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UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING FÖR
ÖVERSIKTSPLAN BÅSTADS KOMMUN

Planprocessen
Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Båstads kommun påbörjades
under hösten 2002. Den offentliga diskussionen om kommunens utveckling har förts
organiserat också utanför översiktsplanearbetet och innan detta formellt startade. Det löpande
arbetet med översiktsplanen har gjorts av tjänstemän på tidigare Miljö- och
stadsarkitektkontoret och nuvarande planavdelningen med en del konsultstöd och med
diskussions- och avstämningsmöten med ledande kommunpolitiker. De olika kommunala
politiska nämnderna och förvaltningarna har informerats om planarbetet då och då under
arbetets gång.

Ett första planprogram som beskriver kommunens utvecklingsproblem och frågor kring dessa
och som presenterar förslag till mål och riktlinjer av betydelse för markanvändning var klart i
november 2003 och ställdes ut för samråd i två månader kring årskiftet 2003-04. I samband
med utställningen hölls ett större offentligt möte som drog c:a 50 intresserade. Mindre möten
hölls också med olika intressegrupper i kommunen. Planprogrammet lades ut på kommunens
hemsida där det låg kvar tills det ersattes av planförslaget. Utöver berörda myndigheter så
lämnade politiska partier, ett antal intresseorganisationer och några privatpersoner skriftliga
kommentarer till planprogrammet. Samrådsredogörelsen för planprogrammet har ingått i
handlingarna vid samrådet kring ny ÖP.

Förslaget till ny ÖP var klart i november 2005 och ställdes ut för samråd under tre månader i
början av 2006. Planen lades också ut på kommunens hemsida och har funnits till försäljning.
I samband med samrådet hölls tre offentliga möten i respektive Båstad, Förslöv och Torekov
med 30-50 närvarande per möte. Planförfattarna presenterade utöver detta planen på ett antal
möten organiserade av olika politiska partier och av olika intressegrupper.

Efter en viss omarbetning av planförslaget, efter samrådets inkomna synpunkter, ställdes
planen ut på utställning i 10 veckor i början på 2008. Planen lades också ut på kommunens
hemsida och har funnits till försäljning. Planen har återigen diskuterats i plangrupp och andra
politiska forum samt presenterats på möten med olika politiska partier och intressegrupper.

Inkomna synpunkter
Drygt 120 remissyttranden har kommit in och fördelar sig enligt tabellen nedan. Till yttranden
räknas ett antal förfrågningar om exploatering som får beskedet att de måste avvakta
översiktsplanen för att behandlas. Synpunkter som inkommit efter utställningens slut
behandlas ej.

Myndigheter samt grannkommuner 10
Kommunala nämnder, förvaltningar och
organisationer

2

Politiska partier och organisationer 2
Vägföreningar, samfällighetsorganisationer,
andra intresseorganisationer

19

Enskilda personer, område
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Båstad/Hemmeslöv 2
Östra Karup 7 (varav en med 44 namnunderskrifter)
Kattvik – Norrviken –
Boarp

6

Ängelsbäcksstrand,/S
egeltorpsstrand,
Ranarps strand

32(en skrivelse innehåller även 77 enkätsvar)

Stora Hult 20 (varav en med namnunderskrifter från
samrådet)

Övrigt 18
Ansökningar om exploatering som avvaktar
översiktsplanen

4

Totalt antal skrivelser 122

Utlåtandets innehåll
Under utställningen av planen kom i stort sett samma synpunkter in som i samrådet till planen
och detta utlåtande upprepar igen mycket av de kommentarer som har getts i
samrådsredogörelsen. Flest yttrandena gäller: planerade bostäder och camping i S.Ä.R,
planerade bostäder och camping i Stora Hult, utredningsområde reningsverk Burensvik samt
planerat verksamhetsområde i Gräsryd. Dessa frågor besvarades i samrådsredogörelsen men
kommenteras till viss del på nytt även i detta utlåtande.

Frågor som väckts i inkomna yttranden kommenteras och diskuteras samlat. Länsstyrelsens
och de politiska partiernas yttranden redovisas separat. I övrigt har det inte bedömts vara
möjligt och meningsfullt att referera innehållet i alla yttranden och ge varje yttrande en egen
kommentar. Många yttranden, särskilt de från enskilda som gäller ett visst område har också
samma innehåll. Utlåtandet redovisar enskildas och andra organisationers yttranden i
tabellform med en rubrikmässig beskrivning vad respektive inlägg gäller och var i utlåtandet
de behandlas.

Översiktsplanen skall uttrycka kommunala mål och avsikter beträffande markanvändning för
en längre period (c:a 20 år) och vägleda vidare planering och bygglovsverksamhet över
planperioden. Planen kommer att fungera väl som styrinstrument endast om det finns en stor
uppslutning kring det den föreslår. Men det går inte alltid att uppnå enighet. Fysisk planering
innebär att göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen och mellan olika
enskildas eller gruppers intressen. De motstående intressen som finns kan inte tillgodoses på
samma gång utan planen innebär ställningstaganden. De ställningstaganden som görs bör
gälla och utgöra grund för vidare mer detaljerat plan-, och bygglovsarbete under en längre
period.

Det finns generellt sett relativt stor enighet kring de stora strategiska dragen i det som planen
föreslår; en koncentration av bebyggelse för såväl bostäder och verksamheter till orter och
lägen som har samband med de antagna kommande lägena för järnvägsstationer och en
vidareutveckling av de sex historiska tätorterna. Det finns det också i huvudsak enighet kring
att också mindre samhällen och kustorter skall växa, särskilt där det stödjer och stöds av
busslinjer och där en exploatering kan antas stödja permanentbosättning även om flera
grupper av enskilda som försvarar sina befintliga miljöer motsätter sig förändringar av dessa.
I princip finns också enighet kring vikten av att bevara och utveckla kommunens viktigaste
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landskapsmiljöer som sådana och att bevara dess mest värdefulla natur- och kulturmiljöer fria
från ny exploatering. Men det finns också åsiktsskillnader.

Utlåtandet koncentreras på de konflikter som har visat sig i yttrandena beträffande
markanvändning, särskilt där den slutgiltigt antagna planen innebär att ställningstagande inför
den kommunala utvecklingen i stort och för det allmänna intresset går emot intressen hos
enskilda eller grupper av enskilda. Utlåtandet, precis som tidigare samrådsredogörelse, gäller
kritiken av planen och redovisar inte närmre de synpunkter som är samstämmiga med planens
innehåll. Planen utformas av tjänstemän i dialog med ledande kommunpolitiker. I
kommentarer och diskussioner kring planen och samrådssynpunkterna nedan anges
ställningstaganden som ”planens” ”planförfattarnas” och ”kommunens”. Planen är ett
kommunalt policydokument även om innehållet slutligt läggs fast först när den antas av
fullmäktige.

Yttranden och kommentarer

I. Planens karaktär
Ett antal synpunkter gäller planens karaktär mer än dess egentliga innehåll av föreslagen
markanvändning. En första typ av synpunkter av denna art önskar att planen skall vara en
annan form av samhällelig utvecklingsplanering och/eller att planen i olika avseenden skall
vara mer styrande för utvecklingen än vad den är. Många inlägg önskar att planen skall styra
vilka bostäder som kommer att användas till fritidsboende och vilka som kommer att
användas till permanentboende.

En annan typ av synpunkter har med planens detaljeringsgrad att göra. Man efterlyser eller
kritiserar att planen inte har ett mer detaljrikt innehåll beträffande till exempel placering av
funktioner som affärer, förskolor, lekplatser eller att den inte innehåller mer angivelse av
byggnadshöjder m.m. Ibland så läser man in ett detaljinnehåll i planen som den inte har. I de
mer ortsbundna kommentarerna till planen finns kritik av planens föreslagna huvudvägar,
bredden på visade grönstråk etc. Några kommentarer har missuppfattat planens kartunderlag
till att vara nya vägförslag.

Kommentar:
Planens huvudinnehåll är att visa hur markanvändningen i kommunen föreslås utvecklas över
ett längre tidsperspektiv. Den skall vara en avsiktsförklaring från den politiskt beslutande
församlingen som gör klart för kommunens medborgare och för eventuella intressenter i
exploatering hur kommunen vill att utvecklingen skall se ut en tid framöver och vägleda
vidare mer detaljerad planering och bygglovsgivning. Planen befäster pågående
markanvändning eller förbereder för kommande förändringar och exploateringar i sina
förslag till markanvändning. Men planen som sådan är inte kopplad till resurser för ett
genomförande av det som föreslås. Översiktsplanen fungerar som stöd eller hinder inför
önskemål om exploatering men den kan vare sig i det ena eller det andra avseendet säkert
styra vad som sker. Markägare har naturligtvis ett avgörande inflytande för om det som
planen föreslår på deras mark skall realiseras eller ej. Planen kan lika litet garantera som
tvinga fram den föreslagna markanvändningen.

Planen skall i sina bedömningar av lämplig framtida markanvändning vara ett uttryck för ett
allmänt gemensamt intresse i t.ex. utbyggnad av bostäder eller bevarande av naturområden.
Den kan inte vara summan av olika enskilda intressen så att varje markägare får avgöra vad
planen förslår på den egna marken. Markägare är inte tillfrågade under planarbetet på något
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annat sätt än i samrådet. Yttranden från markägare visar hur problematiskt eller enkelt det är
att realisera vad planen föreslår men leder inte nödvändigtvis till att planen ändras i enlighet
med enskilda önskningar. Det enda markinnehav planen tar tydligt hänsyn till är det
kommunala markinnehavet eftersom kommunen har störst möjlighet att styra utvecklingen
över detta. Det kommunala markinnehavet är också delvis en följd av tidigare generationers
översiktliga planer.

Planens förslag till markanvändning har en bakgrund  i planens mer analyserande tematiska
del där utvecklingsförutsättningar och olika samhällsintressen med anspråk på marken
diskuteras. I detta berör planen olika utvecklingsfrågor av ekonomisk och social art men som
den fysiska planeringen har en begränsad inverkan på. Genom det kommunala
planmonopolet har kommunen möjlighet att bestämma över var och när mer
exploateringsförberedande detaljplaner görs men översiktsplanen är inte annars en planering
för åtgärder eller av resurser. Planen avgör inte att eller när de privata eller offentliga
investeringar kommer, som kan realisera den planerade markanvändningen. Översiktsplanen
kan lika litet avgöra hur jordbruket eller det övriga näringslivet skall utvecklas, som den kan
avgöra om den som köper en bostad i ett av de område som planen angett lämpligt för
bostadsbebyggelse bosätter sig där permanent eller ej. Översiktsplanen kan följas av, eller
kombineras med en annan form av åtgärdsplanering där offentliga och privata resurser
samordnas för att åstadkomma vissa resultat inom något område men det är något annat.

Planen har en strategisk nivå och dess föreslagna fysiska avgränsningar av områden eller
vägdragningar skall uppfattas som illustrationer av principiella ställningstaganden
beträffande markanvändning. Det är först följande nivåer av fördjupade översiktsplaner,
planprogram och detaljplanering som slutligt gör den noggranna prövningen av lämpligheten
att använda marken på ett visst sätt och som kan ge den juridiskt säkerställda rätten till detta.
Planförfattarna har valt en för översiktsplaner relativt detaljerad nivå genom att förslå lägen
för huvudvägar i bostadsområden, större grönstråk genom bebyggelse etc. Men dessa skall
uppfattas principiellt och kommer att förändras när de definieras mer exakt i samband med
följande mer detaljerad planläggning. Planens fysiska begrepp anger huvudanvändning av ett
markområde men kan också rymma andra funktioner. När planen markerar ett område som
bostadsområde inkluderar t.ex. detta begrepp bostadsnära service typ dagligvaruaffär,
daghem och även t.ex. enstaka verksamheter som lätt kan inordnas i bostadsbebyggelse.

II Planeringsförutsättningar

1. Bebyggelseutveckling
Inga yttranden som föranleder kommentarer.

2. Befolkning och sysselsättning
Inga yttranden som föranleder kommentarer.

3. Boende
Ett antal remissvar önskar att planen skall styra fördelningen av fritidsboende och
permanentboende med prioritet för det sista. Det finns också synpunkter från fritidsboende
enskilt och i vägföreningar att karaktären på befintliga huvudsakliga fritidssamhällen inte
skall förändras med tillkommande exploateringar för bostäder (eller campinganläggningar).
Man pekar på den speciella karaktären i kustsamhällena med gles bebyggelse på stora
naturtomter med omgivande natur och grusvägar utan stadsmässig gatubelysning.
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Kommentar: Planen är ett mycket begränsat styrinstrument när den väl har anvisat ett
område för bostäder. Man kan spekulera i var en exploatering resulterar i fritidsboende och
var den resulterar i permanentboende och planen har i viss mån gjort det när den prioriterar
bostadslägen som ligger bra till i förhållande till t.ex. kollektivtrafik och service och som
därför antas ge permanentboende. Samtidigt visar planens analys av hur boendet utvecklats
att det inte går att dra enkla slutsatser. Kommunens tekniska infrastruktur är utbyggd i alla
samhällen, vägnätet är tätt, avstånd till affärer och annan service i de större tätorterna från
landsbygden är små och ur dessa synpunkter kan det finnas möjlighet till ny permanent
bosättning i de flesta befintliga samhällen och även generellt på landsbygden.

Olika grupper och individer har olika prioriteringar för var bostäder skall finnas.
Prioriteringarna skiljer sig också i olika skeden av livet. Attraktiva lägen inom Båstads
kommun kan beroende på detta vara i centrum (eller åtminstone nära dagligservice som en
livsmedelsaffär), nära förskolan eller lågstadieskolan, nära kommunikationsknutpunkten från
vilken man pendlar till jobbet, nära naturen (skogen eller stranden) eller i ett särskilt vackert
bostadsläge (utsikt). Planen innehåller i varierande grad alla dessa möjliga lägen. Planen
har markerat ytor för bostadsområden utöver det kalkylerade bostadsbehovet även i en
optimistisk befolkningsprognos för att öppna flera handlingsalternativ inför den framtida
utvecklingen.

Det finns enstaka hus och några kvarter i kustsamhällena som har kulturhistorisk identitet
som fritidsbebyggelse i kraft av att husen är små på stora naturtomter och byggda under en
och samma period. Men som helhet består utvecklingen av kustsamhällena i att husen blir allt
större vare sig de är fritidshus eller permanenthus och bevarandeskäl till att hindra
nybebyggelse i kustsamhällena som helhet är knappast relevanta. Planen yttrar sig för att
karaktären av gles bebyggelse på stora tomter skall bevaras när samhällena växer.
Karaktären på vägar och annan allmän platsmark kan avgöras av vägföreningar och måste
inte vara av typisk villaområdesstandard.

Kritiska synpunkter på specifika förslag till lägen för bostadsområden redovisas nedan, under
respektive delområde.

4. Industri och kontor
Kritiska synpunkter gäller förslagna områden för verksamheter i anslutning till infarten till
Båstad (främst Gräsryd, Östra Karup).

Kommentar: Planförfattarna anser generellt att tillskapandet av ett eller flera
verksamhetsområden nära Båstad, som är placerade med god tillgänglighet från såväl det
nya stationsläget som från motorvägen är viktigt för näringslivets utveckling i kommunen.
Willabs snabba utveckling vid motorvägsavfarten kan troligen ses som exempel på lägets
betydelse. Planen har följaktligen angett sådana områden. Förslöv, Grevie och även Torekov
har av historiska skäl sina industrier och självklara områden för verksamheter i anslutning
till dessa men de kan inte ersätta verksamhetsområden nära huvudorten Båstad och nära de
viktigaste trafikanslutningarna till nationella och regionala transportnät. Lägen för större
verksamheter väster om Båstad är olämpliga av såväl landskapsskäl som av miljöskäl (Det
skulle öka den tunga trafiken genom Båstad). Det angivna området öster om motorvägen
bedöms vara väl lämpat för verksamheter av en rad skäl, främst genom att det placerar
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arbetsplatser lättillgängligt för såväl bil som kollektivtrafik och inom gång- och cykelavstånd
från bostäder i flera samhällen i Båstads och Laholms kommuner.

5. Jordbruk
Inlägg från Centern samt olika LRF avdelningar vill att planen ytterligare betonar jordbrukets
vikt för landskapet och önskar att planen skall stödja en utveckling av jordbruket.

Centern påpekar att den jordbruksklassificering som gjordes av Länsstyrelsen 1974 bör
uppdateras enligt dagens sätt att bruka jorden och således inarbetas i Översiktsplanen.

Kommentar: Översiktsplanen har betydelse för jordbrukets utveckling ur näringssynpunkt
bara i kraft av sin påverkan på markanvändning (se ovan). Planen betyder att på de flesta
platser där mark föreslås för exploatering av bostäder, verksamheter eller vägar så föreslås
motsvarande jordbruksmark att minska. Det är den prioritering som görs och planförfattarna
anser inte att omfattningen av föreslagna förändringar på något avgörande sätt förändrar
villkoren för jordbruksnäringen i kommunen. Riktlinjer som innebär ett mer direkt skydd av
jordbruksmark (mot exploatering?) kan bara komma som ytterligare kommunala beslut.
Planen ger en del jordbrukande markägare stöd för att exploatera vad som idag är
jordbruksmark för annat ändamål men betyder inte att de måste göra det. Klassificeringen av
jordbruksmarken är inte planförfattarnas utan var på sin tid resultat av en utredning i
länsstyrelsens regi. I det aktuella ”Det Skånska landsbygdsprogrammet” bedömer
Länsstyrelsen att Laholmsslättens jordbruksmark har lägre kvalitet än t.ex.
Ängelholmsslätten.

6. Turism och rekreation
Kritik mot planen ifrån Centern riktas mot en del av de konkreta förslag till
turistanläggningar, t.ex. golfbanor, som planen innehåller och mot att den saknar några
önskvärda leder för cykling. Anser att turismen ska vara småskalig och spridas i hela
kommunen, ej endast till vissa områden (nämner Norrviken som exempel).

Kritiken mot planens campingplatser är särskilt stor med namninsamlingar mot föreslagna
anläggningar överallt där de föreslagits. Huvudargumentet är närmast socialt; att campare och
camping är störande. Argumentationen är också att stränder och kustområden och
tillfartsvägar är högt belastade och inte tål mer besökare samt att  naturskyddsområden slits
ner.

Kommentar: Planen kan genom Båstad turisms statistik konstatera att turismen  är en
näringsgren som växer i kommunen genom privata investeringar. Planen har allmänt med
turistnäringen liksom med andra näringar att göra men betyder konkret något endast i den
mån den föreslår lägen och ytor för olika anläggningar som kan hänföras till turistnäringen.
Överväganden om lokalisering kommenteras mer i de geografiska kapitlen nedan. Här ges
några principiella kommentarer.

Camping
Planen ger uttryck för en samstämmig politisk bedömning att kommunen saknar
campingplatser. Det yttrar sig bland annat i en omfattande ”spontancamping” av främst
husbilar på parkeringsplatser vid kusten sommartid. Närvaron av spontancamping anses öka
parkerings- trafik- och hygienproblem vid stränderna. Planen utgår från att det kustnära
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läget är det mest attraktiva och önskade campingläget och föreslår lägen för nya
campingplatser inom gångavstånd från stränder och inte längre inåt land av detta skäl och
för att campare inte i onödan skall köra bil från campingplatsen till stranden. Planen uttalar
sig i text dessutom för mer camping på åsens skogsparti men utan att föreslå något särskilt
läge. Kommunen kan inte acceptera sociala argument att campare skulle vara särskilt
störande som människor, även om det är givet att det med koncentrationen av människor
uppstår problem med avseende på hygien, trafik m.m. som måste lösas. En utveckling av fler
anlagda campingplatser bör ses som en förutsättning för att minska problem med
spontancamping. Gentemot argumenten om belastning och förslitning som framförs av
boende och fritidsboende i kustsamhällena vill planförfattarna hänvisa till riksintressena
kustzon, friluftsliv, rörligt friluftsliv, vars betydelse bl.a. är att kusten skall vara tillgänglig för
en stor allmänhet. Den skall naturligtvis användas med varsamhet och skyddsbestämmelser
kring kustens naturskyddsområden gäller också för besökare. Vägar kan breddas och förses
med mötesplatser där trafikbelastning behöver det.

7. Handel och privat service
Några kritiska kommentarer gäller att planen inte tydligt uttrycker att Hemmeslövsområdet
med utbyggnaden runt stationen behöver en viss kommersiell service. Båstads turism påpekar
att planen borde markera ett större centrumhandel och upplevelsestråk i Båstad än den gör.

Kommentar: Planen tar ställning för att Båstads centrum skall ligga i Köpmansgatan och
helst så att det historiska centrat vid kyrktorget och nära hotell Skansens besöksanläggning
har ett större liv under året än idag. Större bostadskoncentrationer som det framtida
Hemmeslövsområdet skall helst ha dagligvaruhandel i sin närhet. Samtidigt är detta något
som planen i sig knappast kan styra annat än genom att ange möjliga lägen.

8. Offentlig service
Inga yttranden som föranleder kommentarer.

9. Trafik
Båstad Turism anför att cykellederna på Bjäre inte hänger samman lika bra som
vandringslederna. Cykelvägar längsmed vägarna på Bjärehalvön efterfrågas av bla LRF
grupper samt olika intresse- och vägföreningar. Cykelvägar mellan Hov- Västra Karup –
Torekov efterfrågas bla.

I Stora Hult men också i Hemmeslöv kritiseras föreslagna huvudgator (av vägföreningar och
privatpersoner) för att de skapar genomgående trafik och alltför stor tillgänglighet.

Kommentar: Översiktsplanen har i förslagen för olika orter detaljerats till en nivå där den
föreslår sträckningar av de viktigaste huvudgatorna och av större grönstråk. Detta skall
uppfattas som principiella anvisningar (och planen kunde ha lämnat detta till en kommande
mer detaljerad planeringsnivå). Vägar och stråk kan komma att få en annan sträckning och
en annan utformning den dag ytterligare fördjupade planer görs. Kommande planer kommer
också att ange alla de lokalgator och mindre grönytor/stråk som inte finns i översiktsplanens
skala.

Kommentarerna från Stora Hult gäller nästan uteslutande att trafiken till stranden på
befintliga vägar skulle öka genom föreslagna nya huvudvägar som förbinder befintlig och ny
föreslagen bebyggelse. Det är en synpunkt på trafiksystemet mest ur de fritidsboendes
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perspektiv. Trafik inom och från ett samhälle ur ett permanentboendeperspektiv gäller trafik
till och från arbete, inköp, förskola, skola, mellan grannar etc. utöver trafik till stranden
under sommarmånader. Trafiksystemet skall innebära en kombination god tillgänglighet, hög
säkerhet och vacker utformning för alla grupper av trafikanter. Planförfattarna anser att
”silnings”systemet ger den mest optimala trafikmiljön ur dessa aspekter.

10. Teknisk försörjning
Planens markering av ett utredningsområde för ett framtida reningsverk söder om Torekov har
väckt omfattande kritik, gett upphov till protestlistor m.m. Kritiken handlar i huvudsak om att
markeringen gjorts i ett vackert natur- och rekreationsområde, som anses komma att förstöras
om denna typ av anläggning kom till stånd. Länsstyrelsen anför även att föreslaget
reningsverk borde ingå i miljöbedömningen.

Kommentar: De omfattande protesterna kan i stor utsträckning ses som ett resultat av en
missuppfattning av hur en översiktsplan är avsedd att fungera (se också ovan). De som
protesterar tycks tro att markeringen av utredningsområdet innebär att kommunen snarast
avser att ta marken i anspråk och realisera anläggningen.

Avloppsrening är en grundläggande teknisk förutsättning för bebyggelseutveckling i en
kommun. Planförfattarna, vilket i detta sammanhang framför allt betyder kommunens
tekniska kontor, gör bedömningen att om den totala föreslagna utbyggnaden av bostäder och
verksamheter som planen innehåller skall kunna realiseras, så måste kapaciteten för
avloppsrening ökas. När i tid och utveckling kapacitetsgränsen inträffar eller exakt vad det
innebär av utbyggnadsbehov är inte aktuella frågor som omedelbart behöver utredas på det
sättet de som protesterar önskar, eftersom kapaciteten ännu räcker långt. Däremot är det
viktigt att hålla alternativa handlingsvägar öppna. Kommunens avloppsledningar leds till två
reningsverk på ömse sidor om Hallandsåsen. Hedhusets reningsverk i norr ligger i Laholms
kommun och har ett läge som gör att det kan byggas ut vid behov (det blir naturligtvis en
fråga också för Laholms kommun). Det ligger fritt vid stranden även om det gränsar till ett
naturreservat. Befintlig bebyggelse är på stort avstånd. Torekovs reningsverk låg när det
byggdes utanför samhället men Torekov har vuxit och fortsätter att växa så att reningsverket
alltmer ligger inom samhället. Framtida behov kan innebära att skyddsområdet runt Torekovs
reningsverk som det redan är definierat av avstånd till befintlig bebyggelse kan bli ifrågasatt.

Skälet till att markera ett utredningsområde för ett framtida alternativ till reningsverk där det
är gjort, är alltså för det första att det bedöms kunna bli problematiskt att utveckla det
befintliga reningsverket när Torekov växer. Ytterligare ett alternativt läge för framtida behov
behöver hållas öppet någonstans vid kusten på den sydvästra sidan av Hallandsåsen och i
princip på sträckan mellan befintligt reningsverk och det markerade området. Den mer exakta
geografiska placeringen är för det andra en funktion av att avloppsledningar över
kommunens sydvästra sida naturligt och idag leds till det angivna området av topografiska
skäl (självfall). Avloppsvattnet pumpas idag upp till det befintliga reningsverket härifrån och
avloppsledningen från Torekov skulle enkelt kunna vändas hit. Det föreslagna läget placerar
ett eventuellt nytt reningsverk innanför kustområdets naturreservat och riksintresse naturvård
och tar också hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård runt Dagshög som omfattar vad
som annars varit alternativa lägen mellan det som markerats och Torekov. Kommunen anser
inte att en alternativanalys i MKBn som länsstyrelsen antyder vore meningsfull eftersom alla
andra lägen som kan anges längs samma kuststräcka dels är något sämre tekniskt (topografi,
befintligt tekniskt system) och innebär större konflikt med antingen riksintresset
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kulturmiljövård åt norr (Dagshög) eller länsstyrelsen i Skånes kulturmiljövårdsprogram åt
söder.

Markeringen av ett utredningsområde för ett nytt reningsverk betyder främst att området skall
hållas öppet för en framtida anläggning som kan bli nödvändig för kommunens utveckling
men är inget färdigt ställningstagande nu till att den måste placeras här. Inom det markerade
området skall dock inte något hända som omöjliggör det som utredningsområdet avser. Så
skall t.ex. ingen ny bebyggelse få tillkomma här

11. Hälsa, Risker, Skydd
Länsstyrelsen påpekar att ÖP:s riktlinjer kan fungera som underlag i kommande planering
men att de avviker ifrån t ex RIKTSAM och får därför prövas efter redovisning av
riskreducerande åtgärder för varje enskild detaljplan. Påtalar även att där ny bebyggelse
planeras vid järnvägen bör problematiken kring vibrationsstörningar utredas i
detaljplaneskedet.

Länsstyrelsen påpekar att inför en exploatering av Hemmeslövsområdet skall
översvämningsriskerna för Stensån beaktas i ett 100-års perspektiv. I utbyggnadsområden ska
risk för stranderosion och rasrisk vägas in i lokaliseringsbedömningarna och särskilt redovisas
inför detaljplanering.

Länsstyrelsen anför att det föreslagna verksamhetsområdet öster om väg E6 i Östra Karup kan
få negativ inverkan på grundvattenkvalitén i området och därmed innebära en risk ur
hälsosynpunkt. Påtalar att ÖP bör visa kommunens reservvattenförsörjning, då det tidvis kan
uppstå vattenbrist på Bjärehalvön.

Kommentar: Nybebyggelse planeras endast vid järnväg i form av kontor eller industri i
anslutning till den nya stationen, där järnvägen håller relativt låg hastighet. Frågor rörande
nybebyggelse vid järnväg, översvämningsriskerna i Stensån, stranderosion och rasrisk utreds
vidare vid detaljplanering. Öpn innehåller anvisningar till en återskapad slättsjö vid Stensån
som bl.a. skall kunna styra vattenflöden. Öpn innehåller också en redovisning av hur
kommunen långsiktigt  avser att lösa problemet med den relativt sämre vattenförsörjningen
på västsidan. Detaljplanering och exploateringsavtal för versamhetsområdet öster om E6
kommer att ställa villkor på åtgärder som hindrar eventuell förorening av grundvatten.
Området ligger inte inom de definierade nära (primära och sekundära) skyddsområdena från
någon vattentäkt.

12. Grönstruktur
Inga yttranden som föranleder kommentarer.

13. Riksintressen, förordningar och program
Länsstyrelsen  delar inte uppfattningen att riksintressena för kustzonen och rörligt friluftsliv
har begränsad betydelse bara för att de täcker stora delar av kommunen.

Länsstyrelsen efterfrågar en kartbild som illustrerar både riksintressen samt planerad
markanvändning vilket skulle öka tydligheten i planhandlingarna.

Kommentar: I planen förklaras dess förhållande till riksintressena. Det som sägs är att de
aktuella riksintressena haft begränsad betydelse för planens avvägningar om var bebyggelse
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är lämplig p.g.a. att de är så heltäckande inte att riksintressena i sig har begränsad betydelse.
Planförfattarna tar till exempel mer allvarligt på riksintresset kustzon vad gäller
bedömningar i det nära kustområdet än i byar inne i landet som Hov eller Grevie Kyrkby.

Planhandlingen uppdateras med en karta som visar föreslagen markanvändning i förhållande
till riksintressena.

15. Bebyggelsereglering
Länsstyrelsen är med hänvisning till riksintressen tveksam till viss föreslagen nybebyggelse
inom ”kustzonen” (vilket betyder all mark väster om nuvarande järnväg. Kommunens
påpekande), påpekar att planens förslag att starka allmänna intressen kan motivera byggnader
i naturreservat inte kan betyda t.ex. anläggningar som hotell. Önskan om restriktioner
gentemot exploatering av jordbruksmark återkommer i yttranden från olika LRF-avdelningar
samt Centern. Länsstyrelsen ser riktlinjerna för bebyggelse på landsbygden som positiva
liksom indelningen av landskapet i områden med olika regleringsnivå.

Kommentar: I stort föreslår planen områden för bebyggelseutveckling, att en principiellt
restriktiv hållning gentemot ny bebyggelse där sådana inte är föreslagna bör råda samt
förordar en småskalighet i ny bebyggelse. Kapitlet om grönstruktur skall visa vilka de
viktigaste delarna av det icke-bebyggda landskapet är och hur de bör utvecklas. Anvisningar
till reglering vid sidan av detta är samlade i kapitlet bebyggelsereglering.

En princip som betonas genomgående i planen är att ny bebyggelse i första hand skall
utvecklas utifrån den bebyggelse som redan finns och utnyttja befintliga vägar, befintlig
infrastruktur m.m. Stor försiktighet skall iakttas inför ny bebyggelse i öppna landskapsrum
där det idag inte finns annan bebyggelse och vägar. Principen gäller såväl i stort, där det
finns tätorter, som där det finns mindre bebyggelsekoncentrationer eller enstaka gårdar och
hus. Det innebär oftast mindre påverkan på landskapet om ett hus eller en bebyggelsegrupp
läggs i anslutning till befintliga sådana.  Hur det byggs kan vara en lika viktig fråga som om
det byggs och planen redovisar riktlinjer som bygger på erfarenheter från arbetet med
bygglov på landsbygden.

I grunden består hela kommunen av landskapspartier som är vackra och värdefulla ur natur-
och kultursmiljösynpunkt. I dom finns existerande tätorter och samhällen. Det är relativt
enkelt att definiera och att enas kring vilka landskapspartier som är mest skyddsvärda och
många har redan olika grader av skydd genom befintliga förordningar och riksintressen. Det
går också oftast lätt att definiera och enas kring över vilka områden tätorter och samhällen
bör växa. Det är däremot svårt att säga konkret redan i översiktsplanen huruvida en viss
anläggning eller bebyggelse är möjlig eller inte i alla övriga landskapsområden. En
fördjupad prövning behövs.

Kapitlet bebyggelsereglering försöker att som komplement till kapitlet om Riksintressen m.m.
ge tydliga anvisningar vad gäller förhållandet mellan landskapet och bebyggelsen. Det
innehåller en översiktlig bedömning av var landskapet är mest viktigt att bevara mot
förändringar och föreslår som konsekvens av detta nivåer av restriktioner. I huvudsak är
kapitlet planens bekräftelse av de värden och restriktioner gentemot bebyggelse som redan
finns eller uttryckts i Riksintressen, beslutade kommunala kulturmiljö- och
naturvårdsprogram etc. Det anger också vilka nivåer av vidare planering som krävs vid
prövning av eventuella förslag till förändringar genom tillkommande bebyggelse.
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Särskilda frågor

16. Grönområden i kustsamhällen
De flesta kustsamhällena planlades på 1960-talet. Planernas kvartersmark har efterhand
styckats, sålts och blivit enskilda tomter. Den allmänna marken består av vägar och
grönområden. Allmän mark förvaltas av samfällighets- och vägföreningar till vilka
markägare har fått upplåta marken utan ersättning vid ursprunglig planläggning. Marken är
formellt fortfarande ägd privat. Genom åren har Miljö- och stadsarkitektkontoret fått ta emot
ett stort antal förfrågningar från markägare att bebygga planernas grönområden i större
eller mindre omfattning. Frågan har setts angelägen att pröva i översiktsplanens perspektiv.
Mer bebyggelse på några av de äldre planernas grönområden skulle inte ge många bostäder
som resultat men ligger i linje med planens ambition att förtäta som ett komplement till
utbyggnad av orter. En del av grönområdena i ursprungliga planer har tydliga motiv medan
andra är svåra att förklara ur plansynpunkt. En del var troligen undantag i bebyggelsen av
tomter som var vattensjuka. Förhållanden har ibland ändrats med senare genomförda vägar
och dikessystem. En del grönområden har redan fått sin ursprungliga karaktär förändrad då
någon del av dem bebyggts och vad som ursprungligen var ett stråk skurits av.
Grönområdena har också synbarligen olika grad av användning.

I planarbetet gjorde planförfattarna en översyn över vilka förtätningar som skulle kunna vara
lämpliga. Samlade större grönområden som tydligt betjänade flera hus och sammanhängande
stråk genom bebyggelsen behölls medan ett antal mindre områden där vissa närmast var av
karaktär lucktomter och vissa andra områden föreslogs få bebyggelse.

I kommentarerna till utställningen  upprepas en negativ inställning till förtätning i Stora Hult
och Glimminge Plantering, samt i viss del i Segeltorps- Ängelsbäcks- och Ranarpsstrand. De
omfattande reaktionerna i Stora Hult står i en svårförklarig relation till vad planen konkret
föreslår (bebyggelse motsvarande tre tomter/hus) och bottnar förmodligen i något mer än
detta. Särskilt gäller det frågan om bebyggelse på Stora Hult 6:15, som är ett grönområde av
tomts storlek, vid befintlig väg och med bebyggda tomter på ömse sidor.

Ett sätt att avgöra frågan om bebyggelse eller ej på kustsamhällenas grönområden kan vara
att göra en särskild planering av den allmänna platsmarken i samhällena, eventuellt i
samband med en generell översyn/revidering av bestämmelser i gällande detaljplaner.

III. Fördjupning  delområden

1. Delområde Norr

Båstad (med Hemmeslöv)
Närboende önskar att förtätningsområdena för bostäder söder om Lyavägen tas bort.

Hemmeslövs vägförening vill att skolan skall ligga i omedelbar anslutning till stationen.
Hemmeslövs vägförening betonar behovet av mer närservice än befintlig livsmedelsbutik och
anser att markeringen för handel där Kustvägen möter väg 105 hellre skulle ligga vid den nya
Inre Kustvägen.

Hemmeslövs vägförening  ger förslag på nya väganslutningar samt annat läge för
barnomsorg/skola samt närservice i området. Anser att läget som föreslås i ÖP är olämpligt.
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Sjön bör flyttas. Protesterar mot att dagvattnet ska hanteras med lokala och öppna system.
Anser att angivna bostäderna i nya Hemmeslövsområdet måste bli kommunala tomter. Anför
att Hemmeslövs vägförening ej kan sköta alla nya vägar och grönområden som tillkommer i
och med en utbyggnad av Hemmeslöv. Vägföreningen undrar även var utvidgningen av
Hemmeslövsområdet ska starta. Anser att det snabbt bör satsas på Hemmeslövsområdet då
befolkningstillväxten skett där.

Kommentar: Föreslagna förtätningsområden vid Lyavägen anses ej behöva störa utblickar
från befintliga hus. Det ansluter delvis till garagelängor. Vidare anpassning får ske i
detaljplan.

Planen föreslår närservice vid stationen utan att exakt definiera vad den skall innehålla. Det
markområdet som fysiskt är tillgängligt för mer handel och annan närservice är emellertid
begränsat just vid stationen liksom det är vid nuvarande livsmedelsbutik i Hemmeslöv och
planen har därför också föreslaget ett läge för t.e.x. en livsmedelsbutik med större ytkrav.

Omedelbart vid stationen i Hemmeslöv bör det finnas tätare bebyggelse med t.ex. ett torg för
närservice. Ett skolläge här konkurrerar med bostadslägen. Ur utbyggnadssynpunkt kommer
en skola troligen senare än de första bostäderna och ett tomt markreservat skall helst inte
blockera bra lägen för dessa.

Hela utbyggnaden vid Hemmeslöv behöver styras av en fördjupad plan som bl.a. måste ta
noggrannare hänsyn till att det finns markpartier som inte kan bebyggas till rimlig kostnad. I
denna penetreras ytterligare bl.a. de frågor Hemmeslövs vägförening ställer. Vilket system
för dagvattenhantering som väljs är en fråga för vidare tekniska studier vid detaljplanering.
Frågor om vägförenings storlek och vem som efter planering äger mark är inte frågor för
översiktsplanen.

Östra Karup och Eskilstorps by
Ett antal enskilda, varav en del också är markägare, LRF-föreningar, Centern m.fl. samt
Laholms kommun är negativa till föreslaget verksamhetsområde öster om motorvägen av
främst landskapsbildsskäl. Länsstyrelsen är tveksam.

Kommentar:  Verksamhetsområdet öster om motorvägen bedöms ha ett så viktigt allmänt
intresse för kommunens och Båstads tillväxt att det bör få påverka landskapsbilden. Det
bedöms vara det enda större markområde lämpligt för verksamheter som finns nära
huvudorten Båstad: Plan och grundläggningsmässigt byggbar mark, liten mängd trafikarbete
vid angöring till området från det regionala vägnätet, låga risker i samband med transporter,
närhet till ny järnvägsstation, inom gångavstånd från bostadsområden i Östra Karup och
inom cykelavstånd från ytterligare tre tätorter i Båstads och Laholms kommuner, placering
längs befintliga busslinjer och mindre visuellt synligt än motsvarande område väster om
motorvägen. Gasledningen är en nackdel för exploatering och begränsar den omfattning
denna kan ha.. Områdets synliga läge bör medföra krav på utformningen. Kommunen prövar
exploateringen vidare i miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan för den mark som BUTAB
äger.

Boarp, Kattvik och Norrviken
I Boarp möter planen kritik från boende vad gäller förtätningar norr om väg 115. Flera vill ha
mindre angiven exploatering, några vill ha mer. Norrviken-Boarp-Karups vägsamfällighet
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anser att trafikanalys saknas och att Boarpsvägen och Boarpskorset är hårt belastade. Planens
angivande av trafikmatning från väster mot till Norrvikens trädgårdar möter också negativa
kommentarer.

Exploateringsförslagen vid Kattvik möter kritik från flera organisationer och enskilda. Man
ställer sig även frågande till en anslutning till kommunalt vatten- och avlopp. De flesta
negativa rösterna anför natur och landskapsbildsskäl mot föreslagen bebyggelse. Mycket av
kritiken gäller karaktären på bebyggelsen i föreslagna områden där en del vill att den skall
vara vanlig villabebyggelse andra önskar mindre hus för tillfälligt boende. Länsstyrelsen
framför tveksamheter till viss ny bebyggelse inom områden av riksintresse för ”kustzonen”

Kommentar: Området har varit föremål för en mer detaljerad studie i en fördjupad
översiktsplan som antogs av Kommunfulmäktige 2008-05-28 och bygger också beträffande
delen av Boarp norr om väg 115 på ett tidigare och beslutat planprogram för Boarp. Den
fördjupade översiktsplanen behandlar också utveckling och eventuell exploatering i och vid
Norrvikens trädgårdar. Fördjupningen innebär bl.a. detaljerade avvägningar mellan
bebyggelse och natur- och kulturmiljöer, rekreationsintressen, riksintressen m.m. där
bebyggelse som anses kunna tillkomma delvis betingas av utformningsvillkor. Det som visas
är bl.a. där planförfattarna bedömt bebyggelse vara lämplig med hänsyn till riksintresset
kustzon. En viktig anledning till att just detta avsnitt av kommunens geografi valts ut för en
fördjupning är att det finns ett samband mellan möjligheter till exploatering för permanent-
och korttidsboende och möjligheter till finansiering för nyinvesteringar och fortsatt drift av
Norrvikens trädgårdar. Det är av stor betydelse för kommunen att Norrviken kan utvecklas.
Kommunen ansergenerellt att bebyggelse i området också är motiverad av närheten till
Båstads centrum och av att goda infrastrukturföriutsättningar finns.

När det gäller Kattvik, Norrviken och Boarp norr om väg 115 innehåller översiktsplanen det
som beslutats av Kf i den fördjupade översiktsplanen. För Boarp söder om väg 115 och längs
väg 1747 så är planen anpassad till ett påbörjat arbete med detaljplan efter anvisningar i den
fördjupade Öpn.

Översiktsplanen visar den strategi kommunen anser att Kattvik bör växa efter. För att
realisera de tankar kommunen har är det dock upp till varje enskild fastighetsägare att
initiera ett detaljplanearbete. Den utbyggnad som kommunen föreslår i Kattvik kan således
endast komma till stånd på berörda fastighetsägares initiativ. Flera yttranden i samrådet för
denna har gjort gällande att utbyggnaden i Kattvik bör ske långsamt således under en lång
tidsperiod. Då det är upp till varje enskild fastighetsägare att ta initiativ till en
detaljplaneläggning kommer utvecklingen av Kattvik ske beroende på hur detta arbete
initieras eller ej. Utformning av bebyggelse samt läge på fastigheten sker via prövning i
detaljplan. De förtätningar samt utbyggnader som föreslås kräver en utvidgning av vatten-
och avloppsnätet i området. Enskilda vatten- och avloppslösningar som idag finns i Kattvik
fyller inte dagens miljökrav och kommer (oavsett nybebyggelse i Kattvik eller inte) inte att
tillåtas framöver. Markbeskaffenheten i området med sin stenmal utan mycket grus eller annat
finare material mellan stenarna innebär att infiltrationen från enskilda avloppsanläggningar
inte fungerar tillfredsställande. Avloppsutsläpp kan förorena vattnet i de befintliga brunnar
som i stor utsträckning är de boendes försörjning av dricksvatten.

Boarp är en plats som kan växa med mer bostäder i kraft av befintlig service i handelscentrat,
tillgång till busslinje och närheten till såväl Norrviken/Apelrydsskolan som till Båstads
historiska centrum vid Kyrktorget. Norrviken/Apelrydsskolan och Boarp eller Kattvik (en
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reservation för lutningen på vägen mellan Norrviken och Boarp) är också en naturlig
angöringspunkt för en framtida stationspendlande stadsbuss inom Båstad.

2. Delområde Söder

Förslöv
Planens förslag över Förslöv möter kritik från Luftfartsverket som gäller att planen föreslår
bostadsbebyggelse under vad verket anser är riksintresse för luftfart.

Några remissynpunkter gäller detaljer kring utformning av vägar, gångvägar, torg m.m. som
inte reflekteras i översiktsplanens skala.

Två yttranden är emot utbyggnad i Förslöv, dels bostäder norr om Viarpsvägen samt
utredningsområdet för verksamheter vid Ljungbyholm.

Kommentar: Det finns enligt kommunen åtgärder som Luftfartsverket kan göra beträffande
flygvägar, riktning på eventuell förlängning av bana som skulle reducera konflikten mellan
flyget och Förslövs utbyggnad. Det är också troligt att den flygplanstyp somfrämst skapar
bullerproblemet över Förslöv kommer att få allt mindre användning. Kommunen anser att
bullerkurvor genererade av Boeing-planen kan ses som långsiktiga restriktioner för
bebyggelseutveckling men inte de mindre frekventa och troligen utgående MD80-planen.

Bostäderna norr om Viarpsvägen anses som en lämplig utveckling av Förslöv för bostäder.
Det är en sydvästsluttning med bra solförhållanden och utsikt och med ett kommunalt
markinnehav, dock finns vissa en problematik i delar av området och med närhet till en större
djurhållande gård, samt flygbuller.

Planerat utredningsområde för verksamheter vid Ljungbyholm har markerats för att i
framtiden ha beredskap för fler verksamhetsområden i Förslöv. Platsen har valts eftersom
marken är plan samt för dess närhet och anslutningsmöjligheter till väg 115 och järnvägen.

Grevie
Ett yttrande är emot ytterligare bebyggelse på fastigheten Böske 38:1. Ett yttrande är emot
bebyggelse på Hålarp 4:155 m fl. Fastighetsägaren till Böske 2:31 vill detaljplanelägga sin
mark för bostäder. Förslöv- Grevie församling är mycket positiva till bostadsbebyggelse i
Förslöv och Grevie, särskilt området väster om kyrkogården i Grevie kyrkby och området
öster om leden mellan Förslövs prästgård och skolan.

Kommentar: En utökning av bebyggelsen vid Klövervägen (Böske 38:1) är anvisad i planen
men skall ske så att en fri utsikt söderut bibehålls närmast gärdsgården i norr.  Fastigheten
Hålarp 4:155 ingår i det område kommunen anser är en naturlig del att bygga vidare dagens
Grevie på. Området var även markerat som framtida utredningsområde för bostäder i
översiktsplanen från 1991. De diskussioner som förts under planens slutskede om en
kommande järnvägsstation i Grevie gör det ännu mer angeläget att kunna realisera den
stationsnära bebyggelse som planen anger och där bostadsbebyggelse på Hålarp 4:155 blir
viktig.

Stora Hult

Det finns i Stora Hult fyra huvudfrågor (samma som i samrådet):
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1. Nyexploatering. En del inlägg är negativa till föreslagen ny exploatering eller önskar
alternativt att den blir mindre. Å andra sidan finns ansökningar om exploatering.

2. Vägdragningar i samband med nyexploatering. Planen föreslår huvudgator i vägnätet.
3. Bebyggelse på ”grönområden”. Förslaget att bebygga ett par tomter/grönområden har

väckt kritik.
4. Campinganläggning. Föreslagen camping kritiseras.

Det finns också kritik som felaktigt uppfattat planens kartunderlag till att planen föreslår
andra nya vägar än de som speciellt markerats.

Kommentar: Stora Hult är med planens utgångspunkter den ort där en större
bebyggelseutveckling är mest motiverad vid sidan av de sex historiska tätorterna. Den kan
motiveras inte bara av förutsättningarna inom Båstads kommun utan också av planerad
utveckling i Ängelholms kommun. Planen bör ge rum för en relativt stor expansion för
boende. Den bör anta ett växande antal permanentboende och planerade bostadsområden
skall också innehålla den samhällservice som boende kommer att behöva.

Passagerna genom Stora- och Lilla Hult är för dåliga. Föreslagen ny anslutningsväg är mer
principiell än konkret och kan också få andra lägen än det markerade. Huvuddelen av den
föreslagna bebyggelsen ligger norr om Stora Hults Fälad och har föreslagits få en struktur
där en del ansluter till befintlig bebyggelse och nästa del ligger utanför ett avskiljande
grönstråk (motsvarande grönstråk finns i befintlig bebyggelse i söder men bryts vid Stora
Hultsvägen). Kritikerna mot planens trafiksystem anser att den skulle öka antalet trafikanter
utifrån som skall till stranden och man påpekar att befintliga parkeringar ligger vid
ändpunkterna för Stora- och Lilla Hultsvägarna. Synpunkterna är närmast synpunkter ur
sommarens fritidsperspektiv. Man glömmer då den trafik som generas till och från och inom
bebyggelsen av de (permanent) boende i arbetsresor, inköpsresor, till förskola, mellan
grannar etc. och som är den väsentliga dagliga trafiken under större delen av året.
Parkeringars läge torde styra mycket av säsongstrafiken. Planförfattarna anser inte att ett
trafiksystem med en kilometer mellan två tvärgående huvudvägar i Lilla- och Stora
Hultsvägen skulle vara bra. De längsgående huvudvägarna i systemet blir en ny väg
genom/utanför den nya bebyggelsen i öster och Fäladsvägen. Dessa fyra vägar skulle behöva
få en  utformning i paritet med belastningen i det utifrånmatningssystem de skulle utgöra. En
förutsättning för att hålla en önskad lägre vägstandard på huvudgator och lokalgator är att
det finns tätare maskvidd i vägsystemet. Gulmårevägen kan vara ett alternativ till
Gräslyckevägen som förbindelse mellan gammal och ny bebyggelse.

Frågan om grönområden behandlas med egen rubrik ovan.

Planförfattarna vidhåller att camping i föreslaget läge principiellt är lämplig. Det är
naturligtvis berörda markägare som här, liksom i annat, själva avgör om de vill ha det så.
Det kan finnas andra möjligheter till väganslutning som gör det möjligt att realisera en
mindre del av planens campingområde.

Kartunderlaget till planen avser endast visa befintliga förhållanden. Felaktigheter i kartan
kan accepteras i en översiktsplan.

Segelstorpsstrand, Ängelbäcksstrand, Ranarps strand, Öllöv och övriga områden



17

Samma synpunkter som kom in under samrådet har även upprepats under utställningen. Här
gäller i stort sett all kritik mot planen det föreslagna campingområdet samt det planerade
bostadsområdet väster om denna. Vissa föreslår att bostadsgruppen blir mindre alternativt att
de planerade bostäderna istället flyttas till området för planerad camping. De som är mot
campingen anför till en del landskapsbildsskäl men framför allt åsikter att camping innebär
störningar från själva verksamheten och med avseende på trafik och användning av stränder.
Buller ifrån luftfarten anges också som argument för att dessa två planerade verksamheter
skall utgå ur planen.

Det påtalas även att vägnätet inom området är mycket hårt belastat och bör ses över och
åtgärdas vid utbyggnad av nya tomter.

Ett antal fastighetsägare är även emot byggnation av bostäder på befintliga grönområden.

Kommentar: Planens campingområden har generellt föreslagits utifrån kriterier att de skall
finnas nära kusten, kunna nås av en relativt god väg (efter den standard som finns i
kommunen) alternativt en väg som blir använd mer exklusivt av campare. Campingen vid
Ranarps strand har placerats relativt nära befintlig bebyggelse men med ett
”respektavstånd” från denna och delvis så att den delvis döljs från tillfartsvägen av en kulle,
Lindgrens backar, närmast av landskapsbildsskäl. Vidare har läget valts med tanke på närhet
till Förslövs service och kommunikationer och anslutningen till en planerad cykelväg mellan
Förslöv och havet och därför att jordbruksmarken i det valda läget är av relativt låg kvalitet.
Landskapsbilden påverkas om campingområdet flyttas längre inåt land genom att det kommer
att synas tydligare. Campingområdet kommer också att hamna där jordbruksmarken är allt
bättre. Området är av samma skäl även lämploigt för en användning till bostäder för ny
bostadsbebyggelse, vavarför planen markerar området för camping alternativt bostäder.

Vissa av kritikerna påpekar att ett alternativt läge till campingplats kan vara norr om
Ängelsbäcksstrand med tillfart från Ängelsbäcksvägen. Alternativet torde vara likvärdigt vad
gäller det som kritikerna mot camping i huvudsak för fram; alltså närhet till befintliga
boende, användande av stranden, påverkan på landskapet men det är sämre med avseende på
närheten till Förslöv och planerad cykelväg och har en sämre tillfartsväg.

Större delen av campingen och drygt hälften av det föreslagna större bostadsområdet ligger
under inflygningsbuller från den flygplanstyp som kommer att dominera i flygverksamheten
på Ängelholms flygplats och som här bör accepteras som restriktion. Campingen kan anses
mindre känslig i detta avseende än boendet men är inte helt okänslig.

Föreslagen bostadsbebyggelse är ett kustnära bostadskomplement till Förslöv och Grevie och
samtidigt så nära dessa orter att det innebär ett ökat resandeunderlag för de planerade
pågatågstationerna i Förslöv och eventuellt även i Grevie.

Byarna Grevie Kyrkby, Ängelsbäck och Killebäckstorp.
LRF kommungrupp Båstad anser att  den planerade bebyggelsen i Killebäckstorp skall tas
bort med tanke på närheten till stort lantbruk, anser även att den planerade bebyggelsen i
Grevie kyrkby bör ta hänsyn till intilliggande verksamhet.

Kommentar:  Dessa frågor får utredas i kommande detaljplaner för områdena.
Översiktsplanen anger lägen för ny bebyggelse och att tillkommande bostäder får ha respekt
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för att dessa ligger på landsbygden i anslutning till lantbruk. Landsbygden skulle inte kunna
växa alls om maximala hänsyn i avstånd gentemot djurhållning och brukning skulle tas.

3. Delområde väster
Föreslaget utredningsområde för reningsverk vid Burensvik har mött massiv kritik med
namninsamlingar etc.

Kommentar: Ett reningsverk är en grundläggande teknisk anläggning i en kommun. Planen
anser att det är viktigt att hålla två utredningsalternativ öppna inför det framtida behov
planens utbyggnad av bebyggelse bedöms medföra; utbyggnad på befintlig plats
(nybebyggelse hålls på avstånd) och ytterligare ett läge där ett reningsverk ur topografisk
synpunkt har goda tekniska förutsättningar. Se i övrigt ovan.

Västra Karup
Fler cykelvägar föreslår bland annat Föräldrarföreningarna Västra Karups skola  och
Sandlyckeskolan.

Kommentar: Planen föreslår flera nya cykelvägar som bör prioriteras för att binda samman
kommunens orters på ett säkert och bekvämt sätt för cyklande. Att realisera detta kräver
ekonomiska medel, något Översiktsplanen ej styr över.

Rammsjö och Rammsjöstrand.
En privatperson är emot föreslagen camping i Rammsjöstrand.

Kommentar: Planförfattarna anser att camping i föreslaget läge är lämplig. Det är dock
berörda markägare som här, liksom i annat, själva avgör om de vill ha det så.

Glimminge Plantering/Mäsinge Strand

Anförs att den befintliga vattentäkten och pumpstationen skall bevaras då vattentäkten
fungerar utmärkt.

Kritik mot att vissa grönområden bebyggs, önskar att karaktären som området har idag ska
bevaras.

En synpunkt rör även bebyggelse kontra klimatpåverkan och den förväntade landhöjningen

Kommentar: Bebyggelsen som påverkar vattentäkten blir i dagsläget beroende av
skyddsbehov för denna. Det finns emellertid goda förutsättningar för anslutning till det
kommunala vattennätet och täkten är då inget hinder för den föreslagna
bebyggelseutvecklingen.

Byggande på grönområden får utredas vidare i eventuellt kommande detaljplaner.

Vad gäller landhöjningen ligger föreslagen bebyggelse ovanför + 3 meter, som kommunen
använder sig av vid nyplanering av bostäder.
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Hov och övriga områden
Hovs LRF avdelning anser att det är positivt med fler bostäder i Hov men påpekar även att det
behövs fler gång- och cykelvägar. Detta emellan Hov och Västra Karup samt mellan Hov och
Torekov.

Kommentar: Separat Cykelväg mellan Hov och Torekov markeras inte i planen utan
befintliga vägar antas användas. Däremot markerar planen en separat gång- och cykelväg
mellan Hov och Västra Karup med motivet att det är en skolväg. När en sådan utbyggnad
sker är dock beroende av ekonomiska prioriteringar.

Lista på inkomna yttranden

Inkomna yttranden redovisas i med en rubrikartad beskrivning av vad yttrandet gäller samt
var i utlåtandet frågan behandlas.

Länsstyrelsens och de politiska partiernas yttrande refereras och kommenteras separat (se sid
28f ) Länsstyrelsens yttrande bifogas dessutom i sin helhet till utlåtandet.

Från Synpunkter gäller främst behandlas i
kapitel/kommentar

Myndigheter samt grannkommuner
Länsstyrelsen Kommenteras separat, se nedan Se nedan
Vägverket Delar kommunens uppfattning om att

prioritera exploateringar i tätortsnära
lägen. Påtalar dock att exploateringar
måste ske på ett sådant sätt att de inte
utsätts för buller som överskrider
gällande riktvärden.

Beaktas och utreds vid
upprättande av detaljplan
alternativ bygglov.

Region Skåne Vikten av god kollektivtrafik i
samband med bebyggelse.
Ifrågasätter planerad bebyggelse i
Kattvik-Norrviken. Bra redovisning
av kommunens grönytor. Planen
stämmer överens med RS mål i
”Utvecklingsprogrammet för Skåne”.

Planen har haft Region
Skånes dokument som
underlag.

Skånetrafiken Hänvisar till Skånetrafikens
”Tågstrategi”. Anser att ett mer
centralt läge på station i Förslöv bör
utredas. En pågatågstation i Grevie
kan även vara ett alternativ, dock bör
isåfall Grevie växa med 500 nya
bostäder.  Parallella busslinjer läggs
isåfall ner. Pågatåg till Båstad
föreskrivs ej.

Planen uppdateras något Vad
gäller stationsläge i Förslöv
samt eventuellt stationsläge i
Grevie så avses dessa frågor
belysas i ett kommande
fördjupat planarbete.

Banverket Ingen erinran.
E.ON Gas Ledningar för gas Beaktas
Försvarsmakten Påtalar att objekt över 20 meters höjd

behöver prövas i plan eller bygglov
för att undvika skada på riksintresset

Beaktas.
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för Försvar.
Luftfartsverket Flygvägar, flygbuller och samband

med planerad bebyggelse i Förslöv
och S.Ä.R. Anser att den planerade
bebyggelsen kommer att påtagligt
skada flygplatsens (Ängelholms
flygplats) utvecklingsmöjligheter.

III:2

Ängelholms kommun Behov av samordning mellan
kommunerna i vidare planarbete i
kommungränsen; St Hult. Boende i
Storahult kommer troligen att vilja
använda den kommunala servicen
(förskola,skola) i Ängelholm.
Påpekar att flygplatsen är av
riksintresse.

III:2. ÖP föreslås följas av
planprogram i St Hult

Laholms kommun Behov av samordning vid
planeringen i kommungränser;
Bebyggelse, ridanläggning,
naturreservat utanför
Hemmeslövsområdet. Negativ till
föreslaget verksamhetsområde i Östra
Karup

III:1.

Kommunala nämnder, förvaltningar och organisationer
Kultur- och Fritid Samma yttrande som i

samrådsskedet. Bebyggelsestruktur,
bebyggelsens kvalitet, cykelvägnät.
Negativ till utredningsområde i
Boarp,  kritisk mot utredningsområde
för reningsanläggning i Burensvik

III:1,3, II:9

Båstads Turism Utseende på ”infart Båstad” vid
motorvägen, ställ krav på
permanentboende, trafik, cykelleder,
markera större stråk för handel och
upplevelser i centrala Båstad, plats
för parkeringar , transferbuss till
flygplatsen i Ängelholm, arena i
Norrviken. Blå flagg på stränderna.
Fler campingplatser. Trevliga
offentliga rum.

II:1, 3, 6, 9
Flertalet av frågorna styrs ej
av en översiktsplan.

Politiska partier och organisationer
Folkpartiet Kommenteras separat, se nedan Se nedan
Centern Kommenteras separat, se nedan Se nedan
Väg- och samf.föreningar, intresseorganisationer
”Rädda Norrvikens
trädgårdar”

Är negativa till exploatering i och i
anslutning till Norrvikens trädgårdar.

III:1

LRF’s kommungrupp Reviderade vattenskyddsområden ska
ske i samråd med berörda markägare.
Bevara åkermarken. Negativa till
industriområde i Gräsryd.  Ta bort
planerade bostäder i Killebäckstorp

III:1, 2
Vattenskyddsområden styrs
av kommunens
vattenförsörjningsplan, vilken
upprättas på Tekniska
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samt ta hänsyn till omkringliggande
verksamheter i Grevie Kyrkby.
Negativ till golfbanor. Planerade
våtmarker måste göras med ”en
helhetssyn av nytta och framtida
behov av åkermark.”

förvaltningen.

Förslöv- Grevie
församling

Positiva till att det bereds
bostadsmark i församlingarna.
Positiva  till att området väster om
Grevie kyrka och området öster om
leden mellan Förslövs prästgård och
skola är planerat för bostäder.

Beaktas

Slättaröds
bysamfällighet

Negativa till utredningsområde för
nytt reningsverk i Burensvik, kräver
att detta tas bort ur planen.

II:10, 111:3

GMM Vägförening Negativ till byggande av bostäder på
vissa grönområden. Husrader inåt
land kan accepteras om dessa håller
sig nedanför Litorinavallens kant.

II:16, III:3

Eskilstorp och
Hemmeslövs
vägförening

Ger förslag på nya väganslutningar
samt annat läge för barnomsorg/skola
samt närservice i området. Anser att
läget som föreslås i ÖP är olämpligt.
Sjön bör flyttas. Protesterar mot att
dagvattnet ska hanteras med lokala
och öppna system. Anser att angivna
bostäderna i nya Hemmeslövs-
området måste bli kommunala tomter.
Anför att Hemmeslövs vägförening ej
kan sköta alla nya vägar och
grönområden som tillkommer i och
med en utbyggnad av Hemmeslöv.
Vägföreningen undrar även var
utvidgningen av Hemmeslövsområdet
ska starta. Anser att det snabbt bör
satsas på Hemmeslövsområdet då
befolkningstillväxten skett där.

I, III:1 Hemmeslövsområdet
kommer att studeras djupare i
en fördjupad översiktsplan
(vägar, bebyggelse, skola,
service, sjön osv), i denna
utreds även i vilka etapper
området skall byggas ut. Vid
en utbyggnad av
Hemmeslövsområdet bildas
troligen nya vägföreningar.
Kommunal mark blir
kommunala tomter,
kommunen tvingar ej övriga
fastighetsägare att överlåta sin
mark till kommunen.

LRF kommungrupp
Laholm

Bevara god åkermark. Negativ till
industriområdet i Östra Karup.
Byggande av våtmarker måste vägas
mot nyttan av våtmark och brukandet
av åkermarken. Samordning mellan
kommunerna.

II:4, 5, III:1

St Hults strands
samf.fören

Negativa till nybebyggelse på Stora
Hults grönområden. Negativa till
trafikmatningssystemet. Utrycker en
oro för ökad belastning av vägarna i
samband med en eventuell
campingplats, tillfast till campingen
bör därför ske direkt från väg 1708.

II:6, 9, 16, III:2 Planen
uppdateras med
informationen angående
gårdsbutik.
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Påpekar att det ej finns någon
gårdsbutik i området.

Föreningen Stora
Hults strand

Negativa till nybebyggelse på Stora
Hults grönområden. Negativa till
trafikmatningssystemet.

II:9, 16, III:2

Karups LRF
avdelning

Bevara och utveckla åkermarken för
jordbruk. Emot att använda åkermark
till industriområde i Gräsryd.

III:4, III:1

R,S,Ä samf.fören Negativ till storleken på den
planerade bebyggelsen i S.Ä.R, bör
revideras och minskas. Negativ till
campingplats. Negativ till byggnation
på vissa befintliga grönområden.
Påtalar att de tekniska systemen
måste utökas vid nybyggnation.
Påtalar felaktigheter angående i ÖP
redovisade vägar.

II:6, III:2

Boendeföreningen
Ranarps-
Ängelsbäcks- och
Segeltorpsstrande

Negativa till storleken på föreslagna
utbyggnader för bostäder. Negativa
till campingplats, dock anses
föreslaget läge bättre än samrådes
föreslagna läge. Negativa till
bebyggelse på vissa av de befintliga
grönområdena.

II:6, III:2

Norrvikens
trädgårdssällskap

Negativ till exploatering i och i
närheten av Norrvikens trädgårdar.
Norrviken bör bli kulturreservat samt
utvecklas i enlighet med Ulf
Nordfjells utvecklingsplan.

III:1

Kattviks Byalag Negativa till nyexploatering av
Kattvik. Kan dock accepterar viss,
långsam, utbyggnad av
permanentboende. Bör måna om
Kattviks befintliga karaktär, därför ej
tillåta uthyrningsstugor samt stora
grupper av hus. Negativa till
kommunalt vatten och avlopp, anser
att man idag har fungerande system.
Området har hårt belastade vägar,
men bör bevaras och ej breddas.
Hänsyn bör tagas till Lst pågående
utredning för ädellövskogar på
Hallandsåsens nordsluttningar.

III:1

Norrviken-Boarp-
Karups vägsamf

Åberopar sitt yttrande gällande
Fördjupning av ÖP Norrviken-
Kattvik- Boarp (2007-03-12).
Negativ till bebyggelse i Boarp norr
om väg 115 samt till gruppen av
fritidshus mellan Boarp och
Norrviken. Anser handlingarna

III:1
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svårtolkade. Väg Boarp- Norrviken
tål inte mer trafik men är unik och får
inte förändras. Trafiklösning i
Boarpskrysset behövs.

Föräldrarföreningarna
Västra Karups skola
Sandlyckeskolan

Påpekar att det är viktigt att bygga ut
fler gång- och cykelvägar i
kommunen.

II:9 Planen anger några
cykelvägar som bör planeras
för att binda samman
kommunens orter. När dessa
förverkligas är beroende av
ekonomiska medel.

LRF Västra Karup Kommunen bör anlägga cykelvägar i
anslutning till väg 105 och 115 för att
binda samman kommunens tätorter.

II:9

Hovs LRF avdelning Ser positivt på en utbyggnad av
bostäder i Hov. Önskar fler gång- och
cykelvägar i anslutning till Hovs
samhälle, gärna längsmed väg 115
och 105.

II: 9, III:3

Villaföreningen
Glimminge plantering

Påpekar att vattentäkten som förser
Gliminge Plantering med vatten
fungerar utmärkt och ger ett mycket
bra vatten. Föreslår cykelväg längs
Knaggarpsvägen samt på
naturreservatet mellan Mäsinge och
Rammsjöstrand. Bör bevara
karaktären på området, med stora
tomter, grusvägar och inga gatlyktor.

III:3

Enskilda Båstad/Hemmeslöv
Sigvard Persson Negativ till föreslagen bebyggelse i

anslutning till vattentäkten i
Eskilstorp. Problem med
stranderosion bör tas upp i ÖP. Ställer
sig frågande till hur bebyggelsen i
Äppeldalen ska utvidgas. Negativ till
reningsverk i Burensvik. Ställer sig
frågande till en deponi i gamla
stenbrottet.

II:10, III:3 Stranderosionen i
Båstads kommun finns till
liten del redan idag. Dock
visar  LST rapport ”Stigande
havsnivå” att en stranderosion
i kommunen ej kommer att
uppgå till de framtida
scenarierna i tex södra Skåne.
Kommunens tekniska kontor
och miljöavdelning sätter
gränserna för hur nära
Eskilstorps vattentäkt som
bebyggelse är möjlig.

Claes Wastenson m.fl. Mot föreslagen exploatering av grön-
område vid Lyavägen (kv Ängen)

III:1

Enskilda Östra Karup
Louise Mannerstråle Negativ till föreslaget

verksamhetsområde öster om
motorvägen

III:1

Ingmarie Muller-Uri
m.fl.

Som ovan III:1

Eivir o Ingvar Som ovan III:1
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Karlsson m.fl.
Annasara Karlsson
m.fl.

Som ovan III:1

Helena Stridh m.fl.
(namninsamling)

Som ovan III:1

Bengt Bengtsson Som ovan III:1
Göran Nilsson m.fl. Som ovan III:1
Enskilda Kattvik, Norrviken, Boarp
Johan Stavenow Anser att Mantalbackens karaktär ska

bevaras. Emot planering av mer
bebyggelse i Boarp.

III:1

Sven-Erik Patriksson Önskar bebyggelse på sin mark i
Boarps by,Västra Karup 1:12 (jfr
nedan) Negativ till bebyggelse norr
om gamla vägen genom Boarps by
(jfr ovan)

III:1

Helén Nordin Anser ej att synpuntker som tidigare
lämnats in tagits tillvara i planarbetet,
åberopar sin skrivelse i samrådet för
detaljplan 2008 samt FÖP 2007.
Negativ till byggnation i anslutning
till Norrvikens trädgårdar.

III:1

Ulla Wallin m fl. Kommer aldrig att acceptera
lösningen med att ”befintlig
markväg” ska användas som
tillfartsväg för 60 övernattningsstugor
på platån ovanför Norrviken.

III:1

Ingrid Karlsson m.fl. Negativ till ny bebyggelse i
Kattviksområdet samt negativ till
exploatering i och i närheten av
Norrvikens trädgårdar.

III:1

Enskilda Ängelsbäcks-, Segeltorps, Ranarps strand
Per-Åke Persson m fl. Emot föreslagen bebyggelse vid

Tindrevägen. Påtalar att de skall
anses som sakägare vi en detaljplan.

II:6 Eventuell ny bebyggelse
utreds i detaljplan och
närmast boende kommer då
att ingå i sakägarkretsen.

Elizabeth Ericsson m
fl.

Negativ till en byggnation av så
många bostäder i S.Ä.R. Kan tänka
sig ca 30 hus. Negativ till campingen.

II:6, III:2

Lars o Christina
Östholm

Negativ till föreslaget område för
camping

II:6, III:2

Bengt Forkman Negativ till ny bebyggelse och till
campingplats. Kan tänka sig en
måttlig byggnation ca 20 hus. Värna
karaktären av fritidsby.

II:6, III:2

Barbro Forkman Negativ till ny bebyggelse och
campingplats. Värna karaktären av
fritidsby.

II:6, III:2

Olof Eriksson Negativ till ny bebyggelse och
campingplats.

II:6, III:2
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Peter Forkman Se ovan. II:6, III:2
Kajsa Forkman Se ovan. II:6, III:2
Håkan Wedelsbäck Se ovan. II:6, III:2
Edvin Ruuth Se ovan. II:6, III:2
Susanne och Peter
Linde

Se ovan. II:6, III:2

Boel Ruuth Negativ till ny bebyggelse samt
campingplats. Anser att tillräckligt
samråd ej har skett med de boende.

II:6, III:2

Carin och Bo Bjurulf Negativ till att bebygga grönområden.
Negativ till ny bebyggelse samt
campingplats.

II:6,16, III:2

Marianne och Mikael
Jern

Se ovan. II:6,16, III:2

Charlotte och Magnus
Uggla

Se ovan. II:6,16, III:2

Annika Torarp Se ovan. II:6,16, III:2
Rikard Schlasborg Se ovan. II:6,16, III:2
Klas och Chris
Elmqvist

Se ovan. II:6,16, III:2

Tord Persson o
Lisabeth Frank

Se ovan. II:6,16, III:2

Annika Railsback m
fl.

Se ovan. II:6,16, III:2

Marianne Sjöholm Se ovan. II:6,16, III:2
Monika Byhlund
Rhodin m fl. (77
enkätsvar)

Se ovan II:6,16, III:2

Olof Palm Se ovan. II:6,16, III:2
Elisabet Alm-Sieurin Se ovan. II:6,16, III:2
Claes Sieurin Se ovan II:6,16, III:2
Bo Larsson Se ovan. II:6,16, III:2
Birgitta Benni-
Hedfors o Per Hedfors

Se ovan. II:6,16, III:2

Anita o Björn
Kollberg

Se ovan. II:6,16, III:2

Annelie och Mikael
Wendt

Negativ till ny bebyggelse. III:2

Bo Bergström Negativ till camping. Negativ till ny
bebyggelse. Förespråkar en sparsam
utbyggnad av tomter på båda sidor
om Tockesuddevägen.

II:6, III:2

Jonas Hemborg Negativ till bebyggelse, skall isåfall
ske etappvis och i mindre skala.
Negativ till camping.

II:6, III:2

Franciska Sieurin-
Lönnqvist

Påpekar förekomst av arkeologiska
fyndigheter och behovet av vidare
undersökningar vid exploatering

Denna aspekt av
markanvändning behandlas
närmast vid detaljplanering.
ÖPn gör grova bedömningar
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utifrån länsstyrelsens kartbild
över kända fyndigheter
(redovisad i planen). Den
visar inga hinder för det som
föreslagits. II:6, III:2

Enskilda Stora Hult
AnnaLisa och Bengt
Nilsson

Ställer sig frågande till det planerade
trafiksystemet. Emot campingen.

III:2 Trafiksystemet studeras i
detalj vid detaljplaneläggning
av området.

Thomas Axel-Nilsson Negativ till förtätning på
grönområden. Negativ till föreslagen
utbyggnad för bostäder, ifrågasätter
varför bebyggelseutvecklingen är
mest motiverad i Stora Hult? Anser
att ”campingen blir antagligen
olönsam eller för stor”.

II.16, III.2. Planens
markerade förtätning på
grönområden innebär max tre
hus. Planens bedömning är att
det är lämpligare med
bostadstillväxt inåt land än
längs kusten i norr.

Kitty o Jan-Erik
Wettin

Ingen biltrafik i Gulmårevägens
förlängning. Föreslår istället Lilla
Hultsvägen som förbindelse i öst-
västlig rikting.

III:2

Lars Hjelmberg m fl. Negativ till föreslagen utbyggnad
längst i söder. Föreslår som alternativ
utbyggnad norr om Stora Hults by

III:2. Planen har ansett det
lämpligt att ansluta direkt till
nyare bebyggelse i
Vejbystrand. Alternativet kan
övervägas i fördjupade
planstudier.

Carin Swartling Hänvisar till Stora hults strand
samfällighets yttrande

II:16, III:2

Kerstin och Sven
Törnqvist

Se ovan II:16, III:2

Gunnar Zadig Se ovan II: 16, III:2
Mats Olsson och
Birgitta Persson

Negativ till camping II:6, 11:2

Inger och Ulrich
Vedder

Se ovan. II:6, 11:2

Florence Mattsson Emot genomfart för bil via
Gulmårevägen. Anser att
planförfattarna förringar
trafikproblemen för området
sommartid. Anser att kartan är fel då
kartan visar en väg till sin fastighet
men påpekar att detta bara är ett
servitut.

II:9. Vägen ligger på annan
fastighet vilket gör att vägen
är ett servitut för
fastighetsägaren. Rent
karttekniskt skiljer sig inte
väg eller servitut åt i
översiktsplanen.

Ronny o Rosita
Engman

Negativ till bebyggelse av
grönområden på 6:13, 6:15

II:16, III:2

Lars Olefeldt Emot planerade trafiklösningar.Emot
byggnation på grönområden.

II:9,16, III:2.

Henry o Ann-
Christine Olofsson

Negativ till camping II:6, III:2

Mikael o Monica Negativ till bebyggelse av II:16
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Westerlind grönområdena St Hult 6:13 och 6:15.
Bengt Nilsson m.fl. Negativ till camping. Vill som ägare

till äppelodlingen vare sig ha
camping på egen mark eller på
grannmark. Negativ till fler bostäder i
Stora hult och ifrågasätter om inte
dess ligger under inflygning för
Ängelholms flygplats.

II:6, III:3. Planen ger en
möjlighet till camping på den
egna marken, ej en skyldighet
att uppföra campingen.
Stora Hult ligger inte inom
inflygning för Ängelholms
flygplats.

Erika Elmberg Negativ till utbyggnad av Stora Hult,
bebyggelse av grönområden.
Ifrågasätter om jordbruksmarken i
Stora Hult är så dålig som planen
säger.

II:16, III:2
Jordbruksmarkens
klassificering bygger på
Länsstyrelsens klassificering
ifrån 1974.

Ingrid Engström Negativ till bebyggelse av
grönområde på St Hult 6:15 samt
planerad camping.

II:6, 16, III:12

Christian Bjärtun Cykelväg St Hult-Pågatågstation.
Pågastation bör byggas nu. Påpekar
vikten av att nya tomter/bebyggelse
anpassas till befintliga. Negativ till
camping.

II:16, III:12. Cykelväg enligt
synpunkten markeras i
Förslöv.

Göran Lejdström Negativ till bebyggelse av
grönområde på St Hult 6:15 samt
camping.

II:16, II:6

P.Magnus.B Cavallin Ställer sig frågande till
dagvattenhanteringen i området med
tanke på den planerade bebyggelsen.

Dagvattenhantering utreds i
samband med eventuell
detaljplaneläggning.

Enskilda övrigt
Karin Falkmer m fl. Emot utredningsområdet för

reningsverk i Burensvik.
II:10, III:3

Christina och
Thorsten Andersson

Se ovan II:10, III:3

Annika Fengved
Stefansson  m fl.

Se ovan II:10, III:3

Göran Falkmer m fl. Se ovan II:10, III:3
Lars-Göran o Sara
Karlsson m f.

Anser att markeringen av golfbanan i
Öllov ska återinföras.

Detta får bli en fråga som
avgörs i Kf vid antagandet.
Samrådsversionen hade
utredningsområde vid Öllöv.
Det togs bort till
utställningsversionen efter
Kf:s beslut kring golfbanor.
Den föreslagna
antagandehandlingen
markerar den nu beslutade
Påarpsbanan samt
utredningsområde för golf i
norr och med anslutning till
Norrviken.

Per Aspemar Emot att det i texten till Texten nämner det som ett



28

översiktsplanen föreslås ett
utredningsområde för camping på den
fd markerade golfbanan i
Öllovstrand.

alternativ att diskutera men
planen markerar inte något
utredningsområde.

Margaretha och Hans
Carlenberg

Negativ till mer bebyggelse på
fastigheten Böske 38:1 i Grevie.

II:2

Mathias Horndahl och
Camilla Råsberg

Negativ till föreslagen
bostadsbebyggelse på sin mark,
Hålarp 4:155 i Grevie.

Kommunen anser att Grevie
bör växa på bland annat
fastighetsägarens mark. Detta
bör dock ske i samråd med
fastighetsägaren och på
dennes initiativ.

Bodil Petersson Ifrågasätter ägarförhållanden. Styrs ej av översiktsplanen
eller kommunens
planavdelning. (II:2)

Axel och Susanne
Albinsson

Negativ till att en cykelväg dras på
sin fastighet Vistorp 7:2 i Förslöv.

En naturlig förlängning av
befintlig gång- och cykelväg
är över fastighetsägarens
mark. Dock görs detta endast
med fastighetsägarens
medgivande.

Marie Albinsson Negativ till utbyggnad av bostäder
vid Viarpsvägen i Förslöv.

II:2

Gunilla Werner Anser att det behövs fler cykelvägar
mellan Förslöv och havet. Emot
camping i Ranarpstrand. Emot
utredningsområdet för industri i
Ljunbyholm väster om väg 105.

III:2. Översiktsplanen föreslår
cykelväg mellan Förslöv och
Ranarpsstrand samt Stora
Hult. När denna kommer till
stånd är beroende på
ekonomiska medel, något
översiktsplanen ej styr över.

Sten Diurlin Negativ till planerad bebyggelse på
odlad mark i Glimminge Plantering.
Ställer sig frågande till hur
klimatpåverkan påverkar Glimminge
Plantering.

III:3

Gunnar Lingårdh Emot camping i Rammsjöstrand. II:6 , III:3
Ragnar Löfdal Vill att det i ÖP markeras ett område

för mark för framtida sportflygfält,
antingen norr om väg 115 eller på
Hallandsåsen vid motellet.

Det har ej varit en intention i
Översiktsplanen att markera
område för sportflyg.

Per-Olof Pojmark Generell utvecklingsdiskussion.
Negativ till verksamhetsområde vid
Östra Karup. Inga fler golfbanor på
åkermark. Vindkraftverk i
Öllövstrand. Ängelholms flygplats
bör anpassa sig till utbyggnadsplaner
i Förslöv.

II:5 III:I

Göran Svensson Gör påpekanden om området
Dalsberg område 38i  kommunens
och länets program samt kommunens

Dessa synpunkter behandlas
ej i en översiktsplan. De
dokument som
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naturvårdsprogram. fastighetsägaren påtalar är
fristående från ÖP men
används som bilagor till
denna.

Olle Sundström Påpekar att det är viktigt att
pendlingsparkeringar vid de nya
tågstationerna är inbrottssäkra.

Frågan behandlas ej i en
översiktsplan utan i
genomförandefasen av en
eventuell parkeringsplats.

Ansökningar om exploatering
Håkan Bengtsson Del av Ängelsbäck 62:1
Erik Martinsson Slättaröd 13:7
Mona Ahlström Böske 2:31
Inga Malcus- Enbom
och Håkan Enbom

Storahult 6:13

Sammanfattning av Länsstyrelsen och de politiska
partiernas yttranden

Länsstyrelsen (hela yttrandet biläggs sist i detta Utlåtande)
Länsstyrelsen skall samordna och tillvarata statens intressen och i sammanhanget ge underlag
för kommunens bedömningar och råd om allmänna intressen och hänsyn som måste beaktas
vid planeringen. Länsstyrelsen skall se till att frågor av mellankommunal karaktär samordnas,
att riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken tillgodoses samt att miljökvalitetsnormer enl 5
kap miljöbalken iakttas. Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att planhandlingen är
heltäckande och utgör ett bra underlag för kommunens utveckling. Planen kommenteras efter
rubrikerna: Riksintressen, Mellankommunala frågor, Miljökvalitetsnormer, Hälsa och
säkerhet, Konsekvensbeskrivning, Miljöbedömning samt Övrigt (Natur,
Landskapsbildsskydd, Vatten, Bebyggelseutveckling och Trafik)

Riksintressen

Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att riksintressena för kustzon och rörligt
friluftsliv har begränsad betydelse eftersom de täcker stora delar av kommunen. Påtalar at
rikintressenas betydelse är inte beroende av om de täcker stora delar eller små delar av
kommunen.

Länsstyrelsen efterfrågar en karta med både planerad markanvändning samt riksintressen för
att öka tydligheten i planhandlingarna.

Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning om att samhällena på kommunens sydsida
samt Kattvik räknas som tätorter, påpekar att det är viktigt att inte förvanska tätortsbegreppet.

Länsstyrelsen framhåller rapporten Skånes kustområden (2001:35) och framhåller dess
användbarhet när det gäller planer som berör riksintresse kustzon.

Länsstyrelsen bedömer att den föreslagna utbyggnaden vi Norrviken kan komma att innebära
påtaglig skada på riksintresset kustzon. Länsstyrelsen bedömer även att de fem
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utredningsområdena för bebyggelse mellan Boarp och Kattvik respektive Norrviken kan
komma att innebära påtaglig skada på riksintressena i området främst på det rörliga
friluftslivet. Länsstyrelsen är även tveksam till den större bebyggelsegruppen norr om väg 115
vid Boarp med tanke på riksintressena i området. Länsstyrelsen kan även komma att ingripa
enligt 12 kap PBL (påtaglig skada på riksintresse) för planområdena: Golfbana söder om
Norrviken, Verksamhetsområde vid Östra Karup öster om väg E6, Verksamhetsområde vid
Rastaavfarten västra delen samt Reningsverk Burensvik.

Påtalar att objekt över 20 meter skall prövas i detaljplan eller bygglov för att undvika skada på
riksintresse försvar.

Påtalar att ÖP innehåller uppgifter om det gamla riksinresset för yrkesfisket som fanns i
området fram till år 2006. Anför att det i Finfo 2006:1 Fiskeriverket informerar finns
information om de uppdaterade riksintressena.

Kommentar: I planen förklaras dess förhållande till riksintressena. Det som sägs är att de
aktuella riksintressena haft begränsad betydelse för planens avvägningar om var bebyggelse
är lämplig p.g.a. att de är så heltäckande inte att riksintressena i sig inte har betydelse.
Planförfattarna tar till exempel mer allvarligt på riksintresset kustzon vad gäller
bedömningar i det nära kustområdet än i byar inne i landet som Hov eller Grevie Kyrkby.

Planen för inget resonemang kring tätortsbegreppet (som har betydelse ur olika avseenden:
statistik, PBL m.m.) Den konstaterar att samhällen längs kusten ytmässigt är i samma
storleksordning som inlandssamhällena, att de består av många hus och av ett ökande antal
permanentboende, att de stadsplaner som hitills gett tomtmark och styrt bebyggelse nu
utnyttjats fullt ut och att ÖP:n behöver behandla också dessa samhällen för deras roll i
kommunens boende och bebyggelseutveckling. Öpn anser att tillväxt skall ske i de flesta
samhällena. De har också oftast den kommunala infrastruktur som gör det möjligt och rimligt
ur kommunal investeringssynpunkt.

Planhandlingen kompletteras med en karta som innehåller planerad markanvändning
tillsammans  med riksintressena.

I Norrviken-Kattvik området är ett viktigt syfte med planen och med den fördjupade
översiktsplanen (FÖP) Norrviken-Kattvik att ge goda förutsättningar för en utveckling av
Norrvikens trädgårdar, inte minst ekonomiska förutsättningar. I det direkta
Norrvikenområdet är endast den centrala trädgårdsanläggningen runt Villa Abelin ägd av det
allmänna genom Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar. Resten av Norrvikenområdet ägs privat.
Ett antal utredningar genom åren har dragit slutsatsen att Norrviken för att utvecklas (och
möjligen för att kunna fortleva) måste få ett finansieringstillskott från verksamheter i
anslutning till trädgårdarna. En gällande detaljplan (1989), tillåter som resultat av detta,
byggnader för ett kompakt större hotell och ett stort högt komplex av (andels)bostäder, som
inte är önskvärda idag och kommunen har därför beslutat att ändra detaljplanen. I ett större
område runt Norrviken görs vidare en bedömning av hur olika former av bostadsbebyggelse
skall kunna tillskapas med bibehållen respekt för områdets natur- och kulturvärden. En del av
den bebyggelse som föreslås är även den troligen en förutsättning för Norrvikens utveckling.
Det finns ett indirekt ekonomiskt samband mellan Norrvikens attraktionskraft och boende av
olika slag i närhet av anläggningen. Det kan också finnas mer direkta kopplingar så att
inkomster från exploatering går till utveckling av själva kärnanläggningarna.
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Kommunen anser också att Norrviken med Apelrydsskolan (och i viss mån också Kattvik,
Boarp) bör ses som en del av Båstad med väl utbyggd infrastruktur och att boende i området
kan utvecklas också av denna anledning även om kommunen av landskapsbildsskäl inte
önskar att det byggs ihop kontinuerligt med Båstads västra delar.

Planen uppdateras med rätt information angående riksintresset Yrkesfiske.

Mellankommunala frågor
Anför att det större verksamhetsområdet öster om väg E6 i Östra Karup kan komma att beröra
mellankommunala frågor. Anför även att ÖP:s mål och strategier bör även belysas i relation
till Region Skånes ”Regionalt utvecklingsprogram för Skåne”.

Kommentar: Båstads kommun gör ganska exakt samma bedömning av lämpligheten av ett
verksamhetsområde vid motorvägsavfarten som Laholms kommun gör i Skottorp i sin
översiktsplan 2003. Bägge kommunerna stödjer ett ställningstagande till markanvändningen
på plankriterier som närhet till E6, närhet mellan boende och verksamheter, befintliga GC-
vägar, tillgång till kollektivtrafik. Verksamhetsområdet i Båstads kommun kommer att ligga
närmre en järnvägsstation och är större än det i Skottorp. I bägge kommunerna gränsar
verksamhetsområdet till den formella avgränsningen av riksintresset för kulturmiljövård med
anledning av Skottorps och Dömestorps gods/storgårdar. I bägge fallen befinner sig
verksamhetsområdena på stort avstånd från det som får sägas vara kärnan i detta kulturvärde
med avseende på samband mellan bebyggelse och landskap.

Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att Översiktsplanen ej kommer att medföra
att miljökvalitetsnormerna överskrids.

Enligt fiskevattendirektivet (NF 2002:6) ska miljökvalitetsnormer för Stensån iakttas, detta
innebär att den planerade industribebyggelsen i närheten av Stensån måste prövas avseende
vattenkvalitén i ån.

Kommentar: Vad gäller bebyggelsen i närhet av Stensån utreds detta vid upprättande av
detaljplan.

Hälsa och säkerhet
Påtalar att ÖP:s riktlinjer kan fungera som underlag i kommande planering men att de avviker
ifrån t ex RIKTSAM och får därför prövas efter redovisning av riskreducerande åtgärder för
varje enskild detaljplan.

Påtalar att där ny bebyggelse planeras vid järnvägen bör problematiken kring
vibrationsstörningar utredas i detaljplaneskedet.

Inför en exploatering av Hemmeslövsområdet skall översvämningsriskerna för Stensån
beaktas i ett 100-års perspektiv.

I utbyggnadsområden ska risk för stranderosion och rasrisk vägas in i
lokaliseringsbedömningarna och särskilt redovisas inför detaljplanering.

Anför att det föreslagna verksamhetsområdet öster om väg E6 i Östra Karup kan få negativ
inverkan på grundvattenkvalitén i området och därmed innebära en risk ur hälsosynpunkt.
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Påtalar att ÖP bör visa kommunens reservvattenförsörjning, då det tidvis kan uppstå
vattenbrist på Bjärehalvön.

Kommentar: RIKTSAM gjordes färdig under arbetet med kommunens Översiktsplan. De
eventuella avvikelser från anvisningarna som kan tolkas finnas i Översiktsplanen gäller
avståndet mellan bebyggelse för verksamheter och kontor där markanvändningen innehåll
kommer att vara olika inom ett avstånd av 30-70 från järnvägsräls och bortom 70 m. Det är
relativt enkelt att hantera detta i en senare detaljplanläggning.

Översvämningsrisker vid Stensån i ett hundraårsperspektiv kommer att beaktas i den fortsatta
detaljplaneringen. Området med erfarenhet av översvämningar ligger öster om och utanför
föreslagen bebyggelse. För att hantera översvämningsfrågan utreder kommunen hur Stensåns
utseende behöver påverkas med avseende på dels den föreslagna återkapade slättsjön
Klarningen och dels åns profil.

Det föreslagna verksamhetsområdet vid Ö Karup ligger mitt emellan vattentäkter i Båstads
och Laholms kommuner men utanför skyddsområden för dessa.

Kommunens tankar kring långsiktig vattenförsörjning finns redovisade i planen.

Konsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen anför att planhandlingen är innehållsrik och tydligt uppdelad i kapitel.
Länsstyrelsen anser dock att ÖP kan förtydligas genom att även redovisa konsekvenser
tillsammans med föreslagen markanvändning på karta.

Kommentar: Planhandlingen kompletteras med en karta med riksintressen tillsammans med
planerad bostadsbebyggelse, vilket kommunen anser som tillräckligt. Varje konsekvens av
planerad markanvändning kan omöjligt redovisas på ett konkret och lättläst sätt på en
kartbild.

Miljöbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens slutsats att en miljökonsekvensbeskrivningen på en så pass
översiktlig nivå inte helt entydigt går att  konstatera betydande miljöpåvekan varpå ett flertal
kommande detaljplaner kommer att behöva miljöbedömas. Länsstyrelsen framhåller tex att
utredningsområdet för reningsverk strax norr om Burensvik borde ingått i miljöbedömningen.
Anför att det borde framgå vilka övriga alternativ till nytt reningsverk som har studerats samt
att det borde lämnats en motivering till valt läge.

Länsstyrelsen konstaterar även att miljökonsekvensbeskrivningen eller
landskapsbildsanalysen inte belyser hur angränsande riksintressen i Hallands län ska
tillgodoses vilket kan innebära att kommande detaljplaneskede kommer att behöva
miljöbedömas.

Länsstyrelsen delar inte kommunens slutsats i miljökonsekvensbeskrivningen att
översiktsplanen ej påverkar strandskyddet, då det på flera ställen föreslås bebyggelse inom
strandskyddsområde vilket kan innebära att allmänhetens tillgänglighet och växt- och
djurlivet påverkas negativt.
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Kommentar: Som Länsstyrelsen anför kommer kommande detaljplaner att behöva
miljöbedömas.

Kommunen anser inte att en alternativanalys beträffande utredningsområde för reningsverk
på sydsidan i MKBn som länsstyrelsen önskar vore meningsfull. Det skulle bli en teoretisk
övning med ett förutbestämt resultat eftersom alla andra lägen som kan anges längs samma
kuststräcka dels är något sämre tekniskt (topografi, befintligt tekniskt system) och innebär
större konflikt med antingen riksintresset kulturmiljövård åt norr (Dagshög) eller
länsstyrelsen i Skånes kulturmiljövårdsprogram åt söder.

MKBn justeras i vad den säger om strandskydd. Öpn påverkar strandskyddet framför allt vid
Stensån och (utvidgat strandskydd) vid Kattvik. Stensåns roll som vattendrag genom
stationsnära bebyggelse är beskriven på flera ställen i planhandlingen. Stationsnära
bebyggelse är inte förenligt med strandskydd på 100 meter på ömse sidor.

Övrigt
Länsstyrelsen finner det inte lämpligt att det i närheten av reservat och andra naturområden
exploatera hotellanläggningar, stugbyar och dylikt.  Anför att det krävs noggranna studier och
analyser av vilka verksamheter som kan passa på vilka platser och hur mycket besökstrycket
kan öka utan att naturvärden och andra kvaliteter äventyras.

Länsstyrelsen påminner om att vissa åtgärder som föreslås (ex bättre förutsättningar för
övernattning på Hallands Väderö) inte får strida mot reservatsföreskrifterna.

Påtalar att det på sidan 2 i ÖP anges att Natura 2000- områden ur bevarande- och
skyddssynpunkt har en status av samma karaktär som naturreservat, detta är ej korrekt utan
Natura 2000 har samma status som ett riksintresse.

Anför att ÖP anger ny bebyggelse på områden som berörs av landskapsbildsskydd, och
påminner därför om att i varje kommande detaljplan som berör landskapsbildsskyddsområden
bör det finnas en detaljerad redogörelse för på vilket sätt landskapsbilden beaktas och
tillgodoses.

Påpekar att Stensån är utpekad som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag liksom
värdekärnan i Lyabäcken. Påtalar att det sannolikt finns höga naturvärden i flera av
kommunens övriga vattendrag, vilka också kan hysa hotade arter.

Anför att det är angeläget att restaurera sjön Klarningen.

Anför att det är positivt att Båstads kommun tagit fram riktlinjer för placering och utformning
av bebyggelse på landsbygden samt att landskapet har delats in i områden med olika
regleringsnivå. Länsstyrelsen anför att områdena La, Lb och Lc är relevanta.

Anser att det är positivt med kommunens avsikt om att kustsamhällena inte ska utökas i sidled
och att bebyggelsen inte ska dominera över litorinavallen.
Anför att ÖP gärna kan kompletteras med en sammanfattande uppgift för hela kommunen när
det gäller antalet planerade bostäder (fritids- eller permanentboende) samt vilket
tidsperspektiv som gäller för planerad bebyggelse och för utredningsområden.
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Påtalar att en ny tågstrategi är under framtagande av Skånetrafiken och påtalar vikten av
kollektivtrafikens roll för ett samhällets utveckling. Även om den uttalade ambitionen i ÖP är
att lokalisera utbyggnadsområdena till goda kollektivtrafikstråk konstaterar länsstyrelsen att
några av de föreslagna utbyggnadsområdena kan visa sig vara hinder för en utveckling mot ett
hållbart samhälle.

Kommentar: Sidan 2 i bilagan Förordnanden ändras i enlighet med Länsstyrelsens yttrande.

I samband med Skånetrafikens arbete med Tågstrategi har det kommit fram att ett alternativ
där både Förslöv och Grevie får nya pågatågsstationer kan vara realistiskt. Förutsättningen
är att kommunen planerar för och kan realisera tillräckligt antal stationsnära bostäder.
Planen har under sitt utarbetande endast antagit en station i Förslöv. Tågstratein kommer i
planarbetets slutskede och det skulle fördröja planens antagande att studera vad
Greviealternativet innebär i detalj. Kommunen kommer att studera vad stationslägen kan
betyda mer konkret i ett tillägg till planen som görs efter det den antagits. Det finns samtidigt
också andra motiv till lägen för bostäder än endast närheten till kollektivtrafik. Begreppet
hållbarhet har till exempel också med förekomst och förutsättningar för infrastruktur och
teknisk försörjning att göra.

Vad gäller uppgifter om antalet planerade bostäder i kommunen så gör Översiktsplanen
ingen skillnad på fritids- eller permanentbebyggelse. Planen rymmer olika mycket bostäder
beroende på tätheten. En vidare planering kommer att behandla mer i detalj hur tätt (och
högt) kommunen bör bygga särskilt i ambitionen att bygga stationsnära. Om medeltätheten
blir 7-10 bostäder/ha (normal villabebyggelse) innebär planen ca 2900-4150 nya bostäder.

Övriga synpunkter noteras, varpå flertalet behandlas i vidare planläggning dvs detaljplan.

Politiska partier

Folkpartiet Liberalerna

Anser att planen anger bra utgångspunkter för ny bebyggelse, att förtätning i byarna och
kustsamhällena växer inåt land är en bra grundtanke. Anser att det är bra att strandområden,
naturområden mellan byarna och de öppna landskapen bevaras obebyggda. Anser att det är
viktigt att de lägen för ny bostadsbebyggelse som pekas ut i planen i närheten av skolor bör
prioriteras i det kommande planarbetet. Anser att det är av största vikt att en inflyttning av
unga familjer prioriteras.

Utbyggnad av kollektivtrafik bör få högsta prioritet.

Anför att campingplatser bör vara markerade i planen även om det idag inte finns någon
intressent att driva dem. Anser att industriområde i Gräsryd samt vid Hallandsåsens värdshus
måste utvecklas. Anför även att kommunen bör köpa in mer mark för industriändamål.

Anför att förslag på utökad avloppshantering i norr bör belysas tydligare och eventuellt
markera en ny reservplats för detta.

Anför att det är bra att västra Båstad avslutas med Paulins väg så att karaktären på landskapet
bevaras och kustremsan mot Kattvik inte blir bebyggd. Anser att nuvarande markering (pga
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flygplansbuller) av nya bostäder i Ranarpsstrand ”styckar sönder bebyggelsen och bör
förändras om regler för bullermatta förändras”.

Anför att de tysta miljöerna som finns kvar i kommunen bör värdesättas och skyddas. Anser
att en utökning av vandringsleder- och cykelleder i ostörda naturområden skulle säkerställa
dessa områden för framtiden.

Kommentar: Det mesta är i överensstämmelse med planen.

En översiktsplan kan ej styra vilken ålderskategori som flyttar in i en kommun.

Centerpartiet

Boande /Lägenheter
Anför att kommunen konstant ska kunna tillhandahålla tomter i tätorterna. Bevara de sex
tätorterna i kommunen, stimulera byggandet för barnfamiljer kring tätorterna och begränsa
exploatering längsmed kusterna. Möjlighet att bo kvar i sin by när man blir gammal. Föreslå
någon etablerad by där boende med djur i anslutning till bostad tillåts. Bejakar möjligheten till
att pröva byggnation utanför tätorterna (nämner torpinventeringen i Östra Karup som visar att
landsbygden tidigare varit tätare bebyggd med enstaka hus i landskapet).

Jordbruk
Ställer krav på att ÖP ska redovisa ett avsnitt med var det finns värdefull jordbruksmark. Den
goda jordbruksmarken bör i möjligaste mån undvikas att bebyggas.  Anför att s 65 i ÖP ska
ändras till: ” jordbrukets bevarande är viktigare än bebyggelseutveckling”  (tvärtom vad
planförfattaren ansett).

Industriområde
Anför att industrimark ej ska planeras på god åkermark. Gräsryd ligger på god sådan men kan
tänka att detta område används som utbytesmark. Verksamhetsområdet på Hallandsåsen har
möjlighet att innefatta större yta. Det bör alltid finnas industrimark i reserv, och inte bara i
Båstad och Hemmeslöv.

Kommunikation
Anför att det bör strävas efter en slinga av kollektivtrafik i kommunen.

Turism
Anför att småskalig turism ska spridas i kommunen, och att den ej ska centraliseras i områden
som den Fördjupade ÖP för Norrviken-Kattvik anger. Att ytkrävande turistanläggningar för
turism begränsas.

Anser att det är vilseledande att ange golfbanor i text men ej i bild  (Öllöv och Norrviken).
Anser att i planeringsmål och riktlinjer stryka ” Föreslagna golfbanor prövas i vidare
planering.”

Fler cykelförbindelser mellan inlandet och kustens badplatser.

Handel
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Rikta kommunikationerna mot handelsområdena. Anför att Västra Karup och Grevie ska
märkas ut som viktiga handelsområden. Fem handelspunkter bör anges. Tre (s 77) är för få.

Offentlig service
Anför att det behövs äldreboende i Grevie stationssamhälle. Att biblioteken skall utvecklas till
mediacenter (informationscenter) på bygdens sex orter.

Trafik
Förtäta gång- och cykelvägar på Bjäre, koppla ihop dessa med gc-vägar i andra kommuner.
Planera cykelvägar mellan Torekov och Ängelsbäcksstrand.

Notera i ÖP att Grevie eventuellt får en tågstation.

Teknisk försörjning
Anläggning för biogas bör utredas, där närhet till gasnät och jordbruksavfall finns.

Omarbeta vindkraftspolicyn och anpassa den till dagens behov.

Anser att en placering av avfallsanläggning är sämre i Stenbrottet än i Svenstadsanläggningen.
Anför att det ska göras en ny MKB kring avfallshanteringen i kommunen. Anför att
ägarförhållandena i Stenbrottet inte är klargjorda detta bör tilläggas i planen (då planen anför
att Svenstads ägoförhållanden ej är utredda).

Tysta områden
Viktigt att dessa områden ej minskas. Anför att turistanläggningar föreslås i Norrviken och
Påarp (tysta områden enl planen). Frågar sig om det ej finns tysta områden mellan
Sinarpsdalen och motorvägen?

Norrviken- Boarp
Anför att en förtätning omkring Boarps handelscentrum är bra. Anför att istället för att sprida
utvecklingen i Norrvikens området föreslås att Båstad väster växter och detaljplaneläggs fram
till Apelrydsskolan.

Hemmeslöv
Bra om kapaciteten av VA är tillräckligt och dagvattenproblemen lösta. Väntar på Inre
Kustvägen.

Förslöv
Anför att man bör sträva efter att binda samman gc-vägar mellan Förslöv och Ängelholm.
Angående Stora Hult hänvisas till tidigare yttrande.

Grevie
Anför att järnvägen mellan Grevie och Båstad ej ska grävas upp. Anför att det måste tas
hänsyn till byggnadshöjden på de planerade områden i östra Grevie, så att dessa ej förstör
utsikten för redan befintliga hus. Avsätta ett område för ny förskola i Grevie. Ställer sig
tveksamma till planerade bostäder i Killebäckstorp eftersom jordbruksmarken där är av hög
kvalitet.
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Segeltorp
Anser att den större bebyggelsen i Segelstorp avviker från befintlig bebyggelse och struktur,
anser att detta motverkar en effektiv organisation av offentlig service och kollektivtrafik.

Camping
Ifrågasätter varför campingplatserna i södra området är så tätt. Ifrågasätter hur dessa områden
för camping på sydsidan valts ut? Har även Ängelsbäck varit aktuellt? Har det utretts om en
lokalisering av en camping kan ske i anslutning till någon av golfbanorna?

Kommentar:   För kommentarer till respektive ort se tidigare allmänna kommentarer på s 12
ff.

 Angående boende anger Översiktsplanen att de sex historiska tätorterna ska växa, dock
stödjer den ej att ny bebyggelse för tillkomma i landskapet. Ny bebyggelse i landskapet ska ta
hänsyn till flera faktorer för att komma till stånd exempelvis landskapsrum,
landskapsbildsskydd etc.

Planen innehåller en redovisning av vad som betraktas som värdefull jordbruksmark
(länsstyrelsens klassificering rån 1974). Planförfattaren delar inte partiets synpunkt om
jordbruket som absolut restriktion gentemot ny bebyggelse. För att ny bebyggelse ska komma
till stånd måste mark tas i anspråk och på de flesta ställen är detta jordbruksmark.

Åsens högplatå kan idag inte betraktas som ”tyst område” då en i olika delar nås av buller
från tåg, E6 och flyg. Situationen förbättras efter tunneln men det blir inte tyst med de
definitioner som Region Skåne använt i sin regionala analys.

Angående golfbanor så bör dessa prövas i vidare planering, i form av detaljplan för att pröva
lämpligheten av dessa samt höra sakägare och remissinstanser.

Grevie markeras som framtida stationsläge för pågatågstrafik.

Avfallsanläggning i Stenbrottet har diskuterats pga av osäkerhet med Svenstadanläggningen
(ägarförhållanden, läge i kommunen). Ett slutligt ställningstagande om detta görs ej i denna
Översiktsplan som endast anger ett verksamhetsområde vid Stenbrottet. Den avgör inte vilka
verksamheterna skall vara.

Angående synpunkten att Båstad tätort ska växa fram till Apelrydskolan delas detta  ej av
Översiktsplanens intentioner. Planen anser att landskapsrummet mellan Småryds gård och
Apelrydskolan bör hållas öppet och att Norvikenområdet är det bättre alternativet ur
landskapssynpunkt för mer bostadsbebyggelse i denna delen av Båstad.

Angående campingplatser på sydsidan har dessa markerats där tillgänglighet för trafik är
god samt i lägen, någorlunda, nära badmöjligheter. Samtliga campingplatser kommer
knappast att förverkligas, då det är upp till varje enskild fastighetsägare att väcka frågan.
Campingplatserna ska därför ses som alternativ till varandra.

Flertal frågor styrs ej av Översiktsplanen tex vilken ålderskategori som bebyggelse ska rikta
sig till samt bibliotek som mediacenter mm.
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Åtgärder till följd av inkomna yttranden under planens utställning:
- Markera att en pågatågsstation i Grevie tillsammans med en i Förslöv kan bli aktuell (En

närmre analys av vad detta kan innebära i markanvändning får dock avvakta ett fördjupat
tillägg till planen)

- Uppdatera föreslagna campingplatsen i Ranarpsstrand till att även vara möjlig för
bostadsbebyggelse.

- Komplettera planhandlingen med karta som visar föreslagen markanvändning i
förhållande till riksintressena.

- Smärre justeringar av redigeringskaraktär i planhandlingar i enlighet med kommentarer
ovan

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att anta planförslaget för Översiktplan 08 för Båstads kommun.

PLANAVDELNINGEN, BÅSTADS KOMMUN

Lina Andersson Per Iwansson
Planarkitekt Planchef


















