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HANDLINGAR
Planens diarienummer är B 2015/40
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1.     SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN                                                                                                               

En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bin-
dande för efterföljande beslut såsom bygglov. En detaljplan består av lera dokument. De inns listade 
på sidan 2. Detta dokument kallas för planbeskrivningen och är till för att underlätta förståelsen av 
planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, samt vilka förutsättningar som inns på platsen. I 
planbeskrivningen beskrivs och motiveras också  planens utformning och de planbestämmelser som 
valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genomföras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygg-
lagen (PBL) inns bestämmelser om hur det ska gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Planen 
handläggs med normalt planförfarande. Nedan följer en kort beskrivning.

Planbesked
En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploate-
ra ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen 
från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras 
en detaljplan för området eller ej.

Samråd
Ett förslag till hur området ska utformas och planläggas tas fram. Detta ställs ut i kommunhuset och 
på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Samrådsförslaget skickas också till berörda myn-
digheter. Kommunen annonserar i NST om samrådet. De fastighetsägare, företag och föreningar som 
berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som 
vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som lämnas in sammanfattas och kommenteras 
i ett särskilt utlåtande. 

Granskning
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in 
sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande
Efter samrådet kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs. Efter det 
lämnas förslaget till politikerna. Kommunstyrelsen antar eller avslår planen. 

Överklagande
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk-
ter på planen under samrådstiden och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen.  Det 
ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp. I vissa fall kan också Läns-
styrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen.

Laga kraft
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat  eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.

Här är vi nu!
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3.      PLANDATA                                                                                                                                                             

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för bostä-
der och en del handel på fastigheterna Tegelugnslyckan 
11 och 17. Den tillkommande bebyggelsen ska anpassa sig 
till planområdets topogra i. Byggnaderna närmast Köp-
mansgatan ska även anpassas till områdets kulturvärden.  
Planen syftar även till att bevara och utveckla Borgens 
kultrhistoriska värden.

Planområdet ligger längs med Köpmansgatan i de centra-
la delarna av Båstad och är cirka 3900 kvm stort. Kommu-
nen bedömer att det inte behöver göras någon miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB). 

2.     SAMMANFATTNING                                                                                                                                        

Planområdets läge i kommunen

Planområdet

Planen omfattar knappt 3900 kvm mark mitt i de centrala delarna av Båstads tätort. Området av-
gränsas i väster av Köpmansgatan och av fastighetsgränser för bostäder i övriga riktningar. Köp-
mansgatan är huvudled och infartsled från motorvägen. Gatan fungerar även som det stora handels-
stråket i Båstad.

Tegelugnslyckan 11 ägs av ett bolag medan Tegelugnslyckan 17 ägs av privatpersoner. Tanken är att 
de två fastigheterna skall slås ihop.
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4.     SYFTE                                                                                                                                                                          

Danska glassbaren

Madison

Borgen

Tegelugnslyckan 17

Tegelugnslyckan 11

Bostadshus

Köpmansgatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för permanentbostäder samt en del handel inom fastig-
heterna Tegelugnslyckan 11 och 17. Byggnaden Borgen kommer att skyddas i planen medan övriga 
byggnader kommer att kunna ersättas med ny bebyggelse. 

Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997 som är utgiven av kulturnämnden i Båstad i sam-
arbete med Kristianstads läns museum. 

I bevarandeplanen beskrivs hur kvartersnamnet Tegelugnslyckan härstammar från den tegeltill-
verkning som är känd från 1500-talets Båstad. Ugnarna kan ha funnits här eller inom angränsande 
delar av kvarteret Laxen. Vid den stora branden 1870 hejdades elden innan den nått fram till kvar-
teret och följaktligen åter inns här en stor del av Båstads äldre byggnader. De lesta av dem ligger i 
en rad utmed Agardhsgatan. Utmed Köpmansgatan är bebyggelsen mer blandad, men även här inns 
några äldre byggnader kvar. Kvarteret är uppdelat i ett affärsområde (utmed Köpmansgatan) och ett 
bostadsområde (utmed Agardhsgatan).

En stor del av byggnaderna i kvarteret anses vara värdefulla och det är angeläget att dessa får behålla 
sin traditionella utformning och karaktär. Det är även viktigt att eventuella nya byggnader anpassas 
till omgivningen. Förtätning inne i kvarteret är inte att rekommendera. Kvarterets mitt bör, enligt 
bevarandeplanen, i möjligaste mån lämnas fritt för trädgård och mindre uthusbyggnader.

Kartan visar byggnaderna på fastigheten Tegelugnslyckan 17 (blått) och byggnaderna på Tegelugnslyckan 11 
(rött).

5.     TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN                                                                                                     
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Planområde

KÖPMANSGATAN

Bebyggelse
Skog
Öppen mark
Vattenyta
Byggnad/Offentlig byggnad

Bostäder / Utredningsområde
Verksamheter / Alternativ placering
Skola / Alternativ placering
Centrum, Handel
Ny väg

Befi ntlig markanvändning

Planerad markanvändning

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. Båstads kommun har en översiktsplan, antagen 2008. Översiktsplanen anger plan-
området som centrumbebyggelse med handel längs med Köpmansgatan.

I översiktsplanen anges som planeringsmål och riktlinjer i ”Del II Bebyggelsehistorik” bl.a.:   
 • Hög arkitektonisk kvalitet på ny bebyggelse. Respekt för platsen och samban-  
  det. Tillkommande bebyggelse skall  tillföra värden till omgivande byggnads  
  tradition eller kulturlandkap,
 •  Bygg med måttlig skala i volymer och höjder.

Detaljplan
Detaljplanen för området, som vann laga kraft 1987, anger handel och bostäder för fastigheterna. 
Hela byggnaden på fastigheten Tegelugnslyckan 11 samt det äldre bostadshuset på Tegelugnslyckan 
17 (dock ej Danska glassbaren) har beteckningen lilla q. Detta betyder att de utgör en kulturhisto-
risk värdefull miljö. Detaljplanen anger att ”sådan förändring av be intlig byggnad får ej vidtagas som 
förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Be intlig bebyggelse skall så långt möjligt bevaras. 
Vid uppförande av ny byggnad skall denna ansluta till omgivande bebyggelse i material, storlek, form 
och färg”. 

Det kan tyckas lite märkligt att även tillbyggnaden till Borgen ick beteckningen lilla q och i detta fall 
hade det förmodligen varit mer rimligt att endast ange den ursprungliga tegelbyggnaden som kultur-
historiskt värdefull. Det kan även ifrågasättas varför den ursprungliga byggnaden på Tegelugnslyck-
an 17 ick den beteckningen med tanke på att den redan då detaljplanen togs fram, förvanskats med 
takkupa och utbyte av fönster. Byggnaden förvanskades ytterligare (efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft) då man tillät en tillbyggnad på baksidan. Se sidorna 13-15 för bilder.

Kommunstyrelsen beslutade att ge planbesked för ny detaljplan 2012-04-11.

Kartan visar ett utdrag ur kommunens översiktsplan.
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6.      AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN                                                                                          

17

11

Planområde

Kvarteret Tegelungslyckan

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och 
kustzonen, eftersom planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget 
av bebyggelse. Området bedöms vidare nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för bo-
stadsbebyggelse inns i Båstads kommuns översiktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB),  riksintresse 
för det rörliga friluftslivet (4 kap 1,2 §§ MB) och riksintresse för kustzon (4 kap 1,4 §§ MB). Planom-
rådet ingår även som ett riksintresse för kulturmiljön (3 kap 6 § MB).

I de initionen för Båstad tätort anges följande: ”Stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets re-
kreationsliv. 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.”

Om man tittar på hela kvarteret Tegelugnslyckan så ser man att planområdet sticker ut genom större 
byggnader. Längs med hela Köpmansgatan skiljer sig bebyggelsen från de andra kvarteren i centrum 
genom högre och större byggnader. 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då det endast omfattar ett område som redan är 
ianspråktagen för bebyggelse. Rivning av ”Borgens” tillbyggnad ses som positivt då den kan anses 
vara en förvanskning av byggnaden. Det är dock viktigt att nya byggnader inom planområdet anpas-
sas till be intlig bebyggelse genom exempelvis taklutning. Höjden på byggnaderna bör inte överstiga 
be intlig bebyggelse.
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Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 
till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlem-
skap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får förekomma i 
större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara 
uppfyllda.  

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Bå-
stads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan 
bedöms inte förändra den situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 inns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika 
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar och vattendrag) inns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten 
inns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet är att alla vattenförekomster 

ska uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det 
blir mycket svårt för en del vattenförekomster inns vissa möjligheter till undantag. 

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. Ta-
bell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.
vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige (www.viss.lst.se) 

Ytvattenförekomst  Ekologisk status   Kemisk status
Laholmsbukten   Otillfredsställande   Uppnår ej god

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status   Kemisk status
Bjärehalvön    Otillfredsställande   Otillfredsställande

Eftersom vattenförekomsterna inte har god status idag behövs åtgärder för att statusen ska förbätt-
ras. Det kan inte åstadkommas i någon särskild utsträckning genom denna detaljplan utan kräver 
andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte bidrar till att försämra vattenkvaliteten.
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Planområde

Miljökonsekvensbeskrivning
Kommunen ska avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande påverkan på miljön i ett 
område. Är detta fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Båstad kommun har genom en 
miljöbedömning prövat om en särskild miljökonsekvensbeskrivning erfordras och har bedömt att så 
inte krävs. Behovsbedömningen grundades på följande:

• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.
•  Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv.
•  Ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar för omgivningen.
•  Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhälls-
 resurser nationellt eller lokalt.
•  Planförslaget berör inga kända fornlämningar.

Kommunen har kommunicerat behovsbedömningen med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i ett ytt-
rande från 2013-05-02 angivit att de instämmer i kommunens bedömning om att planen inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § PBL.
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7.     FÖRUTSÄTTNINGAR                                                                                                                                                 

Bebyggelse
Tegelugnslyckan 11
På fastigheten Tegelugnslyckan 11 ligger en äldre tegelbyggnad (kallad Borgen) byggd 1894 som 
idag används som bostad. Till- och påbyggnad har skett genom åren vilket gör att huset skiljer sig 
avsevärt från ursprunget. I den lägre tillbyggnaden med fasad ut mot Köpmansgatan drivs idag discot 
Madison. 

Innergården består till största del av en grusbelagd parkeringsyta som inte är tillgänglig för allmän-
heten. För discot Madison har man byggt en innergård med bullerdämpande plank. Längst ner i träd-
gården står det en gammal verkstadsbyggnad som även fungerar som stödmur då markytan sluttar 
markant ner mot Agardhsgatan. 

 1  2

 3  4
Bild 1 visar byggnaden kallad Borgen.            Bild 2 visar tillbyggnaden (discot Madison).
Bild 3 visar Madisons innergård (bakom glaspartiet).        Bild 4 visar verkstadsbyggnaden/stödmuren.
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Skyddsvärd bebyggelse
I kvarteret Tegelugnsmakaren bildar den röda tegelbyggnaden ”Borgen” tillsammans med Köpmans-
gårdens östra gavel ett för gatubilden viktigt fondmotiv i krönet av Lyckebacken på Köpmansgatan.
”Borgen” uppfördes på 1890-talet som privatbostad och kallades ursprungligen för ”Jägersborg”. 
Byggnaden domineras av de två tornen mot Köpmansgatan och är uppförd i en stileklektiskt bland-
ning med både klassicistiska inslag i det kvadratiska trevåningstornet och medeltida in luenser i det 
runda och med tornspira försedda  tvåvåningstornet. 1945 köptes Jägersborg av Tage Enhörning 
och Britt Wadner, vilka startade kaférörelse i huset (radiohistoria.jvnf.org). En rörelse som senare 
utvecklades till restaurang, hotell och senast nattklubben Madison.

Karakteristiskt för byggnaden är dess murverk i ett slätt tegel i olika rödbruna schatteringar. Mur-
verket är utfört i renässansförband med detaljer som rullskift, rusticeringar kring fönster och en 
kraftfull takfotsgesims. Det runda tornet är utfört i ett koppförband.  Det är viktigt att tegelfasaden 
med dess detaljer bevaras och återställs i de delar som är förbyggda av den moderna envåningsde-
len, vilken avses rivas. Taket är belagt med en skivtäckt grönmålad plåt som troligen är original. Den 
smäckra böjda ståndrännan indikerar på det, liksom den fasettäckta tornspiran. Taket avses behållas 
men om det av tekniska skäl behöver bytas ut är det viktigt att det återställs med ett nytt med samma 
utförande som det ursprungliga.

Fönstersnickerierna är idag vitmålade men kan ursprungligen ha varit brun- eller grönmålade. Föns-
ternas indelning med fast tvär- och mittpost är den ursprungliga karaktären som ska bibehållas. För 
att behålla byggnadens karaktär är det väsentligt att nyare tillägg som krävs för att uppnå dagens 
krav på boende, till exempel balkonger, ges en för byggnaden ursprunglig karaktär.

 5  6
Bild 5 visar ett vykort från 1958             Bild 6 visar Borgens och Köpmansgårdens gavlar i 
(http://goto.glocalnet.net/ingalill3/5.htm)                           fonden av Köpmansgatan
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 7  8

 9  10

Tegelugnslyckan 17
Huvudbyggnaden på fastigheten Tegelugnslyckan 17 uppfördes 1905 och har genom åren använts 
som pensionat och bostadshus, men den står idag tom. Byggnaden har vid ett lertal tillfällen byggts 
till. I tillbyggnaden som ligger utmed Köpmansgatan drevs Danska glassbaren. En liten paviljong, 
närmast Köpmansgatan, används som uteservering sommartid. För att komma till Danska glassba-
ren inns det dels en trappa med ett par trappsteg ner och dels en ramp.

Bild 7 visar Danska glassbaren.             Bild 8 visar huvudbyggnaden.
Bild 9 visar tillbyggnaden åt nordöst.            Bild 10 visar det stora körsbärsträdet.

Service
Ungefär 300 meter norrut längs Köpmansgatan inns närmaste matbutik. En bensinstation med ett 
mindre handelsutbud ligger ca 100 meter från planområdet. Grundskola och gymnasieskola ligger ca 
600 meter från planområdet. Längs med hela Köpmansgatan inns handel med kommersiellt utbud.
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Risker
En bensinstation ligger ca 100 meter från planområdet. För etablering av ny bensinstation ang-
er Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett skyddsavstånd om 25 meter mellan 
bensinstationoens lossningsplats och byggnad med bostäder, kontor, butik etc. Detta avstånd bör 
kunna användas som vägledning i aktuellt planärende. Avståndet mellan bensinstationens loss-
ningsplats och den nya bebyggelsen överstiger 25 meter med god marginal.

Mark och vegetation
Planområdet sluttar kraftigt mot Agardsgatan. Marken i planområdet utgörs av trädgårdar och 
inne på fastigheten Tegelugnslyckan 17 står ett gammalt körsbärsträd som har ett stort estetiskt 
värde för de kringboende. Trädet är dock gammalt och kommer inte att leva många år till.

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom om-
rådet. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område som 
bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan/naturvårdsprogram.

Parker och torg 
Planområdet innehåller inga parker eller torg.

Allmän plats
Planområdet innehåller ingen allmän plats.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av morän. Under istiden täcktes Sverige av en inlandsis som långsamt rörde sig över landska-
pet. När inlandsisen bredde ut sig eller drog sig tillbaka, följde löst material och bitar av berggrunden 
med. Detta material blev en ny jordart; morän. Jordarten är Sveriges vanligaste och täcker ca ¾ delar 
av landets yta.

De uppmätta markradonhalterna är låga till normala, varför marken klassas som normalriskområde.

Översvämningsrisk, risk för erosion och skred
Det inns inga signaler om att det förekommer problem med översvämning, skred och erosion i om-
rådet.

Fornminnen
Det inns inga kända fornminnen inom planområdet. Om fornlämning skulle påträffas under gräv-
ning eller annat arbete skall, enligt 2 kap. 10 § lagom om kulturminnen, arbetet omedelbart avbrytas 
och den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen.
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Parkering
Parkering för fastigheten Tegelugnslyckan 11 sker idag inom fastigheten. Tegelugnslyckan 17 har 
ingen parkeringsmöjlighet inom fastigheten.

Kollektivtrafi k
All busstra ik inom kommunen stannar vid Båstad busstation som ligger drygt 600 meter från plan-
området. 

Gång- och cykeltrafi k
På båda sidor längs Köpmansgatan finns smala gång- och cykelvägar.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Längs Köpmansgatan har E.On Gas en distibutionsledning för natur- och biogas. Det finns även 
en servisledning inom planområdet på Tegelugnslyckan 11. Bjäre Kraft har elleningar samt iber 
utbyggt i Köpmansgatan samt inom Tegelugnslyckan 18 längs fastighetsgränsen. Även Skanova har 
ledningar i samma läge.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenledningar med tillräckligt löde inns i Köpmansgatan. 

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Dricks- och spillvatten finns 
framdraget till Tegelugnslyckan 11 via ledningar i Köpmansgatan. Tuvelyckan 17 är ansluten till 
dricks- och spillvattenledningar som går i bakkant av fastigheten Tegelugnslyckan 18, bort mot 
Killebacken. Kapacitet finns för att ansluta ytterligare abonnenter.

Dagvatten
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som 

Infart från Köpmansgatan

Borgen

Danska 
glassbaren

17

11

10

gång- och 
cykelbana

Gator och trafi k
Planområdet ligger längs med Köpmansgatan 
som har en tra ikmängd på ca 5100 fordon per 
årsmedeldygn. Tra ikmängden varierar mycket 
beroende på säsong. Under sommaren är gatan 
hårt belastad med tra ik, ofta med köbildning 
som följd. Hastigheten är 40 km/h. För gående 
och cyklister inns det trottoar på båda sidor om 
gatan med en skiljelinje. Utanför planområdet 
(på Köpmansgatan) inns det en på- och avstig-
ningsplats. Infart sker på fastigheten Tegelugns-
lyckan 11 (mot fastigheten Tegelugnslyckan 10). 
Idag inns det en låst grind till infarten. 
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t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett 
sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

Tegelugnslyckan 17 är ansluten till dagvattenledningen som leder till Killebacken och vidare ner till 
havet i Killebackens förlängning. Dagvattenhanteringen för Tegelugnslyckan 11 är oklar. De har idag 
ingen dagvattenservisledning utan tar troligtvis hand om dagvattnet lokalt. Alternativt leds dagvatt-
net till Tegelugnsluckan 17 och den dagvattenledning som inns där.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom NSR:s försorg. Be intlig återvinningsstation som tillgodoser källsor-
teringens fraktioner inns på Hundestedvägen ca 650 meter sydost om planområdet samt vid Präst-
liden knappt 1 km nordost om planområdet. 
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Användning 
Detaljplanen medger bostäder för större delen av planområdet. Längs Köpmansgatan inns möjlig-
het till handel.

Rivning av byggnader
Planförslaget innebär att byggnaden på fastigheten Tegelugnslyckan 17 (Danska glassbaren samt 
bostadshuset) och tillbyggnaden på fastigheten Tegelugnslyckan 11 (discot Madison) är möjliga att 
riva. 

Bevarande och varsamhet
Byggnaden Borgen på fastigheten Tegelugnslyckan 17 skyddas i detaljplanen genom bestämmelsen 
q vilket innebär att den inte får  rivas samt att tegelfasader med detaljer ska bevaras vad avser mate-
rial, utförande och kulör. Byggnaden har även bestämmelsen k vilket innebär att ändringar ska göras 
på ett sätt som stämmer med byggnadens ursprungliga karraktär.

Ny bebyggelse
Detaljplanen tillåter att området bebyggs till drygt en tredjedel. En del av marken längs med Köp-
mansgatan planläggs för bostäder och handel medan det övriga planområdet får bebyggas med bo-
städer.

NY BYGGNAD VID KÖPMANSGATAN
Det inns ett politiskt beslut om att Köpmansgatan ska användas som handelsstråk och vid framta-
ganden av detaljplaner ska utformningsbestämmelser därmed underlätta för detta. Därför tillåter 
detaljplanen att en byggnad avsed för bostäder med handel i entreplan får uppföras utmed Köp-
mansgatan. Nockhöjden begränsas till max +32,5 meter över havet och takvinkel ska vara 35-40 
grader för att byggnaden ska ha samma volym som intilliggande byggnad på Tegelugnslyckan 18.

Byggnaden utmed Köpmansgatan placeras något indraget från gatan för att bevara siktlinjen mot 
gaveln på den be intliga byggnaden på fastigheten Tegelugnslyckan 18. Detta följer samma mönster 
som lera byggnader öster om planområdet där husen placerats i lätt vinkel mot gatan, troligtvis för 
att följa höjdkurvorna. Den indragna placeringen av byggnaden skapar även viss förgårdsmark mot 
Köpmansgatan vilket underlättar hanteringen av nivåskillnaden mellan gatan och fastigheten och 
möjliggör en tillgänglig entré till byggnaden.

RADHUS
Längre in på fastigheterna blir nockhöjden något lägre på grund av nivåskillnaderna ner mot Agardhs-
gatan. Husens höjd regleras med plushöjdsbestämmelse för varje huskropp. Radhusen uppförs med 
garage i suterrängvåning, vilket gör att byggnaderna tillåts bli ca 6 meter höga mot sydväst och ca 9 
meter höga mot nordost. Detta görs för att byggnaderna ska smälta in i omgivningen samtidigt som 
angränsande fastigheter inte ska uppleva för stor insyn. 

Exploatören har inkommit med ett förslag på hur de nya huskropparna placeras inom planområ-
det, se bild s. 20. På Tegelugnslyckan 17 är en byggnad placerad längs med Köpmansgatan. Innanför 
denna placeras radhus i tre grupper. Byggnaderna är placerade för att få en maximal havsutsikt.

I syfte att minimera bullerpåverkan på bostadslägenheterna utmed Köpmansgatan införs en bestäm-
melse om att minst hälften av bostadsrummen ska vara placerade mot tyst sida. Det innebär att plan-
lösningen för dessa byggnader kommer att styras. På innergården är bullernivån betydligt lägre och 
därmed berörs inte de andra lägenheterna av buller på samma sätt.

8.      PLANFÖRSLAGET                                                                                                                                             
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Utökad lovplikt

Trots bestämmelserna i PBL 9 kap 4 § första stycket punkt 3, 4a-4c §§ eller 5 § krävs bygglov 
för uppförande av komplementbyggnad, komplementbostadshus, takkupor och för att inread yt-
terligare en bostad då området utgör värdefull miljö enligt PBL 8 kap 13 §.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Som kompensation för att det äldre körsbärsträdet tas ner i samband med byggnation rekomenderas 
att ett antal mindre körsbärsträd eller andra fruktträd planteras på de gröna ytorna inom planom-
rådet.

Parker och torg
Detaljplanen omfattar inga parker eller torg.

Allmän plats
Detaljplanen omfattar ingen allmän plats.

Perspektiv som visar hur en ny byggnad vid Köpmansgatan kan komma att komplettera gatubilden. (Zimdals 
arkitektkontor AB)
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PLAN 4
TAKPLAN

Sektion över den nya bebyggelsen. Köpmansgatan ligger längst till vänster. (Zimdals arkitektkontor AB)

Illustration över hur området kan bebyggas.
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Geoteknik
Radon 
De uppmätta markradonhalterna är låga till normala, varför marken klassas som normalriskområde. 
Det rekommenderas att byggnader utförs radonskyddade. 

Gator och trafi k
En planbestämmelse anger utfartsförbud längs med större delen av Köpmansgatan för att styra in-
farten till samma plats som sker idag: på fastigheten Tegelugnslyckan 11 (mot fastigheten Tegelugns-
lyckan 10). 

Leveranser till verksamheter i byggnaderna längs Köpmansgatan kan ske via gator inom området. 
Alla gator inom området ska utformas på ett sådant sätt att de uppfyller kraven för räddningsvägar. 
Det innebär bland annat att parkering inte får ske på gatan.

För radhusen sker parkering i egna garage i suterrängvåningar under respektive hus. För lägenhe-
terna sker parkering på husets norra sida.

Trafi kbuller
Eftersom planärendet påbörjats före januari 2015 utgår planläggningen från den äldre förordningen 
om tra ikbuller vid bostaden. Riksdagen har antagit nedanstående riktvärden för tra ikbuller som 
normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder:
* 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
* 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
* 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. 
* 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Området är utsatt för tra ikbuller från Köpmansgatan. En bullerutredning (daterad 2012-11-09) har 
tagits fram för en fastighet som ligger ca 40 meter nordväst om planområdet. Denna byggnad ligger 
också precis intill Köpmansgatan och på samma sida om vägen. Utredningen visar på att ljudnivån 
vid Köpmansgatan ligger över riktvärdena. Den dygnsekvivalenta bullernivån beräknas vid fasad mot 
Köpmansgatan vara 63 dBA. Emellertid klarar gårdsfasaden (<45 dBA) rekommenderade värden för 
tyst sida. Den bullerutredning som gjordes 2012 är beräknad på en högre hastighet än vad som gäl-
ler för området idag. Beräkningen gjordes för hastigheten 50 km/h och hastigheten är idag 40 km/h. 
Detta innebär att mätningen visar på högre bullernivåer än vad som är den verkliga situationen. Den 
eventuella tra ikökning som kan ha skett sedan 2012 ändrar inte detta.

Enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 ”Buller i planeringen” bör nya bostäder endast i vissa fall ac-
cepteras där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA. Då under förutsättning att 
en tyst sida, 45 dBA vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida 45-50 dBA klaras. 
Detta innebär att de lägenheter som vetter mot gatan även behöver ha en tyst (ljuddämpad) sida. 
Enligt bullerutredningen från 2012 ska sovrummen orienteras mot innergården. 

Fastigheten ligger mycket centralt i Båstad och är omgiven av blandad bebyggelse med en stor del 
bostäder samt mycket verksamheter i bottenvåningarna längs Köpmansgatan. Tra iken på gatan har 
stora säsongsvariationer. Om samtliga lägenheter inom planområdet har möjlighet till tyst sida så 
kan avsteg från Boverkets allmänna råd medges. En planbestämmelse som reglerar att varje lägen-
het i huset närmast Köpmansgatan ska ha minst hälften av bostadsummen mot tyst sida,  har införts 
i detaljplanen. 



23

         Antagandehandling
                     Tegelugnslyckan 11 och 17

Teknisk försörjning
Planområdet ligger inom det kommunala VA-verksamhetsområdet för Båstads kommun. Dagvatten 
är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hård-
gjorda ytor, vägar samt hustak och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Miljöbal-
kens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som t.ex. kan 
förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas omhand på ett sätt som 
innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer.

Dämningsnivå för dagvatten är detsamma som planerad markhöjd vid förbindelsepunkt. Detta inne-
bär att byggnader och ledningar bör utföras så att det allmänna ledningsnätet för dagvatten, vid 
extrema situationer, bör kunna fyllas upp till marknivå utan att det förorsakar skador inom fastig-
hetsgräns. Följaktligen bör lägsta planerade golvhöjd för respektive byggnad ligga minst 30 cm över 
planerad marknivå vid förbindelsepunkten för dagvatten. Detaljerad höjdsättning av mark och vägar 
skall ske i samband med projektering av området och ske i samråd med NSVA och kommunen.

Krav ställs på dagvattenfördröjning med 100m3/ha hårdgjord yta för fastigheter där ny- eller till-
byggnad sker. Kommunen och NSVA ska granska de framtagna lösningarna i samband med detalj-
projektering.

Höjder, så som höjdsättningar, ledningsförlägging, placering, dag- och spillvattenhantering, servis 
samt anslutningar skall upprättas i samråd med kommun och NSVA så att primära och sekundära 
avrinningsvägar projekteras optimalt i samband med detaljprojektering.

Be intligt va-system är utbyggt i området. Eftersom en mycket stor del av marken på fastigheten 
Tegelugnslyckan 11 består av hårdgjord yta är det positivt om det blir en innergård med anlagd gräs-
matta för in iltration.

El, energi och tele
Anslutning kan ske till be intligt nät.
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8.     KONSEKVENSER                                                                                                                                                

Trafi k
Planens genomförande bedöms inte nämnvärt att påverka antalet tra ikrörelser i omgivningarna, 
jämfört med ett fortsatt användande i enlighet med gällande detaljplan.

Kulturmiljö
I och med planens bestämmelser om rivningsförbud och varsamhet för byggnaden Borgen, fortsätter 
detaljplanen att säkerställa de kulturhistoriska värden som byggnaden har. Tillbyggnaden till Borgen 
(discot Madison) har länge försvanskat den ursprungliga och ståtliga byggnaden. I och med att denna 
rivs, framhävs Borgens kulturhistoriska drag vilket kan anses vara ett positivt inslag i de centrala de-
larna av Båstad. Genom att planen bidrar till att skydda en kulturhistoriskt intressant byggnad bidrar 
den också positivt till att uppfylla det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö”. 

Enligt bevarandeplanen rekommenderas ej förtätning i kvarteret Tegelugnslyckan. Vidare anges 
även att kvarterets mitt i möjligast mån bör lämnas fritt för trädgård och mindre uthusbyggnader. 
Kvarteret Tegelugnslyckan har under årens lopp förtätats inne i kvarteren vilket även planförslaget 
innebär.  

Hälsa
Ett genomförande av planen innebär att ett antal lägenheter/bostäder kan byggas i ett centralt läge 
i Båstad. Bostäder längs med Köpmansgatan kommer att påverkas av tra ikbullernivåer från Köp-
mansgatan som överstiger Boverkets riktlinjer. Emellertid kommer samtliga lägenheter utmed ga-
tan, enligt planbestämmelse, att ha minst hälften av bostadsrummen mot tyst sida. Eftersom planen 
rör be intlig bebyggelse centralt i Båstad, och de föreslagna lägenheterna klarar tyst sida, kan accep-
tabla förhållanden med avseende på tra ikbuller uppnås.

Resurshushållning
Genom att omvandla be intlig centrumnära bebyggelse till nya bostäder, kan dessa skapas utan att 
tätorten växer genom att ta obebyggd mark i anspråk. Det innebär också att be intlig infrastruktur 
kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt.

Planförslaget
De nya byggnaderna innebär att byggnadsytan blir ungefär densamma som är på platsen idag. Bor-
gen har sedan tidigare förvanskats med en tillbyggnad och om denna rivs kommer byggnaden och 
dess höga kulturhistoriska värde att kunna framträda ännu mer i stadsbilden än vad den gör idag. 
Byggnaden på Tegelugnslyckan 17 har under årens lopp förvanskats i så pass hög grad att det inte 
inns något bevarandevärde kvar.

Planen tillåter att en ny byggnad uppförs längs Köpmansgatan, med en taklutning och nockhöjd som 
överensstämmer med omkringliggande byggnader. 
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Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handlades inledningsvis med enkelt planförfarande. Inkomna yttranden under samrå-
det föranledde att planförfarandet ändrats till normalt planförfarande. Granskning av planförslaget 
kommer att hållas under vintern 2016. Ett antagande är beräknat till våren 2016. Ett exploaterings-
avtal avses upprättas innan beslut om antagande av detaljplanen. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Tra ikverket är väghållare för Köpmansgatan. Inom planområdet är exploatören ansvarig för projek-
tering och utbyggnad av all teknisk infrastruktur, samt iordningställande av marken. 

Fastighetsrättsliga frågor
Tegelugnslyckan 11 ägs av ett privat bolag och Tegelugnslyckan 17 ägs av privatpersoner. Tanken 
är att de två fastigheterna skall slås ihop. Inom planområdet ska fastighetsbildning ske. Radhusen 
är tänkta att styckas i sepata fastigheter medan lägenheterna i huset närmast Köpmansgatan blir 
bostadsrätter. Gällande tomtindelningsplan upphävs i och med denna plan.

Berörd fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Servitut
I området inns en ledningsrätt för gasledning, ett avtalsservitut för väg samt ett avtalsservitut för 
gång- och cykelbana. Ledningsrätten säkerställs med ett u-område.

Gemensamhetsanläggning
Tillfarterna till bostadsfastigheterna kommer att ske via samma infart som sker till fastigheten Te-
gelugnslyckan 11 idag.  En gemensamhetsanläggning avses inrättas för gator, gemensamma grönytor 
inom planområdet och miljöhuset. Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar 
genom sitt andelstal för förvaltningen av anläggningen. Gemensamhetsanläggningens läge, delta-
gare, andelstal mm fastställs i ett anläggningsbeslut. 

Tomtindelning
För planområdet inns två gällande tomtindelningsplaner. För Tegelugnslyckan 11 gäller tomtindel-
ningsplan fastställd 1963-04-09 och för Tegelugnslyckan gäller tomtindelningsplan fastställd 1971-
12-22. Dessa upphävs i samband med detaljplanens antagande.

Ekonomiska frågor
Planavtal
Planavtal är upprättat med Tegelugnslyckan 11 AB angående plankostnader, grundkarta, fastighets-
förteckning samt eventuella tillkommande utredningar som kan tillkomma.

9.     GENOMFÖRANDE                                                                                                                                            
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Exploateringsavtal
Kommunstyrelsen fattade 2012-04-11 beslut att exploateringsavtal ska upprättas för att fördela an-
svars- och kostnadsfrågor vid utbyggnad. 

Övriga avgifter
Om byggherren fullgör sina skyldigheter enligt planavtalet uttas ingen planavgift i samband med 
bygglov för den bebyggelse som ska ske på fastigheterna. Anslutningsavgifter m.m. debiteras enligt 
gällande taxa.

Tekniska frågor
VA
Exploatören ansvarar för utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive  dagvattensystem) i det 
nya området. Utbyggnaden av VA- ledningar i området sker från av kommunen anvisad anslutnings-
punkt. Alla ritningar ska godkännas av kommunen innan utbyggnaden påbörjas. Exploatören ska ef-
ter godkänd besiktning överlåta utförda VA-anläggningar till kommunen utan kostnad. VA-ledningar 
ska ingå i kommunens allmänna VA-system och VA-verksamhetsområde.

Flytt av be intliga ledningar behövs. Detta bekostas av exploatören.

Bulleråtgärder
Exploatören ansvarar för att se till att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för buller och att Boverkets 
råd följs. Exploatören står för alla kostnader för bulleråtgärder.

El, tele, internet
Eventuella lyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa kabelanläggningarnas funk-
tion ska bekostas av exploatören.
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10.    FORTSATT ARBETE                                                                                                                                         

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Kom-
munen tar ställning till eventuella revideringar innan planen går upp för antagande i Kommunsty-
relsen.

Planbeskrivningen har utarbetats av Emma Johansson på Båstads kommun. I arbetet har även sam-
hällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, stadsarkitekt Roger Larsson deltagit samt bygglovhandläggare 
Maria Axberg Fagerlind.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Emma Johansson   Lisa Rönnberg
Planarkitekt    Samhällsbyggnadschef

11.   MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN                                                                                                              


