
 

 

 

Detaljplan för  

Repslagaren 22 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Granskningsutlåtande  
 

 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2018-04-03 till 
2018-05-02 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av planavdelningen i Båstads kommun. 
Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I detta 
granskningsutlåtande sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under granskningsskedet. Synpunkter som inkom under samrådet finns 
sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelse daterad 2018-03-08. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen  

E.ON  

NSVA 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten uppmärksammar en plats där användningsgräns och 
fastighetsgräns inte sammanfaller samt en plats där planbeskrivningen inte 
stämmer med plankartan avseende allmänplatsmark. 

De framför även synpunkter gällande rättighetsområdet a1 på allmän platsmark och 
föreslår att området istället planläggs som kvartersmark med markreservat för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik. 

Kommentar: Användningsgräns och planbeskrivning korrigeras under rubriken 
”Fastighetsbildning” enligt synpunkterna. 

Kommunen anser att det är olämpligt att planlägga området som kvartersmark med 
tanke på att omkringliggande mark är allmän platsmark och det överordnade syftet 
med marken är att ingå i den allmänna parkmarken kopplad till strandområdet. 
Kommunen instämmer i att a1 bestämmelsen inte är den lämpligaste lösningen och tar 
därför bort den. Istället säkras tillfarten med egenskapsbestämmelsen ”körbar 
tillfartsväg”. 
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Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna till fastigheten Kyrkan 1 framför samma synpunkter som under samrådet.  

De efterfrågar höjden på byggnaden i slutet av Kastanjeallén.  

Vidare framför de att det är viktigt att inglasningen av hotellets takterrass är 
transparent för att utblicken ska bestå. De motsätter sig att terrassen höjs då de 
anser att det påverkar deras utsikt mot havet. 

I planförslaget har Kongresshuset bakom landläktaren fått en nockhöjd i höjd med 
den befintliga byggnadens högsta del. De motsätter sig detta. Med denna föreslagna 
ändring kommer miljön att påverka de närmaste omgivningarnas kvaliteter och 
avskärma påtagligt. Platsen ligger i tät bebyggelse och bör vara anpassad till 
omgivande småskaliga bebyggelse och utblick mot havet bevaras. Bebyggelsen med 
sin tennisanläggning bör framträda som en del av staden. De anser att 
kongresshallen idag, tack vare sin trappstegsutformning smälter in i helheten. De 
motsätter sig den höjd som föreslås för kongresshuset i planförslaget. 

De skriver vidare att om det i planen menas att byggnaderna runt bana 1 ska bli 
högre än de är idag så motsätter de sig detta. 

De förmodar att bostäder kommer att tillåtas i områdets västra del även i den nya 
detaljplanen. 

Fastighetsägarna informerar om att det finns flera permanenta bostäder i direkt 
anslutning till planområdet och att dessa är sammanbundna med tennisområdet 
genom de sk. gångfartsgatorna. 

De påtalar att trafiksituationen är komplex i området. Tidvis är Kyrkogatan och 
första delen av Lindallén helt avstängd och boende på Lindallén 5 kan inte nå 
fastigheten med fordon. De bifogar ett avtal som upprättats med stiftelsen Båstad 
Tennis och Hotell AB där verksamheten förbundit sig att inte bygga ut eller nyttja 
den planerade infarten från Lindallén till parkeringen. 

Fastighetsägarna avslutar med att konstatera att det kulturhistoriska intresset för 
platsen är knutet såväl till stadsplan som bebyggelsemönster och byggnaders 
utformning. 

 
Kommentar: Högsta nockhöjd för byggnaderna vid vändplatsen på Mr G:s väg är 4 
meter. Det innebär en våning. Byggnaderna blir då något lägre än befintligt murkrön. 
Syftet med byggrätten är att ge möjlighet att bygga in ytorna för avlastning och på så 
sätt ge platsen ett mer ordnat intryck. 

En inbyggnad av hotellets takterrass bedöms inte påverka utblickarna från fastigheten 
Kyrkan 1 då den högsta tillåtna höjden (+18,5) är lägre än Kongressbyggnadens lägre 
delar är idag (+21,5). 

Den föreslagna utbyggnaden av Kongressbyggnadens övre plan är placerad ovanpå 
befintlig byggnad och påverkar därför inte de befintliga siktlinjerna från fastigheten 
Kyrkan 1 ut mot havet. Analyser i 3D-modell visar att utsikten från fastigheten över 
havet inte kommer att minska på grund av planerad utbyggnad, se bilder nedan. 
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Utsikt före utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

 
Utsikt efter utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

 

Höjden för byggnaderna runt bana 1 är satt efter befintliga byggnaders höjd. Dessa 
byggnader kommer inte att bli högre. Högsta tillåtna totalhöjd är samma som i 
gällande detaljplan och för vissa av husen är den sänkt för att överensstämma med de 
befintliga byggnaderna. 

Bostäder tillåts även fortsättningsvis i planområdets västra del. 

Avstängningar och enkelriktningar av trafik regleras inte i detaljplan. Synpunkterna 
är vidarebefordrade till Teknik och service. 

Ägarna till fastigheten Repslagaren 16 konstaterar att planförslaget ger tillstånd 
till inglasning av terrassen ovanför Sjöläktaren. Om fönstren sitter på en höjd som 
inte ger insyn på fastigheten Repslagaren 16 har de inget att invända mot förslaget. 
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De framför att de är angelägna om att Mr G:s väg fortsätter vara allmän väg. I den 
utställda detaljplanen markeras hela området med orange färg medan övriga vägar 
är grå. 

Från deras fastighet i nordöstra hörnet har de servitut att ha en utgång till havet 
genom Repslagaren 22. De undrar om detta bör markeras i planritningen. 

Kommentar: Höjdförutsättningarna samt de befintliga byggnadernas placering gör 
att det finns skäl att lägga till en bestämmelse om insynsskydd. Bestämmelsen ”m1 – 
insynsskydd med en höjd av 1,80 meter ska finnas mot fastigheterna Repslagaren 13 
och 16” läggs till detaljplanen. 

Detaljplanen föreslår inga förändringar för förlängningen av Mr G:s väg jämfört med 
gällande detaljplan. Sträckningen är inte allmän väg och har heller inte varit det på 
mycket länge. Däremot säkerställs allmänhetens tillgänglighet till sträckan med 
bestämmelsen ”x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik” samt genom 
ett servitut som upprättades 1993. Även i detaljplanen som upprättades 1984 och 
gällde före nu gällande detaljplan var sträckan planlagd på samma sätt.  

Planen kompletteras med bestämmelse som säkerställer befintligt servitut (a1). 

Ägare till fastigheten Repslagaren 13 konstaterar att planförslaget ger tillstånd 
till inglasning av terrassen ovanför Sjöläktaren. Om en bestämmelse införs som 
förhindrar att fönster kan byggas in på de kortsidor som vetter mot nordväst och de 
två fastigheter som är belägna där har fastighetsägaren inget att invända mot 
förslaget i denna del.  

Sjöläktaren har två olika nivåer på takterrassen och yrkandet gäller båda dessa 
väggar mot nordväst. Bakgrunden är att skulle fönster eller glaspartier tillåtas, så 
kommer total insyn på befintlig terrass belägen på Repslagaren 13 att uppstå, vilket 
i stor utsträckning skulle vara till hinder för terrassens utnyttjande.  

Kommentar: Gällande insyn se kommentar till Repslagaren 16. På befintliga nivåer 
finns redan idag fönster varför bestämmelsen om fönstersättning inte kan tillämpas på 
dessa delar av byggnaden. 

Ägarna till fastigheten Repslagaren 1 framför ett antal synpunkter: 

1. När sjöläktaren och landläktaren byggdes sänktes västra delen för att bevara 
havsutsikten från Repslagaren 1. De kan inte acceptera den föreslagna 
inglasningen av sjöläktaren. De kan heller inte acceptera ett ”badhus” på 
läktaren. 

2. Landläktaren får inte byggas om med större utsikt mot Repslagaren 1. 

3. Varuintaget får förbättras, dock inte med varuintag närmare deras östra 
fastighetsgräns. 

4. Varutransporter till tennisanläggningen får ej göras med tunga fordon 
eftersom vägen inte är gjord för tunga transporter. Det måste göras en 
mätning av vägen och begränsning av vikt. Omlastning kan ske vid 
Prästliden. 

 

Kommentar:  

1. Påverkan på utsikten bedöms bli förhållandevis liten. En viss påverkan på 
enskildas intressen bedöms skälig i förhållande till samhällsintresset att ha en 
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fungerande och livskraftig besöksverksamhet och turism. För att minska 
påverkan på utsikten ytterligare minskas utbredningen av inbyggnaden av 
hotellets takterrass och den högsta tillåtna nockhöjden sänks från +18,5 till 
+17,0 meter över havet. Istället ges utrymme för utomhuspooler på taket, vilka 
avskärmas med insynsskydd åt nordväst. 

 
Utsikt före utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

 
Utsikt efter utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

2. Enligt Boverkets allmänna råd bör bestämmelser om utformning bara 
tillämpas om det finns särskilda skäl att ta hänsyn till förhållandena på 
platsen eller i omgivningen. Då avståndet mellan byggnaden och 
fastighetsgränsen är stort, ca 30 meter, finns inga skäl att reglera fönster i 
fasaden. 

3. Byggrätten för varuintaget vid vändplatsen i slutet av Mr G:s väg minskas.  
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4.  Detaljplanen har ingen möjlighet att reglera vikten på transporter. 
Synpunkterna vidarebefordras till Teknik & Service. 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
 Användningsgräns och planbeskrivning korrigeras under rubriken 

”Fastighetsbildning” 

 Bestämmelsen a1 tas bort. Tillfarten säkras med egenskapsbestämmelsen 
”körbar tillfartsväg”. 

 Planen kompletteras med bestämmelse som säkerställer befintligt servitut (a1). 

 Bestämmelsen ”m1 – insynsskydd med en höjd av 1,80 meter ska finnas mot 
fastigheterna Repslagaren 13 och 16” läggs till detaljplanen. 

 För att minska påverkan på utsikten ytterligare minskas utbredningen av 
inbyggnaden av hotellets takterrass och den högsta tillåtna nockhöjden sänks 
från +18,5 till +17,0 meter över havet. Istället ges utrymme för utomhuspooler 
på taket, vilka avskärmas med insynsskydd åt nordväst. 

 Byggrätten för varuintaget vid vändplatsen i slutet av Mr G:s väg minskas.  

Ytterligare ändringar som gjorts 
 3D-modell och bilder har uppdaterats. 

 Mindre redaktionella ändringar i planbeskrivningen. 

 Korsprickning läggs till på parkeringsytan i planområdets östra del. 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Detta granskningsutlåtande skickas 
med. På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att 
antas och de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
 Lantmäterimyndigheten 
 E.ON Gas  
 NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  
 NSR 
 Kommunala Handikapprådet (KHR)  
 Ägarna till Kyrkan 1 
 Ägarna till Linnéa 2  
 Ägare till Linnéa 5  
 Ägarna till Repslagaren 1 
 Ägare till Repslagaren 13  
 Ägarna till Repslagaren 16  
 Föreningen Gamla Båstad  
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Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, de kommuner och 
regionplaneorgan som är berörda, samt de personer och organisationer som enligt 
kommunens bedömning har rätt att överklaga planen. Besvärshänvisningen 
förklarar hur man gör om man vill överklaga. 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande:  
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
 Ägarna till Kyrkan 1 
 Ägarna till Repslagaren 1 
 Ägare till Repslagaren 13  
 Ägarna till Repslagaren 16  

 

 

Båstad 2018-06-21 

 

 

 

Emma Johansson 
Planarkitekt 


