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Datum: 2015-05-19 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: B 15-124 

Till:  Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Planavdelningen (Carina Ericsson), Kommunledningskontoret (Per Selldén) 
och Teknik och Service (Sven-Inge Granlund), Ekonomichef  (Johan Lindén) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Kostnadsuppskattning

Samråd har skett med: 
Per Selldén, Lisa Rönnberg, Johan Lindén, Sven-Inge Granlund 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstad hamn) i Båstads kommun – beslut 
om planuppdrag 

Ärende 
Planuppdrag för upprättande av detaljplan för utveckling av Båstad hamn. 

Bakgrund 
Båstad hamn är en av Båstads flera knutpunkter. Platsens karaktär och funktion har förändrats 
avsevärt under de senaste decennierna. Från att ha varit ett traditionellt fiskeläger har områ-
det utvecklats till en plats med sommarrestauranger och vidare till att nu utgöra en av Båstads 
viktigaste mötesplatser året runt om än med tyngdpunkt sommartid. Denna utveckling är vik-
tig att stimulera för att möjliggöra en fortsatt utveckling av platsen som en viktig mötesplats 
och en viktig del av Båstad under hela året. 

Hamnområdet ägs av Båstads kommun och arrenderas ut till Båstad Hamn AB som i sin tur 
ansvarar för vidare upplåtelse av nyttjanderätt inom området. Arrendeavtalet tecknades 2004-
05-01 gäller i 15 år med möjlighet till förlängning med 5 år i taget. 
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Arrendeområde 

 
INRIKTNINGSDOKUMENT 
2014 togs ett inriktningsdokument fram för Båstad hamn med syfte att klargöra de behov som 
finns inom hamnområdet och att peka ut en inriktning för hamnens utveckling. Arbetet baseras 
bland annat på ett examensarbete från 2011 och en medborgardialog som genomfördes 2012. 
Slutsatserna i inriktningsdokumentet handlar bland annat om att året-runt verksamheter 
uppmuntras av kommunen där fokus bör ligga på hamn, båt- och badverksamheter samt förtä-
ring och kultur- och sportaktiviteter. Verksamheternas utbredning ska inte hindra allmänhet-
ens tillgång till stranden eller hamnen. Gällande Steljebacke föreslås i inriktningsdokumentet 
att inga permanenta bodar placeras på platsen. Mobila bodar får placeras på Stejlebacke under 
evenemangstid och vid större evenemang utanför evenemangstiden dock i samråd med den 
aktiva båt- och segelklubben i området. Dokumentets slutsatser innehåller även punkter om en 
ny pirpromenad, bodar, kulturella inslag, serveringsboden som idag finns i de norra delarna av 
Stejlebacke, åtgärder för att skapa en mer sammanhållen plats som förbättrar den visuella upp-
levelsen av hamnplanen och parkeringsytorna, Badhusparken, fyra olika alternativ för det 
södra hamnområdet, evenemangsytor m.m. 
 

GÄLLANDE DETALJPLAN 
I samband med åtgärder och reparationsarbeten efter stormarna hösten 2014 uppmärksam-
mades att gällande detaljplan, Hamnbolagets arrende och verkligheten inte stämmer överens.  
 
För arrendeområdet säger gällande detaljplan att området endast får användas för hamntrafik 
och därmed samhörigt ändamål (Th). Inom området finns några ytor med där byggnader får 
uppföras i en våning övrig mark är prickad och får inte bebyggas. Byggrätterna är idag i princip 
fullt utnyttjade och byggnader är uppförda inom prickmark.  Gällande detaljplan ger inte heller 
utrymme för någon utveckling av hamnområdet. 
 
ÖVERSIKTSPLAN 
ÖP08 Översiktsplan Båstads kommun utgår från en viss utvidgning av hamnverksamheten i 
Båstad men inte av en sådan omfattning att den behöver markeras med en större yta. Begrep-
pet hamnverksamhet är inte definierat i översiktsplanen. 
 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Hamnområdet berörs av ett flertal riksintressen: friluftsliv, rörligt friluftsliv, kulturmiljövård, 
naturvård och kustzonen. Området ingår även i kulturmiljöprogram och kulturmiljöstråk upp-
rättat av länsstyrelsen. I angränsning till hamnen finns fornminnen i form av stadslager och en 
skansanläggning.  
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I gällande detaljplan finns inget strandskydd. Strandskyddet återinträder i samband med upp-
rättandet av en ny detaljplan. 
 
Hamnen består till stor del av utfylld mark vilket innebär att det finns en risk för markförore-
ningar. 
 
Hamnområdet ligger 0-3 meter över havet. Det innebär att hänsyn måste tas till klimatföränd-
ringarna och havsnivåhöjningen. Länsstyrelsen rekommenderar en grundläggning på minst +3 
meter över havet. Havsnivåhöjningen och kilmatförändringarnas påverkan på stabilitet och 
erosion måste också beaktas i planarbetet. 
 
Hamnområdet ingår i NSVAs verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
 

Ställningstagande 
En ny detaljplan för hamnområdet behöver upprättas för att möjliggöra en långsiktig utveckl-
ing av Båstad hamn och på så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen ligger sedan till grund 
för nödvändiga justeringar av arrendeavtalet. I detaljplanearbetet bör befintliga byggrätter ses 
över och eventuellt justeras. Planen bör även möjliggöra en flexibel användning anpassad till 
variationerna mellan sommar- och vintersäsongen. Detaljplanearbetet ska utgå ifrån ”Inrikt-
ningsdokument för Båstad hamn 2014-03-26”. Flera förändringar kan komma att behöva göras 
i området vilka föranleder att flera detaljplaner på sikt kan behöva göras för att täcka in hela 
området från Strandängen till Brunnsparken, men i dagsläget bör fokus läggas på hamnområ-
det. Kartan nedan visar ungefärlig avgränsning för nu aktuell detaljplan, etapp 1 samt för 
kommande etapper. Etapp 2 syftar på Badhusparken. Etapp 3 kan komma att delas upp för att 
ingå i etapp 1 och/eller 2. Etapp 4 avser Brunnsparken. Plangränserna kan under arbetets gång 
komma att justeras. 
 

 
Etappindelning 
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En utveckling av Båstad hamn ligger i linje med översiktsplanens intentioner och är viktig för 
Båstads utveckling. Frågorna om riksintressen, strandskydd, eventuella markföroreningar mm 
kommer att behandlas under planprocessen. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att detalj-
plan upprättas för del av Båstad 109:2 (Båstad hamn). 

Kommunens plansida ansvarar för upprättande av detaljplan för Båsad hamn. Dock behöver 
arbetet kompletteras med konsultinsatser för sitt genomförande, bland annat geoteknisk 
utredning och markmiljöundersökning. Totalt uppskattas kostnaden för framtagandet av 
detaljplanen (handläggningstid samt tillkommande utredningar) till 500 000 kr. Detta ryms 
inte inom Samhällsbyggnads budget. Då kostnaderna förknippade med upprättandet av 
detaljplanen för hamnområdet är begränsade till enbart 2015 finns möjlighet att avsätta 500 
tkr från de medel som under 2015 står till kommunstyrelsens förfogande för att genomföra 
olika satsningar av engångskaraktär. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnad att upprätta förslag till detaljplan för
del av Båstad 109:2 (Båstad hamn), etapp 1, med utgångspunkt från ”Inriktningsdoku-
ment för Båstad hamn 2014-03-26” och denna tjänsteskrivelse samt medger att sam-
råd får hållas.

2. För att finansiera uppdraget avsätts 500 tkr från de medel som står till
kommunstyrelsens förfogande under 2015.

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens prioriteringslista.
4. Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 antas en hamn för fritidsbåtar alltid få betydande

miljöpåverkan. En MKB kommer därför att upprättas.

Båstad 2015-05-19 

Emma Johansson 
Planarkitekt 
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