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KS § 193  Dnr KS 000685/2017 - 315 

Detaljplan för Banken 1 i Båstad - Begäran om planbesked 

 
Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Båstad och avgränsas av Köpmansgatan i 

sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i nordost 
och sydost. Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2). Fastighets HB Aron 
har 2017-05-23 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende Banken 1 
i centrala Båstad. Intressenten ansöker om ändring av fastighetens byggrätt till 
handelslokaler i hela markplan samt med bostäder ovanpå och källarparkering 
undertill. Fastighets HB Aron vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna 
hyresrätter och samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler och 
samhällsfunktioner. Tanken är att ha både livsmedelshandel, saluhall för lokalt 
producerad frukt och grönt, butikslokaler och café med uteservering. Marken är 
i dag planlagd för handelsändamål (H). Utöver en byggnadshöjd om 3,5 
respektive 5,5 meter får vind inredas (v). Mark (markerad med x) längs 
Köpmansgatan ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Detaljplan, 1419,  
vann laga kraft 1986-10-15. För att underjordiskt garage, lokaler för 
centrumverksamhet (t ex handel) samt bostäder på övervåning ska kunna 
uppföras på fastigheten Banken 1 måste gällande detaljplan ändras.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-08-14. 

1. Ansökan om planbesked, 2017-05-23.   
 
Förvaltningens och 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Banken 1 
arbetsutskottets i Båstad får upprätts samt att samråd får hållas. 
förslag 2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas.       

 
Föredragande  Planchef Olof Selldén och samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar 

ärendet.     
 
 
     Forts. på nästa sida.  
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Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Banken 1  
i Båstad får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas.    
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Datum: 2017-08-24 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B17-385 

 
 

Detaljplan för kv. Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län –  
Begäran om planbesked 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Banken 1 i Båstad får upprätts 
samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad, se nedanstående bild, och avgränsas av Köpmansga-
tan i sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i nordost och sydost. 
Planområdet  omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighets HB Aron har 2017-05-23 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende Ban-
ken 1 i centrala Båstad. 
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Intressenten ansöker om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i hela markplan 
samt med bostäder ovanpå och källarparkering undertill. 
 
Fastighets HB Aron vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna hyresrätter och samtidigt 
stärka centrumhandeln med fler handelslokaler och samhällsfunktioner. Tanken är att ha både 
livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café med 
uteservering. 
 
Inom fastigheten Banken 1 sluttar marken cirka 2,5 m åt nordost. De angränsande fastigheter-
na i norr och öst är bebyggda med både huvudbyggnader samt komplementbyggnader näst 
intill fastighetsgräns mot Banken 1. Fastigheterna längs Glosasträde är bebyggda med småska-
lig villabebyggelse. Bebyggelsen längs Köpmansgatan varierar mellan 1 ½-2½ våning och be-
står av främst av byggnader med handel i markplan och bostäder på övervåning.  
 
Marknivåskillnader samt befintlig bebyggelse är två viktiga faktorer att ta hänsyn till vid ut-
formning av ny bebyggelse inom fastigheten Banken 1. 
 
För att klargöra hur ny bebyggelse kommer att påverka intilliggande bebyggelse kommer en 
sol- och skuggstudie att tas fram under planprocessen.  
 
Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). Utöver en byggnadshöjd om 3,5 respektive 
5,5 meter får vind inredas (v). Mark (markerad med x) längs Köpmansgatan ska vara tillgänglig 
för allmän gångtrafik. Se nedanstående bild. Detaljplan, 1419, vann laga kraft 1986-10-15. 
 

 
 

Utdrag ur gällande detaljplan, 1419 

Ungefärlig av-

gränsning av 

planområde 
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För att underjordiskt garage, lokaler för centrumverksamhet (t ex handel) samt bostäder på 
övervåning ska kunna uppföras på fastigheten Banken 1 måste gällande detaljplan ändras. 
 

Bakgrund 
Planområdet är beläget inom detaljplan 1419 som vann laga kraft 1986-10-15. 
 
Planförslaget med handel (centrumverksamhet) har stöd i både inriktningsdokument för Bå-
stad samt ÖP08 (översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008). 
 
Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken 
av lerig / sandig morän. Några kända föroreningar finns ej. 
 
Planområdet berörs av riksintressena Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ Miljöbalken samt Högexploate-
rad kust, 4 kap 4§ Miljöbalken. Planförslaget bedöms dock förenligt med riksintressena ef-
tersom marken redan är ianspråktagen. Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för 
kulturmiljö och ingår även länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram under ”Särskilt värdefulla 
kulturmiljöer” samt kulturmiljöstråk ”Per Albin-linjen” (LST 2007). Planområdet berörs ej av 
det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet (KF 2008) men ingår i Bevarandeprogram, anta-
get av kommunfullmäktige 1997. 
 
Planområdet är beläget inom RAÄ Båstad 24:1,medeltida stadsområde (cirka 450-350 m stort) 
med förmodat kulturlager från det medeltida Båstad. Dock finns inga kända fornlämningar 
registrerade inom planområdet. 
 
Planområdet ingår ej i Natura 2000-område och omfattas ej heller av Riksintresse naturvård. 
 
Planområdet omfattas ej av strandskydd. 
 
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten. 
 
Trafik- och bullerfrågor kommer att hanteras under planprocessen. 
 
 

Aktuellt 
För att underjordiskt garage, lokaler för centrumverksamhet (t ex handel) samt bostäder på 
övervåning ska kunna uppföras på fastigheten Banken 1 måste gällande detaljplan ändras. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår Sam-
hällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un-
derjordiskt garage bedöms centrala Båstad berikas och vitaliseras genom en blandad bebyg-
gelse med olika funktioner. De olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området 
näst intill dygnet runt, veckans alla dagar, vilket skapar ett mer tryggt och levande centrum. Ett 
underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov samt döljer även uppställda 
fordon. Fler arbetstillfällen kommer att skapas vilket är positivt för samhället. En byggnation 
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av attraktiva centrumlokaler, bostäder samt ett underjordiskt garage bedöms leda till ett 
positivt inslag i miljön och därmed göra platsen attraktivare att både bo och verka på. 
Dessutom innebär byggnationen förtätning på redan i anspåktagen mark i centrala Båstad 
vilket innebär god hushållning och effektivt nyttjand av mark. 

 
Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner”, samt ”Båstads kommun 
ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner” kan uppfyllas. En byggnation av 
underjordiskt garage, lokaler för centrumlokaler med bostäder ovanpå kommer att ske genom 
förtätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning och effektivt nyttjande 
av mark. Byggnationen kommer att även att innebär att attraktiva lokaler för 
centrumverksamhet kommer att kunna erbjudas. Dessutom skapas fler arbetstillfällen. 
 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Detaljplanen föreslås inordnas med 
prioritet 1 i kommunstyrelsens prioriteringslista då ett genomförande av detljplanen bedöms 
innebära att ett 30-tal nya arbetstillfällen kommer att skapas förutom de 25 personer som ICA 
Gamlegården redan sysselsätter idag. Dessutom innebär utbyggnaden förtätning på redan i 
anspråktagen mark vilket innebär god hushållning av mark. Planområdet är även beläget 
kollektivtrafiknära och kommer att möjliggöra centrumverksamhet samt bostäder i centrala 
Båstad. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas i samband med planarbetet om sådan bedöms vara 
nödvändig. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent. 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Sven-Inge Granlund, Teknik & Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2017-05-23 
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Kristina Bell-översiktsplanerare, 
Roger Larsson-stadsarkitekt, Fredrik Jönsson-tf teknik & servicechef, Mårten Sällberg-miljö- 
och hälsoskyddsinspektör 
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