostadshus.
• Vissa avsteg från riktlinjer för buller utomhus kan vara motiverade i tätortsmiljöer där andra skäl

motiverar läge och placering av bostadsbebyggelse i bullerutsatta lägen (skäl är t.ex. kontinuitet
i befintlig och tillkommande bebyggelse, närhet till stationerna). Då skall inomhusvärdet klaras
och den ”tysta sidan” av bostadshuset skall ha bättre utomhusvärden än ekvivalentnivån av 55
dBA vid fasaden (i princip 45 dBA).

• Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller bör tillämpas vid etablering av bostäder
nära industrier och tvärtom.

• Ett flygbuller av 70 dBA max på uteplats kan accepteras så länge det är tidsmässigt begränsat
och inte inträffar annat än undantagsvis efter kl 22.00. Boeingplanens bullermatta skall ha större
betydelse som restriktion än MD80-planens.

Tysta miljöer
Det är angeläget att skapa och skydda tysta och
rofyllda miljöer för rekreation där en positiv ljudmiljö
från naturen kan upplevas. Kommunen har många
relativt tysta miljöer. Ur ett bullerperspektiv är det
särskilt angeläget att tätortsnära rekreationsområden
och större sammanhängande områden för längre
rekreationsvistelse blir så tysta som möjligt.
Hallandsåsens naturparti i öster, kustområdena och
Sinarpsdalen är områden som kan pekas ut särskilt
ur denna aspekt. För att områdena skall upplevas
som riktigt tysta bör buller från annat än naturljud
vara maximalt 35 dBA. På denna nivå täcker
emellertid ljud från framför allt flygtrafik men också
från bil och järnvägstrafik stora delar av kommunen.
Både Skäldervikens kuststräcka och Hallandsåsens
höjdparti berörs av flygbuller. När järnvägen
försvinner under mark blir förhållandena bättre. De

områden i kommunen som klarar sig från flygbuller
är halvöns norra och centrala delar. Här är alltså
tyst på tillräckligt avstånd från vägarna.

Riktlinjer
• I de viktigaste bullerfria rekreationsmiljöerna skall inte exploatering som påtagligt försämrar

bullermiljön ske.

Störande verksamheter (för-
oreningar, lukt etc.)

Industrier och andra verksamheter
Störningar kan förutom från buller vara i form av
rökutsläpp, lukt m.m. Verksamheter kan innebära
risker genom hantering av farliga ämnen. Utsläpp
och annan miljöpåverkan regleras av miljölagstiftning.
Den fysiska planeringens instrument för att reglera

störningar är framför allt med skyddsavstånd. I
Boverkets m.fl. allmänna råd ”Bättre plats för arbete”
finns riktvärden för skyddsavstånd mellan bostäder
och olika verksamheter som underlag för
platsspecifika analyser. Förhållanden på plats kan
sedan motivera både kortare och längre skydds-
avstånd eller krav på andra typer av skyddsåtgärder.

Kommunens befintliga större industrier är väl
miljöanpassade med inga eller begränsade och väl
kontrollerade utsläpp till luft, mark eller vatten.
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”Bättre plats för arbete” rekommenderar att Nolato
(plast, gummi) bör ha skyddsavstånd på 300-500
m och Lindab Ventilation och Profil
(verkstadsindustri) i Grevie respektive Förslöv bör
ha 400-500 m. För PEABs grustäkt i Förslöv som
dock är under avveckling gäller 500 m.  Industrierna
ligger relativt fritt och planens ambition är att säkra
skyddsområden i denna storleksordning vid dessa
industrier med angivande av ännu friare expansions-
riktningar. De ideala skyddsavstånden får samtidigt
vägas mot andra hänsyn. Terräng-förhållanden i
Grevie gör att det ur t.ex. bullersynpunkt bör vara
möjligt att bygga högre liggande bostäder något
närmre Lindab än 500 m.

En viktig ambition i planen är att markanvändning
vid bebyggelse skall vara kontinuerlig utan stora
oanvända impediment. En annan ambition är att
bebyggelsen skall innehålla en viss blandning av
verksamheter och boende. Bägge står i motsättning
till ett alltför enkelt användande av Boverkets ideala
skyddsavstånd. Planen föreslår att mindre störande
och mindre störningskänsliga verksamheter placeras
närmast de större industrierna som ett sätt att
åstadkomma kontinuitet och reducera avstånd där
det är betydelsefullt av stadsmiljöskäl. En ökad
integrering mellan verksamheter och bostäder är

samtidigt bara möjlig om de verksamheter som är
verkligt störande klart skiljs av. Planen anger
områden lämpliga för nyetablering av sådana
industrier. Vid tillämpning av de generella riktlinjer
som anges i ”Bättre plats för arbete” måste
bedömning relateras till den relativt lilla skalan på
anläggningar som finns i kommunen.

Sommarens turistarrangemang, konserter, nattöppna
restauranter och diskotek m.m. innebär tidvis
störningar genom buller, trafik, lukt från matlagning
etc. och kan utgöra begränsningar för nya bostäder
i sin närhet. Anläggningar som en scen i Norrvikens
trädgårdar, Hasses lada och scenen vid Äppel-
gårdens golfanläggning ligger bra till ur störnings-
synpunkt och bör bibehålla avstånd till nya bostäder.

Bensinstationer i kommunen ligger ibland i anslutning
till bostäder och medför risker och störningar vid
transporter och påfyllnad med tankbilar. Med den
glesa bostadsbebyggelsen är antalet störda få och
stationerna med sina kvällsöppna butiker kan sägas
stå också för ett positivt serviceinslag särskilt under
vinterhalvåret i de då glest befolkade orternas
gatumiljö.

Riktlinjer
• Mycket störande eller farliga verksamheter och sådana som alstrar mycket trafik skall inte

integreras med bostäder utan iaktta rekommenderade skyddsavstånd. Nya större bensinstationer
skall placeras med avstånd till bostäder.

• Icke störande verksamheter skall i görligaste mån integreras med bostäder. Kontinuitet i be-
byggelsen skall eftersträvas genom att t.ex. lämpliga ”buffertverksamheter” skyddar bostäder
från de störningar som finns.

Jordbruk och djurhållning
Störningar från djurhållning kan vara lukt, flugor och
buller. Gödsel kan läcka vätska till mark och
vattendrag. Djur, särskilt pälsdjur, bidrar till att
framkalla allergiska reaktioner. Hästallergener har
uppmärksammats alltmer under senare år med det
stigande intresset för att hålla hästgårdar.

Kommunen har ett antal aktiva jordbruk vars
intressen det är angeläget att värna (se kapitlen
Jordbruk samt Grönstruktur). Många tidigare
gårdar har samtidigt köpts upp för fritidsändamål
eller för annat boende. Ett mycket stort antal har

blivit hästgårdar, där många har hobbykaraktär.
Konflikter mellan aktiva jordbruk och översikts-
planens förslag till bostadsutbyggnad finns framför
allt i småsamhällen och byar i sydsidans jordbruks-
landskap. Konflikterna med den större tätorts-
utbyggnaden är av annan karaktär. Här kan
möjligheten att realisera en större markförsäljning
locka till att ge upp jordbruket. Konflikter mellan
utbyggnad med bostäder och hästhållning finns också
i anslutning till tätorterna.
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Sättet att hantera konflikter gentemot bostäder i
planeringen är också här genom att iaktta skydds-
avstånd. Särskilt hästarna är ett problem i detta
avseende. Där översiktsplanen föreslår nya
bebyggelseområden är det de som skall ha långsiktig
prioritet och nya hästgårdar som kan hindra detta
bör inte etableras.

Boverket anger 500 m som skyddsavstånd till
djurhållande gård. Planen använder riktvärdet i några
fall där det finns riktigt många djur, t.ex. när det gäller
att avgränsa möjligheter till bostadsbebyggelse i
Rammsjö. En strikt tillämpning av skyddsavståndet
innebär emellertid att vidare bostadsutveckling helt
skulle förhindras i flera av de mindre byar och
samhällen som gårdarna är en del av. Det skulle gå
emot planens målsättningar i många andra
avseenden, inte minst socialt. Planen utgår ifrån att
det eventuella intresset av att bosätta sig i dessa
samhällen är förknippat med att de är en del av en
aktiv jordbruksbygd och att nya boende är vana
vid eller är beredda att acceptera vissa olägenheter
från jordbruket.

Riktlinjer
• Avstånd mellan bostadsbebyggelse, skolor, barnstugor o.dyl. och stall/djurhållning skall beaktas ur

allergisynpunkt. Avståndsriktlinjer enligt ovan gäller i princip men avstånd får bedömas efter
omständigheter i varje enskilt fall.

• I tätorter skall förhållandet regleras vid detaljplanläggning.
• I småorter på landsbygden skall större tolerans i skyddsavstånd tillämpas än i tätorter.

• Stora anläggningar (30-100 hästar) skall generera
motsvarande avstånd på 200 m och 100-200
m.

• Medelstora anläggningar (10-30 hästar) skall ge
avstånden 100-200 m och 50-100 m.

• För små anläggningar med 1-10 hästar skall det
vara kommunens egna sak att bedöma lämpliga
respektavstånd. Ett minsta skyddsavstånd på 100
m från stall och gödsel och 50 m från där hästarna
vistas är lämpligt, särskilt i anslutning till skolor,
daghem o.dyl.

Andra riktlinjer som har med jordbruket att göra
och som bör tillämpas är:

• 100 m mellan område där gödsel sprids och
bostadsområde.

• 50 m mellan enskild brunn och gödslad eller
kemiskt bekämpad odlad mark.

Översiktsplanen redovisar en del avväganden där
önskad bostads- och bebyggelseutveckling
kolliderar med jordbruk och hästhållning (se
respektive delområde) men lämnar i huvudsak
fortsatt reglering till den följande detaljplanenivån.

Länsstyrelsen i Skåne län ger avståndsriktlinjer kring
hästhållning som kommunen anser är rimliga:

• Riktigt stora anläggningar (över 100 hästar) skall
ha ett avstånd på 200-500 m till stall och
gödselhantering och 200 till hagen där hästarna
vistas.

Transport av farligt gods
Farligt gods transporteras både på väg och järnväg.
För kommunen är det angeläget att farligt gods inte
transporteras genom Båstad tätort och på vägen över
åsen mellan Förslöv/Grevie och Båstad. ”Italienska
vägen” är också olämplig som transportväg. Primära
transportvägar för farligt gods framgår av bild. Det
innebär att farligt gods som skall

västerut på halvön måste ta väg 105 från E6.
Kommunens viktigaste vattentäkt ligger också längs
väg 115 och kräver säkerhetsåtgärder.Kommunen
har inte mycket transporter av farligt gods utöver
det som går på E6 eller järnvägen. De som finns
innebär heller inte några extrema risker. Befintliga
större industrier medför inget speciellt i detta
avseende.De farligaste transporterna är tankbilar för
bensin, diesel och gasol mot industrier,  bensin-
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stationer och trädgårdsanläggningar (gasol för
uppvärmning av växthus).

Riskavståndet kring vägar för farligt gods anges ofta
till 100 m. Det är det avstånd där risken för effekter
på människor bedöms litet vid en eventuell olycka.
På den del av väg 115 som går genom befintlig och
kommande bebyggelse inom Båstad är en tillämpning
av ett sådant skyddsavstånd oförenligt med
skapandet av en god stadsmiljö och planen tillämpar
det inte.

Planens föreslagna nya större verksamhetsområden
är lokaliserade så att de kan nås från de primära
transportvägarna utan att transporter passerar nära
bostadsbebyggelse, skolor o.dyl.

Riktlinjer
• Nya verksamheter som beror av farliga kemikalier skall lokaliseras där de enkelt nås från primära

transportleder för farligt gods, dock skall väg 115 förbi vattentäkten inte behöva användas.
• Längs gator som upplåtes för transport av farligt gods skall bebyggelsens skyddsbehov

uppmärksammas. Åtgärder i ventilationsanläggningar kan t.ex. behövas, liksom god brandklass
på fasad.

Karta över transportvägar med farligt gods.

En begränsad omfattning av transporter med farligt
gods och låg fart gör risken för en olycka liten.
Skydd får skapas genom åtgärder i bebyggelsen.
(se även riktlinjer nedan).

Byggnadsfritt avstånd
Vägar av olika dignitet skall ha ett byggnadsfritt
avstånd motiverat av sikt längs vägen och risker vid
avkörning. Avståndet bestämt i väglagen är generellt
12 meter från vägområdet men har utmed de flesta
större vägar utökats till 30 eller 50 meter i länet
beroende på vägens hastighetskategori. Läns-
styrelsen måste godkänna eventuella placeringar
närmre vägen. För kommunens vägar innebär det
att 50 m gäller längs E6, 30 m längs vägarna 105
och 115 där de tillåter 70km/h utanför samhällen,
och 12 m i vägnätet i övrigt på det allmänna vägnätet.
Planens förslag att utveckla väg 1708/1700 mellan
Förslöv och Torekov till huvudförbindelse mellan

dessa orter innebär att ett avståndet 30m bör
tillämpas vid tillkommande bebyggelse utanför
samhällen också här. Om en anläggning av något
starkt skäl placeras inom den byggnadsfria zonen
längs vägen bör det ändå finnas en minsta
säkerhetszon som varierar med tillåten hastighet från
3 m vid 50 km/h via 7 och 9 m vid 70 och 90 km/h
till 11 m vid 110 km/h. Inom zonen får t.ex. inte
finnas oeftergivliga föremål för att minska skaderisker
vid avkörningsolyckor. I detaljplanelagda områden
prövas avstånd i detaljplan.

Riktlinjer
• Byggnadsfria avstånd och/eller säkerhetszon enligt ovan skall gälla om inte annat prövas

lämpligt i detaljplan.



116Del II
Antagandehandling

Markpåverkan

Tippområden, m.m.
Kommunen har idag en aktiv sophanteringsstation i
Svenstad som har existerat sedan 1969.
Ursprungligen var här både en deponi och en
förbränningsanläggning. Förbränning upphörde
1980. Deponin har grävts ut och efter sortering
fraktats till NSR:s anläggning i Helsingborg. Idag är
stationen en mottagnings- och sorteringsanläggning
innan vidare transport till en större avfallsanläggning
utanför Helsingborg sker (se vidare kapitel Teknisk
försörjning).

Svenstadsanläggningen kan trots detta ge upphov
till en viss lukt och tillsammans med störningar från
transporter hit gör det att den bör ha ett skydds-
avstånd på 300-500 m från bostäder, beroende på
topografi, vindriktning etc.

En inventering av tidigare avfallsupplag gjordes
1984. Tipparna hade med Svenstad som undantag
upphört att användas. Den sista stängdes vid mitten
av 1970-talet och några hade bebyggts redan när
inventeringen gjordes. De flesta tipparna hade varit
till för hushålls- och trädgårdsavfall men också för
en del industriavfall (t.ex. gummi). Endast en tipp
vid Grevie var känd för att ha tagit emot miljöfarligt
avfall i större omfattning.

Kartbilden redovisar kommunens sopanläggning i
Svenstad, kända nerlagda tippområden och andra
platser där marken kan vara förorenad. Skjutfält
markeras eftersom marken här kan innehålla bly.
Fler områden kan finnas och inför eventuell
exploatering bör risken att marken är förorenad
beaktas och noggrannare undersökningar göras. I
samband med detaljplanläggning i Torekov har en
tidigare tipp konstateras ha olämpligt innehåll som
måste grävas ut och forslas bort innan exploatering.

Planen föreslår ett större antal bostäder på mark
där en tidigare soptipp fanns i södra Båstad. Tippen
var aktiv mellan 1955-68 och användes till hushålls-
och trädgårdsavfall. Inget miljöfarligt avfall skall ha
tippats här. Vidare undersökningar krävs för att
bekräfta att en utbyggnad är lämplig.

I Grevie föreslår planen att det nämnda tidigare
tippområdet vid järnvägen ovanför Lindab, används
till idrottsområde (marken är plan och därför lämplig
för bollspel).

Miljö- och hälsoskydds-nämnden konstaterade som
slutsats av inventeringen att Grevietippen motiverade
kontinuerlig kontroll av vattenkvaliteten i berörd
vattentäkt och att en då ännu öppen tipp skulle
täckas men att andra tippar inte behövde någon
åtgärd.
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Radon
Det finns ingen mer omfattande undersökning över
radonrisk i kommunen. I berggrund och grundvatten
bedöms generellt sett låg radonrisk föreligga medan
det i mark föreligger låg eller normal risknivå. Hög
grad av markradon har emellertid konstaterats på

Riktlinjer
• Skyddsavstånd runt anläggningen i Svenstad skall vara minst 300 m till bostäder.
• Vid detaljplaneläggning ska markradon undersökas.
• Vid exploatering av mark med radon ska hus uppföras i radonskyddat respektive radonsäkert

uppförande beroende på klassificering.

Tekniska försörjningssystem
och skyddsbehov

Vattentäkter
Kommunen får sin vattenförsörjning från ett stort
antal vattentäkter. Ursprungligen har de varit en av
förutsättningarna för att bebyggelse och tätorter
uppstått och vuxit. Varje tätort hade i princip sin
egen vattentäkt. Efterhand har vattendistributions-
nätet  till delar knutits ihop över kommunen och alla
täkter är inte lika betydelsefulla.

Täkterna innebär i olika grad begränsningar för
bebyggelse, jordbruksdrift, transporter m.m..
Begränsningsregler är knutna till skyddsområde
indelat i olika zoner med en gradering av skyddet;
vattentäktzon, primär (inre) skyddszon, sekundär
(yttre) skyddszon.

några platser bl.a. i ett exploateringsområde i norra
Grevie (Böskeområdet) och innebär att husen här
måste byggas i radonsäkert utförande. Under-
sökningar av markradon bör ske i samband med
planläggning av nya områden där ingen tidigare
kunskap om marken finns.

Skyddsområdena innebär tillståndsplikt för allt som
har med exploatering av marken att göra men endast
sällan absoluta hinder för bebyggelseutveckling.
Flera orter har också vuxit ut över skyddsområdena.
Reglerna skall skydda grundvattnet från föroreningar.

Några täkter och skyddsområden innebär starkare
hinder mot exploatering än andra. För den viktigaste
vattentäkten vid väg 115 mellan Båstad och Östra
Karup får ingen ny bebyggelse tillkomma inom den
primära skyddszonen. Inom den yttre skyddszonen
kan bebyggelse tillkomma med iakttagande av
erforderliga skyddsföreskrifter.

Exempel på riktlinjer (med avseende på nybebyggelse)
• Bostäder och andra byggnader får inte ha oljetankar under mark inom den sekundära skyddszonen

(hantering av petroleumprodukter inom den primära skyddszonen får endast förekomma för
fastighetens försörjning).

• Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten är förbjudna inom sekundär skyddszon (avlopp måste
alltså vara anslutet till kommunens avloppsnät).

• Konstruktion av anläggningar som utvinner eller lagrar värme/kyla i berggrund och andra typer av
borrningar som kan påverka vattnet och anläggningar för jordvärmeär förbjudna  är förbjudna inom
primär skyddszon. De sista är tillståndspliktiga inom sekundär skyddszon.
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Den fördjupade översiktsplanen för Torekov anger
ett skyddsavstånd för reningsverket på 200 m inom
vilket det inte skall byggas nya bostäder. (planen
föreslår dock ingen ny bebyggelse på 330 meters
avstånd från reningsverket)

Om ett lokalt biogasverk anordnas (se kapitel
Teknisk försörjning) så skall det kunna ta emot
slam från reningsverket och behöver alltså
skyddsavstånd i samma storleksordning. (Se även
kapitel Teknisk försörjning där systemen redovisas
ur kapacitetssynpunkt.)

Riktlinje
• Skyddsavstånd runt reningsverk ska vara c:a 200 m

Elektromagnetiska  fält från kraftledningar
m.m.
Runt kraftledningar bildas elektriska och magnetiska
fält som befaras ha hälsovådliga effekter. Problemen
anses vara mindre när ledningar är nedgrävda än
där de går i luften. Rekommenderade skyddsavstånd

 relateras till spänningsnivåer så att storkraftnätets
400 kV ledning bör ha 100 m skyddsavstånd till
bostäder medan lokalnätet med upp till 20 kV bör
ha 15 m.

Reningsverk för avloppsvatten och
lokala biogasverk
Reningsverken har en negativ miljöpåverkan dels
genom att avloppsvattnet även efter rening innehåller
en viss mängd näringsämnen och syreförbrukande
material som påverkar havet och dels genom den
lukt de sprider. Ett nytt system för slamavvattning
installerades i verket i Torekov år 2002 och innebar
minskad luktpåverkan både från verket och vid
slammets transporter vidare till NSR:s anläggning i
Helsingborg där slammet komposteras.
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Endast det regionala nätets ledningar in i kommunen
från sydost till fördelningscentralen i Grevie på 50
och 130 kV innebär mer betydelsefulla
begränsningar för bebyggelse med skyddsavstånd
på 15-30 m. Lokalnätet är i allt större utsträckning
nergrävt och där det inte är det kan det göras.

I samband med utbyggnad av mobilnätet med
basstationer nära bebyggelse har oron för
hälsorisker ökat. Statens strålskyddsinstitut, SSI,
hävdar att riskerna är mycket små.  Utbyggnad av
basstationer för tredje generationens

mobiltelefoni, 3G, som kräver tätare master än
tidigare GSM-master har aktualiserat frågan.
Kommunen har antagit en policy som dels säger att
placering skall ta hänsyn till viktiga landskaps-, natur-
och kulturmiljövärden och dels säger att master/torn
bör undvikas inom tätorter, samlad bebyggelse eller
områden som är under planläggning för bostäder.
Alla basstationer och antenner skall registreras hos
Båstads kommuns miljöavdelning som miljö-
skyddsobjekt med krav på mätningar som redovisar
strålning gentemot SSI:s gränsvärden.

Riktlinjer
• Bostäder eller andra byggnader där människor vistas stadigvarande skall hålla lämpliga

skyddsavstånd till kraftledningar.
• Försiktighetsprincipen skall tillämpas vid lokalisering av TV-sändare och basstationer för

mobiltelefoni så att så få som möjligt exponeras för utstrålning.
• Master/torn bör undvikas inom tätorter, samlad bebyggelse eller områden som är under planläggning

för bostäder.
• Master skall samlokaliseras och samanvändas så att antalet hålls nere.
• Master skall undvikas inom visuellt känsliga områden som naturreservat, områden utpekade som

natur- och kulturhistoriskt värdefulla och i öppna opåverkade landskapsområden. Också i områden
som gränsar till dessa skall stor hänsyn tagas till eventuella anläggningars visuella påverkan.

Gas
En huvudgasledning Göteborg – Malmö med högt
tryck går öster om motorvägen och påverkar genom
sitt skyddsområde planens föreslagna exploatering
med ett verksamhetsområde vid Östra Karup.
Skyddsområdet är motiverat av de risker gas-
ledningen kan innebära och av att den skall vara
åtkomlig. Risker och avstånd bestäms av ledningens
godstjocklek och avstånd mellan linjeventilstationer
m.m. Det beror också på exploatering i ledningens
närhet.

(Gasledningens tekniska utformning är knuten till en
klassificering av den bebyggelse den går igenom/
förbi i ett område som sträcker sig 200 meter på
varje sida.) Enstaka lokaler för verksamheter kan
ligga 25 m från ledning och linjeventilstation. Om
verksamheten innebär brand- eller explosionsfara
måste avståndet vara 50 m. De mer exakta skydds-
föreskrifterna skall utredas vid detaljplanering. Det
lokala försörjningsnätet för gas med lägre tryck
innebär inga särskilda skyddsrestriktioner.

Riktlinjer
• Skyddsavstånd enligt ovan (begränsas som följer av zonklass, absolut byggnadsavstånd 25-50 m)

tillämpas längs gasledningen.
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Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel som regleras
av 5 kap MB och är ett medel för att de svenska
miljömålen ska kunna uppnås. Miljökvalitetsnormer
anger värden för hur mycket föroreningar som får
finnas i luft och vatten utan att människor, djur och
natur tar skada. Idag finns tre förordningar om miljö-
kvalitetsnormer för utomhusluft, fisk- och mussel-
vatten samt omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormer
och tidpunkter när de skall vara uppfyllda bestäms
för alltfler ämnen efterhand. Att uppfylla normerna
är ett ansvar för det kommunala miljöarbetet. Över-
siktsplanen skall enligt instruktionerna i PBL  visa
hur planen påverkar normerna. I normen för
omgivningsbuller ställs krav på större kommuner och
trafikverken att kartlägga bullernivåer. Dessa krav
åligger inte  Båstads kommun, men berör indirekt
kommunen.

Denna översiktsplan koncentreras på att vara en
markanvändningsplan. En del miljöfrågor har ett
tydligt samband med markanvändning och behandlas
i viss mån genom hela plandokumentet. Andra
miljöfrågor har inte något enkelt samband med den
fysiska planeringen och att lösa miljöproblemen i
kommunen kräver insatser långt utöver denna.
Översiktsplanen är inte någon plan för kommunens
miljömålsarbete. En sådan måste ha egen karaktär
och behöver utvecklas i ett separat dokument.  Detta
kapitel ger endast en kommentar hur översiktsplanen
förhåller sig till de miljökvalitetsnormer som finnsoch
är under utveckling.Båstads kommun är som
påpekas på fler platser i plandokumentet en liten
kommun vid sidan av storstadsområden längs
västkusten i söder och i norr. Miljöproblemen i
kommunen är jämförelsevis små. De har ibland
komplexa ursprung och den inverkan som åtgärder
inom kommunen kan ha på dom är begränsad.
Trafiken på E6 genom kommunen orsakar till
exempel sannolikt större utsläpp av partiklar i luften
än all trafik inom kommunen i övrigt och kommunens
industrier tillsammans. Kvaliteten på havsvattnet i
kommunen beror på vad som rinner ut i det från de
större vattendragen, Rönne å och Lagan, utanför
kommungränsen som mynnar i Skälderviken och
Laholmsbukten  och inte bara på Bjärehalvöns
bäckar inklusive Stensån. För de kustnära
havsmiljöerna är det dock mer väsentligt att de
mindre bäckarnas vattenkvalitet är god för att minska

Luft

Miljökvalitetsnormerna för luft anger de nivåer av
föroreningar som människor kan utsättas för utan
betydande olägenhet för hälsan. Det finns normer
för sex typer av ämnen i luften; kvävedioxid/
kväveoxider, partiklar, bensen, svaveldioxid, bly och
kolmonoxid. Ozon i luften har implementerats som
en miljökvalitetsnorm som skall eftersträvas.
Arsenik, kadmium, nickel och kvicksilver omfattas
av ett beslut från 2004 och kommer att införas i
svensk lagstiftning.

Föroreningarna beror framför allt av trafiken men
också av energiförsörjning/användning samt utsläpp
från industrier.

Eftersom det idag inte finns egna mätningar som
säkert beskriver tillståndet i kommunen, har vissa
antaganden gjorts angående miljökvalitetsnormerna.
Halterna av svaveldioxid och bly minskar generellt
p.g.a. bättre avgasrening för bilar och gränsvärdena
underskrids med god marginal i kommunen. Partiklar
är förmodligen inte heller något problem. De härrör
i huvudsak från tung trafik och särskilt från
dieselfordon.Det kan finnas relativt höga halter över

övergödningen.Laholmsbukten och Skälderviken är
nationella och regionala angelägenheter medan de
kustnära vattenområdena framför allt är en
kommunal fråga.

E6 och Östra Karup, då flera lastbilar samtidigt tar
sig uppför Hallandsåsens norrsluttning på låg växel.
Motortekniken utvecklas även vad det gäller
partikelutsläpp och ett eventuellt problem torde
minska framöver. Partiklar kommer också från t.ex.
vedeldning som är vanlig i kommunen med de många
fritidshusen.

Kvävedioxidhalten kan vara problematisk under
perioderna av mycket trafik på Köpmansgatans mest
belastade parti och på E6. Återigen är transporter
och särskilt tung trafik inklusive busstrafik den största
föroreningskällan. Färjetrafik är generellt en annan
källa men effekten av kommunens enda färjelinjen
till Hallands Väderö är begränsad.Förhållandena
beträffande bensen och kolmonoxid följer de för
kvävedioxid. Bensenföroreningar följer av bensin-
förbrukning.
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Riktlinjer
• Skapa trafikmönster där den kollektiva trafiken gynnas och biltrafiken reduceras (samband

kollektivtrafik och bebyggelse, gång och cykelstråk m.m.).
• Beakta de mest trafikerade gaturummen (plantering av träd, effekter på närliggande bebyggelse).
• Övergång till miljövänliga fordon.
• Reglera och miljöanpassa vedeldning.
• Information till allmänhet.
• Utbyggnad av miljövänlig energiförsörjning och distribution.

Planen har samband med normerna genom att den
bebyggelse och trafik- och vägstruktur den föreslår
kan resultera i ett större eller mindre trafikarbete.
Bebyggelseutvecklingen planeras stödja ökad
kollektivtrafik.

Vatten

Idag gäller normen för fisk- och musselvatten. Dessa
vatten ska skyddas mot föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa populationer minskar i antal
eller helt försvinner. Syftet med fiskvattendirektivet
är därför att skydda eller förbättra kvaliteten på
sötvatten så att fiskbestånden upprätthålls. I Båstads
kommun omfattas Stensån av förordningen om
miljökvalitetsnormer. Skaldjursvattendirektivet är
inte aktuellt i Båstads kommun.

Det pågår en utveckling av miljökvalitetsnormerna
för att dessa ska omfatta fler vatten, t.ex.
grundvatten, än endast fisk- och musselvatten. De
förslag som finns nämns nedan och kan ge en mer
övergripande bild av vattenmiljökvaliteten för alla
sjöar och vattendrag än det nuvarande direktivet.

Utsläppen i luften påverkar mark och vatten främst
genom att svavel- och kväveoxider ger skador på
naturmiljön genom försurning och kvävegödning.
Kvävedioxider och kolväten orsakar under inverkan
av solljus marknära ozon som ger skador på
vegetationen. Förslag till miljökvalitetsnorm finns för
nitrat i grundvattnet. Det kan följa av hantering och
användande av gödning i jordbruket och av utsläpp
i enskilda avlopp.

Kommunens sjöar, vattensamlingar och vattendrag
är försurade genom långvarig tidigare inverkan från
föroreningar. Det tar lång tid att förbättra och graden
av försurning minskar endast sakta trots att utsläppen
av försurande ämnen minskar. Grundvatten och
vattendrag har påverkats av tunnelbygget men

situationen förefaller nu vara under kontroll.
Kommunen har relativt många enskilda avlopps-
anläggningar som kan vara källor till föroreningar.

Vattenprover togs i kommunens bäckar i större
omfattning 1979 och 1991. Provtagningspunkterna
var dock ej alltid desamma vid de två tillfällena.
Prover togs på kväve, fosfor- och bakteriehalt som
är relaterat till övergödning och försurning. Under
perioden byggdes Torekovs avloppsreningsverk ut
och stora förbättringar i t.ex. Möllebäcken och
Vadebäcken berodde på att Förslöv och Grevie
kopplats till reningsverket. Generellt sett hade såväl
kväve- som fosforhalt minskat över perioden. Några
bäckar framför allt på kommunens norrsida
påverkade av odlad mark i sin närhet, visade
oförändrade eller t.o.m. försämrade värden. Det
sista gällde t.ex. Myltebäcken, Hallavarabäcken
(kväve) och Svenstadsbäcken (fosfor). Läckaget av
närsalter från intesivodlade jordbruksmarker är ett
problem och leder till stora belastningar på de
kustnära havsmiljöerna. Detta har i viss mån börjats
undersökas  men vidare underlagsmaterial är
nödvändiga för att kunna åtgärda problemen.

Sedan 1991 har föroreningar från trafik och industri-
utsläpp fortsatt att minska generellt i samhället
genom bättre rening vid källan och förmodligen är
halten av kväve i vattendragen ännu mindre idag.
Naturens förmåga att motverka försurning beror av
kvaliteter i grön- och vattenstrukturen.
Planen har samband med normerna genom att den
kan ange mer eller mindre ytor och stråk för grön-
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Riktlinjer
• Anvisa plats och lägen för återskapande/nyskapande av våtmarker och slingrande bäckförlopp (som

ökar naturens egen förmåga att motverka försurning).
• Ange skyddszoner kring vattendrag.
• Anvisa principiella (grön)stråk och områden där det kan skapas plats för lokal dagvattenhantering.
• Åtgärda brister i enskilda avlopp och gödselhantering.
• Kalka försurade vattendrag och marker.
• Säkerställa god reningsgrad i reningsverken.
• Undvika utsläpp i avloppsnätet som stör processer i reningsverket (krav på industrier).

och ytvattenstrukturen och ge anvisningar för hur
grönstrukturen skall utvecklas i vidare detaljplane-
arbete. Planen bevarar de större grönområden som
finns i kommunen och föreslår utveckling av
sambanden mellan dessa. Den anger förbättringar i
ytvattenstrukturen (bäckförlopp, våtmark, plats för
lokal dagvattenhantering). (se plandokumentet i
övrigt särskilt kapitel Grönstruktur)



GRÖNSTRUKTUR
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GRÖNSTRUKTUR

Med grönstruktur avses det nätverk av gröna ytor
och stråk som finns i staden och på landsbygden.
Träd och buskar, våtmarker och vattendrag,
stengärdsgårdar och vägkanter, allt levande bygger
upp en struktur. Grönstrukturen är lika viktig som
infrastrukturen i planeringssammanhang. Den ger
förutsättningar för växter och djur att fortleva i staden
och i det omgivande landskapet. För att den bio-
logiska mångfalden skall fungera och bestå måste
djur och växter  kunna förflytta sig och spridas mellan
väl fungerande kärnområden eller biotoper. Djur är
beroende av olika miljöer för vila, näringssök och
reproduktion men även växterna behöver spridnings-
möjligheter för att inte växtsamhället skall utarmas.
Barriärer som vägar, åkrar och ibland även
bebyggelse utgör hinder för en fungerande grön-
struktur.

Grönstrukturen kan också sägas beskriva
landskapets uppbyggnad och landskapets koppling
till tätorten. I Båstads kommun är det just närheten
och kontakten med det speciella landskapet som är
ett av de största skälen till att människor vill bosätta
sig eller rekreera sig i kommunen. Den stora skalan
med åsen och havet är tydlig. Bjärehalvön syns på
långt håll och var man än befinner sig på halvön är
det inte långt till en plats med utsikt över havet. Den
lilla skalan har också stor betydelse. Trots de många
och långa utblickarna är landskapet småskaligt. Det
finns gott om  vegetation i ägogränser, kring gårdar
och byar och i anslutning till magrare marker där
berget på många ställen går i dagen. Bebyggelsen
ligger spridd längs ett småskaligt vägnät.

Den stora mängden fornminnen där bronsålders-
gravarna är mest iögonfallande understryker
landskapets ålderdomliga karaktär. Det är ett
kulturlandskap med stora naturvärden.

Grönstrukturen påverkar stads- och landskapsbild
och den ger förutsättningar för rekreation och
friluftsliv. Innehållet varierar från alléer längs stadens
gator  via parker, trädgårdar och gångstråk ut i
naturen där bäckar, skogar eller vägrenar tar vid.
Grönstrukturen utvecklas oberoende av vem som
äger marken men om den ska fungera som rörelse-
stråk för människor måste den vara allmänt

tillgänglig. Kontakten mellan stad och landsbygd har
stor betydelse eftersom avståndet från bostaden till
rekreationsområden är avgörande för hur mycket
vi rör oss ute i skog och mark. Det vanliga bruknings-
landskapet har ett stort värde för landskapsbilden,
rekreation och för upplevelsen av kulturlandskapet
och de naturvärden som finns.

I tätorterna kan kommunen med översikts- och
detaljplaner som instrument påverka utbyggnaden
av parker, naturområden, gator och torg i första
hand. Trädgårdar, kyrkogårdar, dagvattenhantering
mm ingår också i grönstrukturen.

Sambandet mellan stad och land är viktig och kan
förbättras på många ställen liksom gestaltningen av
de offentliga rummen. En trygg och trivsam utemiljö
har stor betydelse för upplevelsen av orten och ingår
i satsningen på att göra Båstads kommun mer
attraktiv som bostads- och turistkommun.

Natur

Det småskaliga och omväxlande landskap som
dominerar i kommunen har en väl utvecklad
grönstruktur. Läplanteringar och alléer, vägrenar och
dikeskanter, stengärdsgårdar, våtmarker och
vattendrag, träd- och buskmiljöer har stor betydelse
för den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald
står för genetisk variation, antalet arter som finns
och variation mellan olika biotoper. Det kan
beskrivas som antalet individer och arter av växter
och djur som har förutsättningar att leva inom ett
område.

Den biologiska mångfalden är som störst i
övergångszoner, till exempel mellan torrt och fuktigt
eller mellan öppen mark och skog. I en brynzon eller
i en flerskiktad skog finns lavar och mossor, låg-
växande markvegetation, högre örter, buskar och
träd. Denna mångfald av växter utgör livsmiljö för
en mängd fåglar, däggdjur, insekter, kräldjur och
mikroorganismer.

Åkerholmar, trädrader, bryn och lövskog till-
sammans med ängs- och hagmarker har stora
naturvärden och innehåller arter som hör hemma i
det odlingslandskap som sedan århundraden präglar
Bjärehalvön. Åkrar, granplanteringar och liknande
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områden med en eller få arter innehåller inte samma
värden.

Mycket gamla träd har högt värde oavsett var de
växer. Det finns en mängd organismgrupper som är
beroende av den miljö som ett gammalt träd
erbjuder. Många insekter, lavar och mossor, fåglar
och däggdjur kräver gamla träd för att överleva. Ett
riktigt gammalt träds egenskaper för biologisk
mångfald kan inte återskapas av ett nytt träd. Det
krävs en långsiktig kontinuitet i skogliga miljöer med
olika ålder på träden för att gamla träd som faller
hela tiden ska ersättas av något yngre men ändå
gamla träd. Samma förutsättningar gäller för
trädmiljöer med lång kontinuitet i staden (parker,
kyrkogårdar och alléer).

I ängs- och hagmarker som hävdats genom bete
och slåtter under flera generationer har en mycket
speciell näringsfattig miljö utvecklats med växter
anpassade till dessa svåra konkurrensförhållande. I
dessa miljöer kan det finnas uppemot hundra olika
arter inom en kvadratmeter, många arter är helt
beroende av dessa miljöer. Den stora mängd arter
och den genbank som dessa miljöer hyser är därför

mycket värdefulla att bevara, dels för kommande
generationer men framförallt för att den genetiska
variationen inte skall utarmas. Åkrar och de
betesmarker som bryts, sås och gödslas har inte
samma mångfald, som mest finns här 10-20 olika
växtarter inom en kvadratmeter. I det intensivt
odlade landskapet är kantzoner längs stengärden,
diken och vägar m.m. som inte är besprutade eller
gödslade därför av stor betydelse för mångfalden.
De fungerar som spridningskorridorer för växter
som kräver näringsfattiga miljöer och som inte kan
hävda sig i näringsrika miljöer.

Under det senaste århundradet har jordbrukets och
skogsbrukets omfattande rationaliseringar inneburit
att många arter har svårt att klara sig kvar.
Rationaliseringarna har bland annat inneburit att ägor
slagits samman till större brukningsenheter, sten-
gärdsgårdar och stenrösen försvunnit, våtmarker
och vattendrag har täckdikats och rätats ut. Åtgärder
som var för sig och tillsammans bidragit till att den
biologiska mångfalden i dessa miljöer minskat. Den
senaste utvecklingen inom jordbruket med djur-
hållning i allt större enheter med effektivare
produktion av kött och mjölk drabbar skötseln av
de artrika miljöerna. Produktionen av kött och mjölk
på små gårdar med näringsfattiga marker är inte
lönsam och därmed upphör betet. Förbuskning och
färre arter av växter och djur blir följden av minskad
betesdrift på dessa marker.

Inom kommunen finns många utrotningshotade, så
kallade rödlistade, arter. Dessa arter och de
livsmiljöer de lever i kräver extra skydd och skötsel.
För kommunen innebär det bl.a. att befintliga
våtmarker behöver bevaras och nya skapas samt
att hävd av ängs- och hagmarker finnas kvar. De
kärnområden som är aktuella i detta sammanhang
omfattas huvudsakligen av skydd enligt Miljöbalken
och/eller ingår i kommunens naturvårdsprogram men
arbetet med att knyta samman dessa värdekärnor
till en sammhållen grönstruktur måste utvecklas.

Kartan  visar viktiga kärnområden med skyddsvärd
natur. Stommen utgörs av Hallandsåsens norr-
sluttning, Englandsdal, Hovs hallar, Hallandsåsesns
höjdplatå, Bjärekusten, Sinarpsdalen och Grevie-
backar. Det absolut mest värdefulla naturområdet
inom kommunen är dock utan tvekan Hallands
Väderö.Gamla träd är essentiella för den biologiska mångfalden

och viktiga livsmljöer för bl.a. larver, insekter och mossor.
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Biologisk mångfald finns även inne i tätorterna såsom
parkmiljöer, alléer och kyrkogårdar men  största
delen av bebyggelsen i kommunen består av
friliggande hus där de tillhörande trädgårdarna tillför
biologiska värden.

Natur- och kulturvärden sammanfaller ofta, t.ex. är
ägo- och sockengränser ofta synliga som sten-
gärden, fägator, kyrkvägar m.m. och bildar stommen
i odlingslandskapets grönstruktur. Många artrika
miljöer är direkt beroende och präglade av  kultur-
miljöer.

Det pågår sedan mitten på 1990-talet landskaps-
vårdande projekt där man med hjälp av bidrag, från
bland annat EU, kan bibehålla betesdrift och andra
skötseltraditioner i skyddsvärda naturområden som
annars kommer att växa igen om hävden upphör.
Det ger också markägare möjlighet att hålla ett antal
betesdjur för att vårda egna eller andras marker samt
bibehålla traditionen med djurdrift inom lantbruks-
företagen. Nationella ersättningar utgår även för
arbetet med äldre husdjursraser, äldre nöt-, får-,
svin-, häst- och getraser som är präglade på
näringsfattiga marker och därför utmärkta att bedriva
vård av skyddsvärda ängs- och betesmarker med.

Det småskaliga landskapet har en relativt god
grönstruktur. Behovet av att binda samman
områdena är störst utifrån kommuninvånarnas
perspektiv där vi vill kunna röra oss ute i naturen

Grönstrukturen idag

Stommen i kommunens grönstruktur sammanfaller
med befintliga reservat, Natura 2000-områden,
regionala intresseområden i ”Från Bjäre till
Österlen” och lokala naturvårdsintressen som finns
redovisade i kommunens naturvårds-program.
Bjärehalvön är ett småskaligt landskap där
stengärden, bäckar och vegetation längs vägar och
ägogränser binder samman de viktiga kärnområdena
för biologisk mångfald. Kommunens mål är att denna
landskapstyp ska fortsätta brukas och vårdas på
ett sådant sätt att värdena består. Genom att skapa
skyddszoner så kallade beträdor längs bäckarna
samt i övrigt binda samman de kärnområden av
skyddsvärd natur som finns med vägrenar, alléer,
vegetation i ägogränser m.m. kan nätet av grön
infrastruktur förfinas.

Karta över viktiga gröna områden i komunen.
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(se nedan). Ambitionen att bevara och utveckla
grönstrukturen i den lilla skalan är trots detta viktig.
Varje möjlighet att binda samman små grönområden
ska tas tillvara.

det som geografiskt binder samman biotoper eller
kärnområden till en större fungerande grönstruktur.

Utdikning och uträtade vattendrag har resulterat i
att vattnet når havet betydligt snabbare än förr. Detta
skapar problem med närsaltstransporter till kustnära
hav och ger övergödningsproblem då dagens
vattensystem inte får den tid att göra sig av med
närsalter som tidigare system tillät. Våtmarker,
översilningsängar, märgelhål och meandrande
vattendrag gav närsalterna den tid som krävdes för
att de skulle hinna bindas till växtlighet eller återgå
till atmosfären.

Det finns goda förutsättningar att öppna kulverterade
diken och återskapa våtmarker och meandrande
vattendrag. Åtgärder som förbättrar både grön-
strukturen, tillgängligheten till vatten och
vattenkvaliteten.

Under tidsepoken när vattenkvarnar var vanliga
skapades många hinder för vandrande fisk. Många
kvarndammar finns kvar på Bjärehalvön. De flesta
är inte i drift längre utan problemen med stängda
fiskvägar kan i de flesta fall åtgärdas med enkla
medel.

Förslag till åtgärder
• Bind samman gröna kärnområden genom att anlägga beträdor eller liknade stråk.
• Återskapa våtmarker.
• Lyft kulverterade vattendrag till ytan.
• Återskapa meandrande vattendrag.
• Undanröj vandringshinder för fisk.

Vatten

Landskapet som vi känner idag innehöll förr betydligt
mer ytligt vatten. Under 1800- och 1900-talen
torrlades och dikades i mycket stor omfattning
våtmarker och fuktiga områden ut. Många av våra
vattendrag rätades under denna epok ut eller lades
i täckta diken. Detta resulterade i att man fick tillgång
till stora arealer med odlingsbar mark men samtidigt
försvann förutsättningar för väl fungerande biotoper
och en mängd av de växter och djur som direkt var
beroende av fuktiga miljöer för reproduktion,
spridning, skydd och födosök har sedan dess
minskat drastiskt. Av de arter som idag är hotade är
huvuddelen direkt kopplade till jordbrukslandskapet
och vattenmiljöer. Stora förändringar i hur vattnet
rör sig i landskapet har skett i skogsmiljöer men
störst negativa ekologiska effekter har för-
ändringarna i jordbrukslandskapet skapat. Vattnet
har stor betydelse för grönstrukturen då det ofta är

Genom att återskapa våtmarker och meandrande vatten-
drag, hinner närsalter tas upp av växtligheten innan vatt-
net når havet och på så vis minskar övergödningen.
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Kusten
Kustreservatet sträcker sig från kommungränsen vid
Stora Hult längs kusten till Kattvik. I söder,
framförallt vid kustsamhällena med sandiga stränder;
Segeltorpsstrand, Öllövsstrand och Glimminge
plantering, är skyddsplanteringar av tall satta för att
förhindra sandflykt.

Längs kusten finns betade strandängar med höga
flora- och fågelvärden. Vid åmynningarna finns fina
naturmiljöer där den mest intakta är den vid Mylte
bäcks mynning. Här finns ett större sammanhängande
sumpskogsparti med stora biologiska värden. Längre
västerut består stranden av hällar och klappersten
för att vid Hovs hallar resa sig som höga klippor.
Ovanför hällarna ligger en betad strandhed. Hela
kuststräckan har stora biologiska värden. Knutna
till de betade strandängarna och de små våtmarks-
miljöerna med höga floravärden finns många fina
lokaler för fågel, grod- och kräldjur. Hela kust-
sträckan är dessutom rik på fornlämningar och
kulturminnen.

Alla småbäckar som mynnar i kustreservatet
fungerar som reproduktionsområde för havs-
vandrande laxfisk. Flera av dessa småbäckar har
dessutom mycket gamla stammar av stationär laxfisk
och rik bottenfauna.

Stranden och platån längs havet i norr är betydligt
smalare och omfattas inte av naturreservat. Nedanför
bebyggelsen i Kattvik ligger vägen och nedanför
denna den smala stranden som består av sten. Från
Båstad och österut består strandzonen
huvudsakligen av sandstrand med skyddsplantering
av tall för att förhindra sandflykt. Stensån har sitt
utlopp öster om Båstad och är med sitt omfattande
system av tillflöden och småsjöar det största
vattendraget i kommunen även om ån till största delen
är belägen i Halland. Stensån är ett av landets
biologiskt rikaste vatten med stora värden i fisk-
faunan. Slättområdet väster om Båstad tätort och
norr om Hallandsåsen är präglad historiskt av
Stensån med stora översvämnings- och sand-
flyktsproblem. Problemen har åtgärdats genom att
de sanka områdena dikats ut, Stensåns lopp ändrats
och fördjupats samt att skyddsskog av tall planterats
i Hemmeslöv. Idag vill vi istället återskapa de
naturvärden som är knutna till våtmarkerna och
förstärka möjlighetrna till rekreation längs Stensån.

Skåneleden följer sydkusten förbi Torekov därefter
går den upp på höjden för att undvika de brantaste
partierna. Via Kattvik leder den sen vidare till Båstad
och upp på åsen igen.

Viktiga områden för
kommunens grönstruktur

Kommunens landskap har beskrivits i en landskaps-
analys som utarbetats parallellt med översiktsplanen.
Hela kommunen har en värdefull grön-struktur att
slå vakt om och vidareutveckla. Nedan beskrivs de
största och viktigaste områdena.

Förslag till åtgärder
• Kusten är skyddad av naturreservat och strandskydd. Stranden bör i något avsnitt göras mer

tillgänglig. Parkeringsmöjligheter och viss service i anslutning till kustreservatet bör förbättras.

Norrsluttningen
Hallandsåsens nordsluttning reser sig brant över
slätten. På många håll går berget i dagen. Sluttningen
är till stor del bevuxen med blandlövskog, där bok
dominerar. Stora områden är skyddade som
naturreservat, skogliga biotopskyddsområden och
Natura 2000-områden. Hela nordsluttningen är
mycket rik på fornlämningar.

Kring Båstad klättrar bebyggelsen uppför
sluttningen. Husen här uppe har en vidunderlig utsikt
men exponeras också i landskapet. Bebyggelsen i
Kattvik och Östra Karup klättrar också uppför
sluttningen som i övrigt är obebyggd. Mindre branta
partier av åsens norrsluttning är odlade.

Vattnet från åsen rinner ner mot havet i branta
bäckraviner. Det ger upphov till miljöer med stora
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naturvärden. Kring några av bäckarna har dalgångar
uppstått. E6 följer en historisk väg längs en dalgång
över åsen. Sinarpsdalen är den största dalgången
som delar åsen i två delar. Högre upp på åsen finns
en antydan till dalgång från Boarp ner mot det
brantare parti som finns ovanför vägen mellan Båstad

Förslag till åtgärder
• Hallandsåsens norrsluttning är i partier brant och svårtillgänglig, men det finns ett par mindre

vandringsslingor bland annat vid Östra Karup. I anslutning till Båstad ligger Sinarpsdalen och
Pershögsskogen som är tätortsnära rekreationsområden. Möjligheten att följa sluttningen vidare
ut i landskapet bör tas tillvara så att stigarna mellan områdena i sluttningen uppe på åsen och
längs stranden binds samman.

• Norrsluttningens västra del bör bindas samman med naturreservaten uppe på åsens höjdplatå.

och Norrviken. Troentorpsbäckens dalgång ovanför
Kattvik består av ett odlingslandskap utan
bebyggelse och med utblickar mot havet. Ett vackert
landskapsrum som skall bevaras och skyddas.

Sinarpsdalen
Sinarpsdalen med Sinarpsbäcken följer en sprickzon
som skär rakt igenom åsen. Den sammanbinder
Båstad och Grevie. Dalgången är storslagen och
vacker. Den präglas av ett ålderdomligt odlings-
landskap och det finns gott om fornminnen. Bland
annat ligger många storhögar i höjdlägen runt
dalgången och det finns två gamla kvarnar nere i
dalen.

Dalgången var under bylandskapets tid utmarks-
område som tillhörde byarna Böske, Salomonhög,

Drängstorp och Sinarp. Den har varit odlad under
lång tid. På Skånska rekognoseringskartan från
1812 är dalgången nästan helt öppen. Flygbilder från
1940-talet visar också ett öppnare landskap än idag.
I dalgången finns blandlövskogsområden, åkrar,
betesmarker och alsumpkärr med höga naturvärden.
Här finns betesmarker med en rik kärlväxtflora.
Tidigare fanns stora inslag av granplanteringar som
idag i stort sett är slutavverkade.

Flygbild över Sinarpsdalen. Foto: Lars Bygdemark
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Det varierade landskapet visar upp en mångfald
biotoper och växtsamhällen. Området har, tack vare
mångfalden av biotoper, en mycket rik fauna.

Dalgången har förutsättningar att utvecklas till ett
attraktivt strövområde. Möjligheter att komma ut
finns på båda sidor järnvägen i Grevie och vid
Lillgården utanför Eljo i öster. Det fattas en liten bit
cykelväg för att binda samman dalgången med gång-
och cykelvägnätet i Båstad. I slutet av planperioden
antas att järnvägen kommer att vara flyttad till tunneln.
Då kan eventuellt banvallen utnyttjas som cykelväg
och ridstig. Alternativet med fortsatt spårbunden
persontrafik är dock tänkbart.  Dalens södra sida
är till stor del bevuxen med bokskog. Botten på
dalen är betad och i små områden odlad. Kring

bäckarna finns några mindre alsumpkärr och på
några ställen svämmar Sinarpsbäcken över och
bildar betade mader. Kommunen äger några
fastigheter där hagmarken, som varit igenvuxen med
skog, har återställts. Målet är att åter öppna upp
ängs och hagmarkerna och gynna den flora som
funnits på de magra solbelysta sluttningarna, samt
att ersätta de granskogspartier som återstår i dalen
med ädellöv eller betesmarker. Arbetet med att
genomföra detta pågår.  Kommunen har nyligen
utvecklat en vandringsled genom Sinarpsdalen med
tillhörande informationscentra för det rörliga
friluftslivet.

Förslag till åtgärder
• Utveckla vandrings- och cykelleder genom dalen.
• Återställ och vidareutveckla det småskaliga landskapet.
• Utveckla de våtmarksvärden som finns i dalgången.
• Bind samman lederna genom dalgången med övriga ledsystem. Bland annat kan de knytas till

Pershögsskogen, Axelstorps skogar och Grevie backar.

Hallandsåsens höjdplatå
Hallandsåsen har liksom hela Bjärehalvön varit
bebodd och brukad sedan länge. Även uppe på
platån finns gott om fornminnen sedan bronsåldern.
Båstad anlades bland annat som hamn för att förse
Danmark med ved och skeppstimmer under
dansktiden. Detta tillsammans med intensiv
djurhållning och betesdrift gjorde att det fram till
1800-talets senare del inte fanns mycket skog på
åsen. Istället dominerade de betade ljunghedarna
där endast enar och några enstaka träd växte. Idag
är Hallandsåsens stora ljung- och fukthedsområde
bland de sista som finns kvar i sydvästra Sverige.
Den äldre hävdtraditionen att bränna ljungen är
återupptagen av kommunens naturvårdslag. Delar
av ljunghedens yta brändes senast 2006. På
höjdplatån finns fläckar av kalkrik morän som skapat
förutsättningar för väldigt artrika miljöer för
kärlväxter.

Åsen öster om Sinarpsdalen är fortfarande brukad
men mot kommungränsen blir andelen skog allt
större. Här finns stora arealer med bokskog men
även gran- och blandlövskog förekommer. Bok- och

blandlövskogarna, mossen, ljunghedarna och
bäckravinerna innehåller stora naturvärden vilket
bekräftas av de riksintressen och förordnanden enligt
Miljöbalken som gäller för stora delar av området.

Andelen allemansrättsligt tillgänglig mark är stor i
skogsområden. Tillgängligheten begränsas av
militärens skjutfält som inte är tillgängligt då skjutning

Ljunghedarna är värdefulla och ett viktigt arv till kom-
mande generartioner.
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Hovs hallar
Hovs hallar är ett välkänt utflyktsmål. Hallandsåsens
möte med havet är dramatisk. Höga klippor, grottor
och klapperstensfält skapar en spännande miljö.
Uppe på höjden finns igenväxande betesmarker. Det
finns också skog och utblickar mot Hallandskusten.
Årligen vallfärdar fågelskådare till Hovs hallar för
att kika på långväga vinddrivna fågelgäster.
Sportdykare besöker ofta området utanför Hovs
hallar.

Platsen är välkänd. Det finns parkering och service.
Då detta är en av kommunens viktigaste och mest
välkända angöringsytor för det rörliga friluftlivet bör
man höja statusen på parkering, information och
betesmarken röjas så att man redan på parkeringen
anar vad man kan uppleva om man går ut mot
kanten. Ett högre och bättre anpassat betestryck är
en förutsättning för att höja områdets status. En
handikappanpassad väg ut till en utsiktsplats föreslås
också. Skåneleden passerar området men det bör
också gå att ta sig hit med cykel. En cykelväg ner till
Kattvik bör studeras.

pågår. Skåneleden går genom området, som också
utgör en del av det regionala rekreationsnätverket.

Länsstyrelsen har föreslagit en utvidgning av
naturreservaten Hallandsåsens nordsluttning,
Axelstorps skogar, Lyadalen och stora områden av
Älemossen (Korup och Norre mosse) som skulle
innebära att dessa områden kopplas samman.
Kommunen ser positivt på förslaget. Möjligheten att
nå området med bil från E6 vid motellet bör utvecklas

Förslag till åtgärder
• Utvidga naturreservaten för att nå en sammanhängande grönstruktur.
• Förbättra tillgängligheten från E6:an.
• Utveckla ledsystemet.

Bild från Hovs hallar.

med markerade parkeringsplatser och bättre
information. Här bör finnas parkering och kartor
som underlättar vandring, ridning och cykling på åsen.
Kopplingen till tätorterna Båstad och Förslöv med
framtida stationer bör ses över så att stigar
iordningställs upp till mossen. Östra Karup bör
anslutas till dessa stigar. Kommunen måste fortsätta
att arbeta tillsammans med länsstyrelsen i bevarande-
arbetet kring fukt- och ljunghedarna då dessa är ett
viktigt arv till kommande generationer.

Förslag till åtgärder
• Höj standarden på entrén till området.
• Öppna upp landskapet och öka betestrycket.
• Planera en cykelled till området.
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betesdjur på ön sedan bondestenåldern.
Kontinuiteten i trädmiljöerna sträcker sig ända
tillbaka till 1200-talet vilket innebär att ön hyser stora
naturvärden kopplade till de gamla träden. Väderön
är en av Sveriges rikaste lavlokaler och många av
Sveriges sällsynta och hotade arter kopplade till äldre
trädmiljöer finns här. På öns öppnare partier finns
bitvis en rik kärlväxtflora. Djurlivet är mycket rikt
och spännande med bl.a. en stor koloni av knubbsäl,
ett varierat fågelliv, stor huggormspopulation och
många hotade vedlevande insekter. På ön finns 97
fasta och registrerade fornlämningar fördelade på
53 lokaler.

Hallands Väderö är ett mycket populärt utflyktsmål
både för naturintresserade, badgäster och seglande.
Under större delen av året finns möjligheter till
övernattning i de gamla fyrvaktarbostäderna. På ön
finns ett relativt nytt museum/ naturrum för
besökande.

Hallands Väderö
Väderön har mycket stora och unika natur- och
kulturvärden och är kommunens viktigaste
naturområde. Väderön har präglats av människan
under mycket lång tid och troligen har man haft

Hallands Väderö är kommunens viktigaste naturområde
med unika kultur- och miljövärden.

Hallands Väderö bör utvecklas både ur naturvårds-
synpunkt och som besökamål för att möta de krav
som ett så välbesökt och skyddsvärt område ställs
inför. Arbete med att restaurera de snabbt
igenväxande beteslandskapen pågår. Eken friställs,
våtmarker restaureras, betestrycket ökas och
återväxten av bok säkerställs. Det sker även en
förbättring av informationspunkter på ön och
ytterligare övernattningsplatser kan skapas i två
befintliga byggnader. Hallands Väderö har numera
en fond, i Torekovs församlings regi, som skall
finansiera informations- och naturvårdsåtgärder.

Förslag till åtgärder
• Förbättra tillgängligheten.
• Underhåll och restaurera beteslandskapet.
• Skapa bättre förutsättningar för övernattning.

Ostörda områden
Ostörda områden är områden som påverkats lite
eller ingenting alls av moderna jordbruk-eller skogs-
bruksmetoder. Det är dels områden uppe på åsen
med skogen och Älemosse och dels områden kring
Västra Karup. Här finns ett odlingslandskap med
tydliga spår av generationers arbete ända sedan
bronsåldern. Gårdarna flyttades ut i samband med
skiftesreformerna för cirka två hundra år sedan.
Brukningsmetoderna har naturligtvis moderniserats
men den lilla skalan, åkerholmar, vegetation i
ägogränser m.m. finns kvar. Bebyggelsen ligger i
traditionella lägen, högt och torrt men inte på krönen
utan skyddade för vinden av kullar och av vegetation.
Den nya bebyggelse som tillkommit är begränsad
och ligger naturligt intill befintlig bebyggelse eller i
liknande lägen.

Ostörda områden i kommunen.
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Grönstruktur och rekreation

Regionala samband
Hela kommunen är intressant som rekreations-
området även ur ett nationellt och interregionalt
perspektiv. Det framgår bland annat av att i stort
sett hela kommunen är av riksintresse för friluftsliv
och rörligt friluftsliv. Det innebär att Bjärehalvön inte
bara är en angelägenhet för dem som bor eller
semestrar här. Den har ett stort rekreationsvärde
för boende i regionen och är ett uppskattat
utflyktsmål framför allt för dem som bor i
Helsingborg och Halmstad och däremellan.

Region Skåne har tagit fram en rapport ”Strategier
för en grön struktur i Skåne” som redovisar
regionala rekreationsområden. Områdena i Båstads
kommun ingår i stråket längs kusten upp mot Halland
och i Hallandsåsens rekreationsområde. Det
övergripande nätet omfattar Hallandsåsen med
koppling åt öster, stränderna, Hallands Väderö,
Hovs hallar och Skåneleden som binder samman
dessa områden. Dessutom finns Sverigeleden som
är en cykelled, vilken också passerar genom
kommunen. Kopplingen mellan rekreationsintressen
och naturintressen är tydlig. I dessa områden är
samspelet med grannkommunerna och grannlän
viktigt.

Detta ålderdomliga landskap är en idyll som upplevs
som rofylld och avkopplande av stressade
människor som söker sig hit för avkoppling och
rekreation. Det är också detta landskap man
förväntar sig att möta på Bjärehalvön.

Allemansrättsligt tillgänglig mark
Rekreation står för avkoppling. Olika personer
lägger olika innebörd i begreppet men ofta kopplas
det till rörligt friluftsliv. Det finns fantastiska förut-
sättningar för friluftsliv i kommunen. Skåneleden är
den största vandringsleden men det finns också flera
mindre kultur- och naturslingor. Hela halvön är
dessutom genomkorsad av småvägar. De bildar ett
sammanhängande vägnät som skulle kunna bli ännu
finmaskigare om möjligheterna att med små tillägg
binda samman vägar, som slutar nära varandra,
kunde utnyttjas. En smal gång i kanten på en åker
räcker för att möjliggöra vandring. Eftersom en stor
del av marken är odlad finns det mycket lite
allemansrättsligt tillgänglig mark ute på Bjärehalvön.
En ambition är att skapa gröna skyddszoner längs
bäckarna för att minska näringsutflödet i vattnet. Det
skulle samtidigt göra det möjligt att vandra mellan
byarna som ligger uppe på halvön och nere vid
stranden. Möllebäcken till exempel har goda
förutsättningar att bilda stommen i en förbindelse
mellan Förslöv och Ranarpsstrand.

Översiktsplanen visar möjliga vägar att gå eller cykla
mellan de större målpunkterna i kommunen.

Förslag till åtgärder
• Skydda denna landskapstyp genom att prioritera småskaligt jordbruk och landskapsvård. Var

mycket restriktiv vid tillkommande bebyggelse. Det bör endast tillåtas som komplement till
redan existerande bebyggelse.

Förslag till åtgärder
• Bind samman de småskaliga vägarna med enkla stigar.
• Utveckla baspunkterna för rörligt friluftsliv och gör dem tillgängliga med kollektivtrafik.

Området vid Västra Karup har för kulturmiljövård
uppmärksammats och fått skydd då det ej skyddas
genom riksintresse kulturmiljövård eller
landskapsbildsskydd (troligen därför det inte
innehåller utsikt över havet).
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Rörligt friluftsliv
Baspunkter för vandringsleder finns i Båstad,
Torekov, Hålehall vid Förslöv, och vid motellet på
Hallandsåsen. Skåneleden passerar Båstad,
Torekov, Grevie och Förslöv. Det finns möjlighet
att nå den med kollektivtrafik. Det finns också flera
naturstigar att vandra och kulturleder där bland annat
bronsålderslandskapet visas upp.

Sverigeleden för cyklister går genom kommunen och
de många små vägarna ger goda möjligheter till
cykelutflykter under förutsättning att man är
medveten om vilka backar som finns. Nivå-
skillnaderna är stora och på åsens norrsidan är
backarna branta.

Det finns gott om hästgårdar, ridskolor och även
turridning. Förutsättningarna för ridleder är goda.
En ridled över Bjärehalvön bör gå att koppla till en
existerande led genom Halland.

Besöksmål
Turister och andra besökare söker sig till kända
platser och ger sig med dessa som bas ut på
upptäcktsfärder i landskapet. De söker upplevelser
som kan bestå av kultur, god mat, utblickar,
utmaningar eller avkoppling. I kommunen finns ett
antal kända platser som är målpunkter för besökare
utifrån.

De mest kända målpunkterna är:
• Båstad
• Torekov
• Hallands Väderö
• Norrvikens trädgårdar
• Hovs hallar
• Sinarpsadalen
• Grevie Backar
• Sydkusten
• Hallandsåsen med motellet

Dessa platser är i sig välkända turistmål men skulle
också kunna fungera som basanläggningar för det
rörliga friluftslivet. Där skulle också en anläggning
på åsen vara en tillgång. Det kan vara i anslutning till
motellet och på en annan nivå kan Friluftsfrämjandets
anläggning vid Hålehall fungera (se vidare kapitel
Turism och rekreation).

De är resurser i kommunen som i vissa fall skulle
kunna vara betydligt mer attraktiva än de är idag.
De mer kända målpunkterna bör kunna utvecklas
mer som baspunkter för det rörliga friluftslivet, med
vackra välkomnande entréer, parkeringar med bra
service och lättillgänglig information om
anläggningarna och deras samband i landskapet.
Platsen skall förmedla kontakten med Bjäre och
dess landskap. Det skall finnas upptäckter att göra
i ett ostört landskap när man ger sig ut i området.

Tätortsmiljöer

Grönstrukturen fortsätter in i tätorterna där träd-
gårdar, parker och gaturum tillsammans skapar olika
stadsrum där grönskan ingår som en del.
Bebyggelsen är relativt gles med stora trädgårdar i
kommunens alla orter. De gröna trädgårdsrummen
är trivsamma och ger goda förutsättningar för
insekter och fåglar.

Parker, gator och torg bildar offentliga rum. Det är
där folk vistas och rör sig utomhus i orterna.
Gestaltning och skötsel av de offentliga rummen är
en viktig del i ortens identitet. Alléerna längs gatorna
i Malen är ett exempel på karaktärsskapande
stadsrum som ger stadsdelen en egen identitet.
Tallskogen i Hemmeslöv är ett annat exempel.

Varje ort bör ha en central plats med extra omsorg
i utformning och skötsel. Köpmansgatan och torget
i Båstad är ett sådant område, stationsgatan i Grevie
och platsen framför affären i Ramsjö skulle också

Varje ort bör ha mötesplatser för människor och platser
som bidrar till ortens identitet.
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Överblickbarhet vid busshållplatser är ett sätt att öka
känslan av säkerhet och trygghet för invånarna.

Förslag till åtgärder
• En översyn av vandrings-, cykel- och ridleder så att ett nät av leder genom landskapet binds

samman utan konflikter med markägare eller mellan olika grupper av motionärer.
• Utveckla kända målpunkter som baspunkterna för det röliga friluftslivet.
• Gestalta och sköta det offentliga rummet för att bevara platsens identitet.
• Skapa trygga utemiljöer och offentliga rum.

Utvecklingsstrategi

Rekreationsområdena är av riksintresse och av
regionalt intresse. Båstads kommun planerar för att
rekreationsvärdena ska bestå men har inte möjlighet
att svara för anläggning, skötsel och underhåll av
rekreationsområden för hela regionen. Stora delar
av dessa rekreationsområden består av natur eller
av ett småskaligt jordbrukslandskap. Stat och region
måste bidra till skötsel och utveckling av dessa
områden.

Befintliga stråk och rekreationsområden ska
utvecklas och bevaras. Det finns behov av att koppla
samman områden.

Kommunen eftersträvar ett finmaskigare nät av
gångstigar och cykelvägar. Det utgår å ena sidan
från de natur- och kulturområden som pekas ut i
kommunens naturvårdsprogram och
kulturmiljövårdsprogram tillsammans med
naturreservat, Natura 2000-områden och
strandskyddsområden. Å andra sidan ska det vara
tillgängligt för boende i tätorterna och kopplat till
kollektivtrafiknätet.

I det småskaliga jordbrukslandskapet och i skogs-
och naturområdena kan människan ha svårt att ta
sig fram. En översyn av vandrings-, cykel- och rid-
leder krävs så att ett nät av leder genom landskapet
binds samman utan konflikter med markägare eller
mellan olika grupper av motionärer.

Bjäre genomkorsas av ett finmaskigt vägnät där små
åtgärder kan binda samman vägarna så att det blir
möjligt att cykla mellan de olika målpunkterna,
bostadsorterna och stationer eller busshållplatser.
Vägarna är smala och oftast asfalterade. Det är
bilvägar men trafiken är så liten att de även kan
fungera som cykelleder.

Det finns också möjlighet att utveckla stigar
längsmed många små vattendrag som rinner ner från
åsen. Mot norr rinner de i branta raviner där det
kan vara vanskligt att gå men som ger stora
naturupplevelser för den som tar sig hit. Det finns
områden med skog och hagmarker på åsens
norrsluttning och på åsen öster om Sinarpsdalen där

kunna bli det. Där det är trevligt att vistas utomhus
är chansen att träffa andra människor stor. Där det
finns människor känner man sig trygg. I en trygg
utemiljö man ha överblick över området kring gång-
och cykelvägar och veta att hela den sträcka man
ska färdas känns trygg. Det är särskilt viktigt intill
stationer, busshållplatser och andra platser där många
måste passera. Belysningen ska kännas ombonad
och vara anpassad till platsens skala. Den får inte
blända utan man ska kunna se vad som händer
utanför ljuskäglorna också.
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möjligheterna att ströva i naturen är större än i
jordbrukslandskapet. På södra sidan har bäckarna
ett lugnare lopp genom jord-brukslandskapet.
Kommunen arbetar för att markägarna ska avsätta
så kallade beträdor som består av några meter breda
remsor längs diken som inte odlas. De fungerar som
kombinerade skyddszoner mot näringsläckage och
strövstigar.

Intill varje tätort bör ett eller flera tätortsnära
rekreationsområden finnas för kortare utflykter eller
promenader. Båstads kommun har flera sådana
områden. De bör knytas dels till platser och
grönområden inne i bebyggelsen och dels till större
natur- och rekreationsområden.

Grönstrukturkartan visar principerna för grön-
strukturens utveckling.



VATTEN
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VATTEN

Yt- och grundvatten

Hallandsåsen är ett stort vattenmagasin. Hela
kommunens vattenförsörjning kommer från egna
grundvattentäkter. Ett stort antal vattendrag föds ur
åsens höjdpartier och samlar ytvatten på sin väg till
kusten. Det finns ett vattenflöde på minst var tredje
kilometer. Det största är Stensån som annars har
sitt huvudförlopp i Halland. I en del upprinnings-
områden finns mindre vattensamlingar men
kommunens enda sjö värd benämningen är Öresjön
i Båstad som skapats ur ett nerlagt stenbrott.

Miljöprövningen och miljöproblemen kring
tunnelbygget genom Hallandsåsen har i stor
utsträckning gällt risken för grundvattensänkning och
förorening av vatten.

Påverkan på vattnet är också i andra avseenden ett
av kommunens tydliga miljöproblem. Utdikning och
uträtning av vattendrag har gjort att vattnet idag når
havet betydligt snabbare än förr vilket ger problem
med övergödning av det kustnära havet. Åkermarken
ansluter mer direkt till bäckarna än förr. I äldre
vattendrag gjorde våtmarker, översilningsängar,
märgelhål och långa slingrande bäckförlopp att
närsalterna kunde bindas till växtlighet eller återgå
till atmosfären. Idag når vattendragen havet innan
detta hunnit ske.

Det är framför allt jordbrukets användande av
konstgödning med en överdosering  av
kvävebaserade produkter som orsakar övergödning
i havet.

Trots Bjärehalvöns vattenrikedom finns ibland
problem med tillgång till vatten och låga flöden i
bäckar under jordbrukets mest  intensiva perioder
då man behöver bevattna grödorna. Landskapets
förmåga att magasinera vatten har minskat med
påverkan på vattendrag och vegetation. Tidigare
fanns vattnet kvar även under torrare perioder och
räckte till ett större uttag. Det förekommer också
ett okontrollerat vattenuttag från bäckarna genom
att enskilda ansluter pumpar och slangar för
bevattning av den egna marken. Problemet med
säsongsmässig vattenbrist är störst på halvöns

sydvästra sida. De lätta jordarna här som  för potatis
och grönsaksodling kräver stora mängder vatten
under torrperioder.

Åtgärder för att förbättra situationen förutom att
hindra ett okontrollerat vattenuttag är att återskapa
och nyskapa våtmarker, att åter öppna kulverterade
bäckar och ge dem ett mer slingrande förlopp.

Havet

Bjärehalvön omges av två grunda havsvikar.
Skälderviken i söder och Laholmsbukten i norr.
Väster om Hallands Väderö breder Kattegatt ut sig.
Bäckarna på halvön mynnar i dessa båda vikar. De
för med sig näring ut till havet. Vattenkvalitén
påverkas av vattnet från bäckarna men i ännu högre
grad av väder och vind.

Båda vikarna är viktiga lek- och yngelbottnar för
fisk. Vid syrebrist skadas fisk, växter och andra djur.

Nordvästra Skånes kustvattenkommitté har sedan
1994 tagit prover på växtplankton, makroalger,
bottenfauna och hygrografi på att antal punkter i
Skälderviken och Laholmsbukten.

Förekomst av äxtplankton är en indikation på vilka
arter som finns i vattnet och i vilka mängder. Vatten-
temperatur och näringsinnehåll påverkar vilken
mängd plankton som växer i vattnet. När det är varmt
och mycket näring kan det leda till algblomning. Det
är när små växt- eller djurplankton växer till och blir
många under vår och sommar. Vissa planktonarter
är giftiga i hög koncentration och kan göra att vattnet
är olämpligt för bad. När algerna dör sjunker de till
botten och  bryts ner av andra mikroorganismer.
Vid nedbrytningen förbrukas syre och risk för
syrbrist uppstår. Näring blir kvar och skapar
förutsättningar för fortsatt tillväxt.

 vatten under språngskiktet. Syret där förbrukas
snabbt framför allt under sommarhalvåret då
temperaturerna är högre. Variationerna är stora
under året och mellan olika år. Kraftiga vattenflöden
och vindar blandar vattnet och påverkar situationen
positivt. Båda vikarna uppvisar återkommande låga
syrehalter i bottenvattnet vilket hotar att skada djur-
och växtlivet.
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Genom att följa förändringarna i havet under en lång
tidsperiod får man grepp över förändringarna.

Båda vikarna är utifrån de faktorer som studeras
klassade som något negativt påverkade.

Planeringsmål och riktlinjer
• Optimera gödselanvändningen så att det gödsel som sprids tas upp av grödan.
• Skapa odlingsfria zoner längs vattendragen så att näringsämnen inte spolas bort med ytvattnet.
• Skapa våtmarker, lyft vattendrag till ytan, återskapa slingrande förlopp m.m. för att bromsa upp

och rena vattnet och minska utflödet av närsalter till havet.

Stigande havsnivå till följd av
klimatpåverkan

Människans påverkan på klimatet har under senare
år uppmärksammats i form av höjda temperaturer,
ökande nederbörd och stigande havsnivåer. Den
huvudsakliga orsaken till att havsytenivån stiger är
att vattnet expanderar när det blir varmare, men även
smältande glaciärer  och inlandsisar påverkar nivån.
Med en stigande havsnivå följer konsekvenser för
samhället och miljön. Problem till följd av en stigande
havsytenivå är översvämning, ökad kusterosion och
höjda grundvattennivåer. Forskningsresultat från
IPCC (FN:s klimatpanel) samt SMHI (Rapportnr:
2007-53) visar att för Skåne och Blekingekusten
kan medelvattenytan år 2100 komma att ligga mellan
22 och 72 cm över dagens nivå, beroende på
scenario och landhöjning. Pga landhöjningen blir
vattenståndsökningen större längst ner i södra Skåne.
Då Båstads kommun ligger i norra Skåne, med

Makroalger är till exempel blåstång och sågtång.
Normalt växer många tångarter på dessa bottnar
men med för mycket näring gynnas snabbväxande
ettåriga arter på de andras bekostnad. De kan
skugga ut fleråriga arter.
Bottenfaunan avspeglar havsvikarnas status. Vissa
djur är mycket känsliga för syrebrist eller annan
miljöpåverkan.

Hygrografin omfattar bland annat vattnets
temperatur, salthalt, syrehalt, strömmar och siktdjup.
Temperatur och salthalt kan vissa tider skapa
språngskikt i vattnet där vattnet inte blandas mellan
de båda skikten. Vid nedbrytning av organiskt
material på botten kan detta leda till syrebrist. Det
beror på att vikarna är grunda och det finns bara lite

Höjda havsytenivåer på grund av ett varmare klimat
kommer för Skånes och Blekinges del även innebära
att de extrema vattenstånd som idag har åter-
komsttider på 100 år, i framtiden kommer att ske
betydligt oftare. Exempelvis kan vi i Båstads
kommun15 räkna med att dagens återkomstnivåer
på  100 år (167 cm) kommer att i ett ”worst case”
scenario ske vartannat åt (168 cm). I ett ”low case”
scenario inträffar nivån168 cm cm med en återkomst
på ca 40-50 år.  Högsta vattenståndet, dvs ”worst
case” högsta vattenstånd 2100, är beräknat till 229
cm. Det är såldes denna nivå man bör beakta inom
den fysiska planeringen för  kommuen.  Kommunen
bedömer pga detta att ny bebyggelse ej bör

en större landhöjning än i södra, beräknas  medel-
vattenytan  år 2100 till 22- 66 cm högre än idag.

15  Några exakta värden för Båstads kommun finns inte, utan värdena är baserade på mätstationen i Viken i enlighet med
SHMI:s rapport nr 2007-53, upprättad på uppdrag av Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge tillsammans med berörda läns
kustkommuner  De beräknade värdena anges i cm relaterade till RH70.
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Stensån är dock ett vattendrag i kommunen som
rinner över plan mark i närheten av mer omfattande
planerad bebyggelse och där större översvämnings-
risker kan befaras. Vid kraftig nederbörd blir vatten
också stående i ett jordbruksområde på ömse sidor
om ån som historiskt var en större slättsjö. Här
föreslår planen att slättsjön ”Klarningen” återskapas
som ett permanent vattenområde. Vid eventuell
utbyggnad utmed ån ska möjligheten att ändra den
smala kanalliknande åfåran till en bredare v-formad
fåra prövas. Det skall bland annat ge kapacitet att
reglera tidvis ökade vattenvolymer och alltså minska
översvämningsrisker längs ån.

Stensån med Klarningen.

Översvämningskänsliga områden i Båstad.

Riktlinje

• Vid detaljplaneläggning av ny bebyggelse i låglänta områden samt utmed Stensån, skall hänsyn tas
till konsekvenser av förhöjda havsvattennivåer.

lokaliseras under + 3 meter. Ingen av den föreslagna
bebyggelsen som översiktsplanen anger är belägen
under + 3 meter (befintlig bebyggelse se nedan) .

 I två smärre områden vid Förslöv uppträder ibland
problem med översvämning som drabbar befintliga
men enstaka hus.   Det är dels området väster om
samhället där Vadebäck och Möllebäck går ihop
och delsområdet öster om Prästgårdsområdet där
tillflödena till Möllebäck skurits av.

Översvämningskänsliga områden i Förslöv.

Till viss del ligger den befintliga bebyggelsen i
kommunen  under + 3 meter och kan således få
problem vid en havsvattenytehöjning.  Den befintliga
bebyggelsen  under  + 3 är husraderna närmast havet
i Hemmeslöv, Båstad, Torekov samt samhällena
längs sydkusten (med undantag av Stora Hult, där
så gott som hela samhället ligger över + 3 nivån).

Idag uppstår problem med översvämningar vid
kraftiga regn i centrala Båstad. Detta är främst i det

låglänta och platta området med idrottsplatser i
täortens centrala delar. Örebäcken samlar då vatten
från många av åsens vattendrag och kan svämma
över samtidigt som marken har dålig genom-
släpplighet och avrinningskapaciteten är
begränsad.Området upplevde en större över-
svämning 1937.



RIKSINTRESSEN,
 FÖRORDNINGAR
 OCH PROGRAM
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RIKSINTRESSEN,
FÖRORDNINGAR OCH
PROGRAM

God hushållning med mark och vattenresurser är ett
nyckelbegrepp i den lagstiftning som reglerar
markanvändningen. Den fysiska planeringen skall ge
avvägningar mellan olika önskemål att utnyttja
marken, vattnet och andra delar av den fysiska miljön
så att hushållningen med dessa resurser sker på bästa
sätt ur gemensam allmän synpunkt.

Områden som är av särskild betydelse för viktiga
samhällsintressen kan pekas ut som områden av
riksintressen för respektive ändamål (MB 3 kap).
Området ”reserveras” särskilt för detta ändamål. Ett
riksintresse innebär att den användning av mark eller
vattenområden som det avser har ett så starkt allmänt
intresse och är så värdefullt ur hushållningssynpunkt
att intresset skall skyddas.

Definitionen av riksintressen gjordes i stor ut-
sträckning i den fysiska riksplaneringen på 1970-
och 80-talen i en process där statliga och
kommunala myndigheter och politiska organ
tillsammans definierade konkreta områden och stråk.
Centrala verk som Naturvårdverket, Riksantikvarie-
ämbetet, Fiskeristyrelsen, Vägverket, Banverket,
Svenska Kraftnät, Telia och Vattenfall har haft
möjlighet att peka ut områden de bedömer är av
riksintresse. Ett antal områden med särskilt höga
natur- och kulturvärden och som därför är av stort
intresse för det rörliga friluftslivet och turismen anges
direkt i Miljöbalken (MB kap 4). Hallandsåsen med
angränsande kustområden ingår i dessa. Revidering
och vidareutveckling av planering på statlig, läns-
eller kommunal nivå kan föreslå förändringar eller
utvidgning av riksintressena. På kommunal nivå är
översiktsplanen det huvudsakliga planerings-
instrumentet för detta.

Riksintressen av betydelse för planeringen av
Båstads kommun är i första hand de som anger
områden som är av stort värde ur natur- och
kulturmiljösynpunkt och för friluftslivet. Men också
viktiga kommunikationsleder som järnvägen och
motorvägen är riksintressen liksom försvarsmaktens
övningsområde uppe på åsen i östra delen av

kommunen. Detta kapitel behandlar främst de första
riksintressena.

För riksintressena gäller hänsynsregler. Ett område
av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som
påtagligt skadar intresset eller hindrar att området
nyttjas på avsett sätt. Det innebär inte något absolut
förbud mot exploatering. En bedömning av om
intresset påtagligt skadas måste ligga till grund för
huruvida denna skall få ske eller inte. Riksintresset
skall heller inte hindra en normal utveckling av
befintliga tätorter eller lokalt näringsliv.

Tillsammans med och vid sidan av riksintressena finns
beträffande natur- och kulturmiljöer förordnanden
av olika styrka som ger tydligare anvisningar för hur
respektive värde skall vårdas och skyddas, exempel
är naturreservat, Natura 2000-områden och
strandskydd. Förordnanden har en större juridisk
kraft än riksintressen och måste t.ex. formellt ändras
eller upphävas om en bebyggelseutveckling i
områden där de gäller skall kunna komma till stånd.

Det finns också program för natur- och kultur-
miljövård på kommunal nivå och länsnivå som både
anger fler värdefulla områden och ger mer
detaljerade beskrivningar och förklaringar till
värdena än vad riksintressena gör. De kommunala
programmen innehåller anvisningar för skydd och
skötsel.

Helheten av intressen, förordnanden och program i
kommunen bildar ett något svåröverskådligt
regelverk. Det kan vara svårt att se hur de olika
delarna förhåller sig till varandra och vad de innebär
för den fysiska planeringen. Regelverket har
tillkommit över en lång tid och har utarbetats av olika
huvudmän men behandlar i stor utsträckning samma
värden och områden. Omfattningen av regelverket
bör ses som en bekräftelse på att kommunen har
unika natur- och kulturmiljövärden.

Detta kapitel ger en översiktlig bild av regelverket
och beskriver sammanfattande hur översiktsplanen
förhåller sig till i första hand riksintressen för natur-
och kulturmiljövård och de förordnanden och
program som kompletterar dem. Kommentarer finns
också i planens fördjupningsdelar.
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Naturmiljöer

Riksintresse
Områden av riksintresse för naturvård skall
representera huvuddragen i svensk natur, belysa
landskapets utveckling och visa mångfalden i
naturen. Ett område bedöms vara särskilt värdefullt
från naturvårdssynpunkt om det innefattar flera olika
högt värderade naturtyper, eller om det uppvisar en
kombination av företeelser som beskriver ett

Hallar. Nedre Stensåns förlopp inne i Båstads
tätort är också angiven.

• Större delen av åsens höjdrygg och naturmarker
i öster samt sluttningszonerna inklusive
Sinarpsdalen bildar ett större sammanhängande
område.

• Grevie åsar söder om Grevie.
• Englandsdal nära Kattvik på åsens nordsluttning.

Naturreservat, Natura 2000-områden och
strandskydd
Naturreservat kan bildas i syfte att bevara biologisk
mångfald, vårda, skydda, återställa och bevara
värdefulla naturmiljöer och miljöer för skyddsvärda
arter men också för att tillgodose friluftslivets behov.
Beslut om reservatsbildning fattas av länsstyrelsen
eller kommunen.

Delar av de områden som är riksintresse inom
kommunen har ett fördjupat skydd också som
naturreservat, dessutom finns utanför riksintresset
också ett naturreservat i Stora Hults fälad.

Medlemsländerna inom Europeiska Unionen, EU,
bygger för närvarande upp ett nätverk av natur-
områden som är av särskilt intresse från naturvårds-
synpunkt. Nätverket kallas Natura 2000. Syftet är
att värna om vissa naturtyper och arter och deras
livsmiljöer som EU-länderna har kommit överens
om är av gemensamt intresse. Natura 2000-områden
inom kommunen sammanfaller delvis med
naturreservaten och ligger också i huvudsak inom
områden för riksintresse.

Stensån har också varit föreslagen av länsstyrelsen
som Natura 2000-område i ett längre förlopp än
det som nu är riksintresse, något som kommunen
reagerat mot eftersom ån rinner genom ett viktigt
framtida bebyggelseområde (se vidare planens
geografiska del)

Strandskyddet är till för att trygga förutsättningarna

historiskt utvecklingsförlopp eller en bildnings-
process (exempelvis landhöjningen). Förekomst av
skyddsvärda arter kan bidra till att område betraktas
som riksintressant, men områdets innehåll av
biotoper (livsmiljöer) väger tyngre än enskilda arter
vid det slutliga urvalet. Områden av riksintresse för
naturvård inom Båstad kommunär:

• Halvöns kustområden med Hallands Väderö.
Hela kuststräckan med ett tillhörande havs-
område är utpekad med början i Stora Hult och
ett slut där bebyggelsen tar vid i Båstad. Det
innebär en smal markremsa nedanför den
nuvarande bebyggelsen i Stora Hult och
Ängelsbäcksstrand/Segeltorpsstrand, en
djupare remsa med omfattning av sidorna på
bebyggelsen i Glimminge plantering och
Rammsjö strand, ett undvikande av själva
Torekov och en fördjupning inåt land vid Hovs
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för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet.
Det innebär att det är förbjudet att genomföra en
rad åtgärder inom den strandskyddade zonen. Den
sträcker sig vanligtvis 100 m från såväl land- som
vattensidan av strandkanten vid kuster, sjöar och
vattendrag. Inom Båstads kommun gäller 300 m från
strandlinjen längs kusten och 100 m kring rinnande
vatten i inlandsmiljöer. Kommunen kan på delegation
från länsstyrelsen lämna dispens från strandskyddet
t.ex. i samband med bygglovsprövning.
Miljödepartementet har föreslagit ändringar i
lagstiftningen som kan innebära att kommuen får
större rådighet över strandskyddet. Ställnings-
taganden skall då göras i kommunernas översikts-
planer.

Länets och kommunens program
Länets (från Bjäre till Österlen) och kommunens
naturmiljöprogram anger ytterligare några värdefulla
naturmiljöer och ger ibland områden som angetts
som riksintresse en annan avgränsning. Riksintresset
följer t.ex. ibland en ägogräns där det kommunala
programmet följer vegetationen. Områden som läggs
till de som angetts ovan är ett större område väster
om Västra Karup (Påarp- Faritslövsområdet), några
ytterligare mindre områden i kommunens västra del

De första miljöernas fortbestånd beror av att de
bevaras som sådana, av försiktighet i användandet
för t.ex. rekreation och av en viss skötsel. De sista
områdena beror också av fortsatt eller återupprättad
beteshävd. Utan den kan de växa igen. De sista
miljöerna ingår i stor utsträckning också i de
områden som pekas ut som värdefulla ur kulturmiljö-
synpunkt.

Planen
Områdena som anges ur naturvärdes- och
naturvårdssynpunkt enligt ovan är i huvudsak allmänt
tillgängliga naturområden och därmed av stort
rekreationsvärde både för de egna kommun-
invånarna och för besökande turister. Alla angivna
områden skall i planen förbli naturområden. De får
inte reduceras av t.ex. större exploateringar med
bebyggelse.

Områdena är kärnan i planens grönstruktur och
föreslås utvecklas så att sammanhängande gröna
stråk och korridorer knyter ihop dem sinsemellan,
med de mest värdefulla kulturmiljöerna och med
tätorterna. Samtidigt skall tillgängligheten för besök

och söder om väg 1708 samt skogspartierna
omedelbart ovanför bebyggelsen i Båstads västra
delar.

De områden som utpekas av naturvårdsskäl är dels
rena naturmiljöer och dels miljöer där det speciella
naturinnehållet skapats genom lång tids beteshävd.

till områdena ökas vilket innebär att en del åtgärder
med detta syfte skall kunna göras i områdena och i
deras närhet (se vidare riksintresse rörligt
friluftsliv nedan). Områdena är mer eller mindre
känsliga för sådana ingrepp och större ingrepp
förutsätter oftast en prövning genom fördjupad
planering.

Översiktsplanens förslag till exploateringar berör två

Strandskydd
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naturmiljöområden men endast i mycket liten
omfattning riksintresset. Påarpsområdet vid Västra
Karup ingår i ett utredningsområde där kommun-
fullmäktige antagit en detaljplan för en golfbana skall
prövas i detaljplan. Naturmiljön skall här samtidigt
få ett stärkt skydd genom reservat. I Kattvik föreslår
planen tillväxt i  mindre bebyggelsegrupper. Två av
dessa föreslagna bebyggelsegrupperna i övre Kattvik
ligger inom området avgränsat som riksintresse natur.
Den första gruppen ligger på en åker tillgänglig från
en väg och inramad av vegetation. Huvudmotivet till
riksintresset här är skogs-vegetationen och i den
avgränsning motsvarande område fått som
naturreservat (Englandsdals naturreservat) och i
kommunens naturvårdsprogram innefattas inte åkern.
Den andra gruppen ligger i ett skogsparti som
kommunen bedömt vara relativt okänsligt att glesa
ut och bebygga.Planen föreslår i bägge fallen att en
justering av riksintressets områdesmarkering sker.

Stensån berörs av Båstads fortsatta utbyggnad så
att en del av åns förlopp kommer att gå igenom
bebyggelse. Denna bör hålla ett ”hänsynsavstånd”
till åns kant  på minst 25 m, samtidigt som det skall
kunna finnas ett gc-stråk längs ån. Utbygganden skall
ske så att det inte påverkar vattenområdet och så
att det inte skadar vatten-kvalitén.

Kulturmiljöer

Riksintresse
Områden av riksintresse för kulturmiljövård inom
kommunen är utpekade för att de visar en avläsbar
kulturhistoria och för att miljöerna i sig är intressanta
och vackra. De är områden där bebyggelse och
kulturlandskap ännu bevarar tydliga och
kontinuerliga historiska element i bosättning och
brukningslandskap. Bjärehalvön är ovanligt rik på
fornminnen och sammanhängande komplex av
gravhögar från bronsåldern är ett viktigt inslag i
riksintressets områden. Det är mer komplext än för
naturområdena att avgöra vad det innebär att bevara
och skydda områdena mot påtaglig skada. Miljöerna
ingår i stor utsträckning i ett ännu aktivt jordbruks-
landskap med inslag av beteshävd och beror av att
denna fortlever. Påverkan på riksintresset kan
komma genom att äldre bosättning upphör såväl som
genom att ny sådan tillkommer. Riksintresset kan
inte tvinga fram hävd eller fortsatt odling där den
upphör av ekonomiska skäl.

Två större och ett mindre landskapsområde utgör
riksintresse för kulturmiljövård tillsammans med de
äldsta centrala delarna av Båstad.

• Ett område i en triangel bildad av kusten, väg
115/norra Torekov och vägen Hov-Hovs hallar,
där landskapet i skålade dalgångar sluttar mot
väster och där s.k. kaptensgårdar är ett särskilt
bebyggelseinslag. Här finns de speciella
Gröthögarna vid kusten och fornminnen vid
Hovs kyrka.

• Ett område ovanför Grevie på ömse sidor av
Sinarpsdalen och fram till Boarpsvägen från
Västra Karup. På bägge sidor av dalen har åsens
höjdpartier ett antal sammanhängande gravhögar
vid Salomonhög och Stora och Lilla Nötte. En
stor del av området har påverkats till utseende
och innehåll av Salomonhögs golfbana.

• Området kring Dagshög, Sveriges största
bronsåldersgrav.

• Centrala Båstad med äldre bevarad samman-
hängande bebyggelse och vägnät.

Kommunen har inget kulturreservat (Norrviken är
diskuterat som ett sådant), däremot har ett antal
enskilda byggnader status av kulturminnen.

Länets och kommunens program
Liksom för de mer renodlade naturmiljöerna så
kompletteras områdena av riksintresse av ett stort
antal områden angivna i länets äldre (från Bjäre till
Österlen) och kommunens kulturmiljövårdsprogram.
Länsstyrelsen har nyligen uppdaterat ett Skåne-
täckande kulturmiljöprogram. Kommunens program
omfattar ytterligare miljöer utöver riksintressena. Det
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pekar ut ett antal områden på åsens höjdplatå i öster,
fördjupar ett utpekat naturmiljöområde vid
sydkusten in över Vasalts by, omfattar i stort sett
samma område vid Påarp/Faritslöv som det
kommunala naturvårds-programmet, anger mer
områden mellan Hov och kusten och omfattar
kustsamhället Stora Hult. Länsstyrelsens två
program har samma områden i något mindre
omfattning. De inkluderar inte Stora Hult.
Länsstyrelsens nya program markerar däremot hela
jordbruklandskapet längs Bjärehalvöns sydsida från
Rammsjöstrand fram till Lerviks hamn och c:a 2 km
inåt land t.o.m. gårdar ovanför vägarna 1700/1708
som ett särskilt intressant kulturlandskap.

Kommunen har också egna bevarandeprogram för
bebyggelsemiljöer i centrala Båstad och Torekov
samt Rammsjö strand.

Planen
Planen betraktar värdena i områdena och miljöerna
angivna i detta riksintresse tillsammans med de enligt
ovan som grunden för kommunens attraktionskraft
för bl.a. besöksnäringen. Det är viktigt att områdenas
karaktär bevaras i enlighet med intentionerna i
riksintresset men också att de med grönstruktur och
kommunikationsstruktur utvecklas i en samman-
hängande helhet Värdena kan utvecklas och visas
tydligare genom skyltade vandrings- och cykelstråk,
fler angörings-, informations- och utsikts/
överblicksplatser etc. I detta bör miljöerna också
kunna rymma mer anläggningar motiverade av
besöksintressen. Översiktsplanens bebyggelse-
förslag berör riksintressena där de omfattar tätorter
och andra samhällen som föreslås växa i t.ex.
Torekov, Västra Karup, Grevie eller Hov, eller
förtätas i t.ex. centrala Båstad. Innebörden av
riksintresset och de andra programmen är lika
mycket att det som eventuellt sker av bebyggels-
eutveckling skall visa stor hänsyn till
kulturmiljövärdena som att hållningen till ny
exploatering skall vara restriktiv. Intressena är alltså
lika mycket förknippade med en detaljplane- och
utformningsfas som med översiktsplanens
översiktliga anvisningar. Lokalisering av en golfbana
till Påarpsområdet har berörts ovan. Riksintresset
omfattar inte detta område.

Kommunens bevarandeprogram utgör en grund för
bygglovsbedömningen i de områden de omfattar.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är en äldre form av
förordnande. Det infördes innan riksintressen fanns
för att på ett enklare sätt än genom reservats-
förklaring kunna skydda stora områden, där särskilt
landskapets visuella upplevelsevärden motiverade
detta, från större påverkan och förändringar. Ofta
sammanfaller de visuella värdena med natur- eller
kulturmiljövärden. Formellt betyder landskapsbilds-
skyddet bl.a. restriktioner mot tillkommande ny
bebyggelse och att utöver kommunen så måste också
länsstyrelsen godkänna en nybyggnad inom ett
område som skyddet omfattar. Även åtgärder som
inte är bygglovspliktiga fordrar länsstyrelsens
medgivande.
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Landskapsbildsskyddet finns över stora delar av
kommunen. I första hand är det definierat utifrån
utsikter eller anblickar när man rör sig längs vägarna
och järnvägen. Så definieras t.ex. ett stort område
med början efter Stora Hult längs sydkusten från
väg 1708/1700 och ett område mot nordkusten från
väg 115 mellan Båstad och Torekov. Ett centralt
område i kommunen omfattar bägge sidor av vägen
mellan Grevie och Västra Karup. Ett annat omfattar
åsens sluttningspartier på ömse sidor om Sinarps-
dalen med en utsträckning också en bit in över åsens
platåområden. Ett par mindre landskapspartier i
kommunens södra del anges med samma metodik,
genom att markera ett område över vilket man har
utsikt från en högre liggande väg. En konsekvens av
avgränsningssättet blir att längs flera vägar skiljer

tillkommande ny bebyggelse och förändring av
landskapet och att placering och utformning av
eventuell tillkommande bebyggelse skall utformas
med stor hänsyn till detta. Planen föreslår också att
landskapsbildsaspekter läggs på ytterligare områden,
bl.a. anblicken över åkrarna mot den skogklädda
norra åskanten vid infarten till Båstad österifrån och
områden på åsens platå öster om Västra Karup.

En ytterligare aspekt på landskapsbildsskyddet är
att det omfattar en del av kommunens typiska
jordbruksområden där denna användning av
landskapet därmed stöds (jämför kapitel Jord-
bruk).

Riksintresse kustzon ochett formellt bygglovsförfarande sig för hus på ena
och andra sidan av vägen. Områden som omfattas
av landskapsbildsskydd innefattar det mesta av de
områden som också är av intresse ur natur- och
kulturmiljösynpunkt. Landskapsbildsskyddet gäller
i mindre utsträckning kommunens inre centrala delar
och omfattar bl.a. inte de områden i länets och
kommunens program väster om Västra Karup där
en detaljplan för golfbana är antagen(Påarps-
området).

Planen
Landskapsbildsskyddet ligger över flera mark-
områden där planen anger att tätorter och samhällen
skall växa. Det gäller t.ex. Torekov, Grevie, alla
kustsamhällen och mindre inlandsorter och byar som
Boarp, Hov, Rammsjö, Ängelsbäck och Killebäcks-
torp. Här gör planen ställningstagandet att
bebyggelseutvecklingen är så viktig att den skall få
påverka landskapsbilden. I övrigt ansluter sig planen
till de värderingar av landskapet som ligger bakom
landskapsbildsskyddet och föreslår restriktivitet inför

riksintresse rörligt friluftsliv
(friluftsliv)

Dessa riksintressen syftar till att skydda karaktären
på områden som har särskilt intresse för en stor
allmänhets rekreationsaktiviteter. Riksintresset
kustzon gäller särskilt strandområden och att de är
allmänt tillgängliga för bad och vandringar samt att
miljöer av betydelse för fisk- och fågelliv skyddas.
Riksintresset rörligt friluftsliv (och friluftsliv – de
omfattar samma område) gäller oftast större och
upplevelserika naturområden för strövtåg och
vandringar men också kulturmiljöer med sådana
värden att de är betydelsefulla för landets besöks-
näring. Bägge syftar bl.a. till att begränsa en större
utveckling av områden med fritidsbebyggelse som
”privatiserar” markanvändning, fragmentiserar
sammanhängande naturområden och hindrar deras
användbarhet för en stor allmänhet. Riksintressena
tillkom mycket mot bakgrunden av en snabb tillväxt
av stora områden med fritidsbebyggelse från början
av 1960-talet. Bägge intressena säger formellt att
nya områden för fritidsbebyggelse endast får komma
till stånd som kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Anläggningar som gynnar det rörliga friluftslivet får
dock byggas och liksom de andra riksintressena
skall dessa inte hindra en normal tätortsutveckling.

Ett annat syfte med särskilt riksintresset kustzon är
att förhindra att större industrianläggningar tar
värdefulla kustområden i anspråk.
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Riksintresset kustzon omfattar kommunen utom
åsens högplatå i öster. Gränsen dras i järnvägslinjen.
Riksintresset rörligt friluftsliv gäller hela kommunen
utom ett litet område definierat av järnvägen och
Margaretetorpsvägen från Förslöv till kommun-
gränsen14 . Omfattningen i kommunen av bägge
riksintressen är ytterligare en markering av att hela
Bjärehalvön som helhet har unika skönhetsvärden
av betydelse långt utanför kommungränsen.

Planen
Riksintressena har haft begränsad betydelse för
planens innehåll genom att de är så heltäckande. Allt
planen föreslår berör intressena och avvägningar har
sällan med dessa att göra. Planen innehåller inte
någon motsvarighet till 1960-talets planering för stora
fritidshusområden utan vill att ny bostadsbebyggelse
alltid skall fungera också för permanentboende (se
kapitel Bostäder). Planens ställningstagande till var
nya bostadsområden skall utvecklas eller inte är i
linje med riksintressenas intentioner men har oftast
andra motiv än dessa.

Planens förhåller sig till dessa två riksintressen och
landskapsbildsskyddet framför allt så att ännu
oexploaterade delar av kustområden närmast och
en bra bit in från strandlinjen mellan redan etablerade
samhällen inte föreslås få ny bebyggelse. Komp-
letterande utveckling av kustsamhällena (de som inte
hör till de historiska tätorterna) skall i princip ske
inåt land. Med utgångspunkt i intressena föreslår
planen också att redan exploaterade samhällen vid
de mest värdefulla kustområdena förtätas i den mån
det går ur natur- och kulturmiljösynpunkt för att
minska trycket på att bygga ut samhällena.

Planen anger också att det större och av bebyggelse
relativt ostörda området på åsens högplatå som
tillsammans med motsvarande område i närliggande
kommuner är ett regionalt strövområde skall bevaras
som sådant från mer omfattande exploatering. Bägge
riksintressena bidrar också till att planen intar en
generellt restriktiv hållning till tillkommande ny
bebyggelse i landskapet utanför tätorter.

En annan aspekt på dessa riksintressen och där de
också har en påverkan på riksintresse för natur- och
kulturmiljö är boendes och turisters tillgänglighet till
intressanta områden. Tillgängligheten behöver
förbättras till många av kommunens värdefulla miljöer
genom förbättrade anslutningsvägar och platser,
skyltning, stigar och passager över stängsel i
ägogränser etc. Några större anläggningar bör kunna
skapas och utvecklas. Planen utreder inte detta
vidare lokaliseringsmässigt. Det kan innebära
åtgärder som anläggningar för övernattning, alltifrån
hotell till stugbyar, angöringsplatser för bil och buss,
utsiktsplatser och någon servering eller café eller
förberedda leder för vandring, skidåkning och ridning
och rastplatser i anslutning till dessa. En del av detta
beror av eventuella kommersiella exploaterings-
intressen och måste utredas närmre i planprogram
och detaljplaner om och när intressenter visar sig,
annat kan rymmas inom det kommunala naturvårds-

14 Just detta lilla område är det enda område i kommunen som alltså inte omfattas av någon form av riksintresse eller
annat program med syfte främst att begränsa exploatering. Bortsett från den del som gäller själva Förslöv anser planen
ändå inte att fritidshus eller annan exploatering bör ske här.

Område med landskapsbildsskydd. (Sinarpsdalen)

arbetet.
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Riksintresse försvar

Militärt övningsområde
Önnarps skjutfält uppe på åsen i öster utgör
riksintresse för totalförsvaret. Allmänheten har
tillgång till det som strövområde när inga övningar
pågår. Utöver det område som direkt tillhör försvaret
påverkar bullret från skjutövningar omfattningen av
det riksintresset. Inom ett område avgränsat av
bullerlinjen 65 dBA (se vidare kapitel Hälsa, risker
och skydd) får inte ny bebyggelse tillkomma. Två
ytterligare områden, mellan Västra Karup och Hov
samt ett land- och havsområde med södra Torekov
och Hallands Väderö är av riksintresse för försvaret
i den mening att försvaret måste höras och ge tillstånd
till vissa typer av anläggningar.

Riksintressen kommunikation

Järnväg och motorväg E6 är av riksintresse. Det
påverkar planen bara i den mening att de är viktiga
utgångspunkter för utveckling av kommunikationer
och bebyggelsestrategier. Formellt sett så finns
avståndsregler som ny bebyggelse vid trafikstråken
måste följa. Bägge intressena har haft stor påverkan
på områden inom riksintressen naturvård men
bedömts väga tungt mot dessa.

Luftfartsverket som är huvudman för Ängelholms
flygplats sedan den militära användningen upphört
har fått en ny koncession. Ett riksintresse för flyget
som definieras av bullerskäl kan komma att påverka
utvecklingsmöjligheter framför allt kring Förslöv. För
kommunen är det därför angeläget att ett eventuellt
riksintresse är mycket välgrundat och att det

definierats i samråd med kommunen. Planen
använder den 70 dBA bullerlinje för civilflyget som
definierats för de mest frekventa Boeingplanen som
huvudsaklig restriktion för bebyggelse och anser inte
att de mer omfattande bullerlinjer som föreslagits av
Luftfartverket för den äldre flygplanstypen MD80
skall innebära samma begränsning (se vidare
kapitel Hälsa, risker och skydd).
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BEBYGGELSE-
REGLERING
I detta kapitel sammanfattar planen principer för
bebyggelsereglering. Landsbygden utanför tätorter
är utsatt för ett högt bebyggelsetryck i vackra lägen
och särskilt sådana med utsikt. Det har ansetts
angeläget att förtydliga de kommunala ställnings-
taganden kring var och hur ny bebyggelse kan
tillkomma och på vilket sätt den bör regleras i vidare
planering eller bygglovsgivning. Kapitlet skall ses i
tillägg till det förra kapitlet och kompletterar
riksintressen m.m. med en del egna bedömningar.

Markanvändningen i kommunen kan ur reglerings-
aspekt delas in i tätortsområden och landskaps-
områden. För de tätortsutbyggnader som föreslås i
översiktsplanen skall detaljplaner upprättas till stöd
för utbyggnad av infrastuktur och bebyggelse. De
riktlinjer som anges för olika tätorter i översikts-
planen utgör grunden för kommande detalj-
planearbete tillsammans med de fördjupningar av
översiktsplan som upprättats för Torekov respektive
Norrviken-Kattvik-Boarp. Även för Båstad-
Hemmeslöv bör detaljering och diskussion i en
fördjupad översiktsplan ske. Här, liksom i Förslöv
och Grevie, bör också en komplettering ske med
kvalitets- och miljöprogram till stöd för utformningen
av offentliga platser och bebyggelse för att öka
orternas attraktivitet.

Som en generell princip för all bebyggelseutveckling
gäller att bebyggelsen bör ”växa inifrån”, d.v.s. att
bebyggelse utvecklas där den redan finns och redan
har påverkat landskapet medan  försiktighet bör råda
inför etablering av ny bebyggelse i opåverkade
landskapsområden, och särskilt då tydliga land-
skapsrum där ny bebyggelse förändrar karaktären.
Principen gäller såväl för större tätorter, som för byar,
klungor av hus och där enstaka gårdar och hus
kompletteras genom nybyggnad och avstyckning.
Mer omfattande bebyggelseutveckling föreslås
endast ske där planen anger att tätorter och andra
mindre samhällen och byar kan växa. Utanför dessa
föreslås att tillkommande bebyggelse på
landsbygden skall vara begränsad. Det är samtidigt
varken möjligt eller önskvärt att införa ett totalt
byggnads- och förändringsförbud på landsbygden.
Nytillskott av hus kan förekomma liksom

förändringar i befintliga miljöer men det kräver en
prövning som bestäms av förutsättningarna i det
enskilda fallet. Det är ibland lika avgörande för
påverkan på ett landskapsområde (och naturligtvis
även på ett tätortsområde) hur det byggs som att
det byggs. I det följande ges generella anvisningar
om lokalisering och utformning av enstaka
bebyggelse i landskapet.

Olika områden av kommunens mark har olika grad
av känslighet inför exploatering och planen diskuterar
en indelning efter hur landskapet värderas och efter
vilken grad av vidare prövning som bör krävas i
samband med eventuell nybebyggelse/exploatering.
Indelningen bygger på befintligt formellt regelverk i
PBL och miljöbalken, förordnanden och riks-
intressen, kommunens och länets program avseende
natur-, och kulturmiljöintressen (se kapitel
Riksintressen etc. samt bilaga). Dessutom grundas
den på en landskapsanalys som särskilt gjorts i
samband med planarbetet. Det bör betonas att
Översiktsplanen inte är juridiskt bindande utan ger
en samlade bedömning till grund för beslut vid
detaljplanering och bygglovsprövning där de formellt
bindande beslut fattas.

Utformning av bebyggelse på
landsbygden

Jordbrukslandskapet tillhör kommunens viktiga
kulturarv. Bebyggelsen på landsbygden utanför de
större tätorterna präglas i huvudsak av den
jordbruksstruktur som skiftena skapade i slutet av
1800-talet. Ett likartat jordbrukslandskap med
spridd gårdsbebyggelse dominerar landskapsbilden
över större delen av halvön, med variationer
beroende på terrängen, och når ner till kusten. I
Sinarpsdalen, längs åsens sluttningar och uppe på
åsens höjdrygg öster därom är antalet gårdar färre
och skogs och naturmarken dominerar. I sydost är
jordbrukslandskapet flackare, mer intensivt brukat
och storskaligare än högre upp på åsen. Det
traditionella bebyggelsemönstret på landsbygden,
där man sökt skydd i sänkor, nedanför sluttningar
eller av skogsdungar samt bebyggelsen läge i nära
anslutning till det äldre vägnätet präglar alltjämt
landskapet och vår upplevelse därav och måste
respekteras vid nytillskott. Bebyggelse skall söka
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stöd i landskapsformationer, befintlig bebyggelse eller
större vegetationspartier. Höjder och öppna
landskap bör undvikas. Ny bebyggelse bör placeras
utmed befintliga vägar och byggnader anpassas till
det traditionella bebyggelseskicket i volym, material
och karaktär.

Landsbygden utanför tätorterna är utsatt för ett högt
bebyggelsetryck både för fritids- och permanent-
bostäder i vackra lägen nära havet och där det finns
utsikt. Många gårdar är inte längre aktiva jordbruk-
sfastigheter utan har blivit annat boende. Ofta har
gårdar övergått till fritidsbostäder med kraftig
renovering och ombyggnad av bostads- som
ekonomibyggnader som följd.

Generellt föreslås, för att understödja översikts-
planens huvudinriktning avseende bebyggelse-

Riktlinjer
Vad kan göras? I princip skall alla nya byggnader samt större till- och ombyggnader prövas i
bygglov enligt PBL. Lättnader i detta regelverk finns. (I samband med översyn av PBL föreslås
ändringar vilket kan komma att påverka bygglovsprövningen i framtiden.)
• Ekonomibyggnader för jordbrukets, skogsbrukets eller fiskets behov kan byggas utan bygglov

i anslutning till befintliga jordbruksfastigheter. Förekomst av ekonomibyggnader är dock inte
ett skäl för uppförande av anslutande bostadshus eller en ändrad användning till bostad.

• Befintliga bostadshus belägna utanför planlagt område kan byggas till med max 50% av
byggnadsarean (husets ”avtryck” på marken) eller max 50kvm från ursprunglig byggnadsyta
utan att det krävs bygglov (Dispens kan krävas vid t.ex. strandskydd och landskapsbildsskydd).
Tillbyggnaden kan vara en direkt förlängning av befintlig byggnad eller komplementbyggnad i
nära anslutning till den. Den får dock inte öka byggnadshöjd eller totalhöjd, vilket t.ex. innebär
att ändrad takresning och takkupor skall prövas i bygglov.

• Mindre gästbostäder tillåts i komplementbyggnader i direkt anslutning till huvudbyggnaden
såvida inte syftet inte är framtida avstyckning.

• Kommunen ser positivt på att jordbruksfastigheter får en ändrad användning så länge karaktären
på byggnaderna behålls. Verksamheter kan inredas i lador.

• Alla bygglovsbefriade byggnader skall vara placerad minst 4,5 m från tomtgräns (annars
krävs grannars godkännande och prövning i bygglov).

• Mindre plank får uppföras i omedelbar närhet av huvudbyggnaden.

Hur skall det göras?
• Tillkommande bebyggelse skall utgå från lokala byggnadstraditioner i läge, placering och

volym.
• Bebyggelsen skall utgå från platsens förutsättningar  avseende topografin och skall i skala och

färgsättning anpassas till omgivningen. Etablerade landskapselement, vegetation, gärdsgårdar,
markvägar etc., skall respekteras.

• Nya hus skall i första hand placeras i anslutning till befintliga hus och husgrupper.
• Nya hus skall inte byggas ”mitt i” tydligt oexploaterade områden om det innebär att denna

karaktär förändras negativt.
Forts.

utveckling samt med hänsyn till jordbrukets samt
natur- och kulturmiljövårdens intressen, en stor
restriktivitet mot förändringar i form av ny bebyggelse
och annan exploatering i landskapet utanför
tätorterna. Samtidigt skall landsbygden kunna
fortsätta att leva och utvecklas. Den påverkan på
landskapet enstaka ny bebyggelse har beror på hur
den placeras och utformas.Följsamhet till
landskapets strukturer och god utformning av
bebyggelsen är ibland avgörande för om nybyggnad
är möjlig där en dåligt utformad bebyggelse inte är
det. Den markerade boxen nedan anger riktlinjer
som bör följas oavsett om en ny byggnad ligger
utanför eller inom områden med mer restriktiv
hållning enligt nedan. Riktlinjerna representerar
kommunens bedömningspraxis vid bygglovs-
prövning.
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Forts.
• När gårdar byggs till eller kompletteras med flera hus skall den traditionella L-, U- eller slutna

formen på gårdskomplexet respekteras.
• Nya bostäder som tillkommer vid generationsskiften skall placeras i direkt anslutning till befintliga

gårdsbyggnader.
• En eventuell friare placering skall ta stöd av den omgivande landskapsstrukturen på samma sätt

som äldre bebyggelse oftast gör. Befintliga vegetationspartier bör oftast dominera över
bebyggelsen.

• 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.

• Aktiva befintliga jordbruksintressen som t.ex. skyddsavstånd runt djur väger tungt vid prövning
• Ny bebyggelse bör inte öka antalet direkta påfarter till de viktigaste vägarna.
• Ny bebyggelse får inte störa och konkurrera med befintliga historiska landmärken som kyrkor

och gravhögar eller kulturhistoriskt viktiga byggnader.
• Stora glasytor mot havet och det öppna landskapet bör användas med försiktighet (de kan

dominera över stora avstånd genom reflexer dagtid och belysning kvällstid).

Karakteristik av områden

Tätortsområden

Tätortsområden är områden med en samman-
hängande byggd miljö, som används till bostäder,
service, industri- och kontorsverksamheter m.m.,
och som innehåller gator, parker, torg och andra
allmänna platser. Tätortsbebyggelse kan också
innehålla åkermark av intresse för bebyggelse-
utveckling men som brukas tills annan användning
blir aktuell. Planen har ur regleringssynpunkt två
kategorier av tätortsområden. Den första kategorin,
Tt-områden, omfattar de sex historiska tätorterna
Båstad inklusive Hemmeslöv, Förslöv, Torekov,
Grevie, Östra Karup, Västra Karup samt de större
kustsamhällena längs Bjärehalvöns sydkust: Stora
Hult, Ranarps-, Ängelsbäcks- och
Segelstorpsstrand, Öllövsstrand, Glimminge
plantering samt Rammsjöstrand. För stora delar av
dessa bebyggda tätortsområden gäller befintliga
detaljplaner. En andra kategori, Ts-områden, är
större byar och småsamhällen, särskilt de som
definierats som samlad bebyggelse. För dessa finns
oftast inte detaljplan. Vid samlad bebyggelse krävs
enligt PBL 8 kap. bygglov i stort sett i samma
utsträckning som inom detaljplanelagt område.

Planinriktning Tätortsområden

Inom det som avgränsas som tätorter är en
bebyggelseutveckling motiverad av olika allmänna
intressen.

Områdena avses planeras vidare för bebyggelse i
form av bostäder, service och arbetsplatser med
tillhörande infrastruktur på ett sätt som är lämpligt
för samhällenas utveckling och med hänsyn till lokala
förutsättningar samt för att bevara och utveckla
orternas attraktivitet. Detta kan inbegripa förtätning,

Karta över detaljplanelagda områden och samlad
bebyggelse på Bjäre.



155 Översiktsplan 08
Båstads kommun

komplettering och omvandling såväl som smärre
utvidgning av tätorterna. Utformning av såväl
offentliga platser, gator, torg, park mm samt
bebyggelse redovisas i olika planinstrument.

Prövning av förändringar i markanvändning skall
i princip ske genom detaljplan. I Ts (samlad
bebyggelse) områdena kan bygglovsprövning för
enstaka kompletteringar ibland ske utifrån
anvisningar i denna översiktsplan. För Båstad-
Hemmeslöv bör med hänsyn till omfattningen av
tillkommande bebyggelse, frågeställningar kring
servicelokalisering etc. en fördjupad översiktsplan
upprättas till stöd för kommande detaljplanering.
Även i övrigt  kan en fördjupad översiktsplan
(FÖP) eller ett planprogram behöva upprättas när
planeringsförutsättningar behöver belysas bredare
och djupare än i denna översiktsplan. Separata
FÖP har utarbetats för Torekov och för
Norrviken-Kattvik-Boarpsområdet.

Landskapsområden

Planen föreslår tre nivåer av landskapsområden
ur känslighets- och regleringssynpunkt.

kustremsan vid havet från Båstad och västerut skall
bevaras. Planen anser dock att det är möjligt att
bygga på ett par ställen i och vid sluttningens
skogsparti vid Kattvik.

• De ännu obebyggda delarna av det direkta
kustområdet samt kvarvarande obebyggda
”mellanrum” mellan kustsamhällena i söder en bit
in i landskapet. Strandremsan skall bevaras intakt.
Havet skall kunna upplevas från landskapets inre
delar. Kustsamhällena skall som princip inte utökas
i sidled utan inåt land. I det småbrutna och kuperade
landskapet i väst/sydväst skall kustzonens
bebyggelse inte dominera över litorinavallen. Här
och där finns också natur- och kulturmarkspartier
där en historisk relation mellan inlandets jordbruk
och kusten ännu syns och inte bör brytas med
tillkommande bebyggelse. Ett exempel är Vasalt-
heden. Planen anser dock att ny bebyggelse kan
utvecklas på den nedre platån vid Norrviken.

• Några andra områden där naturvärdet är speciellt
eller där möjligheten att uppleva en vacker utsikt
är stor och områden med viktiga kulturmiljövärden:
Grevie backar, områden med bronsåldersgravar
vid Dagshög, Salomonhög, Stora och Lilla Nötte,
Sinarpsdalens dalgång och sluttningssidor, bäck-
miljöer av ravinkaraktär vid Axelstorps-bäcken
och Lyabäcken, samt landskapet mot havet i en
triangel väster om Hov och med Hovs kyrka som
spets.

• Närområdet kring bäckar  och bäckraviner, där
de inte går i tätortsmiljö.

Planinriktning La-områden

Områdena skall bevaras till karaktär och användning.
De skall skyddas mot förändringar, som kan äventyra
befintliga värden, och helst vårdas aktivt så att dessa
värden består. Endast sådan bebyggelse eller sådana
anläggningar som behövs för att stödja områdenas
nuvarande användning och som mycket återhållsamt
stödjer natur-, kultur och/eller rekreationsintressen kan
tillkomma utan vidare. Det betyder t.ex. att inga nya
bostadshus skall tillkomma inom och i omedelbar
anslutning till områdena och att eventuella
kompletteringar av hus som redan finns måste vara
begränsade och inte dominera eller störande påverka
områdena (Vid eventuella fall, där det historiskt funnits

La-områden – områden där i princip
ingen ny bebyggelse bör tillkomma

Områdena är framför allt kommunens mest
skyddsvärda naturområden samt en del av de
värdefulla kulturlandskapsmiljöerna, som ofta är
samma områden. Avgränsningar grundas framför
allt på befintliga Riksintresset natur, Naturreservat,
Natura 2000 områden och skyddsvärda områden
i kommunens naturvårdsprogram men lägger
ytterligare några landskapsrum till dessa.
Riksintresset kulturmiljö har också stor betydelse
för avgränsningen.

Följande område bör betraktas som La-områden:

• 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 den smala

bebyggelse på platser i landskapet eller äldre
outnyttjade bygglov, kvarstår idag inte någon byggrätt
utan ansökningar i sådan lägen skall prövas utifrån
samma grunder som gäller i övrigt)
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Eventuella ingrepp som påverkar områdena måste
kunna motiveras av att de gynnar mycket starka
allmänna intressen (anläggningar till stöd för det
rörliga friluftslivet eller till stöd för Norrvikens
utveckling kan t.ex motiveras). Prövning av
förändringar i markanvändning skall alltid ske genom
fördjupade planprogram och/eller detaljplan. Alla
former av ny-, om- och tillbyggnad, som inte är
bygglovsbefriade i PBL, skall prövas i bygglov.
Områdena omfattas till stor del av förordnanden
(naturreservat, Natura 2000) som skall respekteras
(se bilaga Förordnanden). Även för
bygglovsbefriade åtgärder krävs dispensprövning
enligt miljöbalken. Vid eventuell planprövning skall
dessutom alltid kommunens natur- och kultur-
miljövårdsprogram konsulteras.

Lb-områden – områden med starka
reservationer gentemot ny bebyggelse

Områden av stor betydelse för upplevelsen av
Bjärelandskapets speciella kultur- och naturmiljöer
och utblickar, i viss mån också för biologisk mångfald
och rekreation. Områdena utgörs ibland av
renodlade naturområden men är oftast del av ett
kulturlandskap där existerande bebyggelse,
jordbruksmark, hagmark och naturmark blandas.
De är öppna landskapsrum eller komplex av
landskapsrum. Avgränsningen grundas på
landskapsbildsanalysen, som gjorts som en del av
planarbetet men också på landskapsbildsskydd
enligt §19 NVL och på de delar av kommunens
naturvårds- och kulturmiljövårdsprogram som gäller

bebyggt med större skogs-, moss och hedpartier
och bör förbli ett ostört samman-hängande
utflykts- och vandringsområde. Baspunkter för
att vidareutveckla denna typ av turism kan
skapas. En stor del av området utgörs av ett
militärt skjutfält, se nedan. Väster om
Sinarpsdalen är den större grunda och öppna
dalgången mellan Västra Karup och
Sinarpssdalen ett stort stilla och glest bebyggt
och ostört landskapsrum som har tålt vissa
ingrepp i form av Salomonhögs golfbana.
Genom att dalgången är sluten utan havsutblickar
har den glömts bort i andra värderingar av
landskapsbild.

• Området väster om och ovanför Västra Karup
samt på ömse sidor om väg 115 mellan har ett
vackert landskap med flera mindre
landskapsrum, fria utblickar åt olika håll och en
välbevarad äldre jordbruksstruktur med relativt
gles bebyggelse. Det område som tecknas från
där Hallandsåsen har ett första högre nivåfall från
sin högplatå längs väg 105 mellan V Karup och
Hov med Göaberg som en tydlig markering i
landskapet och som sträcker sig österut fram
till golfbanorna söder om väg 115 upplevs som
särskilt ostört.

• Större överblickbara dalgångar med vackra vyer
bör bibehålla sina karaktärer. Sådana finns t.ex
över Troentorpsbäcken mot Kattviks hamn.

• Området vid infarten mot Båstad, som ger
anblick mot åskanten.

Andra delar av landskapet i kommunens sydvästra
och västra del, där vyer och utblickar eller småskaliga
landskapsrum bör bevakas och bevaras, där det
finns en karaktär av aktiv jordbruksbygd eller där
goda jordbruksförutsättningar och intresse för
fortsatt jordbruk finns. Åsen faller här i etapper ned
mot havet och känsliga landskapspartier är dels de
närmast havet som syns från bebyggelse och vägar
ovanför, dels de varifrån utblickarna finns högst upp
på åsen. Omvänt gäller att det ovanförliggande
landskapets silhuett mot himlen nerifrån inte skall
störas.

Planinriktning Lb-områden

Utseendena på dessa områdens är väsentliga för att
Bjärehalvöns skönhet och karaktär skall bibehållas.
Områdenas värde för naturvärden och biologisk
mångfald, upplevelse av kulturlandskap och för

kulturlandskapet och motsvarande riksintresse för
kulturmiljövård. Ett annat kriterium för avgränsning
är att ett område ännu är relativt ostört av
exploatering.

Det är svårt att exakt avgränsa områdena.
Försiktighet vid vidare prövning enligt nedan skall
råda även i områdenas närhet.
Lb-områden ansluter oftast till La-områden:

• Hallandsåsens sydsluttning ovanför Förslöv och
mot befintlig järnväg . Denna sluttning är inte
lika dramatisk som nordsluttningen men har ett
varierat bevuxet landskap genomkorsat av
bäckfåror och med utblickar mot havet som bör
bevaras.

• Åsens höjdpartier på ömse sidor om Sinarps-
dalen. Området i öster mot motorvägen är glest
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anläggningar kan tillkomma om det finns ett allmänt
intresse av det och då under förutsättning att
landskapsvärden respekteras och att bebyggelse har
begränsad omfattning med en kontrollerad placering
och utformning. Exploatering till stöd för rörligt
friluftsliv har härvid prioritet framför t.ex. nya
bostäder. I väl utvalda lägen, där redan en viss
förtätning av bostäder skett, kan ibland ytterligare
husgrupper och hus tillkomma. Sådana lägen kan
finnas t.ex. på Hallandsåsens sydsluttning.

Verksamheter som har anknytning till jordbrukets
behov och som är naturliga inslag på landsbygden
kan tillkomma inom tydliga jordbruksområden. Även
icke-lantbruksanknutna verksamheter kan få
tillkomma om de t.ex. etableras i befintliga gårdar
och inte förändrar by- eller landsbygdsmiljön.

Delar av områdena omfattas av förordningar som
skall respekteras. Vid all prövning skall kommunens
natur- och kulturmiljöprogram konsulteras. Förslag
till mer omfattande bebyggelse eller anläggningar
måste alltid prövas i en fördjupad översiktsplan eller
planprogram där jordbrukets intressen, landskaps-
bild och andra befintliga gröna värden ges stor vikt
och därefter regleras i detaljplan. Fördjupad
översiktsplan över Norrviken/Kattvik är ett exempel
på en sådan prövning. Nytillkommande enskild
bebyggelse prövas alltid i bygglov. (Undantag från
detta gäller byggnader för jordbrukets behov, se
riktlinjer för bebyggelse i landskapet ovan).
Ombyggnad och smärre kompletteringar av redan
befintliga hus får ske i enlighet med riktlinjerna ovan.

Lc-områden – områden med restriktioner
gentemot bebyggelse

Övrig mark. I huvudsak är det områden där
jordbrukslandskapet dominerar men också en del
mindre rena naturområden, som inte har samma
bevarandevärde ur natur eller landskapsbilds-
synpunkt som kategorierna ovan men som har
betydelse för biologisk mångfald och rekreation.
Grönområden som kan göra att grönstrukturen
utvecklas med sammanhängande stråk skall särskilt
uppmärksammas (se kartbild principer för

utveckling av grönstruktur). De delar av den östra
åsplatån som inte utpekas i kategorierna ovan hör
också hit.

Planinriktning Lc-områden

Områdena skall bevaras och utvecklas som lands-
bygd, gröna områden eller samlade rekreations-
områden. Bebyggelse och andra anläggningar kan
tillkomma om det sker med respekt för den önskade
utvecklingen av områdena.

Förslag till mer omfattande bebyggelse eller andra
anläggningar skall  prövas i planprogram och/eller i
detaljplan. Nytillkommande enskild bebyggelse
prövas alltid i bygglov. (Undantag från detta gäller
ekonomibyggnader för jordbrukets behov. Se
riktlinjer för bebyggelse i landskapet ovan).
Ombyggnad och smärre kompletteringar av redan
befintliga hus får ske i enlighet med riktlinjerna ovan.

S – speciella områden

Område avsett för militär verksamhet: Önnarps
skjutfält.

Inriktning S-område

Marken reserveras för bibehållande av skjutfältet
så länge de militära myndigheterna har behov av
detta. Restriktioner vid användandet av marken
bestäms i samråd med Försvarsmakten, Södra
Skånska Regementet.

Skjutfältet är av riksintresse enligt MB 3:9. Inom
riksintressets bullergräns får inga nya bostäder
byggas.

rekreation skall bestå. Landskapsbildens estetiska
värden skall inte påverkas på ett sådant sätt att
upplevelsen går förlorad. Principiellt bör stor
restriktivitet inför ny bebyggelse och andra för-
ändringar av områdena gälla. Bebyggelse och

F – flygets influensområde

Båstads kommun berörs av det hinderfria området
kring Ängelholms flygplats och av bullerområdet som
genereras av flygverksamheten.

Inriktning F-område

Flygets intresse av att utveckla verksamheten skall
skyddas. Bostäder kan inte tillkomma där de blir
alltför utsatta för buller från starter och landningar.
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Planen använder den 70 dBA bullerlinje för civilflyget
som definierats för kommande Boeingplan som
huvudsaklig restriktion för bebyggelse. Det är dock

Nuvarande flygvägar för olika flygplanstyper och
gällande tillstånd.

Karta över riksintresse försvar. Bullerbegränsning
redovisas för Önnarps skjutfält.

osäkert ännu hur stark denna restriktion blir generellt
och särskilt över Förslöv och Segeltorpsstrand. De
mer omfattande bullerlinjer som föreslagits av
Luftfartverket för den äldre flygplanstypen MD80
accepteras inte som motsvarande restriktion av
kommunen men en viss försiktighet inför exploatering
skall iakttas.

V – Vattenskyddsområde

Båstads kommuns vattentäkter har olika vatten-
skyddsområden knutna till sig.

Inriktning V-område

Vattenskyddsområden utgör en särskild kategori där
motiv till försiktighet gentemot bebyggelse finns om
än ej absoluta restriktioner. Graden av nybebyggelse
som blir möjlig över vattenskyddsområden måste
avvägas gentemot kommunens vattenförsörjnings-
plan och varje område måste värderas individuellt.
(för karta, se kapitlet Hälsa, risker och skydd)

Sammanfattning av planens förhållande till riksintressen m.m samt anvis-
ning till bebyggelsereglering

Planens förslag till bebyggelseutveckling utgår från befintliga tätorter så att dessa växer kontinuerligt
och med tydliga gränser mot omgivande landskap. Planen innehåller inte den typ av större områden
för fritidsboende som tidigare planerades och byggdes längs kusterna och på andra platser. Utanför
angivna bebyggelsekoncentrationer skall landskapets nuvarande karaktär bevaras. Samtidigt måste
de ytmässigt stora kustsamhällen som redan finns bli en mer integrerad del av kommunens utveckling.
De är inte längre renodlade fritidshusområden utan är samhällen där utveckling av permanent boende
och av turist- och annan näring är viktigt för kommunen. De eventuellt större exploateringsföretag
med en påverkan på landskapet (golf eller annat) som trots allt kan komma ifråga måste kunna moti-
veras väl och utsättas för en noggrann prövning gentemot landskapsvärden.

Planen ger anvisningar till bebyggelsereglering som har sin grund i hur landskap och miljöer värderas
i riksintressena för natur- och kulturmiljö och de andra anvisningarna. Planen föreslår olika ”nivåer” av
hänsyn. Riksintressena och de viktigaste andra områdena ur naturintresse och kulturmiljösynpunkt
utgör de mest bevarande- och skyddsvärda områdena. Det gällande landskapsbildsskyddet och den
landskapsbildsanalys som gjorts i samband med planarbetet och en både landskapsbildsmässig och
näringsmässig önskan att bevara jordbrukslandskapet definierar ytterligare nivåer.
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