
Detaljplan för  

Kv. Banken 1  
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende Kv. Banken 1 har varit ute på samråd 2018-06-05 till 
2018-07-31, på  granskning  under  tiden  2018-10-31 till 2018-11-28 och på 
förnyad granskning under tiden 2019-05-01 till 2019-05-30 för att ge sakägare, 
boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Planförslaget har 
tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. Planen handläggs med 
standardförfarande (PBL 2010:900). I detta granskningsutlåtande finns dels sam-
manfattningar av de synpunkter som har lämnats in under både samråd, granskning 
samt förnyad granskning och dels Samhällsbyggnads kommentarer till 
synpunkterna. Observera att sidorna 1-21 avser inkomna synpunkter under samråd, 
sidorna 21-34 inkomna synpunkter under granskning och sidorna 34-37 inkomna 
synpunkter under den förnyade granskningen. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen (granskningsskedet och förnyat granskningsskede) 

Lantmäteriet (granskningsskedet och förnyat granskningsskede) 

NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (granskningsskedet och förnyat 
granskningsskede)  

Region Skåne, Regional utveckling (granskningsskedet) 

Weum Gas AB (granskningsskedet) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2018-05-31, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen meddelar att de med de aktuella planhandlingarna och nuvarande 
information inte har några synpunkter på planförslaget utifrån 
ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11§§ PBL. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Planområdet är beläget inom Båstads gamla stadslager, fornlämning nr 24: 1 i 
Båstads socken. Av samrådshandlingarna ska det framgå att kommunen i enlighet 
med 2 kap. kulturmiljölagen (KML) ska hålla samråd med Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet i mycket god tid innan planerade markingrepp är tänkta att 
genomföras, då krav på arkeologiska insatser kan komma att ställas. 

Texten som säger att om fornlämningar påträffas inom planområdet i samband med 
markarbeten osv, bör tas bort då den är vilseledande. 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-10-04 
 

  

 

2 (40) 
 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses i granskningshandling. Planbeskrivningen 
förtydligades inför granskningen med att ”Med anledning av att planområdet är 
beläget inom Båstads gamla stadslager, fornlämning nr 24:1 ska samråd med 
länsstyrelsen ske i enlighet med 2 kap. kulturmiljölagen (KML) innan planerade 
markingrepp är tänkta att genomföras, då krav på arkeologiska insatser kan komma 
att ställas. Ansökan om samråd med länsstyrelsen har skickats in 2018-08-10. 

(Komplettering i planbeskrivning efter granskningsskedet inför antagande av 
detaljplan: ”Efter en utförd arkeologisk förundersökning meddelade länsstyrelsen 
2018-12-17 att inga fortsatta antikvariatsiska insatser är nödvändiga och att det ur 
fornlämningssynpunkt inte föreligger några hinder för att exploatera markområdet.”) 

 

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och meddelar att 
någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att 
särskilt belysa följande frågeställningar: 

Plankarta 

x-området inom kvartersmark som är prickmarkerad föreslås läggas som 
allmänplatsmark, alternativt tas bort ur planen. Syftet med området är att vara 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik (trottoar?) snarare än att nyttjas för CBP-
ändamål. Området hanteras bättre på sätt som gjorts längs med Köpmansgatan. 

Fastighetsrättsliga frågor 

För x-området föreslås att servitut nybildas för att tillåta allmän gång- och 
cykeltrafik. När Lantmäteriet bildar servitut enligt 7:1 FBL ska servitutet vara av 
väsentlig betydelse för FASTIGHETENS ändamål. Vi kan inte bilda ett servitut där 
ALLMÄNHETEN är förmånshavare. 

Det finns en Tomtindelning från 1972 (11-BÅS-367/ 72) som vars bestämmelser 
kommer att upphöra att gälla inom det område planläggs nu. Om tomtindelningen 
inte fyller någon funktion i övrigt är kan det vara lämpligt att häva även resterande 
delar av tomtindelningen så att den inte hindrar eventuell framtida 
fastighetsbildning. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandling. 

Plankarta 

x-område är borttaget på plankarta. 

Fastighetsrättsliga frågor 

x-område är borttaget på plankarta. 

Planbeskrivning har kompletterats med information om att tomtindelningsplan 1199, 
avseende Banken 1, upphävs i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Trafikverket, har tagit del av samrådshandlingar och framför följande: 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 115 (Köpmansgatan) söder om 
planområdet. 
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Fastigheten ligger intill en vägkorsning där enskild väg/kommunal väg ansluts till 
väg 115. På enskild väg/kommunal väg ska, från en punkt 3 meter in från vägkant, 
säkerställas en fri sikt på 80 meter i båda riktningar. Inom detta siktområde får det 
inte förekomma objekt som är högre än 60 cm (VGU - Vägar och gators utformning, 
4.I.2.3). Kommunen placerar nya bebyggelsen 2 meter från vägkant och således 
utanför säkerhetszonen . Däremot hamnar hörnet på byggnaden inom sikttriangeln 
för anslutande Pershögsvägen och försämrar sikten i anslutningen . Detta innebär en 
försämrad trafikmiljö än befintlig situation och trafiksäkerhetsrisk för trafikanter 
som färdas på Köpmansgatan och Pershögsvägen. 

Trafikverket vill se ett nytt förslag där byggnaden är placerad på ett sätt där 
trafiksäkerheten inte försämras. 

Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut på Köpmansgatan . 

Buller 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. 

Övrigt 

Skalstock saknas på plankartan. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandling. 

Byggrätten på plankartan har justerats så att fri sikt inom sikttriangel uppnås. 

Planbeskrivningen har förtydligas om att dagvatten från fastigheten ej ska släppas ut 
på Köpmansgatan.  

I planbeskrivningen står angivet att Exploatören ansvarar för att se till att 
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller hålls samt att Boverkets råd följs och ska stå för 
alla kostnader för bullerskydd. 

Plankartan kompetteras med skalstock. 

 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden, framför att de ser positivt på 
planförslaget som innebär ett tillskott av bostäder i ett centrum- och 
kollektivtrafiknära läge. Vidare påtalar de att det också är positivt att detaljplanen 
möjliggör en stärkt centrumhandel med fler handelslokaler och samhällsfunktioner. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. 

 

NSVA, framför följande: 

Dagvatten 

Marken inom fastigheten lutar idag från sydväst mot nordost och höjdsättningen 
inom fastigheten bör beaktas. Med tanke på att byggnader ska uppföras i u-form 
måste ytledes rinnande vatten vid kraftiga regn kunna avledas säkert utan att 
orsaka skada på byggnader. Risken finns annars att dagvatten rinner in på gården 
och därefter inte kan ta vägen någonstans. 

I samband med förändringar inne på fastigheten måste det säkerställas att 
dagvatten inte kan rinna in och orsaka översvämning på grannfastigheterna, 
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framförallt Banken 2, 3 och 10. Detta kan säkerställas genom ett avskärande dike i 
fastighetens norra del eller en mindre vall eller mur som hindrar vatten från att 
rinna in på grannfastigheterna. 

Planförslaget medför en mer hårdgjord fastighet än i dagsläget och mängden 
dagvatten från fastigheten kommer därmed öka. För att till viss del begränsa 
mängden dagvatten från fastigheten rekommenderas att åtgärder enligt nedan: 

 Träd inne på gården. Träd kan ta upp och hålla stora mängder vatten 
samtidigt som de bidrar till en grönare miljö med bättre luftkvalitet, 
ekosystemtjänster, m.m. 

 Raingarden på gården. Planteringar på gården kan utformas så att de kan 
hålla mycket vatten innan det leds ut till ledningsnätet. 

 Gröna tak. Kanske kan delar av taken nedanför de indragna våningarna 
utformas med växter. Gröna tak fördröjer dagvatten och bidrar till en 
trevligare  miljö för dem som bor på våningarna ovanför och som kan titta ut 
över de gröna taken. 

Infarten till parkeringsgaraget ska utformas så att ytledes rinnande vatten vid 
kraftiga regn hindras från att leta sig ner i garaget. 

Skyddsavstånd  VA-ledningar 

I Köpmansgatan och Pershögsgatan finns ledningar för vatten, spillvatten och 
dagvatten. 

Samtliga ledningar har ett skyddsavstånd och skyddsavståndet för 
vattenledningarna sträcker sig in på fastigheten i det sydvästra hörnet. Föreslagen 
bebyggelse enligt illustrationskartan påverkas inte av skyddsavståndet. Försiktighet 
bör dock iakttas vid arbeten i närheten av VA-ledningar. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandling.  

Planbeskrivningen har kompletterats med text angående dagvattenhantering och 
skyddsavstånd till VA-ledningar enligt ovan. 

 

E.ON Gas Sverige AB påtalar följande: 

Längs med Köpmansgatan har E.ON Gas en distributionsledning för natur- och 
biogas. Vilket vi noterar finns upptaget i planbeskrivningen, vilket vi tycker är bra. 
Dock bör man ändra texten under " Teknisk försörjning" på sidan 24 under stycket 
"El, gas och telefoni" till att Bjäre kraft och Skanova har kabelanläggningar och E.ON 
Gas har gasledning i anslutning till planområdet. 

Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2017) som 
bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade 
grävningsaktiviteter på 2 meter. 

Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken 
för skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas 
att träd i närheten förses med rotskydd. 

När nya ledningar så som el-, vatten-, avlopp-, eller teleledningar med mera ska 
förläggas i närheten av E.ON Gas ledningar så ska gällande Normer följas. I EGN 
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2017, kapitel 6 och tabell 6,3 framgår det vad det minsta avståndet mellan 
gasledning i mark och annan anläggning ska hålla. 

Om distributionsledning måste flyttas, sänkas eller omges med skyddsåtgärder i 
samband med genomförandet av detaljplanen, förutsätter E.ON Gas att exploatören 
svarar för de kostnader som uppkommer till följd av nämnda åtgärder. 

Det är viktigt att ett detaljerat samråd med vår områdeshandläggare Claes 
Torstensson, tfn 070-891 56 88 äger rum redan i tidigt projekteringsskede, speciellt 
om schaktning eller annat arbete sker i närheten av gasledningarna. 

E.ON Gas förutsätter att ovan Normer, Anvisningar  och Skyddsavstånd efterlevs. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses i granskningshandling.  

Planbeskrivningen förtydligas under rubriken ”Teknisk försörjning" på sidan 26 under 
stycket "El, gas och telefoni" till att Bjäre kraft och Skanova har kabelanläggningar 
och E.ON Gas har gasledning i anslutning till planområdet.” 

Kontakt mellan Backahill och områdeshandläggare, Claes Torstensson på E.ON är 
etablerad. 

 

TeliaSonera Skanova Access AB framför följande: 

Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet och antar 
att de kommer ligga i prickad mark men vill ändå påvisa att de har ledningar i 
områdets norrsida. Ledningen i sydöst (dvs inom planområdet) används ej. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den.  

Kommentar: Synpunkt mottagen och tillgodoses i granskningshandling. I 
planbeskrivningen står angivet att eventuella flyttningar eller andra åtgärder som 
krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av 
exploatör/fastighetsägare. 

Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2018-05-31, har 
inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade 

Fastighetsägare till kv. Banken 10 vill inledningsvis understryka att hon inte har 
något att erinra mot att nuvarande byggnad på Banken 1 rivs. Vidare har 
fastighetsägaren inte heller något att erinra mot att det byggs ett underjordiskt 
garage med en saluhall, men byggnaden bör under alla omständigheter ligga så långt 
ifrån omkringliggande fastigheters tomtgränser som möjligt. Att på denna fastighet 
bygga två våningar med bostäder ovanpå en saluhall med hög takhöjd är enligt 
fastighetsägaren till Banken 10:s mening oacceptabelt och förstör den värdefulla 
kulturmiljön runt omkring Banken 1. 

Vidare framför fastighetsägare till Banken 10 följande synpunkter: 
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Den föreslagna byggnationen kommer ha en omfattande miljöpåverkan, varför 
miljökonsekvensbeskrivning  bör upprättas. 

Att förslaget skulle vara förenligt med riksintressena eftersom marken redan är i 
anspråktagen är ett anmärkningsvärt påstående, med hänsyn till de extrema 
ingrepp som förslaget innebär och de oerhörda konsekvenser förslaget får för 
omkringliggande fastigheter/bebyggelse. 

Idag föreligger byggrätt med höjd om 3,5 meter respektive 5,5 meter (samt vind). Av 
ritningarna framgår att nockhöjden kommer bli över 36 meter och att högsta 
byggnadshöjden över angivet nollplan kommer vara 28 meter över havet. 

Förstår jag det rätt kommer byggnaden vara 16-18 meter hög, vilket är 2,5 - 3,0 
högre än vad som följer av dagens plan. Det är inte acceptabelt med hänsyn till den 
skada vi som bor runt omkring kommer drabbas av. 

Den föreslagna byggnationen avviker markant från omkringliggande byggnader och 
förstör den för Båstad och Köpmansgatan karaktäristiska gatubilden. 

Den föreslagna byggnaden på fastigheten, Banken 1, är således både för stor och för 
hög. 

Min fastighet Banken 10 som ligger nedanför Banken 1 på Glosasträde ligger ca 18 
meter lägre än nocken på den förslagna byggnaden på Banken 1. 

Höjden på den nya fastigheten kommer att skymma hela min utsikt mot åsen. 

Byggnaden på Banken 1 kommer i allt väsentligt att skymma allt solljus under en 
stor del av året. Det kommer att får förödande konsekvenser för växtligheten och för 
min trädgård. 

Den analys av ljusförhållandena som presenteras på kommunkontoret är obegriplig 
avseende Banken 1:s påverkan på omkringliggande fastigheter och visar bara solens 
gång på den nya fastigheten. 

Hela nordsidan på Banken 1 utgörs av en grund vilken kommer att utgöra en 7-8 
meter hög fond mot Banken 10. Denna grund med indragen ovanvåning kommer 
motverka ett "tryggt" centrum. Ovanför denna grund kommer en terrass med total 
insyn mot hela trädgården på Banken 10. Jag kommer således inte kunna nyttja min 
trädgård. Samtliga tre våningar ovanför den höga husgrunden har givetvis också 
total insyn över hela mitt hus och hela trädgården. 

Under kvällarna kommer ljus från fönster jämte eventuell fasadbelysning att leda till 
"light pollution" i min fastighet samt i min trädgård. 

Banken 10 är q-märkt vilket torde innebära att även omkringliggande bebyggelse 
bör anpassas efter de krav som detta ställer (även grannfastigheterna är i olika grad 
k märkta). Förslaget innebär att värdefull kulturmiljö blir förstörd. 

Sammantaget innebär punkterna ovan också att värdet på Banken 10 drastiskt 
minskar. Enligt de uppgifter jag inhämtat är det fråga om 30-40 % värdeminskning. 
Hur har man tänkt att kompensera mig om bygget skulle genomföras? 

Jag har ägt denna fastighet sedan 1981 och är 86 år. Bygg- och anläggningsarbetena 
kommer inte att göra huset och, kanske framför allt, trädgården så trivsamma de 
närmaste åren. 

Låt mig avslutningsvis citera FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN FÖR KV 
SKAGEN - KATTEGATT M FL, BÅSTADS SAMHÄLLE, Båstads Kommun, upprättat 
1985-09-09 och reviderat 1986: 
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"Kvarteret Banken-Kvarteret domineras av livsmedelshallen på tomt nr 1. Den från 
kulturhistorisk synpunkt värdefulla bebyggelsen är lokaliserad till nordvästra och 
sydöstra delen av kvarteret. Tillkommande byggnad inom tomt nr 3 måste 
ovillkorligen anpassas med avseende på storlek och utformning till intilliggande 
äldre bebyggelse."  

Hur kommunen kan acceptera förslag som är så dåligt anpassade till den 
intilliggande bebyggelsen förstår jag inte. 

Att kommunen (och kommunens tjänstemän) accepterat lämnat förslag känns 
således inte bra. Det borde gå att ta fram ett förslag som är anpassat till 
byggnationen på omkringliggande fastigheter, med ett underjordiskt garage och 
saluhall och absolut inte mer än ett våningsplan med bostäder. Med lämpligt avstånd 
till omkringliggande fastigheters tomtgräns kan förslag tas fram som inte medför att 
värdefull kulturmiljö påverkas samt jag som ägare till Banken 10 varken drabbas 
ekonomiskt eller i mitt nyttjande av hus och trädgård. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis i granskningshandling. 

Angående: 

 Miljöpåverkan – miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivning ska enligt Plan‐ och bygglagen 4 kap 34 § 
upprättas om planen antas få en betydande miljöpåverkan. Efter framtagen 
Behovsbedömning, daterad 2017-12-19 är kommunens bedömning är att 
planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen 
instämmer i kommunens bedömning i ett tidigt yttrande, daterat 2017-12-21. 

 Angående Riksintresse Rörligt friluftsliv samt kustzon 

I miljöbalken (4 kap) pekas områden med stora natur- och kulturvärden och 
värden för friluftslivet ut som riksintressen men ges ingen värdebeskrivning. I 
regeringens proposition (1985/86:3) framgår att utpekade områden, där bl.a. 
Hallandsåsen med angränsande kustområde ingår, är i sin helhet av 
riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till 
stånd i dessa områden endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna hindrar inte 
utveckling av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller anläggningar 
som behövs för totalförsvaret. Turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivet, intressen ska särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Enligt Länsstyrelsen Skåne är ”den fritidsaktivitet som är lättast att kombinera 
med bevarandeintressena är det rörliga friluftslivet, d.v.s. strövande, bad, fiske 
och cykling. (Allt som inte kräver anläggningar eller avancerad utrustning.)” 

Kommunen anser att området för riksintresse för rörligt friluftsliv stämmer väl 
överens med kommunens ambitioner att värna, och varsamt utveckla, natur- 
och kulturmiljöer och skapa förutsättningar för att utveckla besöksnäringen. 
Eftersom riksintresset inte hindrar utveckling av t ex Båstad tätort 
uppkommer inga intressekonflikter med utpekande av mark för andra 
användningsområden så länge riksintressets värden tillvaratas. 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena bland annat med anledning 
av att planområdet endast omfattar ett mindre område som redan är 
ianspråktaget för bebyggelse. 
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Angående Riksintresse kulturmiljövård 

Planområdet omfattas av riksintresse kulturmiljövård (L 32 Båstad) 3 kap 6§. 

Riksantikvarieämbetets motivering lyder ” Stadsmiljö med prägel av medeltid 

och 1900-talets rekreationsliv, 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.” 

Planförslaget bedöms vara förenligt och inte medföra påtaglig skada på 

riksintresse för kulturmiljövård. Marken är ianspråktagen för bebyggelse och 

gatustrukturen påverkas inte. Den nya bebyggelsens formspråk är inspirerad av 

äldre köpmansgårdar och byggnadernas volym anknyter till den höga 

bebyggelsen utmed Köpmansgatan. Byggnadernas placering stärker 

gatustrukturen. 

Angående Kulturmiljö 

Planområdet ingår i ”Kulturmiljöstråk” i Länsstyrelsens kulturmiljövårds-
program från 2007, även kallat Per Albin-linjen, vilket syftar på den 
befästningslinje som uppfördes längs den sydsvenska kusten under andra 
världskriget.  

Planområdet är även beläget inom ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne” 
(Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram, 2007). Som motiv för bevarande anges 
att ”Området belyser faserna i ett kustsamhälles utveckling från medeltida 
stad över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle till det sena 1800-
talets och 1900-talets rekreationsort. Det kulturhistoriska intresset är knutet 
till såväl stadsplan som bebyggelsemönster och byggnadernas utformning.” 

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom 
planområdet inte ligger i närheten av några värn eller försvarsbefästningar. 
Planförslaget påverkar ej befintlig gatustruktur och möjliggör t ex både handel 
och bostäder.  

Kommunen har gjort en avvägning mellan bevarandevärdena som redovisas i 
bevarandeprogrammet (för de intilliggande fastigheterna i anslutning till 
planområdet) och behovet av förtätning till förmån för en hållbar utveckling 
av tätorten. Utveckling av ett område går hand i hand med ett bevarande av 
dess värden och ställs mot vad som händer med området och värdena om inget 
görs. 

Vid framtida nybyggnation inom fastigheten Banken 1 kommer förslag till 
utformning att studeras av Samhällsbyggnad, bygglov, för att bland annat 
beakta rådande förhållanden, hänsyn till kulturmiljö samt gällande 
byggregler.  

Alla byggnader (förutom byggnad i innergård) ska utformas av sten, puts eller 
liknande material. Tak ska uppföras som sadeltak samt vara av taktegel i röd 
eller gul kulör. Material på fasad och tak samt takutformning säkerställs 
genom planbestämmelse, se plankarta). 

 Nuvarande byggrätt kontra ny byggrätt samt volym på byggnation 

Exploatör har efter samrådet arbetat fram ett nytt utformningsförslag och 
minskat byggnadshöjden för ny byggnation inom kv. Banken 1. Revideringarna 
gäller främst byggnadsvolymen i nordost avseende höjd samt även 
fönsterplaceringar och balkonger mot grannfastigheterna Banken 10 och 11. 
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Genom byggnation med indragna våningar minskas upplevd byggnadshöjd 
från kringliggande fastigheter och gator. Vidare har gatuplanet (plan 1) 
justerats för att säkerställa goda siktförhållanden i korsningen 
Pershögsgatan/Köpmansgatan. 

Med anledning av planområdets centrala och kollektivtrafiknära läge bedöms 
möjlighet till högre exploateringsgrad rimlig inom fastigheten Banken 1. 

 Utsikt mot  t ex Hallandsåsen 

Utsikt från Banken 10 norrut mot Hallandsåsen kommer att påverkas. För att 
åskådliggöra planerad byggnation har ett fotomontage tagits fram. Se 
planbeskrivning. 

Ett samhälle utvecklas och förändras med tiden. Båstads tätort har genomgått 
stora förändringar de senaste 150 åren och kommer även i framtiden att 
fortsätta att utvecklas. I det ingår att även utsikten kan komma att förändras. 
Att samhället förtätas är viktigt ur en hållbarhetsaspekt där täthet bland 
annat leder till ett minskat bilbehov. 

 Solstudie 

Ny, tydligare solstudie har tagits fram. 

Skuggmässigt bedöms planförslaget påverka främst fastigheterna Banken 2, 3 
och 10. Även fastigheterna Banken 8, och 11 påverkas av skuggor från ny 
bebyggelse inom Banken 1. Fastigheten Banken 2 påverkas i dagsläget till stor 
del även av egna skuggbildningar. Fastigheterna Banken 3 och 10 stäcker sig 
till stor del längs Glosasträde och har därmed möjlighet att anordna t ex 
uteplats i sol under sommarmånaderna, dvs den tid man i regler vistas mest i 
sin trädgård. Under resterande år påverkas fastigheten av skuggbildning i 
begränsad omfattning. Fastigheterna Banken 8 och 11 påverkas främst efter 
18.00 under sommarmånaderna och då även av ”egna” skuggbildningar inom 
fastigheten. 

Intilliggande fastigheter inom kv. Banken kommer därmed att påverkas av 
skuggbildningar som dock bedöms vara acceptabla eftersom planförslaget 
överensstämmer med intentionen i översiktsplan samt Inriktningsdokument 
för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala Båstad. 

 Husgrund inom Banken 1 mot Banken 10 m.fl. 

Husgrund mot Banken 10 m.fl. planeras att täckas med vegetation. 

 Insyn via terrass inom Banken 1 till grannfastigheter 

Efter samråd har exploatör tagit fram ett nytt utformningsförslag där 
fönsterplaceringar, balkonger och terrass är justerat för att minska olägenhet 
för de kringboende. 

 Light pollution Störande belysning 

Planbeskrivning förtydligas med texten ” Skyltar, belysning, bilstrålkastare och 
liknande får inte orsaka ljusstörningar för närboende.” Upplever man 
olägenhet kan en anmälan om detta göras till Miljöavdelningen som då 
genomför en kontroll. 
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 Värdeminskning på fastighet 

Huruvida fastighetens (Banken 10) värde påverkas eller ej är svårt att sia om. 
Klart är i alla fall att fastigheten Banken 10 är belägen centralt i Båstad med 
närhet till både service, naturområden samt kollektivtrafik vilka är faktorer 
som anses positiva. 

 Störningar under pågående byggnation samt varutransport etc 

Uppkommer skada på intilliggande murar eller liknande i samband med 
exempelvis sprängning framförs skadeståndsanspråk till berörd exploatör. 

Buller från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka 
maskiner som används. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden och 
allmänna råd om buller från byggplatser som ska följas, 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/. Planområdet 
omfattas till sin helhet av ”Lokala ordningsföreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö” (KF 2009-09-23, §131). I de lokala 
ordningsföreskrifterna regleras bland annat tomgångskörning. Befarar man 
att riktlinjer och föreskrifter ej efterföljs anmäls detta till Miljöavdelningen, 
Båstads kommun som då genomför en kontroll. 

 

Fastighetsägare till Banken 11, meddelar att de motsätter sig förslaget i den 
utformning som det presenterats. Vidare framför de: 

Planområdet är beläget inom "Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne". Ur 
samrådshandlingen kan man läsa "Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt osv”. Vi anser inte att förslaget gör detta 
gentemot grannfastigheterna, Banken 3, 10 och 11 och medför således en betydande 
olägenhet. 

Förslaget har en mycket stor och hög huskropp på nu prickad mark, så nära som 4 
meter från tomtgränsen fastigheterna Banken 3 och 10. En stor hög gavel föreslås 
mot fastigheten Banken 11. Fastigheten Banken 10 är låg från förra sekelskiftet och 
är Q-märkt. Det framgår av skiss nr 2 på samrådshandlingen sid 28 att taknocken 
Iförslaget hamnar hela 11,5 m högre än taknocken på Banken 10. Bidragande är att 
marken sluttar 4 m inom kv. Banken 1. 

På sid 29 visas vy från Köpmangatan, men ingen vy från Glosasträde. Det är 
bedrägligt eftersom man inte kan se hur hög den förselagna byggnaden är i relation 
till fastigheterna Banken 3, 10 och 11. 

Vi har full förståelse och sympati för att något görs med kvarteret, men att bygga 
stort och högt bör göras mot Köpmansgatan, inte mot de låga grannfastigheterna. 

Förslag: Bygg en större huskropp mot Köpmangatan, lägre mot fastigheterna 
Banken 3, 10, 11. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis i granskningshandling. 

Planförslaget har kompletteras med vy från Glosasträde och norrut. 

Planförslaget möjliggör en större byggrätt mot Köpmansgatan. Exploatör har efter 
samrådet arbetat fram ett nytt utformningsförslag och minskat byggnadshöjden för ny 
byggnation inom kv. Banken 1 för att mer anpassa till rådande marknivåer och 
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intilliggande bebyggelse. Revideringarna gäller främst byggnadsvolymen i nordost 
avseende höjd samt även fönsterplaceringar och balkonger mot grannfastigheterna. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Skagen 10-13 samt Banken 2 konstaterar följande: 

Planbesked för ändring av detaljplan erhölls i september 2017, därefter har 
planförslag arbetats fram snabbt, alltför snabbt synes det som eftersom de 
handlingar som har tillställts oss sakägare är ofullständiga på flera punkter. Exempel 
härpå är att det i tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen sägs att en 
Barnkonsekvensanalys kommer att göras under planarbetet om sådan bedöms 
erforderlig. 

I Planbeskrivningen saknas redogörelse och bedömning av varför 
Barnkonsekvensanalys inte har gjorts.  

Varför behövs en Barnkonsekvensanalys i denna plan? - Enligt Trafikverket behövs 
en Barnkonsekvensanalys när barns trafikmiljöer påverkas. I denna plan kommer 
både barn och vuxnas trafikmiljö att påverkas i hög grad. 

Pershögsgatan har i lnriktningsdokument för Båstad (antaget av Kommunstyrelsen 
2016-06-22) utpekats som viktig länk för att knyta ihop Pershögsskogen med 
rekreationsstråken längs stranden. Pershögsgatan har idag inte gångbana nedanför 
nuvarande infart till butikens parkering. 

Planförslaget bygger på att in och utlastning till den nya bebyggelsen skall ske från 
Pershögsgatan. 

Planförslaget ger ej möjlighet för lastbilar att vända trafiksäkert på kvartersmark. 
Varutransporter måste således backa mot trafikriktningen i uppförsbacke för att 
kunna nå redovisad lastkaj. 

Ett x-område för gång- och cykeltrafik har avsatts på fastigheten längs med 
Pershögsgatan. Innebär det att en trottoar skall anordnas på denna sida, fram till 
fastigheten Banken 2 där den tar slut! 

Bedömning av hur dessa backrörelser med leveransfordon  m.m är trafiksäkra samt 
hur de påverkar  barns trafikmiljö  saknas i planförslaget. 

Beslut om MKB, Miljökonsekvensbeskrivning, fattas i samband med att planbesked 
lämnas - I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen i anledning av begäran om 
planbesked saknas helt bedömningar och avvägningar om varför det inte behövs 
någon miljökonsekvensbeskrivning. Utredningar och avvägningar enligt Miljöbalken 
görs sällan eller aldrig i Båstad kommun, eftersom man redan i samband med 
planbesked redan har fattat beslut om att sådana utredningar inte behövs. 
(Uppgiften är hämtad från Boverkets enkät om planer 2017.) 

Kommunens beslut att miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 ka p 11, 12 
§§ inte behöver genomföras, konfirmeras  sedan av Länsstyrelsen  i  ett tidigt 
yttrande  daterat den  21 december  2017. Vilket  underlagsmaterial  finns eller har 
gjorts för dessa  bedömningar? 

Varför behövs en Miljökonsekvensbeskrivning i denna plan? - 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). 
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Eftersom Båstad kommun saknar en samlad strategi eller syn för hur arkitekturen 
skall utvecklas i kommunen och särskilt inom Riksintresse Kulturmiljö, behöver det 
göras en avvägning och bedömning varje gång om den föreslagna 
bebyggelseutformningen och föreslagen skala är förenlig med Riksintresset 
Kulturmiljö! Hur är skalan på föreslagen nybebyggelse, hur anpassas den till 
grannfastigheterna Banken 2 och 3, och Skagen 11, 12 och 13 med flera? Hur 
stämmer den med skalan på den solitär som fastigheten Skagen 15 utgör? Behövs 
det utformningsriktlinjer utöver materialval på fasad och tak? 

Hur påverkar planförslaget omgivande bebyggelse och deras miljö? - Föreslagna 
byggnadshöjder, inlastning, garageinfart, ljud, luftmiljö, fläktljud, avgaser, sol- och 
ljusförhållanden m.m hur påverkas angränsande fastigheter av dessa? 

Den skala den nya byggnaden föreslås få på fastigheten Banken 1 är helt främmande 
i förhållande till de befintliga byggnaderna på omgivande grannfastigheter. I 
centrala Båstad finns inget så stort och högt hus, försöket att dela upp huskroppen i 
flera mindre huskroppar kring en gård fungerar som arkitektonisk lösning om det 
vore en tvåvåningsbyggnad och man enbart betraktar byggnaden från 
Köpmansgatan. Föreslagen byggnadsvolym mot Pershögsgatan och övriga 
angränsande fastigheter i kvarteret Banken fungerar inte. Föreslagen 
byggnadsvolym är minst en våning för hög, men den är även alltför kompakt mot 
grannfastigheterna eftersom den kommer att helt skugga dessa trädgårdar. 

Samrådsförslaget redovisar inte hur föreslagen plan kommer att påverka de 
angränsande fastigheterna. Exempelvis, den i samrådshandlingen redovisade 
solstudien är felaktig. Fastigheterna Banken 2, 3 och 10 ser ut att ha samma skugga 
oberoende av solens läge och tid på dygnet. 

I propositionen till ny PBL 2009/10: 170 står på sidan 222 följande: 11 Syftet med 
samråden är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och 
påverkan." 

Hur vi berörda sakägare skall kunna få insyn samt kunna påverka med översänt 
samrådsmaterial förstår vi inte. Bedömningar och avvägningar är inte gjorda 
alternativt redovisas inte. 

Lagrum nya PBL - Ett byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas på 
ett sådant sätt att det kan medföra en påverkan på omgivningen som innebär fara 
för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt, vilket 
följer av 2 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Behov av ljusinsläpp i bostadsrum - I dom från Mark- och miljödomstolen, MÖD 
2012:16, upphäver domstolen ett bygglov för garage och uterum på grund av att 
betydande olägenhet har ansetts föreligga då en byggnation i enlighet med ansökan 
väsentligen skulle hindra dagsljusinsläpp i grannbostaden. Vid avvägningen mellan 
de båda enskilda intressena har intresset av garage och uterum fått vika för behovet 
av att bibehålla tillräckligt med dagsljusinsläpp. 

I Boverkets byggregler (BFS 2011:6, BBR 18) anges bl.a. att rum ska utformas och 
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt 
med hänsyn till rummets avsedda användning. I ett allmänt råd (som inte är direkt 
bindande) till bestämmelsen finns vissa hållpunkter för fönsterglasarean i 
förhållande till golvarean. Aven om bestämmelsen inte är direkt tillämplig 
återspeglar den det förhållandet att ljusinsläpp i en bostad är grundläggande och 
nödvändigt för dess funktion. 
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Nybyggnad på Banken 1 i enlighet med samrådsförslaget skulle väsentligen hindra 
ljusinsläpp till närliggande bostadshus men framförallt i trädgårdarna, på uteplatser 
och därmed, innebära en betydande olägenhet för oss berörda grannar. 

Sammanfattning 

Kommunen har enligt PBL ansvaret för både handläggning och utformning av 
detaljplanen. En av de grundläggande principerna är att bedömningar i olika frågor 
enligt plan- och bygglagstiftningen ska utgå från vad som är en från allmän synpunkt 
lämplig markanvändning, ska ändock alltid hänsyn tas till berörda enskilda 
intressen, 2 kap 1§ PBL. 

Sedan plan- och bygglagen infördes har Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna blivit en del av svensk rätt. 
En del av denna konvention är den s.k. proportionalitetsprincipen som kan 
beskrivas som ett krav på att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av 
ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda 
intressen. 

Vi undertecknande berörda sakägare anser inte att det planförslag som har lämnats 
på samråd till oss följer proportionalitetsprincipen samt är utformad på sådant sätt 
att vi kan bedöma de konsekvenser planförslaget innebär för oss. Det saknas flera 
utredningar och bedömningar i planbeskrivningen. Vi kan förmoda att förslaget 
kommer att innebära avsevärda trafikförsämringar, risker i samband med 
backningsrörelser av leveransfördon m.m. Vi kan förstå att våra ljusförhållande 
både in och utvändigt kommer att påverkas negativt och innebära betydande 
olägenheter för oss. Kommer vi att få solljus på våra uteplatser? 

Byggrätt för lastkaj tak, miljöhus är inte reglerad på något sätt varken till yta eller 
omfattning! Enligt samrådsförslaget kan man göra vad man vill av denna byggrätt 
för tak, lastgård, lastkaj mm saknar helt begränsningar och bestämmelser. 

Vi anser avslutningsvis att planen i nuvarande skick är så ofullständig att den inte 
borde ha blivit föremål för samråd. Således kan vi undertecknade berörda sakägare 
inte i någon del godkänna nuvarande samrådsförslag. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis i granskningshandling. 

Barnkonsekvensanalys 

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med 
i beslutsfattandet inom en verksamhet. En barnkonsekvensanalys måste anpassas 
utifrån rådande förutsättningar. 

Planbeskrivningen kompletteras med texten: 

”Barnkonsekvensanalys 

Ur ett barnperspektiv bedöms planförslaget i det stora hela öka tryggheten för barn 
och unga inom och i anslutning till planområdet. 

Byggnation av centrumverksamheter samt bostäder bedöms vitalisera och bidra till 
ett levande centrum, dygnets alla timmar, året runt - vilket skapar trygghet. Den 
större mängd trafik som följer Köpmansgatan sommartid skapar en barriär men den 
låga hastigheten och finmaskiga vägnät kring Agardsgatan med omnejd är ett gott 
exempel på bebyggelsestruktur med upplevd trygghet för alla åldrar. 

Barn i åldern 0-12 år tillgodoses inte med möjlighet till utomhuslek inom fastigheten. 
Men inom cirka 200 meter nås Pershögsskogen och inom 300 meter nås havet. 
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I direkt anslutning till planområdet kommer en trottoar att anläggas längs 
Pershögsgatan vilket förstärker Pershögsgatan som ett rekreationsstråk mellan 
Pershögsskogen och Hamnen. Trottoaren tillsammans med en eller flera andra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder skapar ökad trygghet för fotgängare (i alla åldrar). 
Det nya planförslaget innebär att centrumverksamhet ska bedrivas på gatuplanet 
vilket innebär att nya mötesplatser möjliggörs genom t ex café, butiker etc. Just ett 
café efterfrågades av många ungdomar när medborgardialog angående 
Inriktningsdokument för Båstad hölls.” 

Rekreationsstråk Pershögsskogen – hamnen/stranden, gångbana 

Vid ett genomförande av planförslaget ska en trottoar att anläggas längs 
Pershögsgatan.  

Genom att anlägga en trottoar längs Pershögsgatan förstärks gatan som ett 
rekreationsstråk mellan Pershögsgatan och hamnen i enlighet med 
Inriktningsdokument för Båstad, antaget av kommunfullmäktige 2016. 
Genomförandet av en trottoar säkerställs genom en undertecknad överenskommelse 
mellan exploatör och kommunen. Planbeskrivningen är kompletterad med text och 
karta. 

Planbeskrivningen är kompletterad med förslag till olika trafikregleringar och 
trafiksäkerhetshöjdande åtgärder avseende Pershögsgatan. 

Varutransporter Pershögssgatan 

Planbeskrivningen är kompletterad med bild – svängradie och fordonsrörelse 
avseende varutransportlastbil. Planbeskrivningen är även kompletterad med en 
uppskattning på antal varutransporter per vecka. 

Behovsbedömning 

Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra 
betydande påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning 
göras. Båstads kommun har genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte 
föreligger något behov av miljökonsekvensbeskrivning. Behovsbedömingen, daterad 
2017-12-19 (som kommunicerats med länsstyrelsen) finns tillgänglig på 
samhällsbyggnad, Båstads kommun. I planbeskrivningen (sida 15-16) beskrivs 
grunderna i behovsbedömningen. 

Påverkan varutransporter, buller, ljus, avgaser,  

Planbeskrivningen förtydligas med texten ”Planerade verksamheter i markplan kan ge 
upphov till olägenheter till närboende i form av lukt, buller eller vibrationer. Fläktar, 
kompressorer, ventilation, trafik/transporter och avfallshantering ska vara ordnat så 
att inga olägenheter uppstår till omgivningen. 

Skyltar, belysning, bilstrålkastare och liknande får inte orsaka ljusstörningar för 
närboende.” Upplever man olägenhet kan anmälan om detta göras till 
Miljöavdelningen, Båstads kommun, som då utför en kontroll. 

Underlagsmaterial och planhandlingar 

Allt underlagsmaterial till planhandlingar finns att tillgå på samhällsbyggnad vilket är 
beskrivet i planhandlingen. Vid planprocess enligt standardförfarande ges två tillfällen 
att tycka till om ett planförslag (samråd och granskning) innan politiskt beslut tas om 
antagande av detaljplan. Ett samrådsförslag följs av ett så kallat granskningsförlag 
där planhandlingar kompletteras med t ex förtydliganden, utredningar och andra 
justeringar. Ett samrådsförslag är således sällan helt komplett vid utskick då 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-10-04 
 

  

 

15 (40) 
 

uppkomna synpunkter under samrådstid kan påverka granskningsförslaget. Då 
planförslaget drivs enligt standardförförande sammanställs inkomna synpunkter från 
både samråd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. 
Någon samrådsredogörelse har således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå 
beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i granskningsförslaget. 

Tidigare rättsfall angående ljusförhållanden 

Planbeskrivningen har kompletterats med en tydligare sol- och skuggstudie. Se 
tidigare kommentar (Banken 10) angående solstudie. 

Byggrätt för lastkaj, tak och miljöhus 

Byggnation av lastkaj och miljöhus får ske inom korsprickad mark. Skärmtak får ej 
överstiga +28,0 möh. Med anledning av att lastbilar med en längd på 12,5 m måste 
kunna lasta/lossa inom fastigheten Banken 1 begränsas automatiskt lastkajens längd 
ut mot Pershögsgatan. Se även plankarta och illustration. 

I övrigt - se föregående kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Skagen 11 (som också yttrat sig tillsammans med Skagen 10, 
12, 13 samt Banken 2) påtalar följande: 

Buller 

Trafikbullerutredning har gjorts av Thyrens 2018-03-02. Av de beräkningar som 
denna presenterar framgår förhöjda värden (dock under riktvärden) för fasader 
som vetter mot tilltänkt lastområde vid Pershögsgatan. Detta har naturligtvis även 
relevans för befintlig bebyggelse vid lastområdet. Vid nybyggnation finns ju 
möjlighet att anpassa materialval för bättre ljudabsorbering och ljudisolering. För 
befintlig bebyggelse skulle en anpassning till nya bullerförhållanden medföra extra 
kostnader. 

 Transporter - En livsmedelsbutik är tänkt att etableras i nordvästra delen av 
bottenvåningen. Enligt uppgift kommer leveranser att ske med fordon med 
maximalt 12 meters längd. Eftersom dessa fordon är tvungna att först köra 
ner en bit på Pershögsgatan för att därefter svänga och backa upp till 
lastkajen medför detta extra buller för oss boende i Skagen 11. Dessa fordon 
har även kylanläggningar som låter och som medför att bilarnas motorer 
måste vara på under hela urlastningen av varor. 

 Garage - Ökad fordonstrafik kommer att leda till stigande bullernivåer. 

 Ventilationsanläggning - Livsmedelsaffärens frys- och kylanläggning samt 
airconditioning i butiken. 

 Ventilation från garaget. 

 Ventilation från bostäderna. 

 Avfallshantering  och återvinning - Tömning av miljöstation och container. 

Slutsats: Sammantaget kommer dessa källor till buller att medföra en avsevärt höjd 
bullernivå i vår fastighet (Skagen 11). 

Luftkvalitet 

Flera av ovan nämnda bullerkällor förorsakar också utsläpp som påverkar 
luftkvaliteten. Detta gäller transporter till livsmedelsbutik, ventilation från garage 
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och bostäder. "Båstads kommun har inga problem med att klara 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan bedöms inte förändra den 
situationen." Vi kan inte hålla med om den bedömning som Båstads kommun endast 
verbalt gör utan att visa något substantiellt stöd för denna ståndpunkt i detaljplanen 
avseende kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. 

Ljusförhållanden 

Banken 1 kommer i nuvarande utformning och höjd skymma solen så att direkt 
solljus inte kommer att nå fastigheten Skagen 11:as fönster från början av november 
till slutet av februari. I dagsläget förekommer direkt solljus året om. 

Trafikfara 

"2016-06-22, § 122, antog kommunfullmäktige Inriktningsdokument för Båstad. 
Vidare konstateras det också i inriktningsdokumentet att det finns möjlighet att 
knyta ihop Pershögsskogen med rekreationsstråken längs havet via Pershögsgatan.  
Detaljplanen är förenlig med inriktningsdokumentets intention." 

Av lnriktningsdokumentet framgår att Pershögsgatan ska utgöra förstärkt koppling 
mellan grönstråk. Hur ser då Pershögsgatan ut idag? Nedanför detaljplaneområdet 
är gatan mycket smal och saknar trottoarer. Fastigheternas trappor leder direkt ut i 
körbanan. Samtidigt ska denna 6 meter breda (från trappa till trappa) gata rymma 
gångbana, manöverutrymme för 12 meter lång tung lastbilstrafik, cykel- och 
biltransportutrymme. 

Av den föreslagna detaljplanen kommer, i det fall den antas, tunga transportfordon 
att belasta gatan, eftersom de inte kan köra upp till lastkajen direkt utan först måste 
köra ner Pershögsgatan för att sedan svängande backa upp till lastkajen. Därmed 
kommer de att utgöra en förhöjd trafikpåverkan och olycksrisk. Detta måste gå tvärs 
emot ovan nämnda inriktningsdokument för Båstad kommun och bli dödsstöten för 
den goda intentionen med ett "grönt stråk" från kustlinjen till Pershögsskogen. 

Lastområde övrigt 

Vid möte med Backahill den 4 juli presenterades ritning, där ett miljöhus/mindre 
huskropp fanns inritad mellan lastområdet och garagenedfarten. Utritat fanns även 
en container för sopor som var placerad dikt an till tomtgränsen mot Banken 2. 

Vid samma möte påstods också från Backahills sida att transporterna när det gäller 
livsmedelsbutiker i princip utgår från livsmedelskedjans centrallager och att olika 
produktgrupper samlastas, varför det rör sig om ett fåtal leveranser per vecka. Vid 
kontroll av denna uppgift med livsmedelshandlare visar det sig att denna uppgift är 
direkt felaktig! 

Diverse frågeställningar 

Vid möte med representanter för Båstad kommun den 25 juni uppkom frågor om 
kommande sophantering för boende i Banken 1, ventilation för boende i Banken 1 
och fullföljande av trottoarbyggnation. Det kan konstateras att någon återkoppling i 
dessa frågor inte har erhållits. 

Byggnationen 

Under kommande byggnation, som enligt Backahill vid möte 4 juli uppgavs fortgå 
under ca 18 månader med arbete under vardagar 07.00-16.00 (ej helger), är det 
viktigt att det sker en kommunikation från entreprenören avseende tidpunkter då 
särskilt mycket buller kommer att uppstå. Vi förutsätter naturligtvis också att 
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entreprenören bistår med evakueringsbostad ifall bullerriktvärden skulle komma 
att överskridas. 

Sammanfattning 

En sammanfattning av vad som beskrivits ovan visar att en utformning av 
detaljplanen för Banken 1 i dess nuvarande form har en stor negativ inverkan på 
boende i området och utgör en oacceptabel trafikrisk på Pershögsgatan, som i stället 
borde få ett mindre trafiktryck med tanke på kommunens intentioner att upprätta 
en grön korridor och marknadsföra sig som en cykelstad. Nybyggnationen enligt 
nuvarande plan försämrar miljön inte bara för oss fastighetsägare i närområdet utan 
för hela Båstad. 

Ökat buller, försämrad luftkvalitet, en kraftig förtätning och höga byggnader som tar 
bort dagsljuset från november månads början till februaris slut kväver den 
befintliga bebyggelsen samt de boendes livskvalité. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis i granskningshandling. 

Planbeskrivningen förtydligas med texten: ” Planerade verksamheter i markplan kan 
ge upphov till olägenheter till närboende i form av lukt, buller eller vibrationer. 
Fläktar, kompressorer, ventilation, trafik/transporter och avfallshantering ska vara 
ordnat så att inga olägenheter uppstår till omgivningen. 

Skyltar, belysning, bilstrålkastare och liknande får inte orsaka ljusstörningar för 
närboende.” 

Buller 

Påverkas intilliggande fastigheter av buller orsakade av fastighetsägare till Banken 1 
så att gällande riktvärden överskrids åligger det fastighetsägare/exploatör att vidta 
samt bekosta åtgärder. Befarar man att riktlinjer och föreskrifter ej efterföljs anmäls 
detta till Miljöavdelningen, Båstads kommun som då genomför en kontroll. 

Luftkvalité 

Båstads kommun gör en bedömning att planen inte har några problem med att klara 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Båstads kommun har i dagsläget inga 
problem med att klara normerna. Bedömningen att Båstads kommun även i 
fortsättningen kommer att klara normerna baseras bland annat på att planförslaget 
innebär en ringa ökning av fordonstrafik. Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg 
kommer en ökning från 21 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) till 55 fordon i ÅDT att 
ske, dvs 34 fordon i ÅDT. Enligt Trafikverket Nationella Vägdatabas (NVDB), 
förekommer en ÅDT (Årsmedeldygnstrafik) avseende totaltrafik om mindre än 250 
fordon i ÅDT på Pershögsgatan samt Glosasträde varav mindre än 25 fordon av dessa 
är tungtrafik. 

Angränsande fastigheter till kv. Banken 1 kommer att påverkas av bland annat ökade 
fordonsrörelse som dock bedöms vara rimliga med anledning av fastigheternas 
centrala läge. Planförslaget överensstämmer med intentionen i översiktsplan samt 
Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala Båstad. 

Ljusförhållanden 

Se tidigare kommentar. 

Trafikfara 

Se tidigare kommentar. 
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Lastområde 

Planbeskrivningen är kompletterad med uppskattning av antal varutransporter till 
verksamhet inom Banken 1. 

Planbeskrivningen är kompletterad med ritning innehållande körspår från 12,5 m lång 
lastbil. På ritningen är även placering av miljöhus samt container illustrerat. 

Diverse frågeställningar (sophantering) 

Sophantering kommer att ske i samråd med NSR (Nordvästra Skånes Renhållning AB). 
I skrivande stund planeras bostäderna samt smärre verksamheter att dela på 
miljörummet. (miljörummet är i samrådsförslaget planerat i anslutning till nedfart till 
parkeringsgarage). Livsmedelsaffär kommer att ha egna kärl och hantering i 
anslutning till lastkaj. 

I övrigt - se föregående kommentarer. 

Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2018-05-31, har 
inkommit från följande som inte är besvärsberättigade 

Delägare till fastigheten  Svalan 11 framför följande:  

Att bebygga hela tomten med ett högt hus intill låga hus från 1800 talet - 1900 talets 
början bryter kraftigt mot den gamla stadsbilden och harmoniserar inte. 

Att byta ut den byggnad som finns där idag (gamla lCA Gamlegården) mot en mer 
stilenlig är naturligtvis bra. Dock anser jag att tomten inte ska bebyggas så nära 
befintliga hus som ligger på norrsidan. Detta för att skydda de gamla och unika 
byggnader och tomter som finns där idag. 

Det finns inte en enda bild som visar hur huset ser ut från havssidan (norr). Hur 
förändrar ett högt hus stadsbilden därifrån? Smälter det höga huset in i miljön? 
Finns det balkonger på den sidan som kan vara störande för de boende som har hus 
precis nedanför? Här är många frågetecken som vi gärna vill ha svar på som är 
boende på gatan precis nedanför på Glosasträde och Hasselgränden. Detta måste ses 
som en brist i underlaget. 

Det underjordiska garaget bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov i centrum. 
Boende beräknas använda 26 platser av 60 vilket innebär att de 32 platser som finns 
idag på Gamlegårdens parkering utökas med 2 platser. Med tanke på att fler 
anställda kommer att arbeta i butikerna i kvarteret så blir det snarare färre 
parkeringsplatser i centrum för kunderna. 

Kommentar: En uppskattning av parkeringsbehov är gjord, se planbeskrivning. Med 
anledning av fastighetens centrala och kollektivtrafiknära läge bedöms 
parkeringsbehovet kunna tillgodoses. 

I övrigt – se föregående kommentarer. 

 

Delägare till fastigheten Svalan 11 framför följande: 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, 
centrumverksamhet samt underjordiskt garage inom fastigheten Banken 1 i centrala 
Båstad. 

Fråga: Vem får bo i dessa lägenheter? 
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Vet man att det finns intresse för att driva affärsverksamhet i centrala Båstad? Det 
finns gott om lediga lokaler i centrum (som till sist blir mäklarkontor). 

Det blir ju inte fler p-platser än tidigare, eftersom 26 st är vikta för de boende. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB. ”Kommunen bedömer att det inte behövs göras 
någon miljökonsekvensbeskrivning då förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön.” Det tycker jag i att det i allra högsta grad har! Det kommer att bli betydligt 
mer trafikstörning för boende på Pershögsgatan och även Agardsgatan. Det kommer 
också att innebära betydligt mera buller, från varuleveranser, lastning/lossning, 
sophämtning (från 26 lgh+butiker). Och även buller från 26 lgh. Så jag håller inte 
med om att ”ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på 
omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet”. 

Bevarandeplan från 1997. Man hänvisar till att det inte omnämns någon 
rekommendation eller restriktion i bevarandeprogrammet avseende byggnaden 
Banken 1, endast att det dominerande fasadmaterialet på husen i kvarteret är tegel. 
Men i nämnda bevarandeprogram står att läsa: ”Det man i första hand lägger märke 
till, och som ofta bedöms vara det kulturhistoriskt värdefulla, är husen – de enskilda 
byggnaderna eller flera hus utefter en gata. Det är åldern eller den arkitektoniska 
kvaliteten som bedöms som omistlig eller som anses vara av stort kulturhistoriskt 
värde.” 

Man gör det lite för enkelt (och förlöjligande) när man påpekar att planförslaget 
bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom planområdet inte ligger i 
närheten av några värn eller försvarsbefästningar. Viktigare är då att lyfta blicken 
och verkligen se dessa vackra, gamla hus som helt riskerar att ”försvinna” bak alltför 
höga hus. Och som dessutom har en högst tvivelaktig utformning i denna miljö. 

Markanläggningsförhållanden. ”Då marken till största delen redan är bebyggd 
bedöms markanläggningsförhållandena goda”. Detta är helt fel. Kanske är 40% 
bebyggd. 

Körbar förbindelse till kv. Banken 1 får endast anordnas i fastighetens nordvästra 
del mot Pershögsgatan. Syftet är att möjliggöra in- och utfart till det underjordiska 
parkeringsgaraget samt av- och pålastning av gods. Utfartsförbudet längs 
Köpmansgatan och del av Pershögsgatan innebär en säkrare trafikmiljö då fordon ej 
får korsa t ex trottoar. Hur menar man då? Man korsar ju vid infart från 
Köpmansgatan. 

”I anslutning till in- och utfarten får lastkaj samt eventuellt tak över kaj anordnas. 
Miljöhus får även uppföras”. Vad innebär detta? 

Egna tankar och synpunkter: Hur är det tänkt att lastbilar som skall leverera varor 
(och även sopbilar) skall kunna backa in/köra ut? Det är inte så mycket utrymme till 
radhusen på Pershögsgatan. Tidigare körde dessa bilar in på Stigbertils infart 
(Skagen 15) och backade in till lastkajen. Har mätningar gjorts? Och hur påverkas 
Banken 2 av detta? Eftersom det inte blir utfart på Köpmansgatan – skall all trafik, 
inkl lastbilar, gå nerför Pershögsgatan och västerut på Agardsgatan? 

När det gäller trafiken så är det ointressant att uppge hur många tunga fordon som 
trafikerar Glosasträde – eftersom sopbilar, och liknande, inte längre kan köra där 
(pga att dom är för stora). Det är betydligt mer intressant att belysa hur 
trafiksituationen kommer att se ut från radhusen på Pershögsgatan. Några av husen 
måste ju få lastkaj / in- och utfart till parkeringsgarage mitt framför fönstret. Med 
varuleveranser som skall krångla sig in och ut. Jag vill gärna se en tydlig plan över 
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detta. Med exakta mått vid infart till lastkaj och hur mycket lastbilarna har till 
rådighet för att manövrera. Hur mycket buller genererar detta? 

Underjordiskt parkeringsgarage: Ett syfte med att exploatera detta område uppgavs 
vara att skapa parkeringsplatser i centrum. Av de 60 parkeringsplatserna beräknas 
26 nyttjas av de boende och 34 platser kan därmed nyttjas av kunder och personal. 
Enkel matematik visar då att parkeringsplatser som finns tillgängliga för 
allmänheten faktiskt blir färre än på ICA Gamlegårdens tid. Eftersom det 
(förhoppningsvis) kommer att vara flera som jobbar i de nya butikerna (än de som 
jobbade på ICA). Och att det då fanns (och fortfarande finns) några 
parkeringsplatser längs Pershögsgatan. Alltsomallt – färre parkeringsplatser för 
allmänheten. 

Jag önskar att se en ritning som visar hur husen kommer att se ut från Glosasträde. 
Det är en sak att se ritningar på ett hus – en helt annan att få se huset i sitt 
sammanhang. Önskar även att få se byggnationen i förhållande till radhusen på 
Pershögsgatan. Inte bara som enskild ritning, utan hur det ter sig i förhållande till 
angränsande fastigheter. Hur högt det blir, hur nära det kommer osv. 

Jag önskar även att få se hur husen kommer att ”ligga i terrängen”, dvs sett från 
hamnen. Idag ser man ”Stigbertil-huset” – så då kommer dessa hus också att påverka 
Båstads vy. Och därmed är det mycket viktigt att få se i detta skede hur det kan 
komma att bli. 

Samma sak gäller när man kör Köpmansgatan västerut, mot kyrkan, hur kommer det 
att påverka stadsbilden? Och hur kommer Pershögsgatan att se ut? Med dagens 
teknik kan det inte vara så svårt att åskådliggöra. 

Alltså: Önskar det planerade projektet åskådliggjort i sin nuvarande omgivning, så 
att man kan bilda sig en uppfattning om hur högt det blir i förhållande till dagens 
bebyggelse. 

Solstudier: Det som är gjort i förhållande till att illustrera sol- och skuggförhållanden 
är inte adekvat, eftersom inte den riktiga skuggbilden framgår. Ref skuggor från 
Skagen 15. 

Jag tycker dessa hus är alldeles för höga: Det känns hänsynslöst mot husägare i de 
små, gamla, mysiga husen runt detta projekt. Bygg gärna nytt – men anpassa efter 
existerande bebyggelse. Förstör inte generationers smultronställen. Varför lägga 
husen runt hela området – och därmed förstöra för alla kringboende? Riv gärna ICA 
Gamlegården (det är väl alla överens om) och bygg något som harmonierar med 
Båstads småstadsbebyggelse. Men inga fler ”mastodont-byggen”, ref. 7-våningshuset 
på Trollbäcken. En sak som slagit mig är hur det redan kan finnas en skylt på ICA 
Gamlegårdens fasad med ”Här bygger vi ….”, Backahill? Är det redan avgjort och 
antaget? 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis i granskningshandling. 

Angående huvudsyftet – Vem som helst får bo i de planerade hyreslägenheterna. 
Backahill tillämpar en ”aktiv” bostadskö där man anmäler sig formellt och sedan hör 
av sig om vad som finns ledigt. Det går bra att göra intresseanmälan till både 
lägenheter och lokaler. Backahill meddelar att de fått förfrågningar angående 
lokalerna. 

Angående markanläggningsförhållanden - Planbeskrivningen förtydligas (i 
granskningshandlingen) att fastigheten Banken 1 är bebyggd med lokaler för handel  i 
en våning inkl källare samt asfalterad parkeringsplats. 
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Angående körbar förbindelse till kv. Banken 1 

Planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats (i granskningshandlingen) 
angående trafikreglingar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder avseende 
Pershögsgatan. Planbeskrivningen har även kompletterats med uppskattning om antal 
varutransporter till verksamheter inom fastigheten Banken 1. 

I övrigt – se föregående kommentarer. 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2018-10-10, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Bjäre Kraft, meddelar att de har granskat detaljplanen och kommit fram till 
begräsningar i elnätet som de vill lyfta redan i detta tidiga skeende. 

 Befintlig anslutning till fastigheten är redan maximalt utnyttjad. Det innebär 
att utan åtgärder i elnätet kan maximalt 125A / 75kW levereras, total, till 
Banken 1. 

 Behöver den kommande fastigheten eller fastigheterna mer än ovan nämnda 
effekter, upp till 250A / 145 kW, krävs ombyggnader i nätet som medför 
kostnader för anslutningen. 

 Krävs ännu större effekter, krävs en ny transformatorstation. De har 
högspänningskabel på södersidan av Köpmannagatan, vilket gör att de 
behöver korsa gatan. I detta fall behöver de också få tillgång till ett utrymme 
för att placera en ny transformatorstation på Banken 1. 

Dessa gränser behövs ta i beaktande, och de vill redan nu lyfta dessa för att 
tydliggöra eventuella kommande kostnader och att vid större åtgärder för Bjäre 
kraft tar dessa längre tid att genomföra. 

För övrigt finns inget att erinra mot planförslaget 

Kommentar: Synpunkt mottagen och tillgodoses i det förnyade granskningsförslaget. 
Fastighetsägare har för avsikt att ansluta sig till intilliggande gas-ledning för att 
värma upp fastigheten. Bjäre kraft bedömer tillsammans med fastighetsägare att 
kapacitet finns i närbelägen nätstation för att klara elförsörjning 

Handikapprådet, framför följande frågeställningar: 

1. Vem är intressent? (Backahill Gamlegården AB eller Fastighets HB Aron) 

2. Vad är syftet med 3D-fastighetsbildning? Konsekvenser? 

3. Exploatören säger sig efter samrådet ha minskat byggnadshöjden för ny 
byggnation inom Banken 1. Dagens plan godkänner 1½ plans byggnad, det 
stora flertalet fastigheter i närområdet är just 1½ plans, förutom Skagen 15 
som sticker upp. Planerad bebyggelse kommer att ha nästintill samma höjd 
som Skagen 15. Förslaget kommer att medföra avsevärd skuggbildning på 
fastigheterna Banken 2 och Banken 3, vilket i underlaget kommenteras som 
"acceptabla eftersom planförslaget överensstämmer med intentionen i ÖP 
samt Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala 
Båstad" All förtätning är inte av godo, och större hänsyn borde visas befintlig 
bebyggelse/fastighetsägare. 
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4. Man skriver i underlaget att "Planområdet omfattar ingen allmän mark, dvs 
gatumark, torgyta, parkområde etc". Av ritningarna att döma så ligger 
planerad byggnation mycket nära Köpmansgatan och ännu närmare 
Pershösgsgatan, som f ö kommer att belastas med betydligt ökat antal 
transporter till och från fastigheten i fråga, samt till och från 
parkeringsplatserna  i garaget under jord. En avsevärt större yta av tomten 
kommer att bebyggas. Pershögsgatan med ca 8 varuleveranser I dag i snitt, 
samt trafik till och från P-huset under jord, blir inget bra "rekreationsstråk" 
ens med en trottoar. Trafikregleringen (parkeringsförbud, enkelriktad trafik 
och dylikt) måste ses över. 

5. Man planerar för 26 lägenheter i 2 våningsplan ovanför bottenplan med ca 
1600 m2 centrum/ affärsverksamhet. Man planerar ett underjordiskt garage 
med ca 60 P-platser. Handikapprådet efterfrågar information om Handikapp 
P-platser; antal och placering, samt möjligheter att komma upp ur garaget 
(planeras hiss?) Hiss till lägenhet? 

6. I underlaget skrivs: "I anslutning till in-och utfarten får lastkaj samt 
eventuellt tak över kaj anordnas. Miljöhus får även uppföras. På plankartan 
markeras området med korsprickning" Vår fråga: Vilka höjder planeras här? 
Tomten lutar. 

7. Saknar information om Glashuset på innergården, är det planerat för 
verksamheter? 

8. Mycket viktig information under rubrikerna Hälsoskydd samt Buller (s 41 i 
underlaget) samt under Dricks- och spillvatten och Dagvatten (s 44-45 i 
underlaget). 

För övrigt utgår Handikapprådet från att gällande regler och lagstiftning för 
tillgänglighet följs. Vi har genom åren haft många diskussioner gällande bristen på 
tillgänglighet i bland annat Hamnområdet och på Båstad Torg. Vi önskar innerligt att 
Båstad kommun blir en mer tillgänglig kommun, Församlingshemmet har tagit ett 
stort steg i rätt riktning. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i det förnyade 
granskningsförslaget. 

1. Intressent och fastighetsägare är det privata fastighetsbolaget Backahill 
Gamlegården AB (som bildades i samband med planavtal tecknades mellan 
kommun och intressent). 
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2. En tredimensionell fastighetsindelning innebär att 
fastigheter kan avgränsas i höjd- och djupled så 
att anläggningar eller våningsplan inom samma 
fastighet kan ha olika ägare. Se bild till höger. Se 
även mer detaljerad beskrivning i planbeskrivning 
sida 47. 

3. Planförslaget har reviderats. Det nya 
utformningsförslaget innebär att planerad 
byggnation längst i norr tagits bort och ersatts 
med ett gårdshus, miljöhus/komplementbyggnad, 
parkering i markplan samt ytor för transporter till 
och från verksamheterna. Mot Köpmansgatan 
justeras högsta tillåtna nockhöjd i meter över 
havet från +38,0 möh till +37,0 möh. En högre 
byggnad mot Köpmansgatan bedöms lämplig med 
anledning av fastighetens centrala läge samt 
intilliggande (ännu högre) byggnad inom kv 
Skagen 15.  

Planbestämmelse har införts om att terrass ej får anläggas mot norr/nordväst.  

Skuggmässigt bedöms planförslaget påverka främst fastigheten Banken 2. 
Fastigheterna Banken 8, 10 och 11 bedöms påverkas marginellt av skuggor 
från ny bebyggelse inom Banken 1. Fastigheten Banken 2 påverkas i dagsläget 
till stor del även av egna skuggbildningar. Fastigheten Banken 10 påverkas 
främst under vår och höst efter 15.00. Fastigheterna Banken 8, 10 och 11 
påverkas främst efter 17.00 under sommarmånaderna och då även av egna 
skuggbildningar inom fastigheten. Intilliggande fastigheter inom kv. Banken 
kommer därmed att påverkas av skuggbildningar som dock bedöms vara 
acceptabla eftersom planförslaget överensstämmer med intentionen i 
översiktsplan samt Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta 
bebyggelsen i centrala Båstad. 

4.  Fastigheten Banken 1 är centralt belägen i Båstad och angränsar till 
Pershögsgatan och Köpmansgatan, allmän platsmark. All mark inom 
planområdet är kvartersmark, dvs ej allmän platsmark. I samband med att 
byggnation realiseras inom fastigheten Banken 1 förväntas en trafikökning. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av anläggande av trottoar samt 
trafikregleringar kommer att utföras längs Pershögsgatan. Se även kapitlet 
”Gator och trafik”, sidorna 38-41 i planbeskrivning. 

5. Hanteras i bygglovskedet. Gällande lagar och byggregler avseende bland annat 
tillgänglighet ska följas. 

6. Planförslaget har omarbetats. I det förnyade granskningsförslaget får 
nockhöjd på miljöhus/komplementbyggnad vara högst +26,0 möh (meter över 
havet) oavsett om marken lutar eller ej. 

7. Glashuset på innergården omfattas av planbestämmelse som möjliggör 
”Centrumverksamhet” i maximalt en våning. 

8. Synpunkt mottagen. 

Gällande regler och lagstiftning för tillgänglighet ska efterföljas. 
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NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), framför följande: 

 Avfallsutrymmen för fastigheterna ska placeras i nära anslutning till körbar 
allmän väg. 

 Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och 
underlätta för källsortering. Regeringen har tagit beslut om att till 2025 ska 
100 % av bostadsfastigheter har fastighetsnära eller kvartersnära insamling 
av förpackningar och tidningar Förordning (2018:1462) och förordning 
(2018:1463 

 Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer 

 Se Bilaga 2 (som finns att tillgå hos samhällsbyggnad, diarienr B2017-543) 
som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i 
gällande renhållningsordning för Båstads kommun. 

Kommentar: Synpunkter är tillgodosedda i planförslaget. Information finns i 
planbeskrivningen om att den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens 
krav på källsortering och avfallshantering. Bland annat bör avfallsutrustning för 
fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är minst 5,5 m bred). 

Vid byggnation i form av t ex flerbostadshus  förordas gemensamt avfallsutrymme. Var 
ett avfallsutrymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till bostäderna, 
trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar 
placeringen. Byggare uppmanas ta kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB) i tidigt stadie för planering av avfallshantering. 

Synpunkter på granskningshandlingen, daterad 2018-10-10, 
har inkommit från följande sakägare och andra 
besvärsberättigade 

Fastighetsägare till Banken 3 framför att eftersom den nya byggnaden kommer 
ligga i direkt anslutning till Banken 3:s trädgård i söderläge finns stor oro för att 
trädgården kommer förläggas i skugga. Dessutom kan grannar i det nybyggda huset 
komma att få stor insyn i Banken 3:s trädgård. 

Eftersom Ultuna studentkår bedriver uthyrningsverksamhet finns en oro för att 
skugga, insyn och ökat trafiktryck till följd av nybyggnationen kan leda till ett 
minskat attraktionsläge för Banken 3 med färre sommargäster som följd. 

Av dessa anledningar anser Ultuna studentkår att detaljplanen för Banken 1 bör 
korrigeras för att inte påverka verksamheten på Banken 3, genom att sänka 
maxhöjden för byggnaden. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i det förnyade 
granskningsförslaget. Planförslaget har omarbetat så att fastigheten Banken 3 ej 
längre bedöms påverkas av varken skuggbildningar eller insyn. Se även föregående 
kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Banken 10 framför att: Jag motsätter mig byggnationen enligt 
rubricerad detaljplan även om jag noterar att revideringar genomförts efter 
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samrådet i somras. Tyvärr förändrar dessa, i någon väsentlig del, inte de 
invändningar jag framförde då och vilka anförs nedan. 

Huvudskälen till mitt nej är att det nya Banken 1 kommer att leda till en omfattande 
försämring av livskvaliteten i min fastighet, Banken 10, samt att det leder till en 
avsevärd negativ värdeförändring. 

Låt mig lista de största problemen: 

1. Den nya byggnaden kommer att sträcka sig ca 17 meter ovanför min tomt 
vilket hindrar solen att komma åt min fastighet och min trädgård under 
huvuddelen av året. 

2. Insynen från lägenheterna, terrasserna och balkongerna kommer att bli 
fullständig både i den delen av mitt hus som vetter mot Banken 1 samt i hela 
min trädgård. 

3. Utsikten mot söder, dvs mot Hallandsåsen, försvinner för alltid. 

4. Byggarbetena kommer att innebära väsentliga olägenheter under lång tid. 

5. Lampor, strålkastare, utomhus- och balkongbelysning kommer kvällstid att 
leda till stora störningar. 

6. Uteplatser, terrasser och balkonger runt Banken 1 kan också komma att leda 
till störningar dygnet runt. 

Den aktuella domen från Miljööverdomstolen rörande centrala Båstad, Mål P8052-
17, påpekar att både de skuggförhållanden som detta bygge hade orsakat samt, ännu 
viktigare, höjden på det huset och insynen från detsamma, skulle medfört 
"betydande olägenheter" för grannfastigheterna. 

Därmed upphävdes som bekant den detaljplanen. Jag menar att min situation är 
synnerligen snarlik. 

När jag köpte Banken 10 kunde jag, lika lite som fastighetsägarna på Agardhsgatan, 
förutse denna typ av höghus som granne mindre än 10 meter från mitt hus och 
mindre än 5 meter från min tomtgräns. 

Således vädjar jag till kommunen att detaljplanförslaget i dess nuvarande form 
avslås. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses till största del i det förnyade 
granskningsförslaget. 

1. Planförslaget har omarbetats och det nya utformningsförslaget innebär att 
planerad byggnation längst i norr tagits bort och ersatts med ett gårdshus, 
miljöhus/komplementbyggnad, parkering i markplan samt ytor för 
transporter till och från verksamheterna. Ny skuggstudie har gjorts. 
Skuggmässigt bedöms planförslaget påverka främst fastigheten Banken 2. 
Fastigheterna Banken 8, 10 och 11 bedöms påverkas marginellt av skuggor 
från ny bebyggelse inom Banken 1. Fastigheten Banken 2 påverkas i dagsläget 
till stor del även av egna skuggbildningar. Fastigheten Banken 10 påverkas 
främst under vår och höst efter 15.00. Fastigheterna Banken 8, 10 och 11 
påverkas främst efter 17.00 under sommarmånaderna och då även av egna 
skuggbildningar inom fastigheten. 

Intilliggande fastigheter inom kv. Banken kommer därmed att påverkas av 
skuggbildningar som dock bedöms vara acceptabla eftersom planförslaget 
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överensstämmer med intentionen i översiktsplan samt Inriktningsdokument 
för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala Båstad.  

2. Planförslaget har omarbetats. Det nya förnyade granskningsförslaget bedöms 
ej medföra olägenhet gällande insyn från lägenheter inom Banken 1. Se 
följande bilder. 

 

 

Blickpunkt (i rött) mot Banken 1 

 

Vy från terras mot Banken 1 

3. Utsikt från Banken 10 norrut mot Hallandsåsen kommer att påverkas. För att 
åskådliggöra planerad byggnation (sett från bland annat Glosasträde) har 
fotomontage tagits fram. Se planbeskrivning. 

Ett samhälle utvecklas och förändras med tiden. Båstads tätort har genomgått 
stora förändringar de senaste 150 åren och kommer även i framtiden att 
fortsätta att utvecklas. I det ingår att även utsikten kan komma att förändras. 
Att samhället förtätas är viktigt ur en hållbarhetsaspekt där täthet bland 
annat leder till ett minskat bilbehov. 

4. Uppkommer skada på intilliggande murar eller liknande i samband med 
exempelvis sprängning framförs skadeståndsanspråk till berörd exploatör. 
Buller från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka 
maskiner som används. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden och 

Banken 10 

Banken 10 
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allmänna råd om buller från byggplatser som ska följas, 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/. Planområdet 
omfattas till sin helhet av ”Lokala ordningsföreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö” (KF 2009-09-23, §131). I de lokala 
ordningsföreskrifterna regleras bland annat tomgångskörning. Befarar man 
att riktlinjer och föreskrifter ej efterföljs anmäls detta till Miljöavdelningen, 
Båstads kommun som då genomför en kontroll. 

5. Skyltar, belysning, bilstrålkastare och liknande får inte orsaka ljusstörningar 
för närboende. Upplever man olägenhet kan en anmälan om detta göras till 
Miljöavdelningen som då genomför en kontroll. 

6. Planförslaget har omarbetats inför den förnyade granskningen. Det nya 
utformningsförslaget innebär att planerad byggnation längst i norr tagits bort 
och ersatts med ett gårdshus, miljöhus/komplementbyggnad, parkering i 
markplan samt ytor för transporter till och från verksamheterna. I norr 
kommer lastkajen att vara placerad snarlikt f.d. ICA Gamlegården’s in- och 
utlastning. Det nya planförslaget möjliggör inte längre balkonger och 
terrasser i direkt anslutning till fastigheten Banken 10. 

 

Fastighetsägarna till Banken 10, Skagen 11, 12 och 13 har gemensamt framfört 
följande: 

Våra synpunkter på planförslaget är baserade på de möjligheter att bebygga 
fastigheten som plankartan med bestämmelser ger. 

Planbeskrivningen är en skönskrivning där kommun och exploatör på alla sätt vill 
framställa planförslaget i god dager. Vi har fått ett flertal nya illustrationer och 
beskrivningar hur det är tänkt att byggas. Vi ser dock att dessa illustrationer och 
beskrivningar inte stämmer med plankarta och bestämmelser. Det som oroar oss 
mest som invånare och boende i Båstad är att förslaget är alltför stort och 
främmande för Båstad, föreslagen exploatering är för hög. 

Sammanfattning 

Kommunen har ansvar för både handläggning och utformning av detaljplaner. En av 
de grundläggande principerna är att bedömningar i olika frågor enligt plan- och 
bygglagstiftningen ska utgå från vad som är en från allmän synpunkt lämplig 
markanvändning, dock ska alltid hänsyn tas till berörda enskilda intressen, 2 kap 1§ 
PBL. 

Sedan plan- och bygglagen infördes har Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna blivit en del av svensk rätt. 
En del av denna konvention är den s.k. proportionalitetsprincipen som kan 
beskrivas som ett krav på att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av 
ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda 
intressen. 

Vi undertecknande berörda sakägare anser inte att det planförslag som kommunen 
har upprättat följer proportionalitetsprincipen. Planen är utformad på sådant sätt 
exploatörens och kommunens intresseavvägningar går före våra enskilda intressen, 
vi kommer att få betydande olägenheter av planförslaget. 
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Olägenheterna är: 

Trafiksäkerhet, insyn, skuggning, dagvatten samt förlust av utsikt över 
Hallandsåsen. Vi undertecknade berörda sakägare kan därför inte i någon del 
godkänna granskningsförslaget. 

Trafiksäkerheten på Pershögsgatan 

I planbeskrivningen anges att avståndet mellan fastighetsgräns för fastigheterna 
Skagen 11-13 och Banken 2 är 6 meter. På detta tillgängliga utrymme, 6 meter skall 
trottoar anläggas, utrymmet skall även medge att distributionsfordon om 12,5 
meters längd backar mot trafiken i uppförsbacke för att angöra föreslagen lastkaj på 
Banken 1. Hur allt detta skall kunna få plats på ett tillgängligt utrymme om 6 meter 
visas inte i planbeskrivningen med gatusektion eller körspårsanalys. 

Det är väl känt att majoriteten av trafikolyckor med tunga fordon inträffar vid 
backning. För att minimera antalet olyckor bör backning undvikas, 
Trafiksäkerhetsverket, särskilt på platser där barn och äldre kan förväntas befinna 
sig. Fastigheterna Skagen 10-13 har entréer direkt mot gatan utan någon förgård. 

Alldeles oavsett att dessa gatusektioner inte har redovisats anser vi att det är en 
trafikfarlig och en helt oacceptabel lösning som föreslås för godstransporter till 
Banken 1. Här hade den i planbeskedet utlovade Barnkonsekvensanalysen kanske 
kunnat göra nytta. 

Insyn och skuggning 

Föreslagen byggrätt för fastigheten Banken 1 är för stor och hög i förhållande till 
grannfastigheterna. De illustrationer i 3-D som finns visar tydligt att vårt påstående 
om en främmande skala stämmer! 

I centrala Båstad finns ett högt hus Skagen 15, nockhöjd om 38,8 meter enligt 
beskrivningen. Planförslaget medger att hus med högsta tillåtna nockhöjd om 38 
meter får byggas mot Köpmansgatan. Det finns ingen bestämmelse eller avgränsning 
i plankartan som säkerställer den öppning mot den inre gården som illustrationen 
visar. Samtliga illustrationer visar lägre hus än vad som medges i planförslaget! 

Vägledande dom från MÖD angående Insyn och skuggning från planerad bebyggelse 

I dom från MÖD,P 8052-17, plan för fastigheterna Tegelugnslyckan 11och 17 i 
Båstad kommun, slår domstolen fast att insyn och skuggning från tillkommande 
bebyggelse ej kan tillåtas om den är betydande samt att grannarna ej heller har 
kunnat förvänta sig att angränsande fastighet skulle kunna bebyggas på detta sätt. 

Vi anser att likande förhållande gäller för våra fastigheter som i ovanstående dom. 
Det är en liknande höjdskillnad mellan fastigheterna. I gällande detaljplan för 
Banken 1 är marken som gränsar mot oss angiven som mark som inte får bebyggas, 
s.k. prickmark. Planförslaget medger att nybyggnad får ske ca 4 meter från våra 
fastigheter, byggnaden tillåts bli ca 14 meter hög mot våra fastigheter innehållande 
bostäder med balkonger och altaner där man kan stå och titta ner på våra tomter. 
Insyn och skuggning från föreslagen nybyggnad kommer att bli minst lika 
omfattande och besvärande som var fallet i Tegelugnslyckan där MÖD upphävde 
planen och gav grannarna rätt. 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-10-04 
 

  

 

29 (40) 
 

 

Dagvattenhantering 

Hur skall dagvattenhanteringen ordnas för nybyggnaden på Banken 1 har inte 
redovisats eller utretts. Det finns i planbeskrivningen några övergripande 
skrivningar att trädplantering och planteringslådor kan anläggas på den inre gården, 
att taken kan beläggas med sedum samt att avskärande dike kan anordnas mot våra 
fastigheter. Hur allt detta skall fungera och anordnas har inte utretts. Innergården 
ligger rakt ovanför parkeringsgaraget, sedumtak tillåts inte enligt plankartan där det 
står att tak inom planområdet skall vara röda eller gula tegeltak, avståndet mellan 
föreslagen nybyggnad och grannfastigheterna är begränsat, får dike mm plats? 

I dom från MÖD, P 8052-17, upphävdes planen för Tegelugnslyckan bl.a. för att 
dagvattenhanteringen ej hade redovisats, samma gäller i detta planförslag, 
redovisning av dagvatten hantering saknas. (Det räcker således inte att i 
planbeskrivningen hänvisa till kommunens riktlinjer för dagvatten hantering. 
Kommunen ska i planhandlingarna klargöra förutsättningarna att hantera 
dagvattnet jfr. MÖD 2013:14 och 2013:20). 

Behov av ljusinsläpp i bostadsrum 

I dom från Mark- och miljödomstolen,  MÖD 2012:16, upphäver domstolen ett 
bygglov för garage och uterum på grund av att betydande olägenhet har ansetts 
föreligga då en byggnation i enlighet med ansökan väsentligen skulle hindra 
dagsljusinsläpp i grannbostaden. Vid avvägningen mellan de båda enskilda 
intressena har intresset av garage och uterum fått vika för behovet av att bibehålla 
tillräckligt med dagsljusinsläpp. 

I Boverkets byggregler (BFS 2011:6, BBR 18) anges bl.a. att rum ska utformas och 
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt 
med hänsyn till rummets avsedda användning. I ett allmänt råd (som inte är direkt 
bindande) till bestämmelsen finns vissa hållpunkter för fönsterglasarean 
iförhållande till golvarean. Även om bestämmelsen inte är direkt tillämplig 
återspeglar den det förhållandet att ljusinsläpp i en bostad är grundläggande och 
nödvändigt för dess funktion. 

Nybyggnad på Banken 1 i enlighet med granskningsförslaget skulle väsentligen 
hindra ljusinsläpp till närliggande bostadshus men framförallt i trädgårdarna, på 
uteplatser och därmed, innebära en betydande olägenhet för oss berörda grannar, 
dom MÖD P8052-17. 

Utsikt mot åsen 

Kommer planen att förverkligas kommer den utsikt vi idag har mot öster och 
Hallandsåsen helt eller till stor del att försvinna. Detta är en betydande olägenhet för 
oss. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses till största del i det förnyade 
granskningsförslaget. 

Under planprocessen sker en avvägning mellan det allmänna och enskilda intresset. 
Sammantaget anser kommunen att föreslagen byggnation och byggrätt inom 
fastigheten Banken 1 är lämplig med bland annat hänsyn till nedanstående: 

Planområdet är beläget centralt i samhället med gång- och cykelavstånd till service, 
kommunikation och rekreation. Området bedöms som lämpligt för 
centrumverksamhet samt bostäder. Planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet 
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genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen mark. Den föreslagna 
förändringen innebär ökade möjligheter till centrumverksamhet samt boende i 
centrala Båstad, där befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas. 

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser. Busslinje trafikerar Köpmansgatan 
med hållplats som ligger cirka 200 m nordväst om planområdet 1-2 ggr / tim. Med 
buss nås tågstationen och Båstads centrum vilket ger goda möjligheter för de 
nyinflyttade att pendla och uträtta vardagsärenden utan bil, vilket är positivt för både 
människa och miljö. 

Planområdet är beläget nära exempelvis både golfbana, tennis samt 
fotbollsanläggning, vilket ger goda rekreativa förutsättningar. I alla riktningar finns 
möjlighet till promenader, cykelturer och löparrundor. 

Planområdet är påverkat av trafikbuller från Köpmansgatan. Åtgärder för att klara 
Naturvårdsverkets riktlinjer kommer att krävas bland annat genom anpassad 
planlösning av lägenheter samt placering av uteplats.  

Planområdets tillskott av centrumverksamhet och bostäder i centrala Båstad skapar 
fler arbetstillfällen och bedöms vitalisera området genom att bidra till liv och rörelse 
samt skapa en större variation i det lokala bostadsbeståndet. 

Trafiksäkerheten på Pershögsgatan 

Planförlaget omarbetats och uppdaterats med en ny körspårsanalys. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att utföras längs Pershögsgatan, se även 
kapitlet ”Gator och trafik” i planbeskrivningen, sidorna 38-41. 

Planbeskrivningen kompletterades under granskningen med kapitlet 
”Barnkonsekvensanlays”, se sida 48. 

Insyn och skuggning 

Planförslag har omarbetats inför den förnyade granskningen. Se även föregående 
kommentarer. 

Illustrationerna som redovisats under planprocessen har tagits fram av 
fastighetsägaren till Banken 1 som i ett tidigt stadie valt att ta fram ritningar. Dessa 
illustrationer visar hur intressenten avser bebygga fastigheten.  Med anledning av 
fastighetens centrala läge och bedömer kommunen dock att fastigheten tål en högre 
exploatering mot Köpmansgatan (än vad fastighetsägaren avser realisera). Det är 
fastighetsägaren som själv bestämmer hur byggnationen kommer att uppföras inom 
ramen av tillåten byggrätt enligt plankarta (som är juridiskt bindande). 
Illustrationskarta, fotomontage och andra illustrativa bilder är bara illustrationer för 
att visa förslag hur ny byggnation kan komma att se ut och ej juridiskt bindande så 
som plankartan inkl planbestämmelser är. 

Vägledande dom från MÖD angående insyn och skuggning från planerad bebyggelse 

Planförslaget har omarbetats. Se föregående kommentarer. 

Dagvattenhantering 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp) har under planprocessen bedömt att 
dagvattenutredning/förprojektering ej behöver göras utan dagvattenfrågan kommer 
att kunna hanteras i ett bygglovskede. (Efter den förnyade granskningen har dock ett 
PM angående dagvattenhantering tagis fram – se kommentar i detta 
Granskningsutlåtande under inkomna synpunkter efter förnyad granskning, sida 37) 
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Behov av ljusinsläpp i bostadsrum 

Se föregående kommentarer. 

Utsikt mot åsen 

Se föregående kommentarer. 

I övrigt – se föregående kommentarer. 

 

Synpunkter på granskningshandlingen, daterad 2018-10-10, 
har inkommit från följande som inte är besvärsberättigade 

Föreningen Gamla Båstad har lämnat in två yttranden, i det första framför de: 
Föreslagen byggnation på fastigheten Banken 1 är i 2 ½ plan, vilket avviker mot den 
gamla bebyggelsen längs Köpmansgatan. Efter branden 1870 rättades gatan och 
husen återuppbyggdes under de följande 10 åren. Gatumiljön är en genuin tidsbild 
av 1800-talets slut, vilken har ett kulturhistoriskt värde längs gatan. 

Att huset väster om också är byggt i 2 ½ våning får ej vara anledning att uppföra 
ännu en sådan byggnad. Dåtidens arkitekter och stadsplanerare hade i alla fall 
förstått att dra in byggnaden från gatan för att få ett bättre perspektiv i gaturummet. 

Fasadernas utföranden är mycket viktiga i denna känsla miljö. Det är bra att man 
förordar stenmaterial. På illustrationsbilden har man dock blandat fasadmaterialen 
på ett felaktigt sätt, så att byggnaden tycks bestå av ett plan och ovanpå detta 
placerat en annan byggnad. Det är viktigt att hela byggnaden får ett enheligt 
utseende och som är i samklang med de gamla 1800-tals husen. 

I det andra yttrandet framför de: Byggnaden kommer att upplevas som en mycket 
stor volym. Enligt vårt förmenande alltför stor i förhållande till omgivande 
bebyggelse och gaturummets bredd. Vi förordar därför en indragning likt gamla SE-
banken och Stig Bertils om byggnadshöjden skall vara högre än övriga hus längs 
gatan. 

Enligt illustrationsskissen bryts gatufasaden med en entré till en innergård.  Vi kan 
inte se att det återfinns i planbeskrivningen, som ju är den juridiska handlingen. Om 
planen godkänns kan det byggas en byggnad längs Köpmansgatan som är i princip 
lika hög som Stig Bertils-huset och i hela fastighetens längd längs med 
Köpmansgatan. En volym som skulle bli mer än dubbelt så stor som Stig Bertils. 
Detta är absolut inte önskvärt i den här bevarandevärda miljön. 

Det anges att gatulinjen inte bryts men då jämförs med enplansbyggnader ända från 
Hotell Båstad till Stig Bertils och därefter fram till torget. 

Här passar ett Ludvig Nobelcitat när han angav förutsättningarna inför byggandet av 
Skånegården: 

”Den skulle fast hellre ligga kärt intill marken, behövligen underordnat i höjd den 
närliggande åldriga kyrkan.” 

I översiktsplanen anges området för upplevelsehandel och som bevarandevärd bl.a. 
på grund av sin enhetlighet alltifrån branden 1870 något som planförslaget bryter 
abrupt emot. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. 
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Befintlig bebyggelse från korsningen Ängelholmsvägen/Köpmansgatan till korsningen 
Kyrkogatan/Köpmansgatan varieras med byggnader uppförda i allt ifrån 1 våning till 
2 och 2,5 våningar. Merparten av byggnaderna längs Köpmansgatan är placerade i 
förgårdsmark, dvs direkt mot trottoar, och en del är indragna en bit. Att Banken 1 får 
placeras i förgårdsmark ses därför inte som ett främmande inslag i befintlig struktur. 
Bredd på gaturummet, dvs gata och trottoar, varierar längs hela Köpmansgatan. 

Se följande bilder samt karta över byggnaders placering längs Köpmansgatan: 

 

Befintliga byggnaders placering längs Köpmansgatan 

 

 

 

”Stig  Bertils” 

 kv Skagen 15 

Hotell Båstad, 

kv Laxen 6 
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 Vy från Hotell Båstad och västerut mot planområdet 

 

 

Vy från fastigheten Banken 1 och österut 

Sammantaget bedöms den planerade byggnationen inom Banken 1 mot 
Köpmansgatan knyta an till omgivande bebyggelse i både skala, volym och placering 
och vara acceptabla med anledning av fastighetens centrala läge. Byggnadens större 
volym accepteras för att kunna hysa nutidens krav på parkering, lagerhantering och 

Hotell Båstad, 

kv Laxen 6 

Köpmansgatan 

”Stig  Bertils” 

 kv Skagen 15 

Fd ICA,  

kv. Banken 1 

Köpmansgatan 
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butiksytor. Planförslaget överensstämmer med intentionen i översiktsplan samt 
Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala Båstad. 

Fasadmaterial etc kommer att hanteras i bygglovskedet. Planområdet (förutom 
byggnad i innergården) omfattas av planbestämmelsen f1 – Fasader ska utformas av 
sten, puts eller liknande material. Tak ska vara av taktegel i röd eller gul kulör. 

Planbeskrivning samt illustrationskarta är ej juridiskt bindande såsom plankarta är. 

I övrigt – se föregående kommentarer. 
 

Synpunkter   på   förnyad   granskningshandling,   daterad   
2019-04-10, har inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Trafikverket, meddelar att de har tagit del av granskningshandlingarna för 
rubricerat ärende. 

Vidare framför de att de förutsätter att, i egenskap av väghållare för Köpmansgatan, 
kommer höras i bygglovsskedet för att lämna synpunkter och att framkomligheten 
för all trafik som färdas på Köpmansgatan är god även under genomförandet. 

Om arbete sker inom Trafikverkets vägområde ska en ansökan om tillstånd ske. En 
trafikanordningsplan kan krävas om trafiken påverkas. Sådan kan exploatör ansöka 
om på Trafikverkets hemsida. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. 
 
PostNord, framför att de har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan. 

Avslutningsvis uppmanar PostNord att de ska kontaktas i god tid på 
utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och är möjliga tillgodoses inom detaljplanen. 
Postlådors exakta placering hanteras vid detaljprojektering. 
 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), framför följande: 

 NSR ser positivt på att miljörummet är markerat och vill trycka på vikten av 
att det är tillräckligt stort för de behov som föreligger sam möjligheten till full 
sortering. 
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 Se Bilaga 2 (som finns att tillgå hos samhällsbyggnad, diarienr B2017-543) 
som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i 
gällande renhållningsordning för Båstads kommun. 

Kommentar: Synpunkter är tillgodosedda i granskningshandlingen. Se kommunens 
tidigare kommentar till skrivelse som inkom under granskningen hösten 2018. 

Synpunkter   på   förnyad   granskningshandling,   daterad   
2019-04-10, har inkommit från följande sakägare och andra 
besvärsberättigade 

Fastighetsägare till Skagen 11, 12 & 13 framför att deras synpunkter på nya 
planförslaget är helt baserade på de möjligheter att bebygga fastigheten Banken 1, 
som plankartan med bestämmelser ger. Plankarta med planbestämmelser stämmer 
ej överens med nya illustrationer och beskrivningar hur det är tänkt att byggas! 
Plankartan ger helt andra möjligheter. 

Gårdsbyggnad – bostad. 

Enligt placeringsbestämmelse (p) - skall ny byggnad placeras i gräns mot gata. 
Tillgängligt gatuutrymme är enligt planbeskrivningen (sid 40) smalt, 6 meter. Ny 
trottoar skall enligt planbeskrivningen anläggas mot kv Skagen för att öka 
trafiksäkerheten. Mått på trottoar anges ej och regleras ej heller i planen. 

Byggrätt för gårdsbyggnad definieras med högsta tillåtna byggnadsarea, 80 kvm, 
högsta tillåtna nockhöjd, + 30,0 m, sadeltak samt takvinkel på sadeltak mellan 38 - 
47 grader. Vår bedömning är att ny gårdsbyggnad tillåts att bli för stor och hög i 
förhållande till befintliga en- vånings grannbyggnader. Placering i gatulinje 
omöjliggör att entré till nya ”gårdshuset” kan anordnas mot gata i likhet med 
Båstads traditionella byggnadsutformning. Visserligen redovisar illustrationen av 
gårdsbyggnaden att entré skall anordnas mot gatan. Planen ger ingen byggrätt för 
att vilplan för trappa etc anordnas på allmän platsmark. 

Underjordiskt garage 

Plankartan medger att underjordiskt garage kan anordnas under nästan hela 
fastigheten. Underjordiskt garage kan anordnas under den mark som är avsedd för 
Miljöhus eller komplementbyggnad om högst 30 kvm byggnadsarea. Vid samtal med 
kommunens representant bedyras att exploatören ej har för avsikt att bygga 
underjordiskt garage på denna mark. Plankartan medger dock detta. 

Olägenhet för oss sakägare är  

- dels att trafiksäkerhetsfrågan ej är helt fullt ut är klarlagd. Behövs det ramper? 

- dels frågan om lokalt omhändertagande och fördröjande av dagvatten på egen 
fastighet troligen omöjliggörs. 

Dagvatten 

Mark och miljööverdomstolen, MÖD, har i dom, P 8052-17, klarlagt att 
omhändertagande av dagvatten ej kan hänskjutas till kommunens riktlinjer. 
Kommunen ska i planhandlingarna klargöra förutsättningarna för att hantera 
dagvattnet, jfr även MÖD 2013:14 och 2013:20. 

Olägenheten för sakägare är att vi i dagsläget ej vet hur vi kommer att påverkas av 
denna nybyggnation. Kommer Pershögsgatan under en längre tid vara uppgrävd för 
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att nya ledningar skall anläggas eller kommer vi att utsättas för översvämningar på 
grund av allt regnvatten? 

Generell utformning av byggrätten 

Vi anser att planbestämmelserna är alltför generellt tillåtande. Det hade varit bra om 
byggrätten både mot Pershögsgatan och Köpmansgatan hade varit uppdelad i flera 
huskroppar med varierad tillåten högsta nockhöjd och takvinkel för att på så sätt 
dela upp denna stora huskropp i flera mindre mer ”Båstadskaraktäristiska” 
huskroppar. Den tillåtna högsta nockhöjden + 37 meter är alltför hög för orten. 
Denna höjd kommer att för oss ta bort all utsikt över åsen. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses till största del. 

Illustrationskarta 

Illustrationerna (enligt exempelvis fasadritningar och handritat perspektiv) som 
redovisats under planprocessen har tagits fram av fastighetsägaren till Banken 1 som i 
ett tidigt stadie valt att ta fram ritningar. Dessa illustrationer visar hur intressenten 
avser bebygga fastigheten.  Med anledning av fastighetens centrala läge och bedömer 
kommunen dock att fastigheten tål en högre exploatering mot Köpmansgatan (än vad 
fastighetsägaren avser realisera). Det är fastighetsägaren som själv bestämmer hur 
byggnationen kommer att uppföras inom ramen av tillåten byggrätt enligt plankarta 
(som är juridiskt bindande). Illustrationskarta, fotomontage och andra illustrativa 
bilder är bara illustrationer för att visa förslag hur ny byggnation kan komma att se ut 
och ej juridiskt bindande så som plankartan inkl planbestämmelser är. 

Gårdsbyggnad - bostad 

Planerad trottoar längs Pershögsgatan kommer att anläggas inom befintlig gatumark 
(allmän platsmark) utanför nu aktuellt planområde. Avtal har tecknats mellan 
Båstads kommun och intressent för att säkerställa att trottoar (i enlighet med av 
kommunen godkänd principskiss) anläggs vid en utbyggnad av centrumverksamhet 
och bostäder etc inom kv. Banken 1. 

En högsta möjlig nockhöjd om +30,0 meter över havet (möh) för planerat gårdshus 
inom kv. Banken 1 bedöms rimlig med hänsyn till omgivande befintlig bebyggelse och 
byggrätt. Befintlig byggnad inom Skagen har en nockhöjd om +30,4 möh och inom 
Banken 2 +26,8 möh. Värt att notera är att gällande detaljplan (1419) för kv. Skagen 
och Banken möjliggör en högre byggnation än vad som i dagsläget är uppfört. 

Entré till planerat gårdshus är möjligt att anordna på flera olika sätt. T ex kan entré 
anordnas från gavel. Det är även möjligt att bygga en farstu, med entré ”vid sidan”, 
som är placerad i gräns mot gata alternativt är det även möjligt att bygga en indragen 
trappa likt entréerna inom Skagen 10-13. Lämplig utformning av entré kommer att 
studeras mer i detalj under bygglovskedet. 

Underjordiskt garage 

Planförslaget möjliggör underjordiskt parkeringsgarage inom kvartersmark angivet 
som C1B1P1, (dvs ej inom kvartersmark angivet som B). Vid byggnation av såväl 
gårdshus, centrumverksamhet, bostäder och underjordiskt parkeringsgarage ska 
frågor som dagvattenhantering, parkeringsbehov kopplat till antal lägenheter och 
lokaler för centrum, trafiksäkerhet, tillgänglighet etc beaktas. Exakt utformning 
kommer att studeras mer i detalj under bygglovsskedet. 
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Dagvatten 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB) har under planprocessen bedömt att 
dagvattenutredning/förprojektering ej behövts göras utan dagvattenfrågan kommer 
att kunna hanteras i ett bygglovskede. Efter den förnyade granskningen och innan 
antagande av  detaljplan har dock exploatör valt att göra en så kallad förprojektering, 
”PM Dagvatten, kv. Banken 1, Gamlegården i Båstad”, Sweco 2019-10-02, för att på så 
sätt klargöra att dagvatten kan tas om hand inom kv. Banken 1 och därmed ej orsaka 
olägenhet för intilliggande fastigheter. Dagvattenberäkningar har gjorts för 2-
årsregn, 10-årsregn och 30-årsregn med klimatfaktor 1,25. I PM’et redovisas 3 olika 
alternativa utföranden av dagvattenhantering i form av underjordiskt magasin och 
öppen dagvattenhantering, öppen dagvattenhantering (dvs raingarden) eller bara 
underjordiskt magasin. Sammanfattningsvis konstaterar Sweco att beräknade 
dagvattenvolymer kommer att kunna hanteras. NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & 
Avlopp AB har granskat och godkänt framtaget PM). I skrivande stund har exploatör ej 
bestäm vilket utförande det blir. 

Generell utformning av byggrätt 

Enligt Plan- och bygglagen (4 kap) ska bara de planbestämmelser som bedöms 
nödvändiga för att uppnå planens syfte styras med planbestämmelse på plankarta. I 
denna detaljplan har en avvägning gjorts och resulterat i de utformningsbestämmelser 
som anges på plankarta.  

En högsta nockhöjd om +37,0 meter över havet mot Köpmansgatan och del av 
Pershögsgtan bedöms lämplig med anledning av fastighetens centrala läge samt 
intilliggande (ännu högre) byggnad inom kv Skagen 15. Planförslaget hindrar ej att 
byggnad(-er) inom byggrätt delas upp och varieras med olika takvinklar och 
nockhöjder.  

Ett samhälle utvecklas och förändras med tiden. Båstads tätort har genomgått stora 
förändringar de senaste 150 åren och kommer även i framtiden att fortsätta att 
utvecklas. I det ingår att även utsikten kan komma att förändras. Att samhället 
förtätas är viktigt ur en hållbarhetsaspekt där täthet bland annat leder till ett minskat 
bilbehov. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
den förnyade granskningen 

För att i möjligaste mån tillgodose inkomna synpunkter har sammanfattningsvis 
följande justeringar och kompletteringar av planförslaget gjorts inför 
antagandeskedet: 

Planbeskrivning 

 Förtydligande under rubriken Dagvatten har infogats ”Efter den förnyade 
granskningen och innan antagande av detaljplanen har en så kallad 
förprojektering, ”PM Dagvatten, kv. Banken 1, Gamlegården i Båstad”, Sweco 
2019-10-02, tagits fram för att på så sätt klargöra att dagvatten kan tas om 
hand inom kv. Banken 1 och därmed ej orsaka olägenhet för intilliggande 
fastigheter. Dagvattenberäkningar har gjorts för 2-årsregn, 10-årsregn och 
30-årsregn med klimatfaktor 1,25. I PM’et redovisas 3 olika alternativa 
utföranden av dagvattenhantering i form av underjordiskt magasin och 
öppen dagvattenhantering, öppen dagvattenhantering (dvs raingarden) eller 
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bara underjordiskt magasin. Sammanfattningsvis konstaterar Sweco att 
beräknade dagvattenvolymer kommer att kunna hanteras. I skrivande stund 
har exploatör ej bestäm vilket utförande det blir. 

 Planbestämmelse angående att ”takkupor/frontespis mot Pershögsgatan får 
totalt uppgå till 1/3 av takets längd” har justerats till ½ takets längd. (I 
enlighet med illustrationer i det förnyade granskningsförslaget.) 

 Förtydligande om att lastkaj får anordnas inom ”korsprickad-mark” och att 
miljöhus/komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad 

Plankarta 

 Planbestämmelse om att takkupor/frontespis mot Pershögsgatan får totalt 
uppgå till 1/3 av takets längd har justerats till ½ takets längd. 

 Planbestämmelse angående miljöhus/komplementbyggnad (korsprickad 
mark) förtydligas. ”Marken får endast förses med lastkaj samt med 
miljöhus/komplementbyggnad om max 30 m2 byggnadsarea, utöver 
underjordiskt parkeringsgarage, och får sammanbyggas med huvudbyggnad. 

Utöver ovanstående har en omdöpning av planhandlingar skett från 
”Granskningshandling (förnyad)” till ”Antagandehandling”. 

 

Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 

 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
 E.ON Energidistribution AB 
 TeliaSonera Skanova Access 
 Fastighetsägare till Banken 2 
 Fastighetsägare till Banken 10 
 Fastighetsägare till Banken 11 
 Fastighetsägare till Skagen 10 
 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 
 Delägare till fastigheten Svalan 11 
 Delägare till fastigheten Svalan 11 som yttrade sig över planförslaget 

under samrådet sommaren 2018 
samt  

 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
 Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
 Weum 
 Föreningen Gamla Båstad 
 Handikapprådet 
 Fastighetsägare till Banken 3 
 Fastighetsägare till Banken 10 
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 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 som yttrade sig över planförslaget under 

granskningen hösten 2018 
samt 

 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
 PostNord 
 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 som yttrade sig över planförslaget under 

den förnyade granskningen maj 2019 
 

Underrättelse efter antagandet sänds till 

 Länsstyrelsen i Skåne län 
 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
 E.ON Energidistribution AB 
 TeliaSonera Skanova Access 
 Fastighetsägare till Banken 2 
 Fastighetsägare till Banken 10 
 Fastighetsägare till Banken 11 
 Fastighetsägare till Skagen 10 
 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 
 Delägare till fastigheten Svalan 11 
 Delägare till fastigheten Svalan 11 som yttrat sig över planförslaget under 

samrådet sommaren 2018 
samt 

 Länsstyrelsen i Skåne län 
 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
 Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
 Weum 
 Föreningen Gamla Båstad 
 Handikapprådet 
 Fastighetsägare till Banken 3 
 Fastighetsägare till Banken 10 
 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 som yttrade sig över planförslaget under 

granskningen hösten 2018 
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samt 

 Lantmäteriet 
 Trafikverket 
 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) 
 NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
 PostNord 
 Fastighetsägare till Skagen 11 
 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 som yttrade sig över planförslaget under 

den förnyade granskningen maj 2019 
 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 

När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till 
följande: 
 

 Fastighetsägare till Skagen 12 
 Fastighetsägare till Skagen 13 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget avseende Banken 1 antas i enlighet med de revideringar som 
föreslås i detta granskningsutlåtande, daterat 2019-10-04. 

 

 

Båstad 2019-10-04 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 


