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Sammanfattning 

Båstad är en kuststad med medeltida anor och stora delar av samhällets centrala 

delar omfattas av riksintresse för kulturmiljö. Planområdet omfattas också av 

riksintresse för naturmiljö och friluftsliv och är i sin helhet av riksintresse enligt 

miljöbalken 4 kap. Båstad är en viktig turistort där hamnen är en av ortens 

mötesplatser. Båstads kommun arbetar med en detaljplan för hamnområdet. 

Detaljplanen syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till området samtidigt 

som den möjliggör en långsiktig utveckling av området anpassat till de variationer 

i användning som finns mellan vinter- och sommarsäsong. 

 

Planförslaget omfattar nuvarande småbåtshamn, vilket gör att MKB krävs. MKB-

processen inleddes med en avgränsning för att klargöra vilka ämnesområden som 

bedöms vara relevanta att hantera. Som underlag till MKB:n har också material 

kring bland annat kulturvärden och naturvärden sammanställts. Planförslaget har 

jämförts med ett nollalternativ. Det innebär en framtida situation under planens 

genomförandetid utan att planförslaget genomförs. 

 

Detaljplanen befäster till stor del befintlig markanvändning. Detaljplanen möjliggör 

också en delvis flexibel markanvändning där ytor till exempel används för 

verksamheter sommartid och parkering vintertid. Planen medger inga ytterligare 

bostäder, men möjliggör mindre komplettering med verksamheter. 

 

I stort medför detaljplanen inga eller små negativa miljökonsekvenser. 

 

Avseende uttrycken för riksintresset för kulturmiljö bibehåller planförslaget 

befintlig gatustruktur och skala. Planförslaget bedöms därför inte medföra någon 

betydande miljöpåverkan på riksintresset. Genom de planbestämmelser som 

inarbetats kan kulturmiljön även få ett stärkt skydd i jämförelse med 

nollalternativet. 

 

Planförslaget bedöms inte heller påverka något av uttrycken för riksintressena för 

naturmiljö eller rekreation. Planområdet omfattas inte av strandskydd idag, men 

strandskydd återinträder när nuvarande planer upphävs. Förslaget att upphäva 

strandskyddet för den nya planen medför inga ytterligare konsekvenser för 

strandskyddets syften då dessa säkerställs med bestämmelser i planen. 

 

Huvuddelen av planområdet är beläget under risknivån + 3 meter avseende 

översvämningsrisk. Att skydda hela området genom höjd marknivå eller 

skyddsvallar bedöms inte som realistiskt. Planområdet innehåller inte heller några 

bostäder och kringliggande bostäder längs Strandpromenaden ligger högre än  

+ 3 meter. Kommunen föreslår istället att man arbetar utifrån strategin 

Resilience, som innebär att man utvecklar området för att klara konsekvenserna 

av en översvämning. Det innebär att nya byggnader ska klara en översvämning 

till + 3 meter och att särskilda åtgärder krävs avseende material och utformning 

för tekniska system som el och VA.  
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Med stöd av bedömningen för kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms 

genomförandet av planen inte motverka möjligheten att följa gällande MKN för 

ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus för Laholmsbuktens 

kustvattenförekomst. Planen bedöms inte heller motverka möjligheten att följa 

MKN för Bjärehalvöns grundvattenförekomst.  

 

Hamnen har idag system för hantering av avfall, båtbottentvätt och 

drivmedelsförsäljning. Dessa kvarstår och påverkas inte av planförslaget. I och 

med ökad risk för översvämningar finns dock en ökad risk att dessa system kan 

påverkas. Översvämning skulle också kunna bidra till att andra föroreningar, om 

det finns sådana inom området, når havet.  

 

Planförslaget möjliggör en flexibel markanvändning som bland annat innebär olika 

situationer för trafik och parkering under sommar- och vintertid. Förutom trafik 

kan buller även uppkomma från hamnen och verksamheter knutna till denna. 

Planförslaget medger inga nya bostäder och kringliggande bostäder bedöms inte 

ligga så nära planområdet att riktvärden för buller överskrids.  

 

Planen bedöms inte motverka miljömålen Grundvatten av god kvalitet, God 

bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv och bidrar till ett uppfyllande av 

miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Giftfri miljö. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Båstad är en tätort och centralort i Båstads kommun, belägen utmed 

Laholmsbuktens kust vid Bjärehalvön och Hallandsås. Ortens centrum har lång 

historia och är idag kulturminnesskyddad. 

 

Båstads kommun arbetar med en detaljplan för Båstads hamn inom en 8 hektar 

stor del av fastigheten Båstad 109:2, se figur 1. Detaljplanens syfte är att 

säkerställa allmänhetens tillgänglighet till området, samt en långsiktigt hållbar 

markanvändning och anpassning till dagens förhållanden. 

 

 

Figur 1. Båstad med detaljplaneområdet markerat ungefärligt med röd fyrkant. 

1.2 Syfte 
Det generella syftet med detaljplaner är enligt PBL 2 kap 2 § att mark- och 

vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade 

för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.  

 

Detaljplanen har som huvudsyfte att gynna hamnens långsiktiga utveckling och 

stadslivet i Båstad. Detaljplanen ska också säkerställa allmänhetens tillgänglighet 

till platsen och vara flexibel så att den möjliggör en säsongsanpassning då vinter- 

och sommarsäsongens användning av området ser olika ut. Genom detaljplanen 

ska också säkerställas att det arrende som finns för hamnområdet stämmer bättre 

överens med detaljplanens markanvändning.  
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Det generella syftet med miljöbedömningar för planer är enligt miljöbalken 6 kap 

11 § att integrera miljöaspekter i planer så att en hållbar utveckling främjas.  

 

Syftet med denna MKB är att klargöra de konsekvenser genomförandet av 

detaljplanen innebär för människors hälsa och miljön.  
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2. Mål och krav 

2.1 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i 

den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Enligt miljöbalken 6 kap 12 § 

ska en MKB för planer innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål 

beaktas i planen. Utifrån den innehållsmässiga avgränsningen bedöms planen 

främst beröra miljökvalitetsmålen:  

 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 God bebyggd miljö 

 Giftfri miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 

Skåne län har regionala miljömål som utgår från de nationella (Länsstyrelsen 

2015:50). Båstad kommun har antagit lokala miljömål i sitt miljöprogram 

(Båstads kommun 2012-06-27). I miljöprogrammet specificerar kommunen fem 

övergripande fokusområden för sitt miljöarbete. Dessa övergripande områden är: 

vatten, natur & ekosystem, energi & klimat, transporter och bebyggd miljö. Fokus 

är en långsiktigt hållbar utveckling och stadsplanering inom kommunen, och de 

lokala miljömålen som sorterar in under de övergripande områdena syftar till att 

uppnå de nationella miljömålen.  

2.2 Miljökvalitetsnormer 
Enligt PBL 2 kap 10 § ska planer följa de miljökvalitetsnormer (MKN) som 

meddelats med stöd av miljöbalken 5 kap eller tillhörande föreskrifter. För 

närvarande finns det MKN för: 

 

- Luftkvalitet (utomhusluft)  

- Fisk- och musselvatten 

- Buller 

- Vattenförekomster 

- Havsmiljö 

 

För den här MKB:n är det miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som är 

relevant, vilka anger vilken status vattnen ska ha vid en viss tidpunkt. För varje 

ytvattenförekomst (sjöar, vattendrag, kustvatten) finns en miljökvalitetsnorm för 

den ekologiska statusen och en miljökvalitetsnorm för den kemiska statusen. MKN 

för havsmiljö hanterar större havsområden längre från kusten och är inte aktuella 

för denna plan.  
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3. Bedömningsgrunder och avgränsning 

3.1 Bedömningsgrunder 
I MKB:ns miljöbedömningar används begreppen påverkan, effekt och konsekvens.  

Effekterna beskrivs och värderas utifrån om de är direkta eller indirekta. Om 

kumulativa effekter förekommer, beskrivs de under respektive miljöområde där 

det är relevant. 

 

I MKB:n beskrivs både positiva och negativa konsekvenser. Konsekvenserna är 

negativa om inget annat anges. Vid en värdering av konsekvenser används en 

skala som framgår av Figur 2. 

 

En grund för konsekvensvärderingen är värdet på det miljöintresse som berörs. 

Miljövärde baseras på olika värderingar inom respektive miljöområde och bygger 

bland annat på om miljöintresset har nationella, regionala eller lokala värden.  

Storleken på konsekvensen är beroende av hur många som är berörda, 

miljövärdets betydelse samt hur stor förändringen bedöms bli. Detta innebär att 

en måttlig effekt på ett objekt av litet värde kan bedömas som en liten 

konsekvens, medan en liten effekt på ett objekt av stort värde kan bedömas som 

en måttlig konsekvens. 

 

 

Figur 2. Matris för bedömning av miljökonsekvenser 

 

Inom de ämnesområden där det är aktuellt anges inarbetade åtgärder respektive 

förslag på ytterligare möjliga åtgärder. Inarbetade åtgärder är sådana som finns 

med i planförslaget och som utgjort förutsättning vid konsekvensbedömning. 

Ytterligare möjliga åtgärder är sådana åtgärder som inte går att reglera i plan eller 

som kan hanteras i kommande projektering. 

3.2 Avgränsning 

3.2.1 Allmänt om avgränsning 
En MKB till en plan ska avgränsas i sin omfattning och detaljeringsgrad. Detta görs 

genom en behovsbedömning och styrs av detaljplanens innehåll och de 

förutsättningar planområdet har. 

 

Båstads kommun har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och 

miljöbalken 6 kap 11 § avseende konsekvenserna av genomförandet av 

detaljplanen. Kommunen konstaterade då att planen i och med att den omfattade 
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småbåtshamn kräver MKB. Vid behovsbedömning har konstaterats att särskild vikt 

ska läggas vid översvämnings- och erosionsrisk, miljöpåverkan från 

hamnverksamheten och geotekniska förutsättningar. 

 

Vid samråd om planen har Länsstyrelsen i yttrande daterat 2016-05-10 uttryckt 

att myndigheten håller med kommunen i dess bedömning om att planen kan antas 

medföra miljökonsekvenser och att miljökonsekvensbeskrivning därför krävs. 

Länsstyrelsen önskar att särskild vikt i miljökonsekvensbeskrivningen läggs vid 

frågor kopplade till miljökvalitetsnormer för vatten, strandskydd och kumulativa 

effekter.  

 

Nedan redovisas förslag på avgränsning i tid, rum och sak. 

Tid 
Avgränsning i tid innebär att MKB:ns tidshorisont begränsas med hänsyn till när 

relevanta miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. Nollalternativet och 

planalternativet ska jämföras mot samma tidshorisont i MKB:n. Tidshorisonten i 

MKB:n följer planens genomförandetid, som är fem år. 

Rum 

Utredningsområdet för MKB sammanfaller huvudsakligen med detaljplanens yttre 

gräns. Den förändrade markanvändningen av området kan medföra konsekvenser 

även på kringliggande områden och därför kommer konsekvenser avseende 

vatten, marina miljöer och övergripande strukturer för rekreation, natur, 

landskapsbild och vatten att hantera ett större område. 

Sak 

I 6 kap 12 § miljöbalken listas vad en MKB för en plan ska innehålla. Det är enbart 

de miljöaspekter för vilka genomförandet av planen kan anses innebära en 

betydande miljöpåverkan som ska ingå i miljöbedömningen av planen.  

För denna detaljplan har nedanstående områden utifrån behovsbedömningen och 

länsstyrelsens samrådsyttrande bedömts ha särskilt behov av att utredas 

närmare: 

 

 Landskapsbild 

 Naturmiljö 

 Kulturmiljö 

 Rekreation och friluftsliv 

 Risk och säkerhet 

 Mark och vatten 

 Hälsa 
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4. Alternativ 

Enligt miljöbalken 6 kap 12 § ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte 

och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. 

I kommunens översiktsplan (Båstads kommun 2008) framgår att kommunen 

anser att hamnområdet är av central betydelse för orten och dess turistnäring, 

samt att målet är att öka verksamheten i hamnen utan att utöka dess areella 

omfattning. Ett inriktningsdokument där åretruntverksamheter och sociala värden 

och verksamheter lyfts är också antaget av Båstads kommun (Båstads kommun 

2016-06-22). Detaljplanen stämmer bra överens med intentionerna i 

översiktsplanen och inriktningsdokumentet.  

4.1 Alternativa lokaliseringar 
Då detaljplanen ämnar att tillåtliggöra dagens markanvändning, samt öka 

möjligheterna för dagens verksamheter inom detaljplaneområdet, har alternativa 

lokaliseringar inte varit aktuella. Att flytta småbåtshamnen till annan plats bedöms 

medföra ett större ingrepp både i natur-, kultur- och vattenmiljöer än vad som 

kan antas vara rimligt. 

4.2 Alternativ utformning 
Under arbetet med planförslaget har olika möjliga markanvändningar studerats 

och stämts av mot den successivt ökade kunskapen kring området. Några förslag 

som diskuterats och anpassats efter ny kunskap har bland annat varit: 

 

 Trafiken till området där en flexibilitet mellan sommar och vinter föreslås 

så att området blir tillåtet för viss genomfartstrafik och parkering under 

vinterhalvåret 

 

 VA-lösningar och översvämning där syftet varit att hitta system som 

säkerställer byggnader och tekniska system vid översvämning och kraftig 

vind 

 

4.3 Nollalternativ 
Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma planens förslag på 

övergripande mark- och vattenanvändning med avseende på miljöeffekter och 

konsekvenser.  

 

Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom utredningsområdet 

om detaljplanens förslag inte genomförs. I det aktuella fallet bedöms 

nollalternativet utgöra den övergripande mark- och vattenanvändningen på 

platsen idag.  

 

Nollalternativet och planalternativet ska jämföras mot samma tidshorisont i 

MKB:n. Detaljplanens genomförandetid är fem år, vilket även används som 

tidshorisont i MKB:n. 
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4.4 Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter innebär samverkan mellan olika effekter inom samma projekt 

eller mellan olika projekt. Här används kumulativa effekter för att beskriva 

samverkan mellan olika kommunala projekt. Den mer övergripande 

markanvändning som diskuteras i kommunen framgår av inriktningsdokument för 

Båstads tätort (Båstads kommun 2016-06-22). Kommunen har även påtalat att 

det kan vara aktuellt att se över markanvändningen sydost om hamnen. Där 

kumulativa effekter utifrån denna markanvändning varit aktuell har det i MKB:n 

hanterats inom respektive ämnesområde. Det avser områdena naturmiljö, risk och 

säkerhet samt mark och vatten.  



 

9 av 33 

 

 

 

MKB Båstad hamn 

Unr 1320020423 
 

5. Övergripande förutsättningar 

5.1 Riksintressen 
I miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel redovisas särskilda bestämmelser för 

hushållning med mark och vatten för vissa områden. Flera av dessa riksintressen 

är aktuella för detaljplaneområdet. 

 

Båstad centralort är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården enligt  

MB 3 kap 6§. Motiveringen är att det är en stadsmiljö med prägel av medeltid och 

1900-talets rekreationsliv. 

 

Vattenområdet inom planområdet ingår i riksintresse för naturvård enligt  

MB 3 kap 6§. Det är det större området Bjärehalvöns kust med Hallands Väderö 

och omgivande hav. 

 

Planområdet ligger också inom riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap 6§. Det är 

ett större område med Bjärehalvön, Hallandsåsen och Rönneå.  

 

Enligt 4:e kapitlet Miljöbalken omfattas hamnen och hela kustområdet av 

riksintresse för högexploaterad kust, samt riksintresse för rörligt friluftsliv.  

5.2 Kommunal planering 

5.2.1 Översiktsplan 
Översiktsplanen för Båstads kommun antogs av kommunfullmäktige den 24 

september 2008. Planen beskriver hamnen i Båstad som en plats av central 

betydelse för turistnäringen på orten. Översiktsplanen utgår också från en viss 

utökning av verksamheten i hamnen, men inte någon utökning av hamnområdets 

areella omfattning.  

 

Båstads kommun har under 2016 antagit ett inriktningsdokument som fastställer 

att den fortsatta utvecklingen inom hamnområdet bör inriktas mot att hamnen ska 

bli en social mötesplats (Båstads kommun 2016-06-22). Inriktningsdokumentet 

beskriver också att fokus i området bör ligga på hamn-, båt- och badverksamhet, 

kultur- och sportevenemang samt försäljning av förtäring, se figur 3. Fokus på och 

anpassning till åretruntverksamheter beskrivs också som en viktig och önskad del 

i utvecklingen. 
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Figur 3. Inriktning för framtida markanvändning i Båstads tätort enligt 
kommunens inriktningsdokument 

 

5.2.2 Detaljplaner 
Det aktuella området omfattas av äldre detaljplaner vars genomförandetid gått ut. 

Nuvarande detaljplaner stämmer inte överens med dagens markanvändning och 

alla byggrätter är utnyttjade. Befintliga planer möjliggör inte heller någon 

utveckling av hamnområdet. Närmare beskrivning av idag gällande detaljplaner 

finns i planbeskrivningen. 

  



 

11 av 33 

 

 

 

MKB Båstad hamn 

Unr 1320020423 
 

6. Planförslag 

Planförslaget framgår i sin helhet av planbeskrivningen och sammanfattas nedan, 

se även figur 5.  

 

Utgångspunkter för planförslaget är att skapa möjlighet för befintliga 

verksamheter att utvecklas samtidigt som allmänhetens tillgång till hamnområdet 

säkerställs. Det finns också ett stort behov av att strukturera ytor och funktioner i 

området. Behoven i hamnområdet skiljer sig mycket mellan sommarsäsongen och 

vintersäsongen, vilket innebär att ytorna måste vara flexibla och fylla flera olika 

funktioner. Generellt är principen i förslaget att fokus ligger på kultur och 

besökare i hamnområdets norra del, medan fokus ligger på hamnverksamhet i 

områdets södra del, se Figur 4. 

 

Platsens historiska koppling är viktig och ska tas tillvara, men den ska inte 

förhindra platsen och verksamheterna att utvecklas och följa med tiden. 

 

 

Figur 4. Princip för markanvändningen som visar på rekreation och turism i norr 
och hamnverksamhet i söder samt en flexibilitet mellan sommar- och 
vintersäsong. 

 

Bostäder ingår inte i planen. De byggrätter som föreslås placeras i huvudsak där 

byggnader finns idag och är för verksamheter kopplade till hamnverksamheten 

och besöksnäringen. 

 

En stor del av planområdet avser park och torg. Hamntorget är samlingspunkten i 

norr för besökare och turism. I söder är Hamnplanen samlingsplats för 

hamnverksamheten. Mellan dessa finns ett antal ytor med flexibel 

markanvändning för sommar och vinter. Under sommaren finns möjlighet till 

evenemangsytor och tillfälliga bodar och då är området så gott som bilfritt. Under 

vintern kan ytorna användas för parkering.  
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Hamnområdets funktion förändras inte utan småbåtshamnen bibehålls som idag. 

Båstad Hamn är en U-verksamhet, vilket innebär att den varken utgör 

anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. I anslutning till hamnen finns 

verksamhets- och föreningslokaler. 

 

Figur 5. Planförslag.  
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7. Förutsättningar och konsekvenser 

7.1 Landskapsbild och stadsbild 

7.1.1 Förutsättningar 
Planområdet omfattar Båstad hamn med kringliggande områden. Det är ett 

populärt utflyktsmål sommartid och här finns flera restauranger och det anordnas 

evenemang. 

 

Som framgår av Figur 6 går det en strandpromenad längs kusten. Det finns inte 

så många tydliga kopplingar mellan hamnområdet och övriga centrum utan 

besökare får röra sig längs befintliga gator. Inom området är Hamntorget och 

Hamnplanen tydliga målpunkter som kringgärdas av aktiviteter och service. För 

den som rör sig inom området finns ett antal karaktäristiska byggnader som 

tydliga landmärken, bland annat Skansen och Pepes bodega. För den som 

kommer med båt är hamnen och kyrkan tydliga landmärken. Värdet i området för 

stads- och landskapsbild är framför allt stråken och de tydliga mötespunkterna. 

Området upplevs idag som småskaligt där det finns ett antal tydliga landmärken 

och flera grönytor. Skalan är viktig för upplevelsen av området.  

 

Vintertid är funktionerna desamma, men området är betydligt ödsligare och 

parkeringarna mer dominerande. 

 

 

Figur 6. Stråk, landmärken och målpunkter i anslutning till planområdet 
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7.1.2 Inarbetade åtgärder 
Planförslaget tydliggör betydelsen av målpunkter och stråket längs kajen genom 

att bevara dessa och inte föreslå ytterligare bebyggelse. 

7.1.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Då nollalternativet innebär en fortsatt verksamhet på platsen som idag antas detta 

inte medföra någon påverkan på landskapsbilden. 

7.1.4 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget befäster och tydliggör befintlig markanvändning. Det sker genom att 

tydliggöra vilka ytor tillfälliga byggnader och evenemang kan disponera samt 

genom bestämmelser för bland annat storlek och utformning på både fasta och 

tillfälliga byggnader. Planförslaget innebär också att befintlig skala och befintliga 

stråk och mötespunkter bevaras och tydliggörs. I jämförelse med nollalternativet 

innebär därför planförslaget en positiv konsekvens. 

7.1.5 Förslag till ytterligare åtgärder 

Hamnområdets koppling till övriga centrum skulle kunna förbättras genom till 

exempel tydligare stråk mellan dessa delar.  

 

7.2 Naturmiljö 

7.2.1 Förutsättningar 
 

Riksintresse 

Planområdets vattenmiljö är beläget inom ett större riksintresse för naturmiljö 

(Figur 7), Bjärehalvöns kust med Hallands Väderö och omgivande hav. 

Riksintresset omfattar flera olika värden, exempelvis odlingslandskap, 

kustlandskap med havsstrandängar, lek- och uppväxtområden för bland annat sill 

och flatfisk, samt häckningslokaler, våtmarker och botaniska och entomologiska 

värden. Riksintresset förutsätter för sitt bevarande ett fortsatt jordbruk, 

naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Området kan 

påverkas negativt av minskad betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, 

energiskogsodling, igenväxning, nydikning, bebyggelse, täkter, luftledningar och 

vägdragningar samt för våtmarkerna dränering, vattenreglering, dämning och 

torvtäkt. 
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Figur 7. Karta med riksintresse för naturvården markerat med grön skaffrering.  

 

Strandskydd 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 

tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur och växter på land 

och i vatten. Strandskyddet omfattar generellt land- och vattenområden upp till 

100 meter från strandlinjen enligt 7 kap 14 § miljöbalken. Strandskyddet är idag 

upphävt för det område som detaljplanen omfattar. När befintlig plan upphävs 

återinträder strandskyddet och kommunen avser då att upphäva detta inom 

planområdet. 

 

Övriga naturvärden 

Planområdet ligger centralt i Båstad och här finns inga särskilt utpekade områden 

enligt kommunens naturvårdsprogram (Båstads kommun 1998). Kommunen har i 

inriktningsdokumentet för Båstads tätort (2016-06-22) redovisat befintlig och 

framtida grönstruktur enligt Figur 8. 
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Figur 8. Grönstruktur enligt kommunens inriktningsdokument för tätorten. 

7.2.2 Inarbetade åtgärder 
Det återinträdande strandskyddet föreslås upphävas för planområdet då 

planbestämmelserna säkerställer allmänhetens tillgång till planområdet. 

7.2.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att befintliga förhållanden bibehålls, vilket inte bedöms 

medföra några ytterligare konsekvenser för naturmiljön på land eller i vatten.  

7.2.4 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget motverkar inte något av riksintressets värden och bedöms således 

inte medföra några konsekvenser för riksintresset. 

 

Förslaget att upphäva strandskyddet medför inga ytterligare konsekvenser för 

strandskyddets syften då dessa säkerställs med bestämmelser i planen, se vidare 

planbeskrivningen. 

 

De värden för grönstrukturer som kommunen identifierat och önskar utveckla 

möjliggörs även fortsättningsvis med planförslaget. 

 

Planförslaget medför möjlighet att bygga en mindre bro längs kajen mellan den 

inre och yttre delen av hamnen. Under förutsättning att bron inte påverkar 

vattenutbytet eller medför ökad sedimentation bedöms den inte medföra några 

konsekvenser. Om det är aktuellt med konstruktioner i vatten kräver de dock 

särskild hantering enligt miljöbalken kapitel 11. Om kommunens övriga planering 

medför ytterligare arbeten i vatten kan det också medföra kumulativa effekter, 

vilket får prövas i samband med detta. 
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7.2.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Arbeten i vatten ska prövas enligt miljöbalken 11 kap.  

 

7.3 Kulturmiljö 

7.3.1 Förutsättningar 

Båstad grundades som dansk medeltidsstad av kung Christian år 1450. Kungen 

behövde en stad med bra utskeppningshamn, främst för ved och timmer från 

kronans skogar på Hallandsåsen. Det inkomstbringande sillfisket under 1400- och 

1500-talen gjorde Båstad till en rik och blomstrande stad. 

 

Den ursprungliga hamnen var mycket grund och bara små fartyg kunde angöra 

hamnen. Trafiken mellan Båstad och Danmark var livlig fram till freden i Roskilde 

1658 då trafiken nästan upphörde helt i och med att Båstad blev svenskt. 

Sjöfarten tog dock fart igen och 1880 anlade man Båstads första egentliga hamn. 

Ett pålverk anlades så att hamnen blev mer skyddad. Sjöfarten tilltog och främst 

skeppades spannmål, kalk och skinn. Under 1800-talets andra hälft upplevde 

skutfarten här ett stort uppsving. Detta tog sig bland annat uttryck i välbyggda 

kaptensgårdar som finns på flera håll i Båstad. Hamnen har byggts ut vid ett par 

tillfällen under 1900-talet, främst för att främja fiskenäringen som nu nästan 

upphört. 1973 anlades den fritidshamn som nu härbärgerar fritidsbåtar.   

 

När järnvägen anlades vid Båstad 1885 bidrog den till minskad sjöfart i hamnen 

då mycket frakt kom att gå via järnvägen. Järnvägen har samtidigt bidragit till 

Båstads utveckling som stad och har också haft stor betydelse för Båstads 

utveckling inom badortslivet och sedermera tennisverksamheten. Den första 

tennisbanan anlades väster om utredningsområdet i Badhusparken 1899.  

 

Riksintresse 

Riksintressets utbredning framgår av figur 9. Motiveringen för intresset är: 

”Stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv.” 

 

Som för riksintresset anges:  

”Delvis bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan. Småskalig 

bebyggelse som speglar köpmans - och kustsamhället under 1700- och 1800-talen 

samt villor och pensionat från 1900-talets rekreationsort.” 
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Figur 9. Karta med riksintresse för kulturmiljö markerat med röd skraffering. 

Källa: Länsstyrelsen. 

 

Kulturmiljöunderlag 

För kulturmiljö har ett särskilt kulturmiljöunderlag sammanställts. Nedan 

sammanfattas förutsättningarna från detta, se även bilaga 1 och figur 10. 

 

Bebyggelsen i Båstad är kulturhistoriskt intressant och inom och i anslutning till 

detaljplaneområdet förekommer flera byggnader av särskilt intresse med koppling 

till den för orten viktiga badortsepoken under 1800- och tidigt 1900-tal. Flera av 

byggnaderna som angränsar till planområdet är skyddade enligt PBL och har så 

kallad q-märkning i gällande detaljplaner. De är också utpekade som 

kulturhistoriskt värdefulla i det kommunala bevarandeprogrammet (Båstad 

kommun 1997). Det gamla varmbadhuset som nu är mest känt som ”Pepes 

Bodega” och hotell Sand (f.d. ”Skansen”) är två exempel på detta.  

 

Inom området finns ett antal lämningar som berättar om fisket och sjöfartens 

betydelse för Båstad. Det område med fiskebodar av varierande ålder som finns 

uppförda i planområdets centrala delar är omnämnda som mycket viktiga för 

kulturmiljön i det kommunala bevarandeprogrammet, se figur 11. Även om 

enskilda bodar har ett begränsat antikvariskt värde så är företeelsen viktig att 

bevara. Till dessa hör också kajutan från skeppet Chance som är bevarad en bit 

väster om den inre hamnbassängen. Fartyget förliste utanför Båstad 1880 och 
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kajutan togs om hand och användes som sjöbod. Kajutan har donerats till 

kommunen och fungerar idag som ett litet sjöfartsmuseum. Kajutan har en 

intressant historia som ombyggd fiskebod men innehar också ett lokalhistoriskt 

värde av ekonomiskt- såväl som socialhistoriskt intresse. 

 

 

Figur 10. Kulturhistoriska värden enligt kulturmiljöunderlag. 
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Söder om området med bodarna finns en plan gräsbevuxen yta som går 

under benämningen Stejleplatsen. Här hängde fiskarna upp sina nät på höga pålar 

för att näten skulle torka. Platsen är av lokalhistorisk betydelse och har ett högt 

pedagogiskt värde som central plats för fiskerinäringen. 

 

 

 
Figur 11. Många fiskebodar finns uppförda inom planområdet, de speglar hamnens 

tidigare betydelse inom fiske och sjöfart. 

 

Fornlämningar 

I anslutning till utredningsområdet finns två fornlämningar. Fornlämningen RAÄ 

Båstad 39:1 utgörs av en skans, bestående av en vall som är cirka 70 meter lång. 

Vallen består huvudsakligen av uppkastad jord. Uppe på vallen står fyra kanoner 

uppställda. Kanonerna är från 1788 då ryssarna anföll staden. Skansen bedöms 

vara från ”nyare tid” och har därför ingen koppling vare sig till forntid eller 

medeltid (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2016-08-10).  Utredningsområdets 

södra delar gränsar till den fornlämning som utgörs av Båstads medeltida 

stadslager (Båstad RAÄ 24:1), se figur 10.  

 

7.3.2 Inarbetade åtgärder 
Planen innehåller bestämmelser för fiskebodarnas och kajutan Chance bevarande 

och utformning. Planen innehåller också bestämmelser för Stejleplatsens 

bevarande som öppen yta. 
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7.3.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner 

kvarstår.  

7.3.4 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget befäster till stor del befintlig markanvändning och bibehåller befintlig 

gatustruktur och skala. Planförslaget bedöms således inte påverka uttrycken för 

riksintresset utan kan istället medverka till att stärka riksintresset. 

 

Genom bestämmelser för utformning av tillkommande byggnader samt bevarande 

av dagens fiskebodar och den öppna Stejleplatsen bibehålls nuvarande 

kulturhistoriska värden. Värdena bevaras också i anslutning till varandra, vilket 

gör det möjligt att förstå kopplingen mellan de olika delarna och hamnbassängen. 

 

Planförslaget bedöms inte heller påverka möjligheten att uppleva kringliggande 

särskilt utpekade byggnader.  

 

Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra några negativa effekter på 

områdets kulturvärden och medför således inte heller några negativa 

konsekvenser. 

 

I de fall kompletterande bebyggelse och markanläggningar medför grävning kan 

de påverka befintliga fornlämningar. För detta krävs i så fall tillstånd enligt 

kulturmiljölagen (KML). 

7.3.5 Förslag till ytterligare åtgärder 

För att öka förståelsen för områdets historiska betydelse skulle informationsskyltar 

kunna sättas upp vid till exempel Stejleplatsen. 

 

7.4 Rekreation och friluftsliv 

7.4.1 Förutsättningar 

Turismen är en viktig näring för Båstad och orten är känd för flera av sina många 

evenemang, exempelvis tennisveckan och kammarmusikfestivalen. Besökaren kan 

utöver evenemangen njuta av en varierande och intressant naturmiljö och 

kulturmiljö både i Båstad och på Bjärehalvön i stort. 

 

Riksintresse 

Hamnområdet, inklusive planområdet, ingår i ett större riksintresse för friluftsliv 

och för rörligt friluftsliv. Hamnen är en lättillgänglig plats för möten mellan 

människor och möten med havet. Dess funktion som gästhamn har ytterligare 

förstärkt hamnens betydelse som mötespunkt. 

 

Båstad, liksom hela kustområdet, omfattas även av riksintresse för 

högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap.  
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Strandskydd 

Som angavs under avsnitt 7.2 är planområdet idag undantaget från strandskydd, 

men strandskyddet återinträder när nuvarande plan upphävs. Kommunen avser 

då att upphäva strandskyddet för det nya planområdet. 

 

Övriga intressen 

För detaljplaneområdet är båtturismen viktig då hamnen fungerar som gästhamn 

och har många besökare. Hamnområdet fungerar som en mötesplats. Genom 

området passerar både Skåneleden och vandringsleden ”Året runt i Båstad” via 

strandpromenaden, se figur 12. 

 

 

Figur 12. Strandpromenaden i södra delen av detaljplaneområdet. Här finns den 

största delen av områdets grönytor och möjlighet till möte med vatten. 

7.4.2 Inarbetade åtgärder 

Befintliga vandringsleder och strandpromenader bibehålls, liksom befintliga 

verksamheter och funktionen som gästhamn. 

7.4.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner 

kvarstår. 

7.4.4 Konsekvenser av planförslaget 
Den föreslagna detaljplanen befäster i huvudsak befintlig markanvändning. Detta 

bedöms inte medföra några ytterligare miljöeffekter. Genom att möjliggöra för 

olika markanvändning sommar- och vintertid kan planområdets kvaliteteter lättare 

omhändertas och nyttjas för fler människor. 
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Strandskydden föreslås upphävas inom planområdet. Detaljplanen ger möjlighet 

för allmänheten att fortsättningsvis röra sig och vistas på platsen och syftar även 

till att tydliggöra detta i detaljplanens utformning. Det innebär att detaljplanen 

trots upphävt strandskydd även fortsättningsvis fyller strandskyddets syften med 

allmänhetens tillgänglighet. 

7.4.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

 

7.5 Risk och säkerhet 
Risk och säkerhet hanterar ämnesområdena översvämning och geoteknik. 

7.5.1 Förutsättningar 
Framtidens klimat innebär höjda havsnivåer. Översvämningar leder bland annat 

till att vatten tränger in i byggnader, hårdgjorda ytor svämmas över och vatten- 

och avloppssystem slås ut. Materiella skador och risker för människors hälsa kan 

förväntas till följd av detta. Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en regional 

handlingsplan för klimatanpassning (Länsstyrelsen 2014:7). Båstads kommun har 

utgått från denna. Ny bebyggelse bör lokaliseras på en höjd som minst är +3 

meter utifrån dagens havsyta. Som framgår av figur 13 ligger en stor del av 

planområdet under denna nivå. Området har flera gånger översvämmats och 

ligger inom karterad riskzon för översvämning.  

 

Problemen som uppstår med stigande vattennivåer är översvämningar, ökad 

kusterosion och höjda grundvattennivåer. Enlig SGI kan åtgärderna för att skydda 

objekt från översvämning eller minimera konsekvenserna vid en översvämning 

grupperas inom tre strategier: 

 Resistance - ett systems/områdes förmåga att undvika störningen  

(exempel på åtgärder är vall, barriär, damm) 

 Resilience - ett systems/områdes förmåga att klara konsekvenserna  

av en störning (exempel på åtgärder är anpassade byggnader, 

dagvattensystem) 

 Retreat - man drar undan en stad/stadsdel från riskområde (exempel på 

åtgärd är att flytta verksamheter, översikts- och detaljplanering, våtmark 

som barriär) 

 

Planområdet består till del av fyllnadsmassor. Detta tillsammans med risken för 

översvämningar kan ställa krav på geotekniska åtgärder inom området. 
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Figur 13. Kartbild med de områden som riskerar att översvämmas år 2100 
markerade med röd skraffering. Källa: Länsstyrelsen. 

 

7.5.2 Inarbetade åtgärder 
Av planen framgår att byggnader ska utformas och utföras på ett sådant sätt att 

de ska klara översvämning upp till nivån + 3,0 meter utan att skadas. 

7.5.3 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner och 

hävd kvarstår. Det innebär att någon översvämningssäkring inte görs utan att 

dagens risk för översvämning kvarstår. 

7.5.4 Konsekvenser av planförslaget 
Huvuddelen av planområdet är beläget under risknivån + 3 meter avseende 

översvämningsrisk. Att skydda hela området genom höjd marknivå eller 

skyddsvallar (Resistance) bedöms inte som realistiskt. Planområdet innehåller inte 

heller några bostäder och kringliggande bostäder längs Strandpromenaden ligger 

högre än + 3 meter. 

 

Kommunen föreslår istället att man arbetar utifrån strategin Resilience, som 

innebär att man utvecklar området för att klara konsekvenserna av en 

översvämning. Det innebär att för nya byggnader hantera 

översvämningsproblematiken upp till nivån + 3,0 meter. Det innebär också 

åtgärder avseende material och utformning för tekniska system som el och VA.  
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Föreslagen detaljplan innebär en bättre situation än nollalternativet och 

säkerställer på sikt att materiella skador på byggnader kan undvikas. Det innebär 

dock att stora delar av planområdet kan komma att översvämmas vid kraftig vind 

eller skyfall. Förutom materiella skador kan det även medföra risk för påverkan på 

geotekniska konstruktioner samt utlakning av eventuella markföroreningar. Risken 

för detta är svårbedömd i detta skede då denna typ av undersökningar ännu inte 

genomförts. 

7.5.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Geotekniska undersökningar behöver genomföras för att klargöra behov av 

eventuella åtgärder samt hur dessa kan påverkas vid översvämning. 

 

Markmiljöundersökning bör genomföras för att klargöra eventuell ökad risk för 

föroreningar att nå vattenområdet. 

 

Åtgärder för att säkerställa tekniska system vid översvämning behöver studeras 

vidare i fortsatt arbete. 

 

7.6 Mark och vatten 

7.6.1 Förutsättningar 
 

Vattenförekomster 

I Miljöbalkens kapitel 5 anges miljökvalitetsnormer för bland annat 

vattenförekomster. Normerna fastställdes 2009 och det finns ett förslag till 

revidering från 2013. Planområdet berör Bjärehalvöns grundvattenförekomst 

respektive Laholmsbuktens kustvattenförekomst. 

 

Bjärehalvöns grundvattenförekomst (SE625674-13186) har enligt både fastslagna 

och föreslagna normer en otillfredsställande kemisk status på grund av 

bekämpningsmedel och höga nitrathalter i tunna jordlager som riskerar att nå det 

djupare grundvattnet. Kommunala dricksvattentäkter liksom ett stort antal 

bevattningsuttag utan tillstånd i kombination med avsaknad av utredningar om 

den kvantitativa statusen har lett till att klassningen av den kvantitativa statusen 

hos vattenförekomsten är otillfredsställande. 

 

Båstads hamn ligger inom kustvattenförekomsten Laholmsbukten (Tabell 1). 

Laholmsbukten har enligt nuvarande normer en otillfredsställande ekologisk status 

och enligt föreslagna normer en måttlig ekologisk status då bottenfaunaprover 

visar på detta. Provtagningar av makroalger och växtplankton visar däremot på 

God status. Laholmsbuktens kemiska status är bedömd till Uppnår ej god då 

kvicksilverföroreningar och polybromerade difenyletrar finns i förekomsten och 

kvicksilverhalter är uppmätta i fisk. Klassning utan de överallt överskridande 

ämnena är Ej klassad. Laholmsbuktens huvudsakliga problematik omfattar 

övergödning och syrefattiga förhållanden samt miljögifter. 
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Markföroreningar 

Hamnområdet är byggt på utfyllnadsmassor vilka kan innehålla föroreningar av 

olika slag. Vid en oljesanering inom hamnområdet har fynd av bland annat 

hushållssopor förstärkt misstankarna om att fyllnadsmassor av skilda slag använts 

inom området. Föroreningar i industriavfallet kan leda till att farliga ämnen lakar 

ut vid exempelvis högvatten eller översvämning.  

 

Hamnverksamheten omfattar förutom själva kajen och kringliggande 

verksamheter även hantering av avfall och drivmedelsförsäljning. Kommunen har 

tillsyn över hamnen. Avfallshantering från anläggningen regleras i Sjöfartsverkets 

föreskrifter (SJÖFS 2001:13). Drivmedelsförsäljningen omfattas av 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.  

 

Inom hamnområdet har båtbottentvätt skett på den södra parkeringen där det 

finns en spolplatta. Båttvätt ger liksom biltvätt upphov till förorenande ämnen från 

bland annat schampo och färgrester. Utöver båtbottentvätt har på parkeringen 

även skrapning av båtbottenfärg varit vanligt förekommande, liksom 

vinteruppställning av båtar. Båtbottenfärger, främst av äldre datum, är en känd 

källa till föroreningar, varför skrapning av dem kan medföra att föroreningar 

fastläggs på platsen eller sprids med vinden till andra platser.  

7.6.2 Inarbetade åtgärder 
Hamnverksamheten regleras i kommunens tillsyn. 

7.6.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner och 

hävd kvarstår.  

7.6.4 Konsekvenser av planförslaget 
 

Vattenförekomster 

Planförslaget medför ingen markanvändning som kan påverka möjligheten att 

följa MKN för Bjärehalvöns grundvattenförekomst. Båstad tätort försörjs till stor 

del från vattentäkterna i Axeltorp och vid idrottsplatsen. 

 

Avseende kustvattenförekomsten Laholmsbukten består den kemiska 

ytvattenstatusen av 45 prioriterade ämnen. Det finns inget i föreslagen 

markanvändning som bedöms leda till att föroreningsgraden ökar. Som framgår 

ovan finns det dock fyllnadsmassor i området. Ökad risk för översvämning kan 

leda till att även risken för spridning av föroreningar ökar.  

 

Den övergripande ekologiska statusen har bedömts som måttlig. Bedömningen 

baseras på bottenfaunaundersökningar i vattenförekomsten. Genomförandet av 

planen bedöms inte förändra statusen med avseende på bottenfauna. 

Bottenfaunan är bland annat känslig för ökad näringstillförsel, vilket planen inte 

orsakar. Planen medför inte heller något fysiskt ianspråktagande av 
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vattenområde. Klassningen för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna och 

parametrarna bygger på en procentuell avvikelse från referensförhållandet. 

Vattenförekomsten är 285 km2, och då befintlig markanvändning bibehålls 

förändrar det inte statusklassningen. I vattenförekomsten som helhet bedöms inte 

heller övriga kvalitetsfaktorer som ljusförhållanden och näringsämnen förändras.  

 

Med stöd av bedömningen för kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms 

genomförandet av planen inte motverka möjligheten att följa gällande 

miljökvalitetsnormer för ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus. En 

osäkerhet finns dock kring vad en översvämningssituation kan påverka och detta 

bör därför studeras vidare. 

 

Markföroreningar 

Hamnen har idag system för hantering av avfall, båtbottentvätt och 

drivmedelsförsäljning. Dessa kvarstår och påverkas inte av planförslaget. I och 

med ökad risk för översvämningar finns dock en ökad risk att dessa system kan 

påverkas. Översvämning skulle också kunna bidra till att andra föroreningar, om 

det finns sådana inom området, når havet, se avsnitt 7.5. Här finns dock en 

osäkerhet då någon markmiljöundersökning ännu inte genomförts. Här behöver 

också eventuella kumulativa effekter studeras. 

7.6.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Markmiljöundersökning bör genomföras för att klargöra eventuell ökad risk för att 

föroreningar kan nå vattenområdet. 

 

7.7 Hälsa 

7.7.1 Förutsättningar 
Buller och luftföroreningar kan medföra negativa hälsoeffekter. 

 

Detaljplanen är delvis belägen mycket nära bebyggelse, främst i södra delen där 

bebyggelse finns på södra sidan av Strandpromenaden. I den norra delen ligger 

närmsta bostadshus omkring 100 meter från detaljplaneområdet, åtskild av väg 

och tennisbana. 

 

Hamnens verksamhet med fritidsbåtar ger upphov till en viss mängd trafikbuller 

från båtar med motor som lägger till och kastar loss, men också en viss mängd 

buller från master. Till fritidsbåtarnas buller tillkommer det trafikbuller som bilar 

inom detaljplaneområdet bidrar med. 

 

Trafik förekommer på vägar och parkeringar och utgörs av turisttrafik samt 

angöringstrafik för boende och verksamheter. Trafiken skiljer sig mellan årstiderna 

och är betydligt större sommartid. Tung trafik förekommer för leveranser till 

restauranger och andra verksamheter inom och i närheten av planeområdet. 
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7.7.2 Inarbetade åtgärder 
Intentionen med planförslaget är en trafikreglering som varierar mellan sommar- 

och vintertid.  

7.7.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning fortsätter och 

trafiklösningarna är således fortsättningsvis desamma som idag, vilket bibehåller 

dagens problem med trafik och parkering sommartid. 

7.7.4 Konsekvenser av planförslaget 

I planförslaget har en översyn av trafiken gjorts och förslaget innebär begränsad 

trafik inom planområdet sommartid. Detta bedöms medverka till mindre olägenhet 

för kringboende och besökare. Parkering sommartid föreslås istället ske vid 

Prästliden. 

 

Vintertid används en större del av planområdet för parkering. Trafikmängderna är 

dock inte sådana att det finns någon risk för att riktvärden för buller kan 

överskridas. Kommunen har inga ytterligare planer som kan medföra ytterligare 

trafik och kumulativa effekter i området. 

 

Båstad tätort har inte uppmätt några luftföroreningsnivåer som ligger inom 

riskområde för att MKN för luftkvalitet ska överskridas. Planförslaget bedöms inte 

heller medverka till en situation där ökad risk föreligger. 

7.7.5 Förslag till ytterligare åtgärder 

Inga förslag till ytterligare åtgärder. 
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8. Samlad bedömning 

8.1 Sammanfattande miljökonsekvenser 
Planförslaget medger nuvarande användning av platsen med en viss anpassning 

och utökning av hamnverksamheten.  

 

I stort medför detaljplanen inga eller små negativa miljökonsekvenser. 

 

Avseende uttrycken för riksintresset för kulturmiljö bibehåller planförslaget 

befintlig gatustruktur och skala. Planförslaget bedöms därför inte medföra någon 

betydande miljöpåverkan på riksintresset. Genom de planbestämmelser som 

inarbetats kan kulturmiljön även få ett stärkt skydd i jämförelse med 

nollalternativet. 

 

Planförslaget bedöms inte heller påverka något av uttrycken för riksintressena för 

naturmiljö eller rekreation. Planområdet omfattas inte av strandskydd idag, men 

strandskydd återinträder när nuvarande planer upphävs. Förslaget att upphäva 

strandskyddet för den nya planen medför inga ytterligare konsekvenser för 

strandskyddets syften då dessa säkerställs med bestämmelser i planen. 

 

Huvuddelen av planområdet är beläget under risknivån + 3 meter avseende 

översvämningsrisk. Att skydda hela området genom höjd marknivå eller 

skyddsvallar bedöms inte som realistiskt. Planområdet innehåller inte heller några 

bostäder och kringliggande bostäder längs Strandpromenaden ligger högre än  

+ 3 meter. Kommunen föreslår istället att man arbetar utifrån strategin 

Resilience, som innebär att man utvecklar området för att klara konsekvenserna 

av en översvämning. Det innebär att nya byggnader ska klara en översvämning 

till + 3 meter och att särskilda åtgärder krävs avseende material och utformning 

för tekniska system som el och VA.  

 

Med stöd av bedömningen för kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms 

genomförandet av planen inte motverka möjligheten att följa gällande MKN för 

ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus för Laholmsbuktens 

kustvattenförekomst. Planen bedöms inte heller motverka möjligheten att följa 

MKN för Bjärehalvöns grundvattenförekomst.  

 

Hamnen har idag system för hantering av avfall, båtbottentvätt och 

drivmedelsförsäljning. Dessa kvarstår och påverkas inte av planförslaget. I och 

med ökad risk för översvämningar finns dock en ökad risk att dessa system kan 

påverkas. Översvämning skulle också kunna bidra till att andra föroreningar, om 

det finns sådana inom området, når havet. 

 

Planförslaget möjliggör en flexibel markanvändning som bland annat innebär olika 

situationer för trafik och parkering under sommar- och vintertid. Förutom trafik 

kan buller även uppkomma från hamnen och verksamheter knutna till denna. 
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Planförslaget medger inga bostäder och kringliggande bostäder bedöms inte ligga 

så nära planområdet att riktvärden för buller överskrids.  

 

8.2 Avstämning mot miljömål 
 

Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

 

Kommentar: Planförslaget medför ingen markanvändning som påverkar 

Bjärehalvöns grundvattenförekomst. Planen påverkar inte heller 

uttagsmöjligheterna vid befintliga allmänna vattentäkter. 

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 

den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 

biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 

rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 

hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar. 

 

Kommentar: Planförslaget skapar möjligheter för att utveckla kustsamhället och 

tillgängligheten för det rekreativa nyttjandet av havet och kusten i regionen. 

Sammantaget bedöms detta som positivt för möjligheten att uppnå miljömålet och 

skapa ett hållbart kustsamhälle som kan leva på lång sikt.  

 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

 

Kommentar: Som framgår ovan skapar planförslaget möjlighet till utveckling av 

kustsamhället avseende verksamheter och turism. Planförslagets anpassning till 

nuvarande förhållanden och möjlighet till utveckling bedöms därför som positivt 

för möjligheten att uppnå miljömålet. Möjligheterna till flexibilitet i planen, med till 

exempel tillfälliga bodar och årstidsvarierande användning av ytor, bedöms som 

positiva för målets uppfyllnad. Planförslaget bedöms inte heller medverka till att 

riktvärden för buller överskrids eller påverka MKN för luftkvalitet. 

 

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
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ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

 

Kommentar: Det finns en osäkerhet i vad planområdets fyllnadsmassor består av 

och det finns också en risk att tidigare verksamheter bidragit till föroreningar i 

marken. Under förutsättning att detta undersöks och hanteras bedöms 

planförslaget medverka till ett uppfyllande av miljömålet. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 

en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd. 

 

Planområdet är beläget inom ett område utan kända naturvärden och 

huvudsakligen bestående av anläggningar och anlagda kajer. Planförslaget 

bedöms därför inte påverka möjligheterna att uppnå miljömålet.  

8.3 Avstämning mot miljökvalitetsnormer 
För den här MKB:n är det främst miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som 

är relevant, vilka anger vilken status vattnen ska ha vid en viss tidpunkt. 

 

Som framgår av avsnitt 7.2.1 bedöms eventuell påverkan på vattenförekomsten 

som ringa och planförslaget bedöms därför inte påverka möjligheten att uppnå 

MKN. 
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9. Kontroll och uppföljning 

Av Miljöbalken 6 kapitlet 12 § framgår att ”en miljökonsekvensbeskrivning för en 

plan bland annat ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet 

av planen eller programmet medför”. 

 

Områden som bedöms behöva kontrolleras och följas upp i fortsatt arbete med 

projektering, vattenverksamhet och bygglov är: 

- Anpassning till befintlig kulturmiljö i samband med bygglov 

- Hantering av strandskyddet genom separat prövning 

- Hantering av eventuella arbeten i vatten utifrån 11 kapitlet miljöbalken 

- Undersökningar av geoteknik och markföroreningar och utifrån detta 

eventuella åtgärder för översvämningssäkring 
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