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Fördjupad översiktsplan, Norrviken – 
Kattvik

Bakgrund
Fördjupningen av översiktsplanen för Norrviken – Kattvik-området väster 
om Båstads tätort syftar till att förtydliga sammanhangen mellan Norrvikens 
trädgårdar, bebyggelsen i Kattvik och omgivande områden, de framträdande 
naturvärdena i olika partier och rekreationsintressena i form av bl a golfspel 
och turism med naturupplevelser som syfte - ekoturism. Detta syfte innefattar 
avvägningar för att gynna samspelet mellan de olika nämnda intressena så 
mycket som möjligt. 

Uppdraget är lämnat genom beslut i kommunfullmäktige 2001-12-19, grundat 
på Kommunstyrelsens utredning rörande Norrviken och angränsande om-
råden. I uppdraget har också kommit att innefattas frågor från samråd kring 
planprogram för Västra Karup 1:105 våren 2002 på underlag av Miljö- och 
stadsarkitektkontorets programförslag 2002-01-17 samt Miljö- och Byggnads-
nämndens rekommendationer 2003-03-24 till fortsatt planarbete. Planen har 
reviderats efter samråd 2003.

Syfte
Syftet med den fördjupade översiktsplanen kan konkretiseras - i form av ett 
antal överordnade frågor:

• klargöra de planmässiga förutsättningarna för utvecklingen av verksamheten 
inom Norrvikens trädgårdar utifrån utvecklingsplanen och efterföljande diskus-
sioner.

• studera konsekvenserna av att upphäva och ändra den detaljplan för hotell 
m.m. norr om Norrvikens trädgårdar, som numera förlorat aktualitet 

• studera förutsättningarna för en viss utbyggnad av permanent- och fritidsbe-
byggelse i och i anslutning till Kattvik och Boarp, sett mot bakgrund av: 
 • en generell önskan om tillväxt av kommunen, där denna kommundel  
 nära huvudorten Båstad är efterfrågad av bostadssökande 
 • påbörjad utbyggnad av VA-nätet som också behövs och 
 • möjligheten att skapa ekonomiskt underlag för restaureringen av Norr 
 vikens trädgårdar

• studera förutsättningarna för etablering av golfbana inom området i överens-
stämmelse med de natur- och landskapsbildsvärden som präglar detta

• studera förutsättningarna för andra verksamheter av rekreationsintresse inom 
området som svarar mot landskapets krav

• klargöra ytterligare behov av skydd av natur- och landskapsbildsvärden i rela-
tion till redan formaliserade skydd, gjorda inventeringar/värderingar etc

• klargöra förutsättningarna för att slå vakt om den tydliga västgränsen för Bå-
stads tätort och mötet med det öppna landskapet

• klargöra Apelrydsskolans utveckling och utbyggnadsmöjligheter 
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• fullfölja utredningarna av planfrågorna kring Boarp, samt att

• planmässigt beskriva den samlade helhet som bör utgöra inramningen
av ovanstående delfrågor, inte minst mot bakgrund av önskemålet att
inte sprida bebyggelse okontrollerat i landskapet.

Planområde

Planområdet ligger på Bjärehalvöns norra sida och tillhör Båstad kommun. 
Området sträcker sig ca 5 kilometer i öst-västlig riktning och ca 4 kilometer i 
nordsydlig. 

Norrvikens 
trädgårdar

Kattvik

Boarp

väg 115

golfbana

Kattviksvägen
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Planområdets förutsättningar
Bjärehalvön är den natursköna delen av Hallandsåsen som sticker ut i Katte-
gatt. Åsen bildar gräns mellan landskapen Halland och Skåne. Hallandsåsen
ligger till största delen i Skåne och sträcker sig från Örkelljunga i öster till Hovs
hallar i väster. Nordsidan på åsen sluttar brant och faller i två steg mot havet
vilket gett upphov till delar av Kattvik och Norrviken på en mellanliggande
platå. Hallandsåsen är Skånes högsta horst (berg), på sina ställen över 200
meter över havsytan. Från åsens spets, Knösen, har man bra utsikt över söde-
rut mot Skälderviken och norrut mot Laholmsbukten.
Huvuddelen av området ligger på åsens höjdplatå.

Markägoförhållanden
Marken inom området ägs i huvudsak av privata markägare. Kommunen äger 
idag fastigheten Svenstad 4:6 (den s.k. skjutbanetomten). 

Befi ntlig markanvändning
Planområdet utgörs av några samlade bebyggelsegrupper, ett mindre antal 
verksamheter, jordbruksmark med spridd bebyggelse i mindre grupper eller 
som enstaka hus, samt lövskog och strandområde. Dessutom finns en golf-
bana i den södra delen och Norrvikens trädgårdar i norr.

Jordbruk och djurhållning
Åkermarken inom planområdet är koncentrerad till dalgångarna i öster och 
väster. Med undantag för Troentorpsbäckens dalgång är marken generellt sett 
dålig att odla på och är klassificerad som bäst i kategorin 3 enligt klassifice-
ringen gjord av länsstyrelsen 1974. Mycket av området är öppna ängar som i 
olika utsträckning används till betesmark. Planen redovisar lägen på befintliga 
aktiva gårdar med djurhållning och/eller hästhållning. Inom planområdet finns 
tre större djurgårdar (nötkreatur, 50-100 djurenheter) och ett antal mindre, 
samt ett antal hästgårdar där de två största är ridhus med upp till 60 hästar. 
(se karta sid 11)

Service
Området har ett välutvecklat handelscentrum med både dagligvaror och en del 
specialbutiker i Boarp vid väg 115. Närmsta låg- och mellanstadieskolor liksom 
högstadium samt förskolor finns i Båstad på c:a 4km avstånd. Området omfat-
tas av kommunens skolbussar. Apelrydsskolan är ett privat gymnasium som 
delvis har internat. Både Apelrydsskolan och yrkesutbildningen vid Akademi 
Båstad använder lokaler inom Norrviken.

Övrigt
Norrviken är områdets attraktionspunkt och besöksmål under sommarhalvåret 
både genom trädgårdsanläggningen i sig och de evenemang den bildar ram 
för. Här finns också restaurant och café. Trädgårdsanläggningens överlevnad 
är dock hotad av att den inte kan finansieras genom besökare. De senaste 
åren har besöksantalet legat kring 40.000 (33.000 år 2007). ”Hasses lada” och 
hembygdsgården vid Boarps Handelscentrum är en andra besöksanläggning. 
Här ordnas konserter, jul- och midsommarfirande etc.

Skjutfält
På fastigheten Svenstad 4:6 finns en skjutbana. Inför en eventuellt förändring 
av användning bör risken beaktas och en nogrannare undersökning göras 
eftersom marken här kan innehålla bly. 
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Toffelfabrik ocg glassfabrik
Inom området mitt emellan väg 115 och Kattvik finns ett eget litet verksamhets-
område med bl.a. toffel- och glassfabrik.

Tippområden, m.m.
Kommunen har idag en aktiv sophanteringsstation i Svenstad som har ex-
isterat sedan 1969. Ursprungligen var här både en deponi och en förbrän-
ningsanläggning. Förbränning upphörde 1980. Deponin har grävts ut och efter 
sortering fraktats till NSR:s anläggning i Helsingborg. Idag är stationen en 
mottagning för grovsopor och trädgårdsavfall innan vidare transport. Sven-
stadsanläggningen kan trots detta ge upphov till viss störning från transporter 
genom damm och buller vilket gör att den bör ha ett skyddsavstånd på 300 m 
till bostäder.

Trafi k och kommunikation
Det finns tre allmänna vägar inom området: väg 1749, Kattviksvägen, går ut-
med kusten och väg 115 i öst-västlig riktning från Båstad till Torekov. Väg 1748 
förbinder Kattvik i norr med Svenstad och väg 115. Andra mindre vägar utgår 
oftast från väg 115 och sträcker sig mot respektive mål norrut. Det finns inga 
förbindelser över området i öst-västlig riktning norr om väg 115. Huvudvägen 
inom området är väg 115 som har bra standard medan vägarna 1747 och 1748 
och 1749 är relativt smala. Trafiktätheten i vägnätet är måttlig större delen av 
året, men stiger i vissa avsnitt drastiskt under sommarens mest intensiva pe-
riod. Väg 115 är mest trafikerad och har mer än 1500 fordon per typiskt årsme-
deldygn. Väg 1749 (sträckan Båstad-Norrviken) har mellan 800-1500 fordon i 
genomsnitt medan vägarna 1749 (sträckan Norrviken -Kattvik) och väg 1748 i 
genomsnitt har mindre än 800 fordon per dygn.

Regionbuss 525 som förbinder Båstad med Torekov stannar på väg 115. Bus-
sen som i normalturen angör Boarp mot Båstad via Västra Karupsvägen har 
turer på morgonen anpassade i tid och sträckning till skoltider men har i övrigt 
gles turtäthet. Mellan Båstad och Boarp använder bussen ”Italienska vägen” 
mot rondellen innan centrala Båstad. En sträckning via Boarp, Apelrydsskolan 
och västra Båstad vore naturligare med avseende på resmål och underlag i 
studerande och boende men hindras av att vägen Boarp-Norrviken inte har en 
standard som gör det möjligt.

Utblick söderifrån med ridhuset (Troentorp 1:77) i fonden.
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Kulturmiljövärden
Bebyggelse, fornlämningar och landskap i samverkan bidrar till ett högt kultur-
historiskt värde. Det är viktigt att element som tydliggör den historiska utveck-
lingen beaktas vid förändringar inom området. 

Fornlämningar
Bjärehalvön är ett karakteristiskt bronsålderslandskap och gerellellt sett rikt på 
fornlämningar. Här finns stora gravhögar, gravrösen, fornåkrar och hällristning-
ar. Det är framför allt det stora antalet bronsåldershögar som är utmärkande 
för området. Bjärehalvön är ett av Nordens rikaste skålgropsområden (Skålgro-
par, små runda eller ovala försänkningar inhuggna i sten). 

Friluftsliv och rekreation
Kustområdet och Bjärehalvön i kommunen har ett stort värde för turism och fri-
luftsliv, även ur ett regionalt perspektiv. Turistnäringen i kommunen bygger på 
natur-, kultur- och rekreationsvärden. I den kommuntäckande översiktsplanen 
beskrivs förutsättningarna för friluftslivet som välbevarade kulturmiljöer, värde-
full natur och vacker och omväxlande landskapsbild. Stora värden finns i det 
öppna hävdade beteslandskapet med vyer över hav och landskap och i kust-
områdets strandnära miljöer med möjlighet till bad. Detta är värden som finns 
inom planområdet och som skapar förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Dessa 
värden skyddas genom riksintressen och förordnanden. Det finns ett antal fina 
vandringsleder på Bjärehalvön, både Skåneleden och ett antal kulturslingor. 

Naturvärden
Området är starkt präglat av sitt läge på Bjärehalvöns norrsida med den
varierade naturskönhet som kännetecknar partiet: småbrutet odlingslandskap 
och en tämligen småskalig ägostruktur med landskapsrum med olika utsträck-
ning. 
Vida vyer, på många ställen över Laholmsbukten, skiftar med intima bokskogs-
inramade gläntor, och partier av betesmark eller fruktodlingar.  Inslaget av 
enbevuxna betesmarker och ängar är stort. 
Planområdet ligger i norrsluttning ner mot havet och kännetecknas av vacker 
natur och fina utblickar över bukten. Lövskog förekommer inom hela planområ-
det men framför allt på sluttningen. Vegetationen domineras av bok och bland-
lövskog. 

Topografi  och vatten
Kuststräckan är som brantast vid Hovs hallar medan den i andra delar har en 
flackare karaktär och vid Båstad övergår i mjukt buktande sandstränder.

Teknisk Försörjning
Området saknar idag i stort kommunalt vatten och avlopp. Huvudledningar 
för vatten från täkter i Båstad och för avlopp med pumpstationer mot Hedhu-
sets reningsverk är utbyggda till campingen öster om Norrviken. En vidare 
utbyggnad är angelägen mot bakgrund av den relativt omfattande bebyggelsen 
i området med Kattvik och Boarp som tätare byar, Handelsområdet i Boarp, 
Verksamhetsområdet vid Troentorp, Golfbanan vid Boarp m.m.. En ytterligare 
anledning till att utbyggnad av avlopp är viktigt är att marken på hallandsåsens 
norrsida i Kattvik m.fl platser har dokumenterat dålig kapacitet för infiltration. 
Enskilda brunnar har påverkats och nya enskilda avloppsanläggningar tillåts 
endast undantagsvis idag. Kommunens tekniska kontor har aktuella planer på 
en utbyggnad av VA-nätet vars faser kommer att bero på var nya bostäder och 
anläggningar realiseras.
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Formella förutsättningar
De formella förutsättningarna vad avser riksintressen och andra restriktioner 
beskrivs nedan och återges i kartform i särskild bilaga. I förslaget till ny över-
siktsplan finns därutöver en komplett och uppdaterad redovisning.

Ny översiktsplan
Förslag till ny kommuntäckande översiktsplan har utarbetats och varit föremål
för samråd och är utställd inför antagande. Den återger vad avser området för 
den fördjupade översiktsplanen förslagen i denna och båda plandokumenten 
är således i överensstämmelse med varandra. Behandlingen av den fördju-
pade översiktsplanen avses ligga före behandlingen av den kommuntäckande 
översiktsplanen i tiden och kommer således att avgöra den sistnämndas redo-
visning av det aktuella området.

Till de överordnade dragen i den nya översiktsplanen av betydelse för FÖPens 
planområde hör att den betonar samband busslinjer och ny bebyggelse så att 
mindre tätorter och byar längs busslinjer prioriteras för tillväxt framför de som 
ligger mer perifert i förhållande till dessa. Boarp är betonat i planen av detta 
skäl. Planen har dock också som syfte att skapa förutsättningar för tillväxt i de 
relativt stora kustsamhällen som finns och där efterfrågan på bostäder är stor. 
Samhällena har mycket fritidsboende men är inte renodlade fritidssamhällen 
och avses integreras mer i den generella kommunala service- och tekniska 
strukturen. Kattvik är ett av de större kustsamhällena med c:a 100 fastigheter 
och runt 90 permanent boende.

Riksintressen mm
Riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap, riksintresse för det rörliga friluftsli-
vet enligt 3 kap 6§ samt friluftslivet enligt MB 4 kap.
Planområdet ingår i område för ovan nämnda riksintressen vilket innebär att 
turismen och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas inom om-
rådet. Attraktiva områden för turismen bör användas så att ett allsidigt utnytt-
jande möjliggörs. Med bakgrund av att områdena ska kunna användas allsidigt 
för turism och friluftsliv är andra boendeformer än traditionell, enskilt ägd 
fritidsbebyggelse önskvärd. Exempel på boendeformer som gagnar turismen 
och friluftslivet är stugbyar, vandrarhem och campingplatser.

I specialmotiveringen till 4 kap 4§ kustzonen står det att: ”Det förhållandevis 
begränsade utrymme som finns för ytterligare fritidsbebyggelse inom dessa 
kustområden bör så lång som möjligt utnyttjas för andra former av fritidsbebyg-
gelse än enskilt ägd bebyggelse. Grundregeln är alltså att fritidsbebyggelse 
bör tillåtas bara i form av kompletteringar av befintlig bebyggelse. Fritidsbebyg-
gelse kan dock få komma till stånd också i annan form än som kompletteringar 
till befintlig bebyggelse, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses 
bl a att bebyggelsen ingår som ett led i att förbättra områdenas attraktivitet för 
turism och friluftsliv”.

Riksintresse för naturvård (3:6 MB). 
Englandsdals naturreservat och ett parti norr resp söder därom utgör område 
för ovan nämnda intresse. Områden som är av riksintresse för naturvården ska 
skyddas mot åtgärder som innebär påtaglig skada. Exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa områden om det kan ske på 
ett sätt, som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Inom planområdet är också kuststräckan Kattvik-Apelryd (N1b), utpekad som 
område av riksintresse. I en precisering till riksintresset framförs att: kust-
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sträckan mellan Kattvik och Apelryd är värdefulla strandområden och att bibe-
hållande av värden innebär ett bevarande av den skogliga kontinuiteten med 
äldre träd och död ved. Inga ingrepp tillåts i strandmiljön. Norrvikens trädgår-
dar omfattas inte av riksintresset.
Englandsdal beskriv som ett omväxlande landskap med geologiska och bota-
niska värden. Särskilt norra delen av området beskriv som en djup sprickdal  
med höga branter och sprängsten i ravinens botten. Bibehållande av värden 
innebär fortsatt hävd utan gödsling och fri utveckling av vegetationen i bran-
terna. Ingen skogsodling med barrträd får förekomma.

I stort motsvarande område utgör natur klass 3 i länsstyrelsens inventering, 
där dessutom det bebyggda partiet norr därom utgör natur klass 2 och område 
av kulturintresse.

Strandskydd och landskapsbild
För hela kuststräckan gäller strandskydd med 300 m utom vid detaljplanelagda
områden. Strandskyddet är utvidgat till att omfatta områdena utefter vattendra-
gen mot dels Norrviken från naturpartierna söder därom medan det sydligare 
loppet mot Boarps by föreslås hävt, dels mot Kattvik från Troentorp. Hela om-
rådet norr om väg 115 mot Torekov har landskapsbildsskydd enl §19
NVL. Ett större område söder om denna väg från Boarp och västerut utgör
Försvarsmaktsområde enl 17:16 PBL.

Kommunala program etc
Kommunens naturvårdsprogram anger Englandsdal (8) och Småryd (10) som
naturvärdesklass 3 och Norrviken (9) som naturvärdesklass 2. Vid Elestorp
(107) anges ett mindre parti med stort botaniskt värde.

Kommunens kulturmiljövårdsprogram anger Troentorp (14) som en av kom-
munens bäst bevarade bymiljöer med gamla gårdslägen och ett ursprungligt 
vägnät som särskilda värden. Programmet anger också Norrvikens trädgårdar 
(21) och Småryds gård (26), den senare för den intakta sekelskiftesmiljön med 
ett välbevarat byggnadsbestånd och fruktodlingar som särskilda värden.

Allmänt sett kan hävdas att den fördjupade översiktsplanen med sin inriktning
mot vård av natur- och rekreationsintressena i huvudsak står i överensstäm-
melse med ambitionen i de angivna riksintressena. I enskilda fall, där t ex 
bebyggelse föreslås, får en mer detaljerad granskning göras i den fortsatta 
planläggningen.

Gällande planer
För Norrvikens trädgårdar gäller detaljplan, lagakraftvunnen 1989-10-05 med
innebörd att säkra trädgårdarnas verksamhet på platån och med byggrätt för 
andelsbostäder och en större hotellanläggning på den lägre nivån vid stranden.
Tidigare generalplan för Norrviken gäller såsom områdesbestämmelser,
fastställda 1985-12-19. Områdesbestämmelserna uttrycker detsamma som
gällande detaljplan, alltså att trädgårdarna skall bevaras, samt möjligheter att
bygga hotell med tillhörande anläggningar på platån på den lägre nivån.
För områdena med nyare fritidsbebyggelse väster om Kattvik gäller detaljplan,
fastställd 1963-07-19. Kattvik och Boarps by utgör samlad bebyggelse.

Övriga formella förutsättningar
För Boarpsområdet har planprogram upprättats av Miljö- och stadsarkitektkon-
toret 2002-01-17 (Planprogram för Västra Karup 1:105 m fl), vilket varit föremål 
för programsamråd. Planprogrammet är föranlett av den pågående utveckling-
en av bl a handel kring Boarpskrysset och ett stort antal propåer om utbygg-
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nad, avstyckning etc här och i Boarps by. Planprogrammet behandlar utförligt 
förutsättningar och alternativa handlingsvägar med hänsyn till platsen och 
rådande formella restriktioner. Planprogrammets slutsatser och rekommenda-
tioner för fortsatt planläggning avspeglar en restriktiv hållning till utbyggnad 
och föreslår en begränsad planläggning (se avsnitt 6 Boarp). Slutsatserna av 
programsamrådet och förslaget till fortsatt planarbete understryker detta ytter-
ligare och utesluter t ex vidare utbyggnad av villatomter öster om byn.

En kartläggning av nyckelbiotoper har diskuterats såsom önskvärt verktyg för
framtida planering och tillståndsgivning och bör aktualiseras. Kommunens 
policy för nya golfbanor har varit i bruk sedan några år och bl.a. resulterat i 
att den golfbana som föreslogs i samrådsomgången och där mötte åtskilliga 
kritiska synpunkter nu avskrivits i den föreslagna formen. 

Tidigare beslut
Uppdraget att upprätta fördjupad översiktsplan har lämnats genom det tidigare
nämnda beslutet av kommunfullmäktige 2001-12-19, grundat på Kommunsty-
relsens utredning.

Landskapsrummen – vård och skydd
Landskapet inom planområdet är föremål för ett omfattande skydd av olika 
slag – såväl landskapsbildsskydd som i form av kommunens och länsstyrel-
sens värdering av natur- och kulturmiljövärden.

I den fördjupade översiktsplanen föreslås förändringar inom några av restrik-
tionsområdena, baserat på bedömningen att dessa förändringar inte behöver 
stå i strid med restriktionsområdenas huvudsyften. En prövning av dessa 
antaganden är ett av syftena med planen. Ett villkor för förändringarna är att 
de i sin utformning tar hänsyn till de speciella värdena och iakttar de krav av 
olika slag som är förknippade med ianspråktagandet. De angivna områdena 
för förändring är resultat av överväganden mellan dessa och andra, ofta an-
gränsande, områden, där skyddsvärdet bedömts ytterligare högre för dessa. 
Den fördjupade översiktsplanen syftar till att de områden som inte berörs av 
föreslagna förändringar ges förstärkt skydd i den utsträckning som fordras och 
i den mån de inte redan har ett effektivt skydd. 

De värderingar som ligger till grund för detta urval avser främst visuella och 
upplevelsemässiga landskapsvärden. Dessa värden är inte oberoende av mer 
vetenskapligt grundade natur- och kulturmiljövärden utan samspelar genomgå-

Dalgången mellan Troentorp och Kattvik.
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ende med dessa. Flera av dem sammanfaller också med de redovisade for-
maliserade inventeringarna och värderingarna och skyddsförklaringar. Det har 
likväl framstått som angeläget att i plansammanhang understryka de speciella 
värden som ligger till grund för planövervägandena i övrigt.
Trots en tydlig helhet har de olika landskapsrummen unika sammansättningar 
av dessa naturtyper resp olika slag av aktivt odlingslandskap, olika slag av 
bebyggelse resp olika relation till det storslagna vattenrummet över bukten.
Beskrivningen av området kan därför göras del för del för olika landskapsrum 
med i hög grad olika förutsättningar även om samspelet mellan de olika de-
larna är påtagligt, där t ex vyerna är öppna över större områden.

De angivna områdena är (se kartbild)
1. Dalgången mellan Troentorp och Kattvik med främst vyerna från höjdpar-
tierna öster om dalgången. De distinkta gränserna i landskapet bör vårdas 
och nya inslag ta sin utgångspunkt i dessa. Någon byggnad kan utvecklas på 
platån omedelbart söder om Kattvik inom ramen för den tidigare fruktodlingens 
läplantering och enstaka byggnader i anslutning till befintliga gårdar i dalgång-
ens övre del bör kunna tillkomma (generationsskifte) men annars bör inga 
förändringar i form av bebyggelse tillkomma.

2. Motsvarande vyer från höjdpartierna sydväst om Kattvik. Ytterligare bebyg-
gelse som påverkar vyerna bör inte medges med samma undantag som ovan 
beträffande gårdar.

3. Utsiktsaxeln över sluttningspartiet i det i övrigt bebyggda området av tidi-
gare jordbruksmark i östra delen av Kattvik (den obebyggda centrala delen av 
fastigheten 1:78) skall bevaras fri.

4. Siktaxeln från Norrvikens trädgårdar. Förutsättningen för att siktaxeln skall 
kunna uppfattas är att den är tillräckligt tydlig och ramas in av obruten växtlig-
het. Det påverkar nedre delen av fastigheterna 2:33 och 2:32 men också östra 
delen av fastigheten 2:29 väster om vägkorsningen. Dessa partier skall lämnas 
obebyggda och med bevarad plantering utöver de röjningar som behövs för att 
vidmakthålla siktaxeln.

5. Sänkan vid Elestorp 4:13 norr om Englandsdals naturreservat. Den isolera-
de dalen med beteslandskap och vattenfylld sänka utgör en unik miljö genom 
att den inte ger utblickar över några bebyggda områden. Den föreslås i planen 
för en helt naturanpassad bebyggelse med övernattningsmöjligheter på speci-

Landskapsrummet sydväst om Englandsdals naturreservat.
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ella villkor enl nedan beskrivet förslag, där ambitionen är att denna så lite som 
möjligt ska påverka landskapsrummets karaktär och kvaliteter. Andra föränd-
ringar bör inte medges.

6. Dalgången söder om Englandsdals naturreservat – öster om skjutbanan. 
Även detta landskapsrum är tydligt men flikigt avgränsat med höjdryggar på 
ömse sidor och med påtagliga upplevelsevärden. Det är präglat av pågående 
bete och tidigare fruktodling. Det ingår i det område som föreslås kunna utre-
das för golfbana. Villkoret är att så mycket som möjligt av karaktären bevaras 
inom ramen för en eventuell golfanläggning och att denna nyttiggör den speci-
ella karaktären – specificeras i det fortsatta arbetet. 

7. Även ett motsvarande stråk parallellt med det sistnämnda men längre
söderut har stora värden. Det är öppnare och har vyer söderut över det mer
intensivt brukade jordbrukslandskapet. Rummet är finindelat av små dungar
av lövskog. Från höjderna i dess östra delar öppnar sig på några platser
storslagna vyer över skogen mot Laholmsbukten

8. Landskapsrummet på platån ovanför Norrvikens trädgårdar – distinkt slutet
på tre sidor och öppet mot sydväst och med ett litet vattendrag som centralt
inslag; en utlöpare av höjdryggen från sydväst delar rummet i mindre delrum.
Övernattnings-/fritidsboende med gemensam mark och samordnad utformning
enl nedan beskrivet förslag kan ta plats och nyttiggöra rummet utan att det går
förlorat.

9. Ravinen utefter vägen från Norrvikens trädgårdar mot Boarp utgör en unik
miljö som inte tål ingrepp.

10. Sluttningen från Kattviksvägen och norrut mot strandskogen vid Småryd –
ett av ortens stora landskapsrum som förklarar tätortens ställning i landskapet
och markerar dess tydliga gräns i väster. Småryds gård är fastvuxen i rummet
och intar en naturlig plats där. Förändringar som påverkar landskapsrummets
helhet och roll i landskapet runt tätorten bör inte komma till stånd. 

Utgångspunkten för överväganden om förändringar kring själva gården
bör vara att det dominerande öppna landskapsrummet bevaras, samt 
gårdens kulturhistoriska värde. Den är i någon mån en del av en bybildning
med fler hus norr om vägen Båstad-Norrviken ochnågon form av komplement
utifrån nuvarande gårdsanläggning bör kunna tillkomma förutsatt att det har
ett innehåll med allmänt intresse, anpassas arkitektoniskt till den
kulturhistoriska gården och inte innebär en större förändring av den redan
byggda miljöns förhållande till landskapsrummet. Ev utbyggnad av Apelryds-
skolan bör med hänsyn till landskapet ske norr om bef konsertsal/tidigare lada. 

11. Vyerna från Boarps by över skogsridån i norr mot havet – inga ytterligare
ingrepp i form av bebyggelse medges här.

12. Sänkan vid väg 115 väster om Boarp – de öppna vyerna bör bevaras; inga
ytterligare ingrepp i form av bebyggelse medges här.

Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete:
• De angivna landskapsrummen ges relevant skydd i fortsatt planarbete eller i 
form av andra restriktioner med utgångspunkt i de olika specifika förutsättning-
arna och skyddsbehoven.
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Förslag till Åtgärder
Som grund för föreslagna åtgärder har en sammanvägning gjorts av de intressen som redo-
visas under planförutsättningar och tidigare ställningstaganden samt vad som framkommit i 
analysdelen.
Först ges övergripande riktlinjer för områdets utveckling i stort. Därefter ges riktlinjer för hur 
bebyggelseutvecklingen inom området bör ske.

Övergripande riktlinjer
Området har ett stort landskapsvärde, vilket bekräftas av att det delvis eller i sin helhet omfattas 
av riksintresse för naturvård, kustzon och, strandskydd samt landskapsbildsskydd. De föreslag-
na förändringarna ska ska vara av ett sådant slag att områdets värden och karaktär i huvudsak 
bibehålls. Huvudkaraktären skall även med ny bebyggelse vara ett relativt öppet småbrutet 
odlingslandskap som i norr övergår i lövskogsbevuxna sluttningar. För de utpekade landskaps-
rummen i analysdelen gäller en restriktiv hållning med avseende på åtgärder såsom bebyg-
gelse och vägar. Bebyggelse skall kunna placeras så att landskapsrummens värde bibehålls 
samt utan att påverka den värdefulla trädvegetationen i de branta sluttningsparterna negativt. 
Bebyggelse skall ha särskilt höga kvalitetskrav vad gäller bl a anpassningen till landskapsbilden 
på respektive plats.

natur- och kulturmiljö
För att bevara de natur- och kulturvärden som finns inom området är det viktigt att beakta 
dessa värden vid förändringar i området. För att bibehålla dess historiska bakgrund måste man 
vara restriktiv med ny bebyggelse och även vid förändringar av befintlig bebyggelse. 

En särskild förutsättning för nya bebyggelsegrupper i området bör vara att det allra mest 
skyddsvärda naturpartiet vid Englandsdal utökas som naturreservat. Idag följer reservatets en 
ägogräns och inte trädvegetationens naturliga utsträckning. 

friluftsliv
I princip hela området är av vikt för friluftsliv och rekreation, framförallt strandområdet och 
området runt Skåneleden. Genom åtgärder som ökar tillgängligheten till skåneleden och närlig-
gande områden ökar möjligheten till rörligt friluftsliv inom området. Värdena för friluftslivet inom 
området beaktas och nuvarande markanvändning bibehålls i stort sett. Området skyddas även 
av riksintressen och förordnanden och förändringar ska ske med hänsyn till de värden som 
pekas ut.

Trafi k- och kommunikation

Vägar
De befintliga vägarna inom området antas i stort kunna fungera för den föreslagna bebyggel-
sen med förbättringsåtgärder i form av breddning och mötesplatser där det behövs och bättre 
beläggning. Avfallsanläggningen i Svenstad och Boarps handelscentrum föranleder redan i 
dagens situation behov av förändringar i väganslutningar. Planens föreslagna husgrupp väster 
om Boarp motiverar den förra åtgärden ytterligare liksom utvecklingen av Boarp gör det. En
kommande angelägen förbättring kan också bli av vägen Boarp-Norrviken. Det är angeläget in-
för ett ökande besökstal till Norrviken att trafik hit i ökad utsträckning kommer från söder/väster 
i stället för genom Båstad. Det är samtidigt en grannlaga uppgift ur natur- och kulturvärdesyn-
punkt att förbättra denna väg (se också kollektivtrafik).

Gång- och cykelvägar
Västerut skall rekreationsstråket längs kusten knytas ihop med Norrviken och får en förläng-
ning via campingen till Kattvik. Norrviken och Appelrydsskolan samt Boarp bör också förbindas 
bättre med Båstad. Cykelleder kan utvecklas genom att kombinera mindre och mindre frekven-
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terade vägar och nya separata cykelbanor i strategiska lägen. Ett cykelvägnät 
över området föreslås i den kommuntäckande översiktsplanen.

Kollektivtrafi k
Underlaget för busstrafik är begränsat i en kommun av Båstads storlek. Den 
nya stationens placering på ett avstånd från centrum och Båstads utsträckta 
form innebär behov av en pendlarbuss till den nya stationen. Omvänt så ger då 
tätortens befolkningsunderlag och koncentration av sysselsättning i centrums 
kommunadministration grundförutsättningar för att busstråk mot stationen kan 
få relativt hög turtäthet. Från/mot väster finns bussstråket Torekov –Hov – 
Västra Karup - Boarp – Båstad - Östra Karup (nuvarande buss 525) som bör 
kunna få större turtäthet med en ny station och eventuella förändringar i sin 
sträckning (jfr förutsättningar, trafik och kommunikation).

Sträckningen för en eventuell särskild stadslinje inom Båstad och stationspen-
del återstår att definiera men den kan få sin västra utgångspunkt vid Norrvi-
ken/Boarp eller Kattvik. Norrviken med ett framtida besöksantal på 100.000 
personer/år (?) blir en viktig målpunkt liksom en alltmer utvecklad Apelrydssko-
la. Kattvik och Boarp har redan viss storlek och betydelse men där ytterligare 
tillväxt behövs för att ge tillräckligt underlag för en busslinje av denna art. Det 
blir svårt att betjäna bägge områdena samtidigt. Boarp har sitt handelscentrum 
som ytterligare angelägenhet för en bussförbindelse eller Kattvik. En pendel-
buss kan sedan kopplas vidare till Kattviksområdet eller/och Boarpsområdet. 

Förslag till åtgärder

De förändringar som föreslås som resultat av de genomförda studierna är av
huvudsakligen tre slag:

1. förändringar som föranletts av utvecklingsplanen för Norrvikens
trädgårdar och övriga verksamheter i anslutning till anläggningen.

2 utbyggnad av fritids- och permanentbostäder i mindre partier.

3 utbyggnad i Boarp. - Tidigare aktualiserade åtgärder i planprogram komplet-
teras med en bostadsgrupp i väster längs väg 115.

Planen föreslår också principer för utbyggnad vid Apelrydsskolan, åtgärder i 
anslutning till befintlig camping samt diskuterar lägen för en mindre golfbana. 
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Områden med restriktioner

Inom planområdet finns ett antal områden som är särskilt värdefulla för upp-
levelsen av området och viktiga att inte bebygga. Det finns också några verk-
samheter som vars närområde är undantagna från exploatering pga. skydds-
avstånd, transporter etc. Områden med restriktioner visas på kartan på sidan 
27.

1. Landskapsrum som har identifierats i avsnittet ”Landskapsrummen” är visu-
ellt värdefulla för området och bör studeras vid eventuella förändringar.

2. Englandsdals naturreservat med föreslagen utvidgning.

3. Hallandsåsens sluttningspartier, övre och nedre. Dessa partier är värdefulla 
ur natursynpunkt och får inte bebyggas.

4. Strandzonen får inte bebyggas då den är värdefull ur natur-landskapsbild- 
och friluftshänseende. Strandzonen omfattas också av strandskydd.

5. Inom planområdet finns en avfallsstation och några större gårdar med djur-
hushållning. Dessa verksamheters skyddsavstånd bör beaktas vid eventuell 
exploatering.
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