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DELMOMRÅDE NORR
Området innehåller Båstad och dess närmaste
influensområde. Båstad är kommunens huvudort och
administrativa och kommersiella centrum. Tätorten
har utvecklats utifrån sin hamn på en smal landhylla
nedanför Hallandsåsens branta norrsida. Åsens
norrsida avgränsar bebyggelseutvecklingen med en
öppning söderut i Sinarpsdalen och dess sidor.
Österut brer bebyggelsen ut sig på slättmarken i en
triangel mellan havet och åsen med Östra Karup en
bit upp på åssluttningen. Västerut smalnar landhyllan
där åsen når havet vid Norrviken. Kattvik ligger där
kustvägen tar slut. Andra byar och spridda gårdar
ligger uppe på åsen.

Nuläge, förutsättningar och
problem

Planeringsproblematiken i denna del av kommunen
består i att möta den utvecklingspotential och det
utvecklingstryck som finns i Båstad med omgivningar
och samtidigt bevara den natur- och kulturmiljö som
skapar mycket av attraktiviteten och i viss mån fysiskt
begränsar utvecklingen.

Befolkning, boende, sysselsättning
Medan befolkningsutvecklingen i kommunen som
helhet har stått stilla fram till 2007 har den hela tiden
ökat i Båstad. 2007 var befolkningen 4858 personer,
en ökning över en tioårsperiod med 373 personer,
eller 8%. En tredjedel av ökningen har skett i
Hemmeslöv, som gradvis har ändrat sin karaktär av
fritidsboende mot permanentbosättning.  Östra
Karup har haft ungefär samma befolkning över
tioårsperioden, 522 personer 2007, 9 personer
mindre än 1997. Kattvik har en stabil men liten
bofast befolkning på runt 90 personer, samma storlek
som Eskilstorps by (Hemmeslöv gård) i öster. I andra
byar och på landsbygden i området utanför dessa
orter bor mellan 800-900 personer16 .
Sommarbefolkningen i Båstad inklusive Hemmeslöv
och Kattvik samt delar av landsbygden i väster är

minst dubbelt så stor som den bofasta befolkningen.
Båstad är jämte Torekov den av kommunens orter
som tydligast präglats av utvecklingen av
sommarboendet och turismen på Bjärehalvön.
Efterfrågan på bostäder är stor i lägen nära Båstads
hamn och närmast kusten och sträcker sig också
västerut längs havet och över åskantens utsiktslägen
till Kattvik. Huspriser är mycket höga i de mest
exklusiva lägena men rör man sig från kusten och
utsiktslägena blir priser normala för Skånes västkust.
I Östra Karup är problemet liksom i andra
inlandsorter snarast att nyexploatering inte har skett
därför att priser på befintliga hus är lägre än
kostnader och priser för nya.

Båstad är administrativt och kommersiellt centrum
och har god sysselsättning. Turistrelaterade näringar
och handel utvecklas i kraft av sommarhalvåret med
tennisen som främsta attraktion. Industri- och annan
företagsverksamhet söker lägen mot motorvägen E6.

Kommunikationer
Järnvägen ligger vid sidan av och ovanför Båstad
med befintlig station på en hylla ovanför bebyggelse
en bit utanför centrum. Det nya stationsläget vid
Petersberg ligger ännu längre bort från Båstads
centrum och ger nya förutsättningar för
bebyggelseutveckling i området mellan Båstads

16 Statistikområdena motsvarar inte planens områdesindelning. Siffran är en uppskattning.
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centrum och motorvägen. Båstad trafikeras sedan
2007 nästan varje timme med Öresundstågen.

Vägnätet har en huvudförbindelse, väg 115, i öst-
västlig sträckning genom Båstad från motorväg E6
och Östra Karup till Torekov och en huvud-
förbindelse söderut och över åsen från denna väg.
Till dessa ansluter mindre vägar av varierande
betydelse och standard. Inåt land måste alla vägar
ta sig upp på åsen i serpentinslingor. Karstorpsvägen
via Västra Karup är en alternativ förbindelse med
Torekov efter att ha klättrat upp. En kustväg västerut
tar slut där den möter åsen vid Kattvik. Norrut finns
en förbindelse mot Laholm genom Hemmeslövs-
området.

Väg 115 som sceniskt tar sig upp på åsen som
”italienska vägen” väster om Båstad är på samma
gång genomfartsled i Båstads centrala delaroch
tätortens centrala affärsgata. Gatan utgör
kommunens, tidvis, stora och svårlösta trafikproblem.

Båstad har goda bussförbindelser regionalt med
Ängelholm och därmed också med Grevie och
Förslöv inom kommunen. Busslinjerna i övrigt har
god geografisk täckning, särskilt de vägar och tider
då Skånetrafikens bussar också fungerar som
skolskjutsar men de har låg turtäthet.

Längs väg 115 finns en bekväm trafikseparerad
cykelled mellan Båstad och Östra Karup. En
cykelled norrut genom Hemmeslöv mot Laholm har
också bra kvalitet. Rekreationsstråket västerut längs
kusten tar slut som separat och bekväm cykelbana
vid Norrviken. Över åsen söderut använder
cykelleder befintliga småvägar.

Natur- och kulturmiljö
Hallandsåsens branta norrsluttning kluven av
Sinarpsdalen och omedelbart ovanför havet och
Laholmsbuktens böj skapar mycket av tätorten
Båstads karaktär. Sluttningssidorna och
Sinarpsdalen tillhör kommunens allra viktigaste
naturpartier tillsammans med kuststräckan.

Sluttningssidorna närmast Båstad och i öster är
skogsbevuxna och dominerar utblickar inifrån
bebyggelsen vid kusten. Åsens östra del är delvis
glest bebyggd jordbruksbygd och mycket naturmark

med skog och mossar. Den är en viktig del av ett
större ostört natur- och strövområde som, delat av
E6, sträcker sig in i närliggande kommuner. I väster
mot Kattvik är vegetationen i sluttningen begränsad,
vilket möjliggör vidsträckt utsikt över havet i flera
dalpartier. En terrängplatå har blivit Norrvikens
trädgårdar. Uppe på åsen är det vackra landskapet
delvis utnyttjat till golfbanor sedan 1900-talets
början. Någon kilometer öster om en linje Västra
Karup-Kattvik och med utsträckning västerut finns
ett ännu ganska orört landsbygdsområde där
vegetationspartier och brukad mark växlar.

Sinarpsdalen med anslutande bäckar är rik på
naturupplevelser men något svåråtkomlig på grund
av järnvägen och inhägnader runt betesmarker.

Landskapet är rikt på kulturhistoriska värden med
spår av brukande sedan lång tid tillbaka. Hela
området är rikt på fornlämningar med några
märkbara koncentrationer uppe på åsen mot
åskanten och nedanför åsen i öster. Kulturhistorisk
bebyggelse och bebyggelsemönster finns i själva
Båstad och i enstaka gårdar på landsbygden. I
Boarp har äldre bebyggelse samlats och återskapats
i hembygdsparken.

I de vackra landskapspartierna finns ett stort tryck
på att bygga nya fritt liggande bostäder för såväl
fritids- som permanentändamål. Många torp och
gårdar har blivit annat boende. Utöver historiska byar
finns också på några platser bebyggelse-
koncentrationer som uppkommit antingen genom
planering på 1960- och 70-talen eller genom gradvis
tillväxt med hus efter hus. Exempel på det första är
Axelstorp, Häljarp och Täppesås. Kattvik är
exempel på bägge processerna.

Föreslagen utveckling

Strategier
Planen koncentrerar bebyggelseutvecklingen runt
den kommande järnvägsstationen i Petersberg i ett
omland på cykelavstånd. Gångavstånd och bekvämt
cykelavstånd i en radie på 2 km (1,5 km fågelvägen)
innefattar Hemmeslöv t.o.m. Rivieraområdet
västerut och når Östra Karup österut. Möjligt
cykelavstånd på 5 km (4 km fågelvägen) innefattar
centrala Båstad t.o.m. hamnen åt väster och stora
delar av Skummeslöv och Skottorp i Laholms
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kommun österut. Flera motiv stödjer denna strategi:

Med Öresundståg och möjligen Pågatåg får Båstad
en framtida trafiktäthet på en snabb järnväg som
gör det enkelt att pendla in och ut också utan bil.
Bostäder i närheten av stationen kan locka till ökad
bosättning här av de som inte använder bil. Stationens
roll som omstigningsstation för tågpendling också
för bilåkande växer med Inre kustvägen.

Verksamheter söker sig redan till detta området
därför att det också ligger nära motorvägen och är
lätt tillgängligt för transporter och besökare.

Planens utbyggnadsområden stödjer vidare de
busstråk som kan utvecklas mot stationen. Stråket
från Förslöv-Grevie söderifrån stödjer och stöds av
mer bebyggelse i denna del av Båstad. Stråket från
Torekov i väster via stationen till Östra Karup
motiverar förtätningar längs vägen i Båstad, och mer
bebyggelse i slutpunkterna och längs vägen i Hov,
Västra Karup och Boarp. Valet av detta busstråk i
stället för det teoretiskt möjliga ut ur Båstad via

Karstorpsvägen innebär ett val av utbyggnadsstrategi
till orterna som nämnts. En tänkbar pendlarbuss
inom Båstad mot stationen kan få en något
annorlunda logik i sambandet bebyggelse och
busstrafik t.ex. med en västra utgångspunkt vid
Norrviken/Boarp eller Kattvik.

Ur servicesynpunkt innebär utbyggnaden vid
Hemmeslöv behov av en ny skola/förskola samt viss
dagligvaru handel. Skolan i Östra Karup förlorar
då en del av sitt elevunderlag och behöver i gengäld
stödjas med ett bostadstillskott inom gångavstånd.
Dagligvaruhandel i Östra Karup stöds också av detta
medan förekomsten av ett livskraftigt handels-
centrum i Boarp omvänt motiverar fler bostäder i
närheten som kan dra nytta av det.

Naturen sätter gränser för var det är lämpligt att
utveckla bebyggelsen. Landskapet är avgörande för
hela områdets karaktär och för möjligheter till
rekreation. Viktiga naturpartier och landskaps-
upplevelser är de branta norrsluttningarna inklusive
anblicken av sluttningen vid infarten mot Båstad och

Strategikarta delområde norr.
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de öppna dalgångarna mot Laholmsbukten väster
om Båstad. Det vore också olämpligt ur tillgänglig-
hetssynpunkt att bebygga branta sluttningar och
höjdpartier. Tillgänglig plan mark finns i områdets
östra del och vid Norrviken.

Bostadsbebyggelse skall i första hand lokaliseras
enligt de strategiska utgångspunkterna ovan, men
planen föreslår också utbyggnadslägen på flera
platser i kommunen för att möta olika sorters
bostadsefterfrågan. Den gör ingen åtskillnad mellan
områden för fritids- och permanentbebyggelse. Ett
ökat permanentboende antas gynnas av att utbudet
av bostäder för olika grupper generellt är stort och
varierat.

Efterfrågan på friare och kustnära naturlägen möts
genom att ange möjliga bostadslägen framför allt i
och kring Norrviken- Kattviksområdet där det redan
har utvecklats en viss koncentration av bebyggelse
och där infrastruktur finns. Också andra byar och
bebyggelsegrupper än de som speciellt anges i
planen kan tåla enstaka komplement.

Bebyggelse

Bostäder, service och verksamheter
Det stora bostadstillskottet planeras längs
Hemmeslövsområdet på ömse sidor av stationen,
totalt c:a 800 bostäder. Här skall också delar av
befintlig bebyggelsestruktur förtätas. En förutsättning
för att nya bostadsområden vid stationen skall bli
populära, utöver att de i sig blir bra, är att de
kontinuerligt hänger ihop med Båstad så att inte
stationsområdet upplevs som en egen isolerad

kontorsverksamhet placeras mellan järnvägen och
Inre kustvägen. I kilen mellan Stensån och järnvägen
avgränsas områden med mer lager och industri
visuellt av vegetationen längs Stensån. Området har
nära kontakt med station och planerad bostads-
bebyggelse och kan trafikförsörjas från väg 105 och
Inre kustvägen. Planeringen måste ta hänsyn till
Stensån, till en viktig vattentäkt och en regional
gasledning öster om Östra Karup. Uppe på
Hallandsåsen har en andra motorvägsavfart fått
motivera ett område för verksamheter som
prioriterar god regional tillgänglighet och synlighet
snarare än närhet till boende och annan kommunal
service.

I centrala Båstad förtätas bebyggelsen. Större nya
områden planeras i omedelbar anslutning till befintliga
i ortens södra och sydvästra delar. Tillsammans med
mindre förtätningar i centrala delar av orten kan de
ge 350 bostäder. Båstads tillväxt västerut är
begränsad av viljan att hålla fritt vid kusten och
bevara utblicken från ”Italienska vägen”.

Handel och centrumaktiviteter föreslås i första hand
utvecklas längs Båstads Köpmansgata. Stations-
området skall inte bli ett nytt centrum men kunna
innehålla bostadsnära dagligvaruhandel och annan
service knuten till resandet. Båstads centrum har
samtidigt svårt att rymma större ytkrävande
handelsetableringar. Planen föreslår i enlighet med
den separata handelsutredning som gjorts (se kapitel
Handel) en strategi för handelslokaliseringar där
centrumlägen prövas först och i andra hand
etableringar något längre österut. Det motorvägsnära
läget bör i första hand utnyttjas för verksamheter
som ur transport och annonseringssynpunkt behöver
bra annonslägen.

Väster om Båstad ligger Boarp i bra läge för
bebyggelsetillskott med hänsyn till existerande och
möjlig ny  bussförbindelse(pendelbuss mot
stationen). Det handelscentrum som utvecklats här
motiverar också nya bostäder inom gångavstånd.
Området får c:a 45 nya bostäder. Med busslinje som
förutsättning kan detta område vara ett ännu större
framtida utvecklingsalternativ och planen markerar
även ett område väster om Boarp.

Norrviken-Kattviksområdet får förtätningar och
mindre grupp-bebyggelse i områden avvägda mot
landskapet, totalt ca 100 bostäder. Ett motiv till mer

stadsdel. En ny skola/förskola skall få en placering
nära stationen så att föräldrar enkelt kan pendla med
tåg. Ett större område på ömse sidor om Inre
kustvägen föreslås bli ett sport-, och aktivitets-
område med en fortsättning i ”Klarningen” en
föreslagen nyskapad slättsjö längs Stensån.
Eskilstorps by i nära gångavstånd från stationen och
Östra Karup får också betydande bostadstillskott,
50 respektive ca 200 bostäder.

I detta område och vid Östra Karup planeras också
för kommunens större nya verksamhetsområden.
Här finns plan mark, närhet till E6 och goda
förutsättningar att ansluta verksamhetsområde till
vägar. Områden med mindre ytkrav t.ex. för
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hus här utöver att möta efterfrågan är att ge ett
ekonomiskt underlag för en utbyggnad av
avloppsnätet hit. Dessutom markerar planen möjliga
lägen för korttidsboende (se vidare FÖP
Norrviken-Kattvik)

Bostäder i hela detta område bör vara en blandning
av friliggande hus och grupphus med inslag av
flerfamiljshus. Generellt sett skall man sträva efter
att utjämna skillnader mellan olika orter och delar
av orter så att alla innehåller såväl glesare som tätare
bebyggelse och olika upplåtelseformer. En viss
koncentration av tätare bebyggelse skall finnas i
tätortscentra, vid station och nära strategiska
busshållplatser.

Avvägning mot jordbruks-, natur- och
kulturmiljöintressen
All nybebyggelse tar i princip jordbruksmark i
anspråk. Vikten av angivna bebyggelsetillskott
bedöms vara större än värdet av fortsatt brukning.
På några ställen hamnar önskade utbyggnader i
konflikt med djurhållning (se respektive ort).
Konflikterna bedöms kunna lösas genom
avväganden och överenskommelser i vidare detalj-
planering.

Konflikterna mellan föreslagen utbyggnad och natur-
och kulturmiljövärden är små. Stensån är föreslagen
som Natura 2000 område men kommunen har
tidigare påpekat att miljön runt ån måste få påverkas
av utbyggnadsplaner. Föreslagna industriområden
liksom tillkommande bostadsbebyggelse längs
Stensån i Hemmeslöv och i Eskilstorps by är viktiga
komponenter i kommunens utveckling. Om marken
inte kan exploateras här, ökar behovet av att
exploatera den i andra mer naturkänsliga lägen.
Föreslagna områden vid Norrviken-Kattvik ligger
nära känsliga naturpartier och omfattas liksom Boarp
av landskapsbildsskydd och delvis av riksintresse
naturvård. Här gör bedömningen att förslagen är
förenliga med dessa intressen i den fördjupade
översiktsplanen. I Östra Karup gränsar föreslagen
bebyggelse till naturreservat. Här och på några andra
platser berörs också föreslagna bebyggelseområden
av kända fornminnen. Vidare detaljplanläggning skall
avgränsa bebyggelsen närmre med hänsyn till dessa.

Trafik

Allmänna kommunikationer.
Järnvägens förändringar är en utgångspunkt.
Färdigutbyggd innebär trafiken i planens antagande
att Båstads nya station kommer att trafikeras av
Öresundståg med en förbindelse varje halvtimme.

Underlaget för busstrafik är begränsat i en kommun
av Båstads storlek. Den nya stationens placering på
ett avstånd från centrum och Båstads utsträckta form
innebär behov av en pendlarbuss till den nya
stationen. Omvänt så ger då tätortens befolknings-
underlag och koncentration av sysselsättning i
centrums kommunadministration grund-

17 Ett val måste göras mellan en busslinje via Västra Karup eller direkt anslutning mellan Hov-Båstad.

förutsättningar för att busstråk mot stationen kan få
relativt hög turtäthet. Två busstråk kommer att
trafikera området med Båstads centrum och
stationen som huvudmål. Från söder förbinds Förslöv
och Grevie med Båstad (nuvarande linje 513). Från
väster blir stråket Torekov – Hov – Västra Karup17

- Boarp – Båstad - Östra Karup (nuvarande buss
525). Sträckningen för en eventuell särskild
stationspendel återstår att definiera men den kan få
sin västra utgångspunkt vid Norrviken/Boarp eller
Kattvik. Norrviken har haft 35000 besökare under
2007 men ett utvecklat Norrviken bör kunna få upp
till 100.000 besökare, vilket kan göra det till ett
betydande mål för kollektivtrafik tillsammans med
Apelrydsskolan. En pendelbuss kan sedan kopplas
vidare till Kattviksområdet eller/och
Boarpsområdet. Bägge är redan samhällen av viss
storlek och betydelse men där ytterligare tillväxt
behövs för att ge tillräckligt underlag för en busslinje
av denna art. Det blir svårt att betjäna bägge
områdena samtidigt.

Bostadslägen inom gångavstånd från hållplatser i de
starkaste stråken får bra tillgänglighet och är särskilt
lämpade för de grupper som inte använder bil.
Verksamheter, handel och servicefunktioner har
motsvarande intresse av busslinjer. Bäst lägen med
denna utgångspunkt finns där busstråken möts vid
Lyckantorget och längs den sträcka där de löper
parallellt därifrån till järnvägsstationen.
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Vägnät
Längs järnvägen norrut är sedan länge en ny
förbindelse mot Laholm och Halmstad planerad, Inre
kustvägen. Den kommer att göra det möjligt att
undvika genomfartstrafik i Hemmeslöv och blir en
alternativ in/utfart till E6 norrut från rondellen vid
järnvägsviadukten. Den knyter ihop bostäder längs
kusten på ömse sidor om kommungränsen och ger
dem en enkel anslutning till stationen i Petersberg.

Föreslagna utbyggnadsområden längs Hemmeslöv
knyts till Inre kustvägen. Verksamhetsområdet
mellan Stensån och järnvägen förutsätter en
anslutning över Stensån till väg 105. Industriområdet
öster om Östra Karup kan betjänas av en ny väg i
förlängningen av väg 105 och som då antas fortsätta
i Laholms kommun.

Frågan om en förbifart förbi Båstad eller annan ny
vägbyggnad som kan avlasta Köpmansgatan har
studerats under planarbetet men slutsatsen är att det
inte finns någon lösning som är meningsfull och möjlig

ur ekonomisk synpunkt och landskapssynpunkt. (Se
kapitel Trafik.)

Gång- och cykelvägar
Västerut skall rekreationsstråket längs kusten knytas
ihop med Norrviken och får en förlängning via
campingen till Kattvik. Norrviken och Appelryds-
skolan samt Boarp bör på sikt också förbindas ännu

Karta över norra delområdets befintliga och planerade huvudvägnät samt befintlig och planerad bebyggelse..

bättre med Båstad.

En eventuell cykelväg på nuvarande järnvägsbank
gör det möjligt att cykla över åsen och blir stommen
i kommunens del av ett nord-sydligt regionalt gc-
nät (se karta nästa sida).

Grönstruktur
De viktigaste delarna av grönstrukturen i delområdet
är åsens norrsluttning öster och väster om Båstad,
Sinarpsdalen och kuststräckan. Områdena har ofta
en väl utvecklad vegetationsstruktur längs nivåkurvor
och kustlinjen och det är viktigt att denna karaktär
bevaras och utvecklas. Till denna struktur föreslår
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planen att ett ökat samband mellan många mindre
naturpartier tvärs nivåkurvor och inåt land utvecklas.
I stor utsträckning kan en sådan utveckling av
grönstrukturen bygga på bäckarnas sträckning.
Planen markerar till exempel ett grönområde/stråk
att utveckla från Bokebäck vid Pershögskogen i
Båstad och bäcken genom Erikstorp upp över
sluttningen mot Häljarp och Drängstorp.

Planen föreslår ett större nytt sport- och aktivitets-
område utanför den norra delen av nybebyggelsen
vid Hemmeslöv som kan nyttjas av boende såväl i
Båstads kommun som Laholms kommun och som
kan stå i kontakt med stranden via skogen/
naturreservatet i kommungränsen i Laholms
kommun. .

En slättsjö/våtmark föreslås återskapas/anläggas där
den en gång fanns strax innan Stensån passerar
motorvägen. Den nya sjön skall utgöra den östra
slutpunkten i ett grönstråk med cykel-, och
vandringsvägar längs Stensån från Öresjön och

Karta över det övergripande cykelvägnätet med befintliga och planerade cykelstråk.

Malenskogen. Stråket blir en viktig central grön miljö
mellan de bebyggelseområden som planen föreslår
på ömse sidor och ett stråk som mindre grönstråk
åt bägge håll skall ansluta till.
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Karta över grönstrukturen i norra delområdet.
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BÅSTAD OCH
HEMMESLÖV
Båstad tätorts utbyggnad kommer att behandlas i
fördjupade planer efterhand som de behövs,
eventuellt i en fördjupad översiktplan för hela
tätorten. Tills de eller den är gjorda gäller denna
översiktsplan. Mycket av det som gäller Båstad är
sagt ovan eftersom delområdet domineras av
tätorten. Här följer kompletterande beskrivningar,
förslag och förklaringar. Avgränsningen mot Östra
Karup och Eskilstorps by som behandlas separat
utgörs av järnvägssträckningen.

Tätortsutveckling och tidigare planering
Båstad har som kommunens huvudort en lång historia
av planerad tillväxt med början som en anlagd dansk
stad 1450. En medeltida planerad stadsbildning är
avläsbar från kyrkan och kyrktorget till hamnen och
Agardhsgatans möte med Köpmansgatan. Båstads
utveckling mot fritids- och sommarort började på
slutet av 1800-talet då järnvägen gjorde staden
tillgänglig från hela Sverige. De första planerna för
bostäder och anläggningar speciellt avsedda för
fritidsboende blev det Nobelska villasamhället i
västra Båstad i början av 1900-talet. Att Båstad
delvis skulle ha en karaktär av fritidsort där
bostadsidealet var gles bebyggelse med mycket
byggfria ytor präglar stadsplaner under hela första
delen av 1900-talet. Albert Liljenbergs plan från
1920 skapade Malen som en gles trädgårdsstad av
individuella hus och kompletterande anläggningar för
fritidslivet i Malens Havsbad. Längs Köpmansgatan
tillät planen tätare bebyggelse och den initierade
industriområdet vid Öresjön (som då ännu var
kalkstensbrott). De bebyggelsefria grönstråk som
planen föreslog längs Örebäcken och den bäck mot
havet som ännu fanns där Strandängsskolan ligger
idag är intressanta att notera. Planer för fritids-
bebyggelse skapade det glesa och utbredda
Hemmeslövsområdet (som då administrativt inte
hörde till Båstad) på 1950-talet. Planen bestämde
en karaktär med små hus, stora tomter och generöst
med friytor mellan husrader. Först från 1960-talet
fick planeringen av Båstad en karaktär tydligt inriktad
på annat boende då tillväxten söderut började styras
av detaljplaner för gruppbebyggelse och så
småningom för flerfamiljshus.

1960-talet var den stora tillväxt- och planerings-
optimismens tid. Men också tiden då planeringen
på allvar uppmärksammade Bjärehalvöns
naturvärden. En ”utvecklingsplan för Ängelholms
och Båstads kommunblock”, gjord inför kommun-
reformen av K-Konsult 1967, innehåller för Båstads
del bl.a. en större genomfartsled söder om
Köpmansgatan och en stor utbyggnad från denna
av ett övre Båstad upp på åsen. Den lanserar stora
utbyggnadsområden för planerad fritidsbebyggelse
bl.a. mellan Kattvik och Båstad men föreslår också
nya naturreservat och ett omfattande
byggnadsförbud till skydd för landskapet utanför
planerad bebyggelse. Genomfartsleden blev aldrig
av och försvann ur planer mot slutet av 1970-talet.

Nuläge
De viktiga förutsättningarna och problemen
förknippade med Båstads utveckling har diskuterats
ovan och summeras här. Båstad är den av
kommunens tätorter som kontinuerligt växer
befolkningsmässigt. Efterfrågan på mark för bostäder
och verksamheter visar sig på flera sätt.

Naturen i form av Hallandsåsens norrsida har
historiskt satt en gräns för  bebyggelseutvecklingen
och tätorten har fått en långsträckt utbredning på en
smal landremsa nedanför åskanten och i norrsluttning
mot havet med ett plant parti i en triangel söderut
där Sinarpsdalen vidgar sig mot havet. Sluttningen
är sådan att trafiken måste ta sig upp på den i
serpentiner och en vanlig cyklist klarar den inte. I
sitt smala centrala parti beror Båstad trafikmässigt
av en enda öst-västlig trafikled, Köpmansgatan/väg
115.

Med järnvägstunneln genom Hallandsåsen flyttas
Båstads station från ett läge utanför centrum till ett
läge utanför dagens tätort. Den hamnar i ett område
med plan slättmark en bit innanför havet.

Båstads historia som först handels- och hamnstad
och senare även stationssamhälle och badort har lett
till att staden har två centrum, ett vid torget och ett
vid Lyckan som hjälpligt förenas längs Köpmans-
gatan. Bebyggelseutvecklingen behöver följa
stationen för att rätt kunna utnyttja förbättrade
järnvägsförbindelser och det kan leda till ytterligare
en tyngdpunkt i samhället.
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Reservat och landskapsbildsskydd realiserades i
förordnanden som gäller idag.

1991 års översiktsplan konstaterar att Båstads
utbyggnadsmöjligheter är starkt begränsade av
topografi och naturintressen. Som huvudsakligt
tillväxtområde för bostäder föreslås södra Båstad
med Ranviks och Hasselbacksområdet samt
ytterligare områden nedanför Ängelholmsvägen.
Verksamhetsområden anges vid Eljo, söder om
Hallandsvägen österut inkluderande stenbrottet och
vid det då redan kända nya stationsläget. Planen
konstaterar att en förskjutning av staden och centrum
längs Köpmansgatan skett mot öster i och med en
successiv permanentning av fritidsbebyggelsen i
Hemmeslövsdelen.

I princip har planen följts och är närmast helt tagen
i anspråk. De flesta utbyggnadsområden den föreslår
har antingen bebyggts eller så pågår idag ett
detaljplanarbete för föreslagna områden.

Natur- och kulturmiljöer
De viktiga och bebyggelsebegränsande naturmiljö-
erna i Båstads närhet är åsens sluttningspartier med
de bäckar som skär ut djupa fåror och raviner eller
bildar botten i dalgångar. Fruktodlingen runt Småryds
gård och Småryds villa är kulturmiljöer som genom
att de också är den fria utsikten från Italienska vägen
i väster bör få begränsa samhället åt detta hållet.
Sinarpsdalens natur- och kulturmarker börjar strax
där bebyggelsen tar slut i söder. Kuststräckan genom
orten har sandstränder i centrum och längs
Hemmeslöv i öster. Inom samhället finns särskilt
värdefulla skogspartier norr om Erikstorp, ovanför
kyrkan i Pershögsskogen. Malens strandskog,
Stensåns nedre meandrande förlopp och Öresjön,
ett vattenfyllt gammalt kalkstensbrott, bildar ett
grönområde mellan Malen och Hemmeslöv som
utnyttjas för rekreation och fiske.  Örebäcken har
utnyttjats till ett naturparksstråk och cykelväg i söder
medan andra bäckar inom samhället är dåligt
tillgängliga och ibland kulverterats på sin väg mot
havet.

Bebyggelsen i centrala Båstad har särskilt kultur-
historiskt värde med äldre tider avspeglade i såväl
gatunät och bebyggelsemönster som i enskilda
byggnader. Tidstypiska och intressanta miljöer och

byggnadsobjekt finns också i andra delar av orten.

Fornminneskartan visar spår från äldre bosättning
och gravhögar såväl inom Båstad som på höjderna
ovanför det.

Både  i Båstad och på höjderna söder om samhället
finns flertalet kända fornlämningar.

Skydd och intressen
Åssluttningen i öster har till stor del skydd som
naturreservat. Ett större område av åsen och
Sinarpsdalen är angivna som riksintresse för
naturvård och omfattas av landskapsbildsskydd.
Stranden inklusive Malenskogen har strandskydd.
Centrala Båstad är av riksintresse för kulturmiljövård.
I väster närmar sig landskapsbildsskyddet orten men
täcker inte åspartiet närmast söder om Pers-
högsskogen. Alla områdena omnämnda ovan ingår
i kommunens och länets natur- och kultur-
miljövårdsprogram (se vidare Bilagor).

Åkermarken runt orten är relativt bra längs Stensån,
mellan Stensån och åsens norrsluttning och på
höjderna ovanför Karstorp (klass 7) medan den är
sämre (klass 5 och 6) utanför norra delen av
Hemmeslöv.
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Föreslagen utveckling

Strategier
Tätorten skall främst växa på slättmarken utanför
Hemmeslöv för att knyta nya bostadsområden till
järnvägens regionala pendlingsmöjligheter. Ett annat
motiv till detta är att Båstad under planperioden
utöver vad som redan är planerat inte bör växa i de
partier högre upp på åsen eller längs Sinarpsdalen,
som skulle kunna vara alternativ till tillväxten i öster.
Planen drar gränsen för utveckling av det övre
Båstad i väster  vid Tarravägen. En vidare utbyggnad
skulle riskera att förändra karaktären på mötet
mellan natur och bebyggelse. Naturmiljön bör
sträcka sig ut i landskapet från Pershögsskogen.
Båstad bör inte växa för mycket upp över ås-
sluttningen också av tillgänglighetsskäl. Sluttnings-
zonen är närmast omöjlig att cykla uppför och svår
att gå uppför för äldre. Bebyggelse här kräver
komplicerade vägbyggnader och riskerar att fungera
endast för de bilburna. Gränser för utbyggnad bör
sättas av rimliga gångavstånd till centrum och skolor
där lutningen räknas in som en faktor.

Västerut finns enklare tillgänglig mark mellan tätorten
och Norrviken men här är också motivet mot vidare
exploatering landskapsmässigt. Båstad bör ha en
gräns som bevarar en i huvudsak ”grön” utsikt mot
havet från vägarna ovanför (”Italienska vägen”).

Båstad är ett utsträckt samhälle med 7,5 km avstånd
från Paulins väg i väster till Hemmeslövs-
bebyggelsens gräns mot Laholm i öster. Orten har
tre bebyggelsearmar. Från ett centrum sträcker de
sig öster- och västerut längs Laholmsbukten och
söderut i Sinarpsdalens mynning. Tillkommande
bebyggelse skall inte skapa nya bebyggelseband
utan koncentration och förtätning skall vara två
viktiga principer över planperioden tillsammans med
tydlig avgränsning gentemot omgivande viktiga natur
och landskapspartier. Nya områden skall växa i
omedelbar anslutning till befintliga så att avstånd till
viktig service, rekreation, station och busshållplatser
blir korta. Bebyggelseutvecklingen utanför
Hemmeslöv skall hålla sig inom gång- och
cykelavstånd från kusten.

Förtätning gäller såväl i tätortens centrala delar som
Hemmeslövsområdet, där den är motiverad av
samma skäl som nyexploateringen; koncentration

runt stationen. Kommunen har som helhet en
karaktär av låg gles bebyggelse med mycket enskilda
hus på stora tomter. I Båstad bör nybebyggelse och
förtätning kunna innehålla också högre grad av
exploatering.

Boendemässigt består Båstad av lika delar
permanent- och fritidsbostäder och det sker ett
ständigt utbyte mellan bägge. Hemmeslövsområdet
planerades ursprungligen för fritidsboende med
bestämmelser i detaljplaner anpassade till detta. En
del av kommunens bostadsstrategi är att skapa
möjligheter för förtätning och mer permanent-
bosättning i detta och liknande områden och ett
arbete med revidering av detaljplaner i denna riktning
har påbörjats.

För att den omfattande nya bebyggelsen på ömse
sidor av stationen skall kunna bli attraktiv är det
viktigt att den kontinuerligt hänger ihop med tätorten
i övrigt och att man rör sig i sammanhängande miljöer
på väg till och från stationen.

Med utflyttning av stationen uppstår ett avstånds
mässigt behov av en ”matarbuss” mot denna. Stöd
för tätare busstrafik är ytterligare ett skäl för en
kontinuerlig bebyggelsestruktur. Tillägg och
förändringar i bebyggelsestrukturen skall stödja de
två busstråk som passerar staden i östvästlig och
nordsydlig riktning.

Bostäder, service och verksamheter

Bostäder
Det föreslagna stora nya bebyggelseområdet på
ömse sidor om den nya stationen består i huvudsak
av bostäder. Med början vid NP Nilsson sträcker
det sig i ett band på upp till 500 meters bredd mellan
Hemmeslöv och järnvägen förbi stationen fram till
Mellanvägen där det sedan följer den befintliga
bebyggelsen till kommungränsen. Verksamheter,
kontor eller annat som inte kräver mycket utrymme
placeras mellan Inre kustvägen och järnvägen medan
mer ytkrävande verksamhetsområden läggs utanför
järnvägen (se ovan).

Hemmeslövsområdet har vuxit upp i planterad skog.
Från att ha varit ett område för fritidsbebyggelse
har det alltmer utvecklats till ett permanent bebott
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område men fortfarande dominerar skogen över
bebyggelsen vid anblickar utifrån. Den nya
bebyggelsen har ingen skog att växa upp i. Nya
bostadsområden skall vara av karaktär låg-tät
trädgårdsstad med blandade upplåtelseformer.
Lämplig medelexploatering kan vara 10-12 bostäder
per ha, vilket motsvarar blandad en och tvåvånings-
bebyggelse och är betydligt tätare än det befintliga
Hemmeslöv. Närmast stationen kan bebyggelsen
vara tätare och befintlig bostadsbebyggelse förtätas.
Närmast väg 115 och Inre kustvägen skall
bebyggelsen vara kontinuerlig och relativt sluten för
att med särskild utformning kunna tjäna som
bullerskydd för husen innanför. I landskapet kommer
stadsliknande bebyggelse tydligt att markeras utanför
Hemmeslövsskogen. Det nya bebyggelsebandet
skall planeras kring genomgående grönstråk (se
nedan). Totalt ryms 600-700 bostäder norr om den
nya stationen och 200-300 bostäder väster om
stationen. Förtätningar i befintliga Hemmeslöv kan
ge ytterligare bostäder.

I anslutning till bebyggelsen i södra Båstad finns ett
nyligen utbyggt bostadsområde på ”Flygfältet” med
blandade en- och tvåvåningshus, friliggande och i
grupp. Bebyggelsen kan utvidgas något. Bredvid
detta område men på andra sidan av Ängelholms-
vägen föreslås mera bostäder av samma karaktär
mellan bäcken och järnvägen. Här har funnits en nu
nerlagd soptipp och förutsättningen är att vidare
tekniska undersökningar visar att marken är lämplig.

Närmre centrum föreslår planen att bebyggelse-
luckorna i nedre (vid Ängelholmsvägen) och övre
Hasselbacken (öster om Ranvikshöjden) fylls igen
med bostäder och att en komplettering norr om
Ranvikshöjden sker fram till Tarravägen. Den
resulterande kontinuerliga bebyggelsen längs
åssluttningen skall avgränsas så att bakomliggande
kullar och vegetationspartier dominerar anblickar
nerifrån. Sluttningslägena kan ge god utsikt även vid
tät bebyggelse i ett till två plan. Där vegetationspartier
bildar en dominerande rygg kan bebyggelsen bli
något högre och högre hus kan också finnas i enstaka
speciella lägen. Totalt antas områdena ge 250
bostäder.

I en större del av centrala Båstad anger planen att
förtätningar kan ske efter vidare fördjupade studier.
Här finns flera helt outnyttjade eller dåligt utnyttjade
markområden och även bebyggelse och tomtmark

som kan få förändrad användning. Förtätningstill-
skotten skall gälla både bostäder och
kontorsverksamheter. Området sträcker sig från
Köpmansgatan i norr där hyresbostäder nyligen
byggts i två kvarter till Lyavägen i söder och den
tomma marken vid ”Trollbäcken”. En mindre ny
detaljplan med nya hus vid Korrödsvägen kan
exploateras. Platser för smärre förtätningar med
bostäder finns också på några andra platser i centrala
Båstad, t.ex kan kanske träningsplanen vid Drivan
få annan användning. Förtätningar här antas ge 90-
100 bostäder.

När järnvägen försvinner blir nuvarande stations-
hyllan tillgänglig och lämplig (utsikt, dock dåligt med
sol) för bostäder och/eller kontor.

I västra Båstad pågår utbyggnad med nya bostads-
hus i förlängningen av Utskiftesvägen. Paulins väg
kompletteras med en husrad i väster.

Offentlig service
Nybebyggelsen och fortsatt förtätning och perma-
nentning av bostäder i Hemmeslöv motiverar en ny
skola för denna del av Båstad. Den skall placeras i
anslutning till stationen för att underlätta för
barnföräldrarnas pendling med tåg. Lägen för
daghem anges inte på denna plannivå men anslutning
till skola och grönområde är lämpligt. Ett par nya
daghem med en viss omfördelning av de som nu
finns koncentrerade i centrum kan bli aktuella (se
vidare kapitel Offentlig service).

Handel
Planen anger hela sträckan av Köpmansgatan från
kyrkan till korsningen mellan denna och Kungs-
bergsvägen som centrumområde där handels- och
centrumaktiviteter i första hand bör utvecklas. En
spridning av aktiviteter mot hamnen  och längs
Agardhsgatan kan också uppmuntras. Vid stationen
kan det finnas handels- och caféservice för de
kringboende och pendlande men här skall inte
utvecklas ett konkurrerande centrum. Eventuellt yt-
och parkeringskrävande handelsetableringar som
inte ryms vid Köpmansgatan kan placeras där
kustvägen möter Hallandsvägen (vid NP Nilsson)
eller längs inre Kustvägen som ett alternativ till mer
perifera och bilberoende lägen vid motorvägen.
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för ytkrävande verksamheter och utveckling av
sådan föreslås enligt ovan öster om tätorten (se
vidare kapitel Östra Karup och Eskilstorps by).
Eljos tidigare industriområde ligger i planen kvar som
sådant i denna del av Båstad.

Ett smalt markområde lämpligt för mindre ytkrävande
verksamheter anges mellan Inre Kustvägen och
järnvägen. I övrigt antas ytmässigt begränsade och
icke störande verksamheter kunna blandas med
bostadsbebyggelsen, t.ex. som kontorsbebyggelse
i förtätningsområden i centrala Båstad.

Smärre kompletteringar kan ske i det befintliga
småindustriområdet längs Hallandsvägen. Området
är idag ett första möte med Båstads tätbebyggelse
och det är viktigt att en vidareutveckling tar
inspiration från NP Nilssons nya lokaler och håller
hög estetisk kvalitet. Området vid tunnelmynningen
är också lämpat för verksamheter och möjligen
bostäder. På delar av marken finns ett känt fornminne
som begränsar användbarheten genom de kostnader
en utgrävning innebär. Rondellen kommer att
markera Båstads entré längs väg 115 och ut-
formningen av bebyggelsen blir viktig.

Det nu nedlagda stenbrottet kan bli ett annat
verksamhetsområde. Den märkliga miljö som
skapats med de uthuggna höga bergsväggarna
stimulerar tankar på annat användande. Samtidigt
är stenbrottet ett hårt skuggat område. Dess yttre
del kan vara lämpad som industrimiljö och alternativ
för en avfallsstation. Innan resten med de branta
bergsväggarna tas i anspråk bör en noggrannare
studie av möjlig användning göras.

Trafikproblemen på Köpmansgatan och frågan om
en förbifartsled diskuteras utförligt i kapitlet Trafik.
En öst-västlig trafikled uppe på åsen skulle inte göra
nytta som förbifartsled. En eventuell övre genom-
gående väg behövs först om och när Båstads
utveckling blivit så kraftig att mycket mer av dessa
områden tas i anspråk för bostäder och bedöms
ligga mycket långt i framtiden. Karstorpsvägen har
ännu kapacitet för utbyggnad av Hasselbacken.
Däremot kan trafikförsörjningar behöva studeras
mer inför vidare exploatering ovanför denna.

Förbindelsen Lyavägen – Kungsbergsvägen utgör
ett trafikalternativ till Köpmansgatan för de som bor
i södra Båstad och skall österut men har mycket låg
standard i ett avsnitt på Kungsbergsvägen. Under
planarbetet har alternativet att använda delar av nu-
varande järnvägsbank för trafik österut diskuterats.
Det kunde bli en förbifartsled mellan söder och öster.
Idag och inom planperioden är/blir det emellertid så
litet trafik på en sådan väg att kostnaden skulle bli
orimlig. Möjligheten till framtida användning för
biltrafik bör hållas öppen liksom  för eventuell ny
form av spårbunden trafik.

De viktigaste genomfartsvägarna Köpmansgatan/
Hallandsvägen, Ängelholmsvägen och Inre
Kustvägen skall inom samhället ges karaktär av
stadsgator med en utformning som reglerar hastighet
och tillåter kontrollerad blandning av trafik
(tätortsportar, gång- och cykelbanor längs vägen,
markerade korsningar etc.). Vägnätet bör samtidigt
så långt det är möjligt innehålla alternativa
förbindelser som sprider trafiken inom staden på
olika vägar.

Gång- och cykelvägar
De viktigaste gc-vägarna som förbinder staden med
omlandet har angetts ovan. Inom tätorten skall nya
gc-vägar framför allt knyta utbyggnadsområdena i
öster till den föreslagna skolan och stationen. Ett
centralt gc-stråk skall löpa genom den nya
bebyggelsen utanför Hemmeslöv, ansluta i norr till
bebyggelse i Laholms kommun och i söder till
stationen med en passage under järnvägen.

Ett gc- stråk som bekvämt förbinder befintlig och
föreslagen bebyggelse på åssluttningen i sydvästra
Båstad och som knyter denna bebyggelsen med
gångpassager tvärs sluttningen till centrum och

Verksamheter
Båstad har inte mycket plan mark som lämpar sig

Trafik

Vägnät
Strukturen på vägnätet i Båstad är sådan att trafiken
leds till och på ett fåtal vägar. Även viktigare vägar
har ofta låg trafikstandard med flera tomtanslutningar.
Topografin innebär att det inte utan mycket stora
och dyra åtgärder går att göra genomgripande
förändringar och förbättringar av vägnät. De
trafikproblem som finns får i stället så långt det går
lösas genom utformningsåtgärder.
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Karta över gc-vägar i Båstad och Hemmeslöv med offentliga byggnader (skolor m.m.) markerade.

Karta över vägnätet i Båstad och Hemmeslöv.
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bussleder är viktigt för att öka tillgängligheten mellan
det övre och nedre Båstad. Stråket skall anknyta
till gångstigar genom Pershögsskogen. Passager
tvärs sluttningen kräver trapparrangemang som här
och där kan utformas till vackra utsiktsplatser och
inbjuda till stadsvandringar.

Grönstruktur
Utanför den nya bebyggelsen i norr föreslås ett nytt
större grön- och idrottsområde (se ovan).

Genom den nya Hemmeslövsbebyggelsen föreslås
ett kontinuerligt grönstråk riktat mot stationen som
med nyplantering av träd och annan vegetation kan
upprepa något av karaktären i de stråk som sveper
runt den befintliga bebyggelsen. Kanske kan stråket
även innehålla en vattenyta. Stråket skall ansluta till
stråket längs Stensån (se ovan) med en passage
under järnvägen.

Ett bebyggelseskiljande stråk som tillåter mer
vegetation skall också utvecklas längs och inom de
föreslagna bebyggelseområdena på åssluttningen i
söder.

Grön- och gc-stråket genom södra Båstad längs
Örebäcken skall anslutas till Sinarpsdalen med en
tydlig anläggning där denna börjar (arbete pågår i
kommunens regi). Pershögsskogen och skogen
nedanför Erikstorp bör också kunna knytas till ett
natur- och vandringsstråk via bäckarna inåt land mot
Plantahagen.

På några platser bör det ”gröna” sambandet mellan
kusten och åsens norrsluttning göras tydligare genom
mer planterade träd, gångvägar och stigar etc. Ett
sådant samband kan finnas där Malenområdet
ursprungligen hade ett vandringsstråk över
järnvägen. Ett annat kan vara mellan Öresjöområdet
och stationsterrassen, ytterligare ett är mellan
Pershögsskogen och stranden/hamnen. Våffelstugan
blir ett naturligt mål i denna vandringsslinga.

Teknisk försörjning
Utbyggnad och förtätning i Hemmeslöv kräver en
större utbyggnad också av avloppsnätet och av
dagvattenhanteringen. Enligt en preliminär teknisk
utredning bör dagvatten byggas ut med täta
huvudledningar till vilka det ansluts mindre ledningar

eller makadamdiken. Utjämnande dagvattenmagasin
skall minska risken för översvämningar.

Genomförande, etappindelning

Kommunen har ett begränsat markinnehav. De flesta
planerade utbyggnadsområden ligger på privat
mark. Genomförande av planen förutsätter ett aktivt
kommunalt arbete med exploatering  så att det
kommunala markinnehavet ökas och  att samverkan
kring exploatering skapas mellan olika privata
intressenter.

Exploateringsansträngningar bör koncentreras till de
stationsnära områdena i första hand. Samtidigt bör
nya bostäder gärna skapas i flera områden samtidigt
och i etapper för att ge valmöjligheter till boende
och undvika att områden blir alltför enhetliga.
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ÖSTRA KARUP OCH
ESKILSTORPS BY
Med den nya järnvägsstationen hamnar dessa orter
inom stationens nära influensområde och blir med
planerade utbyggnadsområden närmast en östra del
av ett geografiskt utsträckt ”storBåstad”. Denna
översiktsplan behöver eventuellt följas av en
fördjupning över hela området från Hemmeslöv till
och med kommungränsen i öster. Järnvägen får för
närvarande vara gräns mellan planens behandling av
Båstad och detta område.

Nuläge

Östra Karup är den näst minsta av de sex historiska
tätorterna. Samhället omedelbart nedanför den
branta delen av Hallandsåsens nordsluttning är
ursprungligen uppbyggt längs Karupsbäcken och
landsvägen mellan Skåne och Halland. Idag ligger
större delen av Östra Karup väster om motorväg
E6 och en mindre del öster om den. Buller från E6
har åtgärdats med bullervall mot västra sidan av Östra
Karup.

Eskilstorps by ligger mellan Östra Karup och
Hemmeslövsområdet och alldeles intill den
kommande stationen i Petersberg och c:a 4 km från
Båstads centrum vid Lyckantorget. I och med att
väg 115 anlades flyttade genomfartstrafiken mot
Båstad ut från byn som också därmed har goda
förutsättningar för mer bebyggelse.

Östra Karup tillhör de av kommunens tätorter där
få nya bostäder byggts de sista åren eftersom
efterfrågan varit liten. Kommunala tomter har varit
lediga till försäljning länge men såldes under hösten
2004. Uppe på åsen, nära orten, finns en del fritids-
hus bl.a. i den enda gruppbebyggelse (ursprungligen
för fritidshus) som tillåtits utnyttja åskantens utsikts-
läge, Täppesås. Annars är bostadshusen i Östra
Karup för permanentboende.  Orten har stått stilla
med  en befolkning av 522 personer  i december
2007. En viss  föryngring av befolkningen tycks
samtidigt ske i det befintliga bostadsbeståndet.
Slätten norr om Östra Karup är kommunens enda
större plana markområde. Trots att marken är
vattensjuk och innehåller en viktig vattentäkt gör det

tillsammans med läget vid motorvägsavfarten denna
del av kommunen lämplig och attraktiv för
verksamheter. Ett nyplanerat verksamhetsområde
längs väg 115 har snabbt fyllts.

Östra Karup har sin kyrka i en korsväg, låg- och
mellanstadieskola med god kapacitet som tar hand
om elever också från Hemmeslövsområdet, daglig-
varuhandel i form av en ICA-butik och relativt goda
bussförbindelser med Båstad genom såväl linje 525
inom kommunen (Torekov-Båstad-Östra Karup)
som genom linjen Laholm-Båstad (som drivs av
Hallandstrafiken).

Längs väg 115 in mot Båstad har det utvecklats
specialhandel i flera befintliga gårdar.

Tätortsutveckling och tidigare planering

Området ingår i det ”Program för fördjupad
översiktsplan – Hallandsvägen i Båstad” som
beslutades av kommunstyrelsen i mars 2003.
Beslutet innebar att programmet skulle ligga till grund
för bygglovsprövning och upprättande av
begränsade detaljplaner i avvaktan på antagande av
översiktsplan. Programmet föreslog grovt var
nybebyggelse i Östra Karup och Eskilstorps by
skulle ske och var det är viktigt att hålla fritt från
bebyggelse med hänvisning till siktlinjer och utblickar
mot/från åsen. Denna plan ansluter till programmet
med några avvikelser. Programmets föreslagna
verksamhetsområde öster om Eskilstorps by har
utgått på grund av vikten av att skydda vattentäkten
här. Nya verksamhetsområden i andra lägen har
tillkommit (se nedan) och Östra Karup har getts ett
något större markområde för bostäder.

Östra Karup har fått sitt nuvarande utseende med
småhusbebyggelse som faller nedför den mindre
branta delen av åssluttningen genom detaljplaner på
1950- och 1970-talen. Verksamhetsområdet vid väg
115 har en ny detaljplan. Planerna är i stort sett
realiserade bortsett från enstaka tomter och ny
exploatering för såväl bostäder som verksamheter
kräver nya detaljplaner. 1991 års översiktsplan
angav ytterligare bostäder i sluttningen och hade
dessutom en åker ovanför åskanten och vegetationen
i norr som reservområde för bostäder.

Eskilstorps by har vuxit utan detaljplaner men genom
en privat markägare har ett detaljplanarbete för ett
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antal nya småhus genomförts.

Natur- och kulturmiljöer
Östra Karup ansluter direkt till skogen på åsens
nordsluttning. Den rika fornminnesförekomsten visar
på en lång bosättningshistoria och orten har
betydande kulturhistoriska värden med sitt läge vid
ån och den historiska landsvägen över åsen. Kyrkan
och några byggnader längs bäcken i Östra Karup
är intressanta som objekt.

I Eskilstorps by består naturvärdena i Stensån och
en ekbacke. Hemmeslövs herrgård har gamla anor
men skulle behöva restaureras för att åter bli ett
kulturhistoriskt intressant byggnadsobjekt.

Skydd och intressen
Åsens nordsluttning ligger inom riksintresse för
naturvård och större delen är skyddad som
naturreservat. Dessutom är den angiven i kommunens
naturvårdsprogram. Avgränsningen av det
skyddsvärda området är en öst-västlig linje dragen
en bit ner i slänten efter åsens branta parti och c:a
60 m norr om kanten av den befintliga bebyggelsen.
En åker norr om befintlig bebyggelse angiven för
bostäder i 1991 års översiktsplan ingår trots
förekomst av fornminnen inte i det skyddade
området. Forminnen finns också i ett band mitt i
slänten mellan åsens brant och väg 115 och väster
om motorvägen.

Den oexploaterade marken runt Östra Karup och
Eskilstorps by är i huvudsak åkermark av relativt
god kvalitet (klass 7). Mellan samhällena har
Äppelgårdens 18-håls golfbana etablerats mellan
åsbrant och väg i en tidigare fruktodling.

Föreslagen utveckling

Strategi
Planen utgår ifrån att Östra Karup och Eskilstorps
by, i kraft av närhet till stationen i Petersberg, till
Båstads centrum och de verksamhetsområden som
kan etableras nära motorvägen kan bli attraktiva
bostadsorter för dem som letar ett billigare boende
än det i centrala Båstad men samtidigt vill bo nära
huvudorten. Planen skall besvara trycket från
intressenter att etablera industri- och handels-
verksamheter vid motorvägens annonsläge.

Bostäder och verksamheter

Bostäder
I Östra Karup är sluttningen med utsikt norrut den
mest attraktiva bostadsmarken och planen föreslår
att orten växer med bostadsbebyggelse västerut i
sluttningen så att den befintliga Gnejsvägen utnyttjas
till dubbelsidig trafikmatning. Planen anger c:a 150-
200 bostäder, beroende på täthet. Marken faller i
ett övre brantare parti och ett nedre flackare parti
som har en tydlig kant några meter över bebyggelsen
längs Viktor Ewalds väg. Planen föreslår denna som
gräns för bebyggelsen i norr, vilket innebär sikt över
nedanför liggande gårdar och industrier samt viss
hänsyn till kända fornminnen. I söder låter planen
naturreservatet bilda gräns. Den trädbevuxna
branten skuggar och bebyggelsen bör ligga på något
större avstånd än befintliga hus gör. Här finns också
problem med att grundvattnet pressas upp. Vid
fortsatt detaljplanläggning måste en tydligare
avgränsning av bebyggelsen ske med hänsyn till
förekomsten av fornminnen och det är möjligt att
sydgränsen mot naturreservatet behöver justeras
något.

I Eskilstorps by finns områden lämpliga för
kompletterande bebyggelse på ömse sidor om
Stensån. Norr om ån begränsas omfattningen av
bostäder av att markförhållanden efterhand blir allt
sämre mot öster. Ån är en viktig tillgång och utgör
ett genomgående grönstråk. Planen behåller ett
avstånd mellan den och tillkommande hus. Yttre och
inre skyddsområde för kommunens viktigaste
vattentäkt sträcker sig in över byn. Det inre skydds-
området får inte belastas med fler hus medan
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några bostäder kan finnas inom det yttre skydds-
området med iakttagande av skyddsåtgärder (se
kapitel Hälsa, risker och skydd). Ett avstånd hålls
också av buller och säkerhetsskäl till väg 115. Planen
föreslår c:a 80 bostäder.

Verksamheter
Planen konsoliderar Östra Karups verksamhets-
område längs väg 115 med en mindre utvidgning
och en kompletterande väganslutning. Ett ytterligare
större verksamhetsområde föreslås öster om
motorvägen intill kommungränsen. Här måste
hänsyn tas till skyddsavstånd runt en regionalt viktig
gasledning (se kapitel Hälsa, risker och skydd).
Ytterligare ett område norr om väg 115 markeras

som utredningsområde i alternativ till det förra trots
att marken är sank och att området ligger i
vattentäktens tillrinningsområde. Läget vid
motorvägen och inom gångavstånd från Östra Karup
kan motivera de eventuella extra kostnader som en
exploatering får. Östra Karups verksamhetsområden
är attraktiva också för handelsetableringar (se
kapitel Handel) och Willabs växthus och trädgårds-
produkter är ett exempel på hur tillverkning och
lagerhållning kombineras med försäljning på plats.
Ulfåsa gård är ett annat exempel på specialhandel.
Eventuell ny etablering av dagligvaruhandel bör ske
längs Victor Ewalds väg så att den vänder sig mot
Östra Karups befintliga och planerade bostäder och
planen markerar läge för detta.
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Ett verksamhetsområde föreslås också uppe på
Hallandsåsen vid Rastaavfarten. Området är
visserligen något isolerat från kommunen i övrigt men
ger god regional tillgänglighet och kan antas ha ett
annonsvärde. Den mesta föreslagna marken är
kommunal vilket ger kommunen möjlighet att styra
vidare planering och exploatering i ett läge år 2008
där näringslivsbolaget i kommunen har akut behov
av att kunna erbjuda tomtmark för verksamheter.
Några markdelar på ömse sidor om E6 är utpekade
med naturklass 2, mycket värdefull natur i
kommunens naturvårdsprogram vilket innebär ett
ställningstagande i planen till att en användning för
verksamheter har ett större allmänt intresse. Det
västra naturområdet har i stor utsträckning haft en
tidigare användning till go-cartbana och det östra
ligger alltför isolerat invid E6 och kringärdat av vägar
och en skjutbana för att kunna få meningsfull
användning som natur- och rekreationsomnråde.
Skjutbanan får därför omlokaliseras för att ge plats
åt ett framtida verksamhetsområde. Mot öster
avgränsas verksamhetsområdet av samma regionala
naturgasledning som påverkar motsvarande område
vid Östra Karups motorvägsavfart.

Ett ytterligare verksamhetsområden föreslås vid
Eskilstorps by mellan Stensån och järnvägen.
Området har omedelbar kontakt (gångtunnel) med
stationen och förutsätter att tomtmark och
bebyggelse kan ligga relativt nära Stensån
(föreslagen skyddszon 30 m till tomtmark).

Utformning och omfattning
Nya bostäder antas bli i huvudsak friliggande en- till
tvåplanshus på relativt stora tomter. Inslag av tätare
gruppbebyggelse och hyresbostäder kan passa yngre
och äldre bostadssökande. Omfattningen får styras
av intresset för detta. I vissa lägen, t.ex. högst upp i
sluttningen i Östra Karup och i Eskilstorps by
omedelbart norr om Stensån kan bostadshus vara i
upp till tre plan. Med en täthet beräknad på
friliggande hus anger planen c:a 150-200 nya
bostäder i Östra Karup och c:a 50 i Eskilstorps by.

Fortsatt utbyggnad av verksamhetsområden föreslås
i huvudsak få samma karaktär och byggnadshöjder
som hittills  så att större delen av befintliga bostäderna
i Östra Karup har sikt över dem mot slätten i norr.

Trafik

Vägnät
Industriområdet öster om motorvägen behöver
anslutas med ett reservat för en ny sträckning av
väg 115 österut. Sträckningen skall (liksom
verksamhetsområdet i sig) bestämmas närmre i
samråd med Laholms kommun.

Vid Eskilstorps by föreslås att genomfartstrafik
reduceras genom att Mellanvägen från
Hemmeslövsområdet ansluter till väg 115 i en ny
anslutning med bro över Stensån. Vägen här ger
anslutning till det västra verksamhetsområdet.

Gång- och cykelvägar
Den öst-västliga huvudcykelleden norr om befintlig
bostadsbebyggelse i Östra Karup skall dras centralt
genom nytt bostadsområde och ansluta till
cykelvägen genom Eskilstorp mot stationen och
Båstad vid gc-tunneln under väg 115 och till
vandringsstigar upp på åsen. I Eskilstorp möter
denna gc-väg det rekreationsstråk som utvecklas
längs Stensån (se gång- och cykelvägar i kapitel
Delområde norr).
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Karta över gc-vägar i Östra Karup med offentliga
byggnader (skolor m.m.) markerade.

Teknisk försörjning
Vattentäkten vid Eskilstorps by är kommunens
viktigaste och innebär särskilda hänsyns- och
utformningskrav på bebyggelse, vägar och annan
exploatering.
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BOARP, NORRVIKEN-
KATTVIK OCH ÖVRIGA
OMRÅDEN
Området Norrviken-Boarp-Kattvik är avstånds-
och kommunikationsmässigt knutet till själva Båstad.
Det har också relativt mycket bostäder både för
permanent och fritidsbruk och en efterfrågan på flera.
Samtidigt ger Boarps handelscentrum området en
egen utvecklad servicepunkt och Apelrydsskolan det
en egen gymnasieskola. Norrviken är en av
kommunens viktigaste besöksanläggningar men med
problem att finansiera drift och utveckling. Såväl
Kattvik som Boarp är möjliga att ansluta till det
kommunala avloppsnätet som byggts ut till
Norrviken. Den Båstadinterna pendelbuss som bör
skapas mot den nya stationen kan också bli en
planeringsfaktor i området genom att en sådan
busslinje får sin västra startpunkt här. Ett arbete med
en fördjupad översiktsplan över området har pågått
parallellt med denna plan som innehåller en
sammanfattning av den fördjupade planen. Den
innebär att området skall få ett relativt stort tillskott
av bostäder och korttidsboende i olika former men
att bebyggelse i området skall ske i form av mindre
grupper av hus anpassade till de förutsättningar
landskapet ger och inte som mer omfattande
sammanhängande bebyggelse. Mot det egentliga
Båstad skall också finnas kvar ett öppet avskiljande
landskapsrum närmast kusten.

Boarp

Nuläge
Boarp och det lägre liggande Norrviken ligger i
avstånd c:a 3 km från kyrktorget i Båstad och c:a 4
km eller samma avstånd som de yttre delarna av
Hemmeslöv från Lyckantorget. Genom att byn ligger
högt uppe på åsen upplevs avståndet som större
och det är svårt att överbrygga med cykel. Boarp
delas av väg 115. De flesta bostadshus ligger norr
om denna längs en äldre smal väg. Söder om väg
115 har det på initiativ av en lokal entreprenör
utvecklats ett lokalt centrum med ett stort antal
specialbutiker i skilda huslängor, en stor festlokal
och restaurant, ”Hasses lada”, samt även några
verksamheter. Här finns också  hembygdsparken
med befintliga och återuppbyggda exempel på

historiska hus och bostadsmiljöer. I söder gränsar
Boarp till kommunens äldsta golfbanor på åsens
högplatå. I nordöst faller landskapet med utsikt från
byn över Laholmsbukten.  Runt byn finns flera aktiva
gårdar med djurhållning. Mellan Boarp och
Norrviken finns ett större odlingscentrum med
växthus. Boarp och Norrviken förbinds av en brant
smal väg.

Boarps något vildvuxna handelscentrum har visat
stor livskraft. I den handelsstudie som gjorts våren
2004 konstateras att Boarps handelscentrum
närmast kompletterar handeln i Båstads centrum i
konkurrensen med större handelscentra utanför
kommunen.

Tidigare planering
Boarp har aldrig detaljplanerats och den o-
kontrollerade tillväxten av handelscentrat innebär
delvis problematiska trafikkorsningar med väg 115
samtidigt som hembygdsparken dolts. Boarp, liksom
resten av Kattvik-Norrviken området har inget
kommunalt avlopp och är utbyggt så långt det går
med enskilda anläggningar. Ett antal markägare i byn
har genom åren velat bygga mer och kommunen lät
göra ett planprogram som efter samråd och
ändringar föranledda av detta i mars 2003 beslutats
ligga till grund för vidare planläggning och
bygglovsprövning. Slutsatserna är innehållna i den
fördjupade översiktsplanen och i denna plan.

Skydd och intressen
Boarp omfattas norr om väg 115 av landskaps-
bildsskydd. Det motiveras framför allt av utsikten
över bäckdalgången ner mot Norrviken.

Runt Boarp finns flera större djurhållande gårdar
med behov av skyddsavstånd till bostäder.
Åkermarken är bäst närmast byn (klass 6, 7) men
sämre utanför den (klass 4 mot Norrviken).

Förslag till utveckling
Förutsättningar för en utveckling av Boarp är goda
och denna plan anser liksom de nämnda
planutredningarna att en sådan skall ske. Samrådet
kring planprogrammet slog fast att sluttningen mot
nordost inte skall bebyggas. I övrigt föreslås Boarps
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by norr om väg 115 växa längs den gamla vägen
med kompletteringsbebyggelse på stora tomter som
ger fortsatt genomsikt/utsikt för både nya och
befintliga hus. Vägen är smal och ett större antal hus
kräver förbättringar i form av mötesplatser. Fortsatt
jordbruk med djurhållning begränsar utbyggnads-
möjligheter liksom buller- och riskavstånd till väg
115 (större delen av byn ligger högre än vägen).
Totalt ryms med dessa begränsningar 10-15 hus.

Handelsområdet i söder kan vidareutvecklas något
men skall behålla en småskalig karaktär med friytor
och passager. Hembygdsparken skall få en bättre
väganknytning och med en sådan kan fler bostäder
byggas också i området mellan parken och vägen
mot Västra Karup (se nedan). Bostads-
kompletteringar kan också ske i dungen vid Boarps-
vägen väster om V Karupsvägen och mellan dungen
och handelssdelen. Bebyggelsen bör avskärmas med
vegetationsridåer. Boarp söder om väg 115 kan på
detta sätt utvidgas med c:a 35 bostäder.

En egen grupp bostadshus föreslås  strax väster om
Boarp (se utvikbar karta Norrviken-Kattvik) i
ett läge

Viktiga förutsättningar för bebyggelseutvecklingen
är att Boarp anknyts till kommunalt avlopp och att
trafikförhållanden genom byn förbättras genom t.ex.
ändrade korsningar och ”tätortsport”. En tydlig gc-
väg mot Båstad skall utvecklas genom att vägen
nedför sluttningen mot Småryds gård utnyttjas för
detta.

där terrängen gör det mindre synligt från omgivningen
men med goda möjlighet till väganslutningar.
Omfattningen av bebyggelse och trafikförsörning
behöver utredas mer och gruppen bör förbindas med
övriga Boarp genom en GC-väg .
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Norrviken-Kattvik

Nuläge
Bjärehalvöns norrsida har en stor och varierad
naturskönhet och denna del närmast Båstad präglas
av stort intresse för fritidsboende som både sommar-
och korttidsboende. Kattvik är ett historiskt fiskeläge
och består av cirka 100 bostadshus med en liten
bofast befolkning (c:a 90 personer), i en långsträckt
men sammanhängande bebyggelse längs och ovanför
kusten. Kommunen har under senare år tagit emot
ett stort antal förfrågningar om nya tomtavstyckningar
i Kattvik men vidare bebyggelse-utveckling
begränsas bl.a. av att avloppsnätet inte är utbyggt
till Kattvik. Omvänt så är vidare utveckling av orten
en förutsättning för att en utbyggnad av avloppsnätet
skall bli ekonomisk. Ett första steg i en utbyggnad
av nätet har tagits till Norrviken.

Norrvikens trädgårdar är ett av kommunens mest
kända turistmål. I omedelbar anslutning till
Norrvikens entre i väster ligger Apelrydsskolan.
Nedanför Norrviken ligger en större camping-
anläggning. Från Kattvik till centrala Båstad
(Lyckantorget) är det 6-7 km och eftersom det är
plant är det en populär cykelsträcka sommartid. En
grusad separat cykelväg längs kusten ut ur Båstad
tar slut där den träffar Kattviksvägen nedanför
Apelrydsskolan. Med mindre kvalitet på beläggning
fortsätter den som gångväg längs stranden nästan
fram till campingen.

Tidigare planering
Kattvik har en del väster om Troentorpsdalen som
skapats genom en detaljplan på 60-talet men den
mesta bebyggelsen har tillkommit genom
exploatering hus för hus under en längre tid.
Norrvikenområdet har haft en detaljplan från 80-
talet som möjliggjorde en stor exploatering för
konferenshotell och andelslägenheter nära kusten.
Planen har aldrig realiserats och är nu inaktuell men
intresset för investeringar i anläggningar för
besöksturism och boende i Norrvikens närhet lever
kvar. Själva Norrviken har länge levt med
finansieringsproblem och dess framtid beror möjligen
på ytterligare satsningar på besöksturism och
utbildning i samordning med Appelrydsskolan där
trädgårdsanläggningen är en central resurs.

En utvecklingsplan för Norrviken med denna
inriktning gjordes på kommunens uppdrag 2001 av
landskapsarkitekt Ulf Nordfjell. En fördjupad
översiktsplan för Norrviken-Kattvik-Boarps-
området har gjorts på kommunens uppdrag av
FOJAB Arkitekter AB för att studera vilken vidare
utveckling av byggda miljöer det vackra landskapet
kan tåla och var ett ökat skydd för detta skulle
behövas. Planen redovisar särskilt förslag till
ytterligare bebyggelseutveckling kring Norrviken.

Skydd och intressen
Hela området från väg 115 till havet omfattas av
landskapsbildsskydd. Ett naturreservat som också
något utvidgat pekas ut som riksintresse och i
länsstyrelsens inventering (Från Bjäre till Österlen)
finns vid Englandsdal. Flera andra områden pekas
ut i kommunens kulturmiljö- och naturvårdsprogram.
Norrviken ingår i bägge.

Föreslagen utveckling
Denna Översiktsplan innehåller en sammanfattning
av de förslag till åtgärder som finns i den fördjupade
översiktsplanen. Mer kustnära bostäder föreslås
tillkomma genom förtätningar och samlad ny
bebyggelse i Kattvik och i anslutning till Norrviken.
I landskapspartiet ovanför dessa föreslås olika
former av korttidsboende och även ett hotell i
anslutning till Norrviken.

I östra Kattvik föreslås förtätningar inom ramen för
etablerad bebyggelse- och vägstruktur på platån
söder om Strandvägen (övre Kattvik). Tomter bör
vara relativt stora (storleksordning 1200-2000 kvm)
för att bevara växtlighet och utsikt. Ett fåtal
kompletteringar ryms också på nästa vägnivå söder
om kustvägen. Mot kusten norr om denna tillåts
däremot ingen ny bebyggelse av hänsyn till utblickar
och vattenkontakt. Totalt ryms c:a 15 hus.

Ett öppet landskapsparti högre upp i sluttningen i
samma del av Kattvik föreslås för något tätare
bebyggelse. Ängen är tydligt avgränsat av vegetation
på två sidor. C:a 15 hus ryms på gemensam ”äng”.

Närmast campingplatsen och i anslutning till vägen
till Övre Kattvik kan en grupp på c:a 20 hus  läggas
i sluttningen mot havet i en gallrad skog.
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Siktaxeln från Norrvikens trädgårdar får inte störas
och en förutsättning är att biologiska värden på
marken kartläggs och tillåter byggande.

Norrvikens utveckling kan komma att bero av
möjliga finansiärer. Ulf Nordfjells plan är en
genomgång av vilka åtgärder som krävs för att
bevara och restaurera Norrvikens stilträdgårdar
samt innehåller förslag till vidareutveckling med nya
trädgårdanläggningar, ny entré, och byggnadstillskott
i form av orangeri/restaurant, undervisnings och
möteslokaler samt ett konst- och  kulturcentrum
initierat av konstnären Gustav Kraitz. Dessa
byggnader ligger på samma platå som övriga
Norrviken. Kommunens vidareutveckling av planer
kring Norrviken mot bakgrund av intresse från
investerare inehåller en hotellanläggning/
andelsboende och seniorbostäder placerade på den
lägre markplatån vid havet. Bostäder med
anknytning till Apelrydsskolan föreslås också vid
Norrvikens bilentré.

Ovanför Norrviken föreslås boende i ett naturskönt
parti med en nerlagd fruktodling vid Skåneleden,
Området skulle kunna nås via en markväg från
Kattviksvägen eller via växthusanläggningen.
Bostäder här lämpar sig för fritidsboende typ
uthyrningsstugor eller annat boende med anknytning
till Norrviken och Appelrydsskolan. Platsen för en
övergiven gård är lämplig för eventuell
kompletterande övernattning och serve-
ring.Ytterligare baspunkter för turism och friluftsliv
(korttidsboende m.m.) föreslås i anslutning till
Englandsdals naturområde där reservatet samtidigt
föreslås utvidgas. Planen markerar också ett förslag
till en golfbana som dessa anläggninger eventuellt
kan vara relaterade till. Ett alternativ till denna kan
vara en utvidgning av Sönnertorps golfbana. En
osäkerhet kring golfbanan, som ännu är outredd med
avseende på konflikter med annan markanvändning
markeras som utredningsområden. Planens
ställningstaganden inför bebyggelsen i Kattvik,
Norrviken och Boarp är dock säkra.

Mellan lederna skall finnas separat cykelbana i
backen vid Norrviken och skolan. På detta sätt blir
Norrviken medelpunkten i en lätt åtkomlig utflykts-
och motionsslinga och skolans elever får en
trafiksäkrare väg. Från Smårydsvägen går en grusväg
på skrå i sluttningen som är en lämplig gc-väg till
Boarp. Större delen har en acceptabel cykellutning
men beläggningen måste förbättras. (se karta
Delområde norr.)

Trafik
Föreslagen bebyggelse antas i huvudsak nyttja
befintliga vägar med smärre förbättringar i dessa.
Beroende på hur besöksfrekvensen till Norrviken
utvecklas kan det uppstå behov av att förbättra
vägen mellan Boarp och Norrviken. Det är
önskvärt av att besökare söderifrån väljer att nå
Norrvikenfrån detta håll och inte i onödan kör i
genom Båstad.Cykelvägen längs kusten från Båstad
skall få en fortsättning via campingen och vidare till
Kattviks hamn. Norrviken och Apelrydskolan
föreslås knytas till Båstad med en separat cykelbana
också längs Smårydsvägen högre upp.
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Karta över markanvändningen i Norrviken-Kattvik.

Axelstorp bör av samma skäl inte växa mer över
naturmarkerna runt Axelstorpsbäcken. Utvecklingen
avgränsas också av fornminnen nordost om
husgruppen. Möjligen kan en utveckling norr om
befintlig bebyggelse ske när järnvägen försvinner och
området kan knytas närmre till Båstad från detta
håll och trafikförsörjas i en vägslinga med två
anslutningar.

Planen vill uppmuntra till en fortsatt livskraftig
landsbygd och flera andra smärre byar och
bebyggelsegrupper kan tåla enstaka tillskott i
bebyggelsen med de begränsningar som ges i
kapitlen om grönstruktur och bebyggelsereglering
ovan samt med hänsyn till riktlinjerna för bebyggelse
i landskapet.

Andra bebyggelsegrupper och
byar

Husgrupper i Täppesås ovanför Östra Karup, vid
Axelstorp söder om Båstad och Häljarp mellan
Båstad och Västra Karup är liksom kustsamhällena
exempel på tidigare decenniers planering för
fritidsbebyggelse i attraktiva naturlägen. Här med
utnyttjande av höjd- och utsiktslägen. Med sin närhet
till tätorter har särskilt de två första utvecklats med
permanentboende. Täppesås har gångnärhet till
Östra Karup men en utvidgning skulle öka ex-
poneringen i landskapet på ett oacceptabelt sätt.
Häljarp är en helt bilberoende isolerad bebyggelse-
grupp i ett känsligt naturområden och bör inte växa
ytterligare.
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DELOMRÅDE SÖDER
Området innehåller Förslöv och dess influens-
område. Förslöv är kommunens näst största tätort
och den största orten på åsens sydsida. Förslöv,
Grevie och Västra Karup ligger längs och nedanför
åsens sydvästra sida, i olika lägen på sluttningen och
på några kilometers avstånd från havet. Förslöv och
Grevie har vuxit som industrisamhällen sedan
järnvägen anlades och har idag ett par av
kommunens största industrier. Från orterna brer
spridd jordbruksbebyggelse ut sig mot havet med
koncentrationer i några historiska byar längs vägarna
1700 och 1708 i ett mellanläge mellan tätorterna
och kusten. Vid kusten har samhällen som
ursprungligen planerades för fritidsboende vuxit till
samma ytmässiga storlek som inlandsorterna och
med en sakta ökande permanent bosatt befolkning.
Uppe på åsen finns spridda gårdar.

Nuläge, förutsättningar och
problem

Huvudproblematiken i denna del av kommunen
består i att lyckas utveckla inlandsorterna till att bli
mer attraktiva för boende och både möta och
begränsa trycket på kustområdena.

fler fritidsboende. Tomt-  och huspriser mer än
fördubblas från inlandet till kustorterna där intresset
också för fritidshus är större. Kustsamhällenas
utbyggnad har reglerats av detaljplaner från 1960-
talet, som då gav stora expansionsmöjligheter. Idag
är planerna i princip helt utbyggda.

Förslöv och Grevie har några av Bjärehalvöns
största industrier. Lindab, Peab, NP Nilsson, Willab
har utvecklats av traktens entreprenörer och ger god
sysselsättning. Både Förslöv och Grevie har väl
utbyggd samhällsservice i förhållande till sin storlek
med kommunens andra högstadieskola i Förslöv.
Handeln drar nytta av sommarhalvårets större
kundunderlag. Kommunen har ett stort markinnehav
i området och förutsättningarna för en utveckling
borde vara goda. Men orterna uppfattas idag inte
som tillräckligt attraktiva som bostadsorter. Många
av industriernas arbetare pendlar från Ängelholm.

Förslöv ligger vad gäller boende och arbets- och
handelspendling lika mycket inom Ängelholms
influensområde som inom influensområdet för
Båstad. Ängelholms kommun planerar en
omfattande utveckling av Vejbystrand. Orten hänger
geografiskt ihop med Stora Hult i Båstads kommun.
Planerna för Vejbystrand kan innebära en
konkurrens med Förslöv särskilt när det gäller att
attrahera nya boende som Båstads kommun måste
möta genom att utveckla Förslövs attraktionskraft.

Kommunikationer
Järnvägen genom Förslöv och Grevie delar idag
orterna utan att de har nytta av den eftersom ingen

Befolkning, boende, sysselsättning
Förslöv hade 2043 invånare år 2007,  och Grevie
760 vilket för bägge orterna innebär en svag
minskning över en tioårsperiod med 3, respektive 5
%. I kustorterna Stora Hult, och Ängelsbäcks-
strand/Segelstorpsstrand var det sammanlagda
invånarantalet 2006, 437 personer, en ökning med
14 över en tioårsperiod. Permanentboendet i
kustorterna utvecklas mest i Stor Hult med c:a 50%
åretruntboende idag. I de andra orterna är de
bofasta 15-20% av be-folkningen. Sommartid har
kustorterna i området tillsammans minst 1500
invånare.

Inlandstätorterna har endast i liten utsträckning
påverkats av fritidsboendet och turismen i
kommunen. Det stora flertalet av hus används till
permanentboende. Nyexploatering hålls tillbaka av
att nybyggnads-kostnader blir högre än för befintliga,
begagnade hus. Detsamma gäller för byarna i
mellanläget närmre kusten även om här finns något
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station för persontrafik finns.

Vägnätet över området har två parallella längsgående
förbindelser i vägarna 105 och 1708 som följer
nivåkurvor inne i landet och till vilka lutande
tvärförbindelser till kusten knyts. Nya väg 105 har
hög standard medan de många tvärande småvägarna
ofta är smala. Trafiken är liten större delen av året.
Under sommaren, då trafiken ökar kraftigt, uppstår
ibland problem. Väg 105 ger en snabb och bekväm
förbindelse till motorvägen från rondellen i Grevie
Kyrkby men anknytningen till Båstadvägen norrut
är inte bra. Båstadvägen har god standard men med
branta passager över åsen. Anknytningen mot
Torekov söderifrån är oklar. Det ur vägstandard
bästa och skyltade alternativet, väg 105 till väg 115
är något längre än andra alternativ och riktat norrut
vid Torekov. Trafikanter mot Torekov söderifrån
(och tvärtom) väljer andra vägar trots sämre
vägstandard och fördelar sig mellan de vägar som
viker mot Torekov i Grevie kyrkby eller i Västra
Karup.

Befintliga busslinjer ger Förslöv och Grevie goda
förbindelser mot Båstad och Ängelholm. Busslinjer
har i övrigt god geografisk täckning men trafiken är
gles. Vägnätets struktur gör att kustsamhällena är
dåligt knutna till busslinjer och att dessa har svårt att
dra nytta av sommarens större befolkningsunderlag.

En separat, asfalterad cykelväg finns längs vägen
mellan Grevie kyrkby och Grevie och ut ur Förslöv
men mellan dem saknas ett avsnitt.

Natur- och kulturmiljö
Området innehåller flera av kommunens värdefulla
natur- och kulturmiljöområden. I omedelbar
anslutning till Grevie finns Grevie backar och
Sinarpsdalens västra del. Ovanför Förslöv börjar
med åsens sydsluttning ett stort sammanhängande
ostört naturområde. Kuststräckan är en viktig
tillgång.

Förslöv ligger höjdmässigt mellan åsen och havet
medan Grevie i sin högsta del når upp på åsen med
vidsträckt utsikt söderut. Från de längsgående
vägarna faller landskapet mot havet, dominerat av
relativt småskaligt jordbruk. I söder är landskapet
flackare, mer storskaligt och mindre vackert än i

övrigt. Skåneleden och Cykelleden är markerade
rekreationsstråk för cykling och vandring längs
kusten och från kusten tvärs över åsen.

Tillgänglighet till och kontakt mellan naturmiljöer kan
förbättras. Förutom åsens höjdparti är landskapet
mest ett brukat jordbrukslandskap där det ibland
är svårt att komma nära bäckmiljöer och andra
naturpartier. Järnvägen genom Sinarpsdalen gör
denna delvis svårtillgänglig från Grevie. Uppe på åsen
begränsas strövmöjligheter delvis av ett militärt
övningsområde. Bäckarnas upprinningsområden
innehåller intressanta naturpartier medan bäckmiljöer
i bäckarnas lopp mot havet ofta påverkats genom
uträtningar och dikning.

Hela området har liksom kommunen i helhet mycket
kända fornlämningar med en tydlig koncentration
nära kusten och vid byarna i mellanläget en bit in
från denna.

Det finns ett stort efterfrågetryck på att bygga
individuella och spridda bostäder för såväl fritids-
ändamål som permanentbostäder i lägen med bra
utsikt och nära kusten. Intresset för att utnyttja
landskapsvärdena ligger också bakom önskan att
etablera golfbanor.

Annat
Utanför Förslöv och Grevie men utan tydlig kontakt
med orterna ligger två av kommunens 18-håls
golfbanor.

Ett militärt övningsområde uppe på åsen stängs av
vid övning men är i övrigt öppet för allmänheten.
Försvaret hävdar en skyddszon av 65 dB buller-
influens inom vilken ingen bebyggelse skall
förekomma. Bullergränsen sträcker sig ner mot
åssluttningen ovanför Förslöv men når inte fram till
samhället.

Bullermattan från Ängelholms flygplats når Förslövs
södra och östra delar. Luftfartsverket hävdar
förändrade bullermattor från de som gällt för F10 i
den nya koncessionen för civilflyget.. I princip
minskar bullret från den tidigare perioden trots en
utbyggnad av civilflyget. Samtidigt har samhällets syn
på flygbuller som problem skärpts. Denna planen
innebär att kommunen accepterar en
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bullerbegränsning för bebyggelseutvecklingen i  i
Förslöv och Segeltorps-strand som skapas av buller
från flygtypen Boeing medan de bullerkurvor som
tecknas kring flygtypen MD80 inte bör ha
motsvarande effekt. Kommunens planering har utgått
från vissa förutsättningar under årtionden och i alla
tidigare översiktsplaner, och kommunen betraktar

Intresset för att bosätta sig i stationens närhet kan
bli stort med en regelbunden tågtrafik och goda
möjligheter att pendla. Utan denna attraktionskraft
och utan den förbättring en järnvägsstation kan
innebära också för an-slutande bussleder i ett
större omland är det stor risk att kapitalstark
bostadsefterfrågan fortsatt styr en relativt exklusiv
bebyggelse-utveckling till kusten och de vackraste
landskaps-partierna och att inlandsorternas
utveckling stagnerar.

Kommunen har under planarbetet diskuterat nya
stationer med Skånetrafiken som under 2007/8
utarbetat en ny tågstrategi. Ett nytt tågstopp i
Förslöv tillhör det som fått prioritet på
Västkustbanan norr om Ängelholm tillsammans
med Barkåkra i Ängelholm. Skånetrafiken har
också lanserat tanken att den gamla banan skulle
användas och då blir det på motsvarande sätt
trafikekonomiskt rimligt att också dra tåget till
Grevie under förutsättning att tåg ersätter buss.
Kommunen är mycket positiv till detta trots att
det innebär att järnväg ligger kvar inom Förlöv.

Strategikarta delområde söder, endast pågatågstation i Förslöv markerat

det inte som acceptabelt att de plötsligt ändras i ett
nytt koncessionsbeslut. (se kapitel Hälsa, risker
och skydd).

Förslag till utveckling

Strategier
Planen utgår från att järnvägen med sin sträckning i
tunneln färdigställs. Ett vidare antagande är att
Förslöv och möjligen Grevie (se nedan) får Pågatåg
medan Öresundstågen endast stannar i Båstad (se
vidare kapitel Trafik). För kommunen är en station
i Förslöv avgörande för möjligheten att utveckla det
inre området söder om åsen runt de tre historiska
tätorterna Förslöv, Grevie och Västra Karup.
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Översiktsplanen har emellertid hittills endast antagit
en ny station i Förslöv. Planen behöver omarbetas
en del över kommundel söder med förändrade
antaganden. För att inte fördröja antagandet av
planen avse en sådan bearbetning göras som ett
tillägg till planen. En station också i Grevie får
konsekvenser främst i den orten men i viss mån
också generellt för kommunikationerna över
kommundel söder. Det kopmmer knappast att
betyda något för annan föreslagen markanvändning.

Planen skall ge Förslöv en tydlig roll som centralort
utifrån dessa förutsättningar. Bostadslägen där
beroendet av bilen kan bli minst skall prioriteras,
alltså i första hand lägen inom gång- och cykel-
avstånd från station, skola och annan service.

Planen koncentrerar ny bebyggelse i själva Förslöv
samt Grevie och i ett omland på möjligt cykelavstånd
(4-5 km). Lutningsförhållandena hämmar cykeltrafik
men är cykelmässigt rimliga såväl mot kusten som
mot Grevie. Till Förslövs omland som sträcker sig
t.o.m. Grevie hör närmast Grevie Kyrkby och längre
bort kustsamhällena Stora Hult, Ängelsbäcksstrand,
Segeltorpsstrand. Grevies omland omfattar delar av
samma område och når dessutom Västra Karup.

Ny bebyggelse skall också förstärka de busslinjer
som kommer att anknyta till tågtrafiken eller har en
egen regional utsträckning. Det motiverar, utöver ett
ökat boende i Förslöv, främst nya bostäder inom
(eventuellt stations- och) hållplatsavstånd i Grevie
och Grevie Kyrkby där bussförbindelser kan få
högst täthet och i något mindre grad också i byarna
Killebäckstorp och Ängelsbäck. Verksamheter,
handel och centrum-funktioner har motsvarande
intresse av busslinjer. Av kustsamhällena har Stora
Hult bäst möjlighet till bussförsörjning. (Busslinjerna
diskuteras närmre i kapitel Trafik.)

Planen gör ingen skillnad mellan bostadsområden
för fritids- och permanentboende. Ett ökat
permanentboende antas gynnas av att olika grupper
av bostadssökande har så stora valmöjligheter som
möjligt (se vidare kapitel Boende). Planen möter
efterfrågan genom att ange nya bostadslägen såväl i
inlandstätorterna och kustsamhällena som i byar och
andra bebyggelsekoncentrationer på landsbygden.
Nytillskotten i kustsamhällena och på landsbygden
kan förstärka underlaget för skolor och handel i

Förslöv och i Grevie. De kan också innebära ett
ökat behov av daghem och äldrevård.

En förutsättning för att strategin skall lyckas är att
det går att höja statusen på inlandsorterna som
bosättningsorter. Översiktsplanen måste följas av
ansträngningar att skapa attraktiva bostads- och
centrummiljöer i Förslöv och Grevie. Dessa orter
skall knytas tydligare till kusten och de andra
värdefulla naturområden som finns i orternas närhet
och till golfbanor och andra rekreationsområden
genom att utveckla sambanden i grönstrukturen och
gång- och cykelnätet.

I detta är landskapets attraktionsvärde en resurs
som måste finnas kvar och vara allmänt tillgänglig.
Utbyggnadsområden i Förslöv och Grevie utnyttjar
några attraktiva utsikts- och sluttningslägen men i
övrigt skall de viktiga natur- och kulturmiljöer,
rekreations- och besöksområden som finns hållas
fria från vidare exploatering. I kustområdet skall
ingen ny bebyggelse tillkomma mellan befintliga
samhällen. När de växer så skall de växa inåt mot
inlandsorterna. Det nära strövområdet från ås-
sluttningen är också en viktig gemensam resurs. Här
kan möjligen  mer bebyggelse med ”utsiktsläge”
tillkomma i  begränsad omfattning längs vägar där
redan en viss bebyggelsetäthet finns.

Bebyggelse

Bostäder, service och verksamheter
De stora tillskotten av såväl bostadsbebyggelse som
verksamheter läggs i enlighet med strategin ovan i
Förslöv och Grevie. Förslöv får i planen c:a 600
bostäder och Grevie c:a 300 bostäder av hela södra
delområdets c:a 1100 bostäder. Med en antagen
station i Grevie kan tätheten ökas här och fler
bostäder rymmas.

Dessa två orter får också större områden för
industri- och annan verksamhet i anslutning till de
som redan finns. Söder om Förslöv föreslår planen
en framtida reserv för industrimark på ett av
kommunens få större områden med plan och icke-
vattensjuk mark.

Stora Hult växer mest av kustsamhällena. Potentialen
för permanentbosättning är störst här i kraft av
sambandet med Vejbystrand. Landskapet är också



198Del III
Antagandehandling

mindre känsligt för bebyggelse innanför Stora Hult
än vid kusten längre norrut. Stora Hult får c:a 115
bostäder och Ängelsbäcksstrand/Segeltorpsstrand
c:a 75 bostäder. Kustsamhällena begränsas åt sidan
och växer inåt land. Planen föreslår fler bostäder
också i Grevie kyrkby (c:a 70 st) och byarna längs
väg 1700 där buss 523 går idag.

Bostäder föreslås i huvudsak vara enplanshus på
egna tomter (bebyggelsetäthet på 7-8 bostäder/ha)
men kan ha inslag av tätare och högre bebyggelse
närmast tätortscentra, station och busshållplatser
(10-20 bostäder/ha).

Ett område på åssluttningen nära och öster om
Förslöv ovanför Margaretetorpsvägen med utsikt
mot havet har mer och något tätare bebyggelse än
andra i övrigt glest bebyggda viktiga landskaps-
partier. Om inte de bullermattor som utreds kring
flyget hindrar det kan det vara ett område där, efter
vidare studier, förtätning med fler hus kan ske. Andra
bebyggelsegrupper kan få tillskott av enstaka hus.
I övriga landskapet skall bebyggelsetillskott vara
mycket sparsamma.

Förslövs och i någon mån Grevie centrum skall vara
områdets viktigaste och nya verksamheter av
handels- och servicekaraktär skall i första hand
lokaliseras hit

Avvägning mot jordbruks-, natur- och kultur-
miljöintressen
All nybebyggelse tar i princip jordbruksmark i
anspråk. Vikten av angivna bebyggelsetillskott
bedöms vara större än värdet av fortsatt brukning.
På några ställen hamnar önskade utbyggnader i
konflikt med djurhållning (se vidare respektive ort).
Konflikterna bedöms dock kunna lösas genom
avväganden och överenskommelser i vidare
detaljplanering.

Föreslagen bebyggelse berör inte naturreservat,
Natura 2000 områden eller riksintressen för natur-
och kulturmiljövård. På ett par ställen hamnar
föreslagen bebyggelse inom områden som pekas ut
i länets och kommunens natur- och kultur-
miljövårdsprogram och av landskapsbilds-skyddet.
Utbyggnaden i Stora Hult bedöms vara förenlig med
kulturmiljövårdsprogrammet (se Stora Hult) och
motsvarande gäller Grevie i förhållande till

naturvårdsprogrammet (se Grevie). Där
bebyggelsen föreslås inom landskapsbildsskydd i
Ängelsbäck/Segeltorpstrand bedöms detta kunna
ske utan att landskapsbilden påtagligt påverkas till
det sämre. I Grevie anses tätortsutvecklingen
viktigare än ett bevarande av landskapsbilden (se
Grevie).

Trafik

Allmänna kommunikationer
Järnvägens förändring och roll redovisas ovan liksom
de viktigaste busslederna. Underlaget för busstrafik
är begränsat även i planens mest optimistiska
utvecklingsantaganden. Det starkaste stråket blir det
som passerar den största befolkningen på väg till
järnvägsstationernas huvudmål och som därmed kan
få störst turtäthet. Planen anger tre stråk genom
området (se vidare kapitel Trafik).

Stråket Förslöv-Grevie-Båstad (centrum och
Öresundstågen), nuvarande buss 513 och regional-
bussar söderut från Båstad, blir det starkaste i denna
kommundel men också det som delvis kommer att
ersättas av tågtrafiken.. Stråket Torekov-Rammsjö-
byar längs vägen mot Förslöv eller Grevie, i dagens
sträckning söder om Grevie, nuvarande buss 523,
blir svagare. Det kommer att bero främst av
utvecklingen av byarna längs väg 1700. Kust-
samhällena längs vägen ligger på alltför stort avstånd
för att busslinjen skall kunna dra stor nytta av
sommarbefolkning och ökande permanent-
befolkning i dessa. Bägge stråken har dock en möjlig
anslutning också till Stora Hult/Vejbystrand. Stråket
från Hov-Västra Karup-Grevie-Förslöv (Pågatåg)
förblir svagast.

Vägnät
Anslutningen från väg 115 och rondellen vid Grevie
Kyrkby mot Båstad skall förbättras. Planen
markerar att sträckningar för anslutningen mot
Båstad från rondellen vid Grevie kyrkby skall
utredas vidare. Den innebär konflikter med jordbruk
och kräver passager för djur.

En huvudfråga under planarbetet har varit
förbindelsen mot Torekov. Två alternativa väg-
sträckor att utreda vidare föreslås; en längs vägen
västerut förbi Ängelsbäck och Killebäckstorp och
en västerut förbi Västra Karup (se vidare kapitel
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Karta över södra delområdets befintliga och planerade huvudvägnät samt befintlig och planerad bebyggelse.

Karta över det övergripande cykelvägnätet med befintliga och planerade cykelstråk.
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Trafik). Bägge har som förutsättning vikten av att
ansluta Torekov vid Nolato och kortare väg än via
105 och 115. Planen anger som huvudförslag att
den första vägsträckan förtydligas och förbättras från
en koppling i Vistorpsvägens korsning med väg 105
vid stationen i Förslöv. Detta kan förändras när
konskvenser av en tågstation i Grevie studeras
vidare. Planen visar också en förbifart vid Västra
Karup (se vidare kapitel Delområde väster).

Utbyggnaden i Stora Hult förutsätter en ny väg-
anslutning mellan det föreslagna utbyggnads-
området och väg 1708. I övrigt bedöms att befintligt
vägnät med smärre förbättringar klarar av att betjäna
föreslagna utbyggnadsområden.

Gång- och cykelvägar
Några nya gång- och cykelvägar är viktiga för att
knyta ihop tätorter och grönstruktur till en samman-
hängande miljö. Genom att upprätta fysiska samband
skall de förhoppningsvis bidra till att minska
skillnaden i status mellan Förslöv, Grevie och
kustorterna. Järnvägsstationer i Förslöv och Grevie

järnvägen.
• Järnvägen blir eventuellt i framtiden cykelled.

Cykelleden längs järnvägsbanken ger
framkomliga lutningar över åsen och blir
stommen i kommunens GC-nät.

• En cykelväg dras från Förslöv centrum förbi
stationen längs Möllebäcken till kusten söder om
Segeltorpsstrand. Vägen kan utnyttja befintliga
markvägar och kan delvis vara en grusväg.

• En cykelväg etableras längs vägen mellan Stora
Hult och Förslöv.

• Om stationen i Förslöv byggs vid nya banan
kompletteras cykelvägnätet med en förbindelse
mellan denna och Grevie kyrkby längs väg 105.

Teknisk försörjning
De föreslagna utbyggnadsområden ligger i anslutning
till befintliga försörjningsnät för vatten, avlopp, kraft,
gas samt tele och reser inga särskilda problem för

blir viktiga målpunkter.
Planen föreslår följande förbättringar i det över-
gripande cykelvägnätet:
• Cykelleden mellan Förslöv och Grevie kyrkby

och vidare till Grevie kompletteras med den
saknade länken. Leden följer den mindre vägen
vid Bökesliden och får en plankorsning med

vidare utbyggnad.

Annat
Det finns intresse från exploatörer att anlägga en
golfbana i Öllövsområdet och den har med andra
golfbanor varit föremål för mycket diskussioner i
kommunen. Golfbanan påverkar jordbruket och i
mindre grad här natur- och kulturmiljövärden. Det
senaste beslutet i frågan är att Kommunfullmäktige
beslutat avbryta vidare planering och banan markeras
inte i planen.  Översiktplanen anger i linje med
gofpolicyn däremot ett utredningsområde söder om
nuvarande Åkagårdens golfbana. Här skapas
landskapet delvis av tunnelbyggets upplagsmassor
och golfen stör inga naturvärden.

Grönstruktur
Grönstrukturen i delområdet utgår från det stora
relativt ostörda området uppe på åsen, från Sinarps-
dalens norra del och från kustområdet. Den skall
utvecklas i en stomme av två sammanhängande
huvudstråk som knyter an till dessa tvärs åsen. Ett
första tvärstråk skall sträcka sig från Sinarpsdalen
över Grevie och Grevie backar till kusten med
Vadbäcken som ett viktigt inslag. Ett andra stråk
leder med Vadebäck och Möllebäck från åsens
höjdsluttning över Förslöv till kusten. Till dessa
huvudstråk knyts den mer detaljerade grönstrukturen
inom och ut ur orterna. Stråken är rekreations- och
upplevelsemiljöer och spridningskorridorer för växt-
och djurliv.



201 Översiktsplan 08
Båstads kommun

Karta över grönstrukturen i delområde söder.
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FÖRSLÖV
Nuläge

På 1960 och 70-talen och fortfarande på 1980-
talet var Förslöv en expansiv ort i kraft av sin
industritillväxt. Stora nya bostadsområden byggdes
på kort tid. Utvecklingen stannade av på mitten av
1980-talet och idag stagnerar befolkningen i Förslöv
och åldras efterhand alltmer. Industrier expanderar
inte som tidigare och skapar behov av nya bostäder.
Orten har tills nyligen inte uppfattas som attraktiv
för grupper som bosätter sig på Bjärehalvön av andra
skäl eller för fritidsboende.

Planeringsförutsättningarna är samtidigt goda med
viss reservation för flygbuller (se kapitel Hälsa,
risker och skydd). Förslöv har god tillgång på
lämplig mark för både bostäder och verksamheter
och marken ägs i stor utsträckning av kommunen.
Marken bör vara attraktiv att exploatera med utsikt
och/eller närhet till skola och centrumfunktioner.
Förslöv har nära till Hallandsåsens natur- och
rekreationsområden men en utbyggnad hamnar inte
i omedelbar konflikt med dessa. Havet är inom
cykelavstånd. Med väg 105 väster om Förslöv har
genomfartstrafik och tung trafik till industrierna i

en större östra del och en mindre västra del. Mot
den nu rivna stationen utvecklades ett smärre
centrumstråk längs Mercurigatan. Spår av detta finns
än och Förslövs huvudsakliga affärscentrum ligger
där Mercurigatan möter Grevievägen.

Det då redan väl utvecklade stationssamhället fick
bebyggelsen reglerad i en första plan initierad i
början på 1940-talet men fastställd först 1950. Den
bekräftade den karaktär av småhus på privata tomter
som fanns och föreslog vidare bostadsbebyggelse i
ett till två plan på tomter av 800-1000 kvm storlek.
Planen lät Möllebäcken bilda ett grönstråk genom
samhället och skapade ett torg i korsningen
Mercurigatan - Grevievägen.

Den stora planerings- och utbyggnadsperioden
sträcker sig från mitten av 1960-talet till början av
1980-talet. Successiva planer skapade bostads-
område efter bostadsområde. Flerfamiljshusen,
handelscentrat och grupphusen i södra Förslöv med
en tidstypisk matargata omedelbart innanför
genomfartsleden Grevievägen kom till genom en plan
från 1965. Det följdes av planer och utbyggnad av
ett första bostadsområde norr om Margaretetorps-
vägen, industriområdet väster om järnvägen,
flerfamiljshuskvarter och äldreservice i centrum och
fortsatta bostadsområden norrut. Planerna angav
bostäder i ett till två plan och nu märkbart tätare än
Förslövs äldre bebyggelse. På mitten av 1980-talet
avstannade Förslövs expansion och en plan för
flerfamiljshus på Sandbäcksområdet har aldrig
realiserats. Det småhusområde som nu exploateras
i kommunens regi söder om Margaretetorpsvägen
är den första realiserade planen för ett bostads-
område sedan 1980-talet.

Den översiktliga planstudien ”Bjäreregionen
Utvecklingsplan för Ängelholms och Båstads
kommunblock” som gjordes 1966-67 inför
kommunsammanslagningen höll Förslövs tillväxt
väster om den då viktigaste genomfartsvägen,
Grevievägen. Den förslog en ny förbifartsväg väster
om Förslöv (som en del av en  förbindelse E6 -
Torekov i ett sydligare läge än dagens 105) och
utbyggnadsområden orienterade mot denna såväl
norr som väster och söder om samhället. Förslöv
antogs befolkningsmässigt växa ikapp Båstad till
1982.

väster flyttats från de centrala vägarna. I det fall att
en ny järnvägsstation hamnar väster om samhället,
vid en av 105:ans anslutningar till Förslöv kan det
orsaka problem för en centrumutveckling i samhällets
mitt. Avstånden inom det koncentrerade Förslöv är
emellertid inte stora och stationen ligger så att ett
centralt öst-västligt gc-stråk kan löpa mot denna,
längs bäcken genom orten. I alternativet med en
station längs gamla banan hamnar den återigen i
samhällets mitt.

Pågående nyexploatering i kommunens regi vid
Margaretetorpsvägen har också under de senaste
åren visat att Förslöv kanske är på väg att bli
attraktivt. Efter en osäker start i markförsäljning har
området fyllts.

Tätortsutveckling och tidigare planering
Förslöv har historiskt utvecklats från väg-
korsningarna mellan Grevievägen och Vistorps-
vägen där kyrkan ligger. Järnvägen drogs längre
västerut och stationssamhället Förslövsholm växte i
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Områdesplanen från 1982 och översiktsplanen 1991
(denna utgick från dagens väg- och järnvägslägen
väster om Förslöv) påbörjade och föreslog en stor
utbyggnad öster om Grevievägen och en komp-
lettering i söder. Planen 1991 räknade också med
en expansion av industriområdet vid PEABs kontor
i öster och en förbifartsled mot detta från söder, den
s.k. ”Krokenleden”. Av det som var nya expansions-
områden när planen gjordes har mycket litet
realiserats och dagens plan föreslår igen i huvudsak
samma områden.

Natur- och kulturmiljöer
Naturmiljöer av intresse inom Förslöv och i dess
omedelbara närhet är bäckarna, Möllebäcken och
Vadebäck som går ihop väster om orten, skogarna
på höjden i öster, kullen ovanför Prästgårdsområdet
som tidvis använts som skidbacke och ett par
lövdungar vid Grevievägen norr om skolan. Endast
de sista bedöms vara särskilt intressanta i
kommunens naturvårdsplan. Åsens sydsluttning och
det stora natur- och rekreationsområdet i ortens
närhet börjar inom bekvämt vandringsavstånd  400
m från bostäderna i Prästgårdsområdet. Håle Halls
fritidsanläggning ligger 1,4 km fågelvägen från
skolan.

Flera av dessa naturmiljöer innehåller också
kulturhistoriska värden med spår av äldre odling.
Inom Förslövs bebyggelse finns gravhögar, som
skyddas som grönområden. Fornminneskartan visar

annars mest kända fornminnen i ett band från åsen
ner på slätten öster om Förslöv.
Kommunens kulturmiljövårdprogram berör inte alls
Förslöv. Kyrkan fick sitt utseende genom omfattande
restaureringar på 1800-talet och har inte många spår
kvar från sitt ursprung på 1100-talet. Det finns
exempel på intressanta hus och miljöer från det tidiga
stations- och industrisamhället och Förslöv bör
inkluderas i en eventuell förnyelse av kommunens
bevarandeprogram.

Skydd och intressen
Förslöv är den ort på Bjärehalvön som omfattas av
minst regleringar, riksintressen etc. i sin omedelbara
närhet. Landskapsbildsskydd och riksintresse
naturvård sträcker sig med åsens sydsida ner mot
samhället i nordöst men stannar strax innan befintlig
bebyggelse. Ett området som avgränsas av befintlig
järnväg och Margaretetorpsvägen är det enda
område i kommunen som inte omfattas av det annars
heltäckande riksintresset för rörligt friluftsliv.
Bäckarna genom samhället har strandskydd som
måste upphävas vid exploatering i dess närhet.

Åkermarken runt och i Förslöv är bäst väster om
nuvarande järnväg (klass 7 och 8) medan den är
sämre i öster och söder (klass 5 och6).

En viktig vattentäkt vid Vadebäck har fått ett nytt
skyddsområde som anses innebära restriktioner
gentemot bebyggelse. Flygbuller innebär i enlighet
med vad som sägs ovan  att kommunen anser att
områden under bullerkurvan för 70 dBA LAmax
från Boeing planen inte skall planeras under
planperioden. Dessa områdena i östra Förslöv är
ortens mest attraktiva mark av andra skäl och de
ligger kvar som utredningsområden inför framtiden.
Bullret från MD80, som är en mindre frekvent och
troligen utgående flygtyp anses i planen inte utgöra
motsvarande hinder  Det ligger dessutom över halva
det befintliga Förslöv. Kommunen avser att iaktta
viss försiktighet i exploateringen tills det finns större
erfarenhet av den förnyade civila flygtrafiken på
Ängelholms flygplats.

Karta över kända fornminnen.
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 Föreslagen utveckling

Strategier
Planen utgår från att utvecklingen kan vändas med
den betydelse en ny station får. Den skall ge Förslöv
en förnyad roll som centralort på kommunens
sydsida samtidigt som Förslöv kan bli en
bosättningsort för arbetspendlare med riktning mot
Ängelholm och vidare söderut.

Ovan beskrivs hur bebyggelseutvecklingen i
delområdet utgår från den nya stationen. Den hamnar
inom själva Förslöv antingen c:a 1 km väster om
Grevievägen och det som är Förslövs centrum idag
eller mer centralt vid befintlig järnväg. Det mesta av
centrumfunktioner och social service ligger längs
Grevievägen. Det finns tomma ytor runt den tidigare
genomfartleden och möjligheterna att omgestalta
både den och befintliga centrala torg och platser är
goda. De allra bästa områdena att nyexploatera ligger
öster om Grevievägen och särskilt sluttningen
exponerad mot väster ovanför samhället. Här har
man en skog i ryggen och i stora delar en utsikt där
havet syns. Sol- och ljusförhållanden är ideala.
Områdena vätter också mot de nära rekreations-
miljöerna på åsen. Flygbullret innebär dock en
begränsning här. Områden norr om Vadebäck och
på ömse sidor om Viarpsvägen har också bra ljus
och utsiktsförhållanden.

Förslöv kan med dessa förutsättningar planeras med
stationen i centralpunkten av antingen ett
halvcirkelsegment eller en cirkel beroende på
stationsalternativ och så att ett  gc-stråk förbinder
station och kommersiellt centrum längs
Möllebäcken. Avståndet från stationen till bostäder
blir som mest under 2 km, alltså gångavstånd.

Det är viktigt att nya bostadsområden blir attraktiva.
Lika viktigt är det att förädla de äldre miljöerna i
Förslöv och kanske särskilt de som tillkom under
expansionsåren. Det offentliga rummet av vägar och
platser var anpassat till tidigare genomfartstrafik och

Bostäder, service och verksamheter

Bostäder
Öster om Grevievägen har en bostadsexploatering
påbörjats närmast Margaretetorpsvägen. Planen
lämnar ett grönområde där gattet mellan skogarna i
öster finns och fortsätter utvecklingen av ett
bostadsband över västsluttningen. Bandet delas av
ett centralt grönstråk som lämnar sluttningens
brantaste parti obebyggt (och innehåller ”lin-
bastuan”). Ovanför stråket får bostäder möjlighet
till utsikt. Nedanför det ligger de i centrum av
Förslöv. Bullerkurvan för flygplan av typ B737-800
gör att den östra delen  av bostadsbandet närmast
skogen endast anges som ett utredningsområde inför
framtiden.

I söder läggs bostäder på ömse sidor om Viarps-
vägen i sydsluttningen nedanför befintlig bebyggelse
och knyts genom ett grön- och gc-stråk till
bostadsbandet i öster över Grevievägen. Ett befintligt
större djurhållande lantbruk är hinder för en
omedelbar exploatering av delar av detta område
och dess sydligaste del markeras därför som
utredningsområde.

I norr avgränsar Vadebäck, tunnelsträckningen och
vattenskyddsområdet kring Vadebäcksområdets
vattentäkt en ny tätortssdel som kan utvecklas från
en befintlig bybildning vid Bökesliden. Området
knyts trafikmässigt till den nya stationen via planens
utvidgade industriområde söder om bäcken och får
motsvarande gc-anslutning. Öster om Grevievägen
har planen ett utredningsområde för bostäder i en
västsluttning med vid utsikt. Det ligger inom det yttre
skyddsområdet för vattentäkten och en exploatering
måste utredas vidare mot de krav detta innebär.
Angränsande mark väster om vägen ligger inom det
inre skyddsområdet och bedöms inte vara möjligt
att exploatera.

Mellan Möllebäcken och Vistorpsvägen skall ny
bebyggelse anknyta till en station (oavsett var denna
placeras). Läget nära stationen och längs bäcken
med marken sluttande söderut gör området attraktivt
och det bör innehålla bostäder. Industriområdet norr
om Vistorpsvägen kan ge upphov till störningar och
omvänt behöva skyddsavstånd för att kunna
utvecklas. För att inte det teoretiskt erforderliga
skyddsavståndet skall hindra möjligheter till bostäder

bör förändras med dagens förutsättningar.
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Karta över markanvändningen i Förslöv.
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måste det finnas en mellanzon av icke-störande
verksamheter mellan bostäder och störande industri
och/eller en skyddande rad av särskilt utformade
bostäder.

Nya bostäder i föreslås också innanför järnvägens
bullerskyddsvall norr om Ljungbyholmsvägen.

Bostadsområdena skall ha blandad tätare och
glesare bebyggelse i en till två våningar.  Där skog
eller andra naturpartier bildar rygg och silhuett i
landskapet kan husen vara i två till tre våningar för
att maximera utsikt. Lägen i centrum och vid stationen
kan motivera ännu högre exploatering.Inslag av
enskilda hus på privata tomter skall ha relativt stora
tomtstorlekar (minst 1000 kvm) för att minska
skillnaden i detta avseende mellan Förslöv och
kustsamhällena eller Båstad.Totalt rymmer planen
med en medeltäthet på 10-15 bostäder/ha (mest
enplansbebyggelse, inslag av två plan, tätare vid
centrum) c:a 600 bostäder.

Offentlig service och handel
Planen utgår från att centrum fortsatt skall finnas
längs Grevievägen och att denna skall utvecklas till
en stadsgata där man kan röra sig bekvämt mellan
olika former av serviceinrättningar och butiker såväl
till fots och cyklande som med bil. Centrumstråket
börjar redan vid Statoilmacken och har viktiga mål
vid Vistorpsvägen i Heberleins, konstgalleri och

Verksamheter
Det befintliga industriområdet vid Vistorpsvägen skall
utvidgas och avgränsas av Vadebäckens grönstråk.
Närmast Vistorpsvägen bör verksamheter vara av
mindre störande karaktär (se ovan). Ett ytterligare
mindre industriområde placeras vid järnvägen söder
om stationen. Här kan en omlastning av transporter
från järnväg till lastbil ske.

Planen räknar inte som tidigare planer med någon
ytterligare utvidgning av PEABs område i öster och
följaktligen inte heller med en trafikled till detta
söderifrån. ”Krokenleden” från översiktsplanen
1991 försvinner. Planen föreslår också ett mindre
verksamhetsområde vid Grevievägens infart till
Förslöv i söder för att sprida verksamhetsområden
något i förhållande till nya bostäder. Ett reserv- och
framtida verksamhetsområde föreslås väster om
järnvägen på ett större plant markområde. Området
skulle hamna i blickfånget för ovanför liggande
bostäder och ett annat framtida alternativ kan vara
längs väg 115 i mer omedelbar anslutning till
stationsläget. Marken är dock mer kuperad här.

Trafik

Vägnät
Väg 105 har minskat genomfartstrafiken genom
Förslöv. Den har samtidigt koncentrerat tung trafik
mot det största industriområdet till Vistorpsvägen.
Den genomfartstrafik som fortfarande förekommer
är i riktning syd-nord samt mot väster och
Margaretetorp. Befintliga huvudgator ger flera
trafikalternativ genom och ut ur Förslöv. De nya
vägar som planen föreslår vidareutvecklar detta och
ger alternativa förbindelser som kan sprida trafiken
inom orten på olika vägar. Stationen får väg-
anslutningar i flera riktningar.

Huvudvägarna genom samhället bör inom det få en
karaktär av gator med en utformning som reglerar
hastighet. Utformningsmässigt markerade
övergångar från väg till gata bör finnas vid alla infarter.
Grevievägen från ICA till skolan, Margaretetorps-
vägen förbi anslutningen till det nya bostadsområdet
och Vistorpsvägen från Grevievägen till korsningen
med dagens järnväg bör prioriteras för åtgärder (gc-
banor längs vägen, trädrader, markerade korsningar
etc.)

bibliotek med bygdegård och restaurant men skall
koncentreras i ett område från Mercurigatan och
söderut t.o.m. Ica-butiken. De spår av handel längs
Mercurigatan som finns kvar bibehålls (NP Nilsson)
och en centrumutbyggnad skall kunna ske också på
östra sidan av Grevievägen.

Verksamhetsområdet längs Vistorpsvägen kan
innehålla volymhandel som inte får plats i centrum
och en viss ”centrumspridning” längs Vistorpsvägens
stråk mot stationen kan accepteras. Stationsområdet
kan ha viss handel och annan ”knutpunktsservice”.

Skolan ligger centralt med gott om utrymme och
bedöms kunna klara ett eventuellt ökat elevantal med
tillbyggnader på nuvarande plats såväl för F-6 som
för årskurs 7-9 . Fler daghem kommer att behövas
men anges inte på denna plannivå. Lägen vid planens
grönområden och grönstråk är lämpliga.



209 Översiktsplan 08
Båstads kommun

Karta över vägnätet i Förslöv.

Karta över gc-vägar i Förslöv med offentliga byggnader (skolor m.m.) markerade.
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Järnvägsstationen skall ha rymliga cykel- och
bilparkeringar för att underlätta pendling.

Busslinjer skall angöra både station och centrum (och
de bostadsområden de passerar igenom). Vidare
planering får närmre avgöra linjesträckningar och
terminal(er).

Gång- och cykelvägar
De viktiga cykellederna som förbinder Förslöv med
omlandet har angetts ovan. Inom tätorten skall nya
gc-vägar framför allt knyta ihop nya utbyggnads-
områden och ge kontakter till skola, centrum,
dagligbutiker och stationen.

Föreslagna cykelvägar är oftast separerade leder
dragna i grönstråk mellan husgrupper. Längs de
centrala gatorna föreslås också cykelbanor.

Grönstruktur
Planen anger nya sammanhängande grönområden
och stråk i bebyggelsen i söder och öster.

Möllebäcken skall utvecklas till ett grönstråk i hela
sin sträckning och föreslås åter lyftas fram där den
kulverterats. I aktuell bostadsutbyggnad har ett
tillflöde till Möllebäcken åter öppnats och blivit en
bäck och recipient för dagvatten.

Vadebäck skall också utvecklas mer och bli en del
av ett sammanhängande grön- och promenadstråk
inom tätorten.

Grönområdet med värdefull vegetation och forn-
minnen norr om skolan på ömse sidor om Grevie-
vägen föreslås bryta igenom industriområdet och
skapa kontakt mellan Vadebäck och kullen ovanför
bebyggelsen i norr.

Idrottsområdet i väster skall växa något samtidigt
som det avgränsas av fler bostäder och
verksamheter runt om.

Teknisk försörjning
Utbyggnaden kräver inga särskilda investeringar i
den tekniska försörjningen utöver de som är normala
vid nyexploatering.

Genomförande, etappindelning
Kommunen är en stor markägare av de flesta
föreslagna utbyggnadsområden. En utbyggnad bör
ske i ett par områden samtidigt och i etapper för att
ge valmöjligheter och undvika att områden blir alltför
enhetliga.
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GREVIE
Nuläge

Grevie har haft samma utveckling som Förslöv. En
expansion i kraft av lokala industriers tillväxt från
1960-talet avstannade på mitten av 1980-talet.
Bostadsutbyggnaden tog slut när expansionen i
arbetstillfällen stannade av. Befolkningsutvecklingen
har gått sakta bakåt trots att Grevie med Lindab
fortfarande är säte för kommunens största industri-
företag.

Grevie har en nivåskillnad inom samhället på 75 m.
Högre belägna partier har utsikt och utblickar
söderut från många punkter och har både Grevie
backar och Sinarpsdalens intressanta naturområden
i sin omedelbara närhet. Backarnas rullstens-
formationer sträcker sig med små höjdryggar in i
samhället. Salomonshögs golfbana ligger inom
promenadavstånd.

Kommunen har ett stort markinnehav och
planeringsförutsättningarna är goda. Tomt-
försäljningar har ökat under det senaste året och
visar att det finns ett intresse av att bo i de högst
belägna områdena.

Tätortsutveckling och tidigare planering
Grevie kyrkby mellan Förslöv och Grevie är den
äldre historiska samhällsbildningen. Med järnvägen
flyttades utvecklingen till nuvarande Grevie.
Stationssamhället Grevie utvecklades med järnvägen
som gräns från den nu rivna stationen västerut längs
Järnvägsgatan. Orten var ett handels- och
hantverkscentrum för kringliggande landsbygd och
har haft något av en lokal entreprenörtradition. Flera
av kommunens ledande företag har startat en
utveckling i Grevie. En första omfattande stadsplan
utarbetad under början av 1950-talet innehöll
verksamhetsområden för NP Nilssons trävaru-
industri och en första del av det som blev Lindab.
Planen som i stora delar inte fastställdes angav
dagens huvudsakliga omfattning på orten med en
större expansion norrut från Järnvägsgatan över
Timmervägen, skolan på sin nuvarande plats och ett
par bostadskvarter söder om denna. Rullstensåsarna
inom samhället blev grönområden. Bebyggelsen var
i ett till två plan, med den högre bebyggelsen längs

Järnvägsgatan. I slutet på 1960-talet expanderade
Grevie öster om järnvägen i planer som exploaterade
utsiktsläget norr om vägen mot Båstad med
grupphusbebyggelse i ett plan. Grevie fick en relativt
isolerad östra del.

Lindab expanderade, en ökande befolkning
behövde bostäder och en förnyelse av planen från
50-talet kom 1970. Planen innehöll ett
expansionsområde för Lindabs industri i söder, ett
område för dess kontor i centrum, ett flerfamiljs-
husområde mitt i samhället som nu fick utnyttja en
del av tidigare grönområde och en genomfartsled
parallell med den trafikmässigt sämre Timmervägen
norr om NP Nilsson. Vägen blev till skillnad från
andra av planens förslag aldrig realiserad och här
finns ännu kvar ett outnyttjat vägreservat.

Bebyggelsen högst upp norr om vägen till Båstad
utökades genom en plan 1981. På 1980-talet
utökades också flerfamiljshusområdet i Grevies mitt
och handels- och industriområdet samt idrotts-
platsen längs väg 105 medan en plan för ett större
bostadsområde norr om Lindab aldrig realiserades
och inte längre är aktuell då den kommer i konflikt
med Lindabs behov av skyddsområde. Handeln har
flyttat från Järnvägsgatan till ett köpcentra vid väg
105 men fortfarande behåller Järnvägsgatan med
bibliotek, café och pizzeria litet av sin tidigare
karaktär av centrumstråk.

Planerna reglerar en bebyggelse i ett till två plan på
tomter i storlek 800-1000 kvm.

Av tidigare översiktliga planer föreslog ”Bjäre-
regionen” en utveckling mellan järnväg och väg 105
där bebyggelsen på sikt skulle nå till Grevie kyrkby.
Utredningen har ett litet bostadsområde också norr
om Båstadsvägen och en tidstypisk förbifart norr
om samhället samt i Sinarpsdalen norr om
järnvägen.

Översiktsplanen från 1991 innehöll en expansion av
bostäder i norr och öster ovanför vägen mot Båstad.
En detaljplan här från1993 gav förutsättningar för
Grevies enda nya bostadsområde sedan 1980-talet.
Som framtida bostadsreserv angavs triangeln mellan
järnvägen och Båstadsvägen som knöt ihop
husgrupperna norr om vägen till Båstad med resten
av samhället. Endast den nämnda detaljplanen har
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realiserats och dagens översiktsplan räknar med i
princip samma bostadsområden. Industrin fick sin
framtida utbyggnad längs järnvägen mot sydöst vilket
också kan gälla än. Planen utvidgade ett service-
och handelsområde mot Grevie backar väster om
väg 105 något.

Natur- och kulturmiljöer
Grevie ansluter direkt till Grevie backar och Sinarps-
dalen, som bägge är viktiga ur både natur- och

omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Bägge
områdena ingår med något olika geografisk
utsträckning i kommunens och länets natur- och
kulturmiljövårdsprogram. Landskapsbildsskyddet
sträcker sig till samhället i norr och har järnvägen
som gräns genom det i söder.

Åkermarken runt Grevie är av relativt god kvalitet
(klass 7).

En vattentäkt nordväst om tätorten innebär
begränsningar gentemot bebyggelse. En god
potential anses finnas för att öka grundvattenuttaget
ännu mer i området väst till sydväst om Grevie, något

kulturmiljösynpunkt. Kommunens naturvårds-
program bedömer också markerna med rullstens-
åspartier omedelbart norr om samhället vid Böskedal
som särskilt intressanta.

Den historiska byn och kyrkan med medeltida
ursprung är Grevie kyrkby. Bebyggelsen i Grevie
härrör från tiden för järnvägens tillkomst i slutet av
1800-talet. Stationshuset är nu rivet men andra spår
från det tidiga stations- och industrisamhället bör
inventeras i en förnyelse av kommunens bevarande-
program.

Skydd och intressen
Grevie backar har skydd som naturreservat och
Sinarpsdalen med åssluttningen norr om Grevie

som kan bli viktigt i försörjningen av kommunen som
helhet.

Föreslagen utveckling

Strategier
Med järnvägens avveckling eller förändring mot
enbart persontrafik kan man knyta ihop Grevies

västra delar med dess östra genom att exploatera
sluttningen mellan dom. Den är kuperad och
innehåller några mindre landskapsrum men större
delen har god utsikt och är attraktiv för bostäder.
Järnvägsgatan är samhällets historiska centrumaxel
mellan landsväg och station och planen låter gatan
med en förlängning genom utbyggnaden i öster åter
bli en mittaxel som skall ha karaktär av centrumstråk.
En eventuell pågatågsstation bör placeras söder om
Järnvägsgatan med förlängning för att undvika
plankorsning.

Vid Grevies vidare utbyggnad bör samhällets kontakt
med viktiga natur- och rekreationsmiljöer betonas
tydligare, än vad som är fallet idag, genom grön-
och gc-stråk. Det skall finnas kontakt genom
samhället med Sinarpsdalen, Grevie backar och
Salomonshögsområdet med golfbanan.

Bostäder, service och verksamheter

Bostäder
Sluttningen i öster exploateras för bostäder på ömse
sidor om en genomgående öst-västlig förlängning av
nuvarande Järnvägsgatan och med möjligheter till
handel och annan service närmast existerande
bebyggelse. Genom området löper ett grönstråk
nedför sluttningen med en gc-led mot skolan.

Ett smalt bostadsband föreslås avsluta bostads-
bebyggelse omedelbart söder om nuvarande järnväg
i det fall tågtrafiken försvinner.. Det hamnar c:a 300
meter från Lindabs närmsta nuvarande fabrikshall
men störningar reduceras av att bostäder hamnar
13 m över industriområdet. Om järnvägstrafiken
ligger kvar bör detta område utgå då det är svårt att
bullerskydda mot järnvägen.

Bebyggelsen norr om vägen till Båstad skall
kompletteras något men planen vill annars inte att
Grevie skall fortsätta en utveckling av bostäder långt
från samhällets centrum.

En mindre komplettering förslås också i det tidigare
vägreservatet norr om Timmervägen. Den måste
dock utredas vidare mot de krav som vattentäkten
ställer.

Bostadsområdena skall ha blandad tätare och
glesare bebyggelse i en till tre våningar med
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placeringar som maximerar utsikt. Bebyggelsen kan
vara tätast närmast ”centrum” där västdelen av
sluttningen vetter mot en befintliga bebyggelsen.
Inslag av enskilda hus på privata tomter skall ha
relativt stora tomtstorlekar (minst 1000 kvm) för att
minska skillnaden i detta avseende mellan Grevie
och kustsamhällena eller Båstad.

Totalt rymmer planen med en medeltäthet på 10
bostäder/ha (mest enplansbebyggelse, inslag av två
plan) 300 bostäder. I antagandet att Grevie får en
station bör tätheten ökas. Med tätare bebyggelse
mot centrum rymmer planen minst 400 bostäder.

geografiska centrum vid den gamla stationen. Vid
vidare detaljplanering bör handelscentrat få en
tydligare rumslig knytning till Järnvägsgatan. Om
stationen realiseras bör en centrumutveckling längs
Järnvägsgatan vid denna uppmuntras.

F-6-skolan ligger centralt men den har förlorat elever
under några år och bedöms således kunna klara ett
eventuellt ökat elevantal. Fler daghem kommer att
behövas men anges inte på denna plannivå. Lägen
vid planens grönområden och grönstråk är lämpliga.

Karta över markanvändningen i Grevie.

Service
Planen föreslår ett centrumstråk där eventuellt nya
handels och serviceetableringar stöds av tätare
bebyggelse, gatans utformning och platsbildningar
längs Järnvägsgatan. Handelscentrat vid väg 105
kommer att hamna i stråkets ena ände medan
tillkommande bebyggelse placerar samhällets

Verksamheter
Lindabs industriområde vid väg 105 skall i planen
kunna utvidgas norr-  och österut. Det ligger i
sluttande terräng och ingen av utvidgnings-
riktningarna är enkel. Lindab behöver ett skydds-
område där skyddsavstånd dock kan reduceras i
förhållande till högre liggande bebyggelse. På
Lindabsidan av bostäderna kan också icke-störande
verksamheter utgöra en buffertzon mot bostäder.
Planen har med denna förutsättning föreslagit
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Karta över vägnätet i Grevie.

bostäder på 300 m avstånd. Mellan bostäder och
industribyggnader är det av vikt att bibehålla eller
nyplantera vegetation som under sommarhalvåret
delvis döljer industrivolymerna från husen ovanför.

Verksamhetsområdet väster om väg 105 föreslås i
likhet med tidigare översiktsplan kunna utvidgas
något med småindustri närmast idrottsplatsen.
Marken är plan och lätt att bebygga men området
måste utformas med hänsyn till Grevie backar.

Huvudvägarna inom samhället bör få en karaktär
av gator med en utformning som markerar att de
går igenom byggd miljö och som bidrar till att reglera
hastigheter. Vid tätortens entréer bör det finnas
utformningsmässiga markeringar; ”tätortsportar”.
Järnvägsgatan skall prioriteras för förändrings och
förbättringsåtgärder (trädplanteringar, trottoarer,
markering av cykelbana, etc.). Timmervägen bör få
en hastighetsdämpande utformning som inte
uppmuntrar till genomfart.

Busslinjer skall passera längs Järnvägsgatan och
hållplatsutformning skall ingå i en förnyelse av denna.

Gång- och cykelvägar
I det fall tågtrafiken leds helt genom tunneln blir
nuvarande järnvägsbank genom Grevie del av en
central ny regional gc-led. Planen visar andra
huvudsakliga gc-leder mot skolan och
idrottsplatserna längs Järnvägsgatan och vidare ut
ur orten.

Trafik

Vägnät
Parallella sträckningar av Järnvägsgatan och
Timmervägen bildar stomme i vägnätet med en
genomgående förbindelse också i nord-sydlig
riktning. Placering av en eventuell järnvägsstation där
tågen vänder söder om Järnvägsgatan innebär färre
plankorsningar.
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Grönområden, grönstråk och idrotts-
område

Planen föreslår ett nytt sammanhängande grönstråk
diagonalt genom den nya bebyggelsen i öster som
får en fortsättning i de stråk mellan husgrupperna
ovan som finns mot Sinarpsdalen.

I samhällets norra del skall åsformationerna och
bäcken norr om idrottsplasten ledas vidare som
grönstråk förbi bebyggelsen.

De befintliga grönstråken/grönområdena av åspartier
som sträcker sig in i samhället bör förtydligas genom
kompletteringar i vegetation där de skurits av och
kompletteras i sin funktion av gångstråk.

Nuvarande idrottsplats ligger i kanten av be-
byggelsen och kompletterande sportanläggningar
föreslås norr om Lindab på ett relativt plant
markområde som tidigare varit soptipp.

Teknisk försörjning
Utbyggnaden kräver inga särskilda investeringar i
den tekniska försörjningen utöver de som är normala
vid nyexploatering.

Karta över gc-vägar i Grevie med offentliga byggnader (skolor m.m.) markerade (planerad cykelväg på befintlig
järnvägsbank redovisas, dock kan denna komma att ersättas mot pågatåg mot Förslöv).

Genomförande
Kommunen är en stor markägare av de flesta
föreslagna utbyggnadsområden. En utbyggnad
föreslås ske i ett par områden samtidigt och i etapper
för att ge valmöjligheter och undvika att områden
blir alltför enhetliga.



STORA HULT
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Stora Hult är det av kustsamhällena där det bor flest
permanentboende, 40-50 % av knappt 300 hus är
troligen permanenthus18 . Skälet är förmodligen att
Stora Hult direkt hänger ihop med Vejbystrand i
Ängelholms kommun och att Vejbystrand är ett
relativt komplett samhälle med god service, gästhamn
och busstrafik mot Ängelholms centrum. I
Ängelholms översiktsplan föreslås att Vejbystrand
närmast fördubblas genom att växa inåt land

Stora Hult/Vejbystrand ligger nära flygplatsen och
gamla F10s utvecklingsområde för verksamheter i
Barkåkra och det är motiverat att understödja
Ängelholms planer genom att också utvidga boendet
i Båstaddelen av orten Stora Hult/Vejbystrand. Om
boende i Stora Hult/Vejbystrand vänder sig mot
Förslöv för handel, sysselsättning och andra
aktiviteter så kan tillväxten gynna bägge orterna.

Stora Hult nås trafikmässigt av två vägar som ansluter
till allmän väg mot Förslöv. Den södra anslutningen
i Stora Hults by har bäst vägstandard. Stora Hult
har en gårdsbutik i sin norra del. Tidigare har det
funnits en matvaruaffär där infartsvägen från Stora
Hults by möter stranden

Bussförbindelsen 524 med sträckning Förslöv-
Stora Hult/Vejbystrand – gamla F-10 området och
Ängelholms centrum har hållplatser vid Lilla Hult och
i Stora Hult by, vilket ger större delen av de boende
i Stora Hult avstånd till hållplats på 400-1400 m.

Tätortsutveckling och tidigare planering
Stora Hult har utvecklats framför allt genom en
detaljplan från 1960-talets början med smärre
senare ändringar och tillägg. Detaljplanen reglerade
tidigare decenniers bebyggelse av fritidshus och gav
möjlighet till ett hundratal ytterligare bostadshus.
Planen är i det närmaste helt utbyggd. Enstaka
lucktomter finns kvar. Ett antal smärre grönområden

inom planen förvaltas av vägföreningen men har
enskilda markägare. Planavdelningen har upprepade
förfrågningar om att bebygga några av dessa. Under
70-talet fanns planer på bebyggelse norr om
nuvarande samhälle vid Lervikshamn som stoppades
för att bevara kustremsan fri från bebyggelse. En
husgrupp som klättrar på och över litorinavallen hann
byggas norr om vägen mot Lervik.

18 Jämförelse mellan antal hus räknade på karta och befolkning inom Stora Hults statistikområde 2007. Kust-
samhället plus Stora Hults by och kringliggande spridd bebyggelse innehåller knappt 300 bostadshus. Den
fasta befolkningen 2007 var 301 personer

Föreslagen utveckling

Bostäder
Planen bedömer att norrut längs kusten får ingen
vidare utbyggnad ske. Stora Hult växer i stället med
ny bostadsbebyggelse österut på åkermark med de
avgränsningar Stora Hults by, skogsdunge och Lilla
Hultsvägen utgör. Kommunens intresse av
nybebyggelse bedöms här vara större än fortsatt
jordbruk. Utbyggnaden respekterar Stora Hult by
genom att behålla en kontakt mellan byn och fäladen
och genom att hålla ett visst avstånd till byn. De nya

STORA HULT
Nuläge

Skydd och intressen
Kustremsan längs befintlig bebyggelse är natur-
reservat och tillhör kommunens naturvårdsprogram
liksom Stora Hults Fälad mitt i samhället. Området
norr om Stora Hult med Lerviks hamn täcks av
strand- och landskapsbildskydd medan detta inte
gäller i landskapet omedelbart öster om nuvarande
bebyggelse som är en del av slättens storskaliga
jordbrukslandskap. Det omfattas däremot liksom
bebyggelsen i sin helhet av det kommunala
programmet för kulturmiljövård. Huvudskälet är
värdet i Stora Hult by som ligger i ursprungligt läge
med drag kvar från tiden innan skiftesreformerna
och med ursprunglig fäladsmark intakt, samt att här
finns bevarad äldre bebyggelse.

Jordbruksmarken runt Stora Hult är betesmarker i
norr och åker i öster. Åkermarken är mager (klass
5). En stor fruktodling och en skogsdunge söder
om denna utgör visuella avgränsningar mot vägen
Stora Hult by-Förslöv.
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områdena skall föreslås vidare skiljas av från befintlig
bebyggelse genom ett grönstråk som då också ligger
omedelbart ovanför litorinavallen med möjlighet till
utblickar mot havet.

Utöver detta föreslås att befintlig bostadsbebyggelse
kompletteras i norr. Förtätning genom bebyggelse

på delar av existerande grönytor har diskuterats och
föreslås avgöras genom vidare planering där
grönstrukturen ses över. Större grönområden som
nyttjas gemensamt och som bildar sammanhängande
stråk skall bevaras medan mindre områden av
karaktär ”lucktomter” ibland bör kunna förändras
till bostadsmark.

Karta över markanvändningen i Stora Hult.
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Kommunikationer
En första begränsad utbyggnad av Stora Hult klaras
med befintliga vägar där vägen via Stora Hults by
tål mest trafikbelastning. Den fullt utbyggda
föreslagna bebyggelsen kräver en ny väganslutning
till väg 1708. Planen markerar ett läge som
utredningsalternativ. En buss bör kunna köra in och
ut ur bebyggelsen i en slinga via dessa anslutningar.
Mellan ny bebyggelse och äldre bebyggelse behövs
en intern förbindelsegata där alternativ kan vara
Gräslyckevägen eller Gulmårevägen.

Utformning
Den nya bebyggelsen föreslås fortsätta samhällets
nuvarande karaktär och i huvudsak bli friliggande
enplans hus på relativt stora tomter. Tätare grupp-

Övriga åtgärder
En möjlighet att etablera daglighandel/kiosk i lämpligt
läge vid infartsväg (busshållplats) skall finnas. Om
de föreslagna bostäderna blir permanent bebodda
kommer ett daghem att behövas. Läge anges inte
på denna plannivå men en lämplig placering är intill
ett grönområde.

Gång- och cykelförbindelser längs kusten är en del
av Skåneleden och Sverigeleden och kräver tillsyn
men inga större åtgärder. Skåneleden vänder inåt
genom Stora Hult by. Cykelförbindelsen mot Förslöv
använder allmän väg och bör ses över med avseende
på säkerhet. På sikt bör det skapas en separat
cykelbana längs vägen.

Planen föreslår ett större campingområde norr om
orten i ett läge där man enkelt kan ha kontakt med
stranden. En mindre del av området har en
markägare som intressent men den enda vägtillfarten
till detta är alltför dålig för att kunna realiseras
omedelbart. Campingen förutsätter att fler

bebyggelse kan motiveras för att ge permanent-
bostäder. Nya detaljplaner och bostadshus borde
kunna hämta inspiration från Stora Hults by. Det gäller
särskilt det föreslagna området söder om byn.

Totalt sett ger föreslagna nya bebyggelseområden
ca 100 nya bostadshus.Resterande lucktomter enligt
gällande detaljplaner som kan bebyggas ger
därutöver c:a 15 stycken bostäder.

markägare är intresserade så att vägen längre norrut
blir tillfart, vilket illustreras i planen, eller att annan
form av förbättrad vägtillfart.

Genomförande
Marken är privatägd. Större delen av föreslagen
mark för utbyggnad ägs av en markägare.
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SEGELSTORPSSTRAND,
ÄNGELSBÄCKSSTRAND
ÖLLÖV OCH ÖVRIGA
OMRÅDEN

Segelstorpsstrand, Ängels-
bäcksstrand och Öllöv

Nuläge
Segelstorpstrand/Ängelsbäcksstrand (S/Ä) bildar ett
kustsamhälle där Segelstorpsstrand är den södra
delen och Ängelsbäcksstrand den norra. Söder om
S/Ä finns Ranarps strand med en gles husrad längs
allmän väg närmast stranden. Strax nordväst om S/
Ä, separerad av ett fritt naturparti och utan
vägförbindelse med S/Ä ligger Öllövs strand. S/Ä
har ca 290 hus och Öllöv ytterligare c:a 40. C:a 20
% är permanentbostäder19 . Troligen finns de flesta
av dessa i Segelstorpsstrand där en del större hus
byggts medan Ängelsbäcksstrand ännu behåller sin
karaktär med små fritidshus mest i trä.

Hela denna kuststräckan har flera vägförbindelser
mot Grevie och Förslöv via allmänna och enskilda
vägar som på väg till dessa orter anknyter till och
passerar väg 1708 och byarna vid denna. Den bästa
förbindelsen är allmän väg 1719 som ansluter i S/
Äs södra del och leder mot Förslöv.

Landskapet förändrar karaktär ungefär där
Segeltorpsstrand övergår i Ängelsbäcksstrand. Det
större och öppnare slättlandskapet höjer sig och blir
mer brutet och småkuperat. Norr om Ängelsbäcks-
strand och söder om Segeltorpsstrand rinner
bäckarna Vadebäcken och Möllebäcken ut i
Skälderviken.

Stränderna här är de mest inbjudande och populära
på Bjärekustens sydsida vilket leder till trafikproblem
under högsäsong.

Mitt i samhället finns ett ”centrum” av större
parkering, tennisplaner, fotbollsplan, plats för
midsommarfirande och en sommaröppen livs-

medelsaffär.

Närmaste förbindelse med kollektivtrafik är linje 523
som går i väg 1708 längs kusten med hållplatser på
c:a 2 km  avstånd.

19 Den fasta befolkningen 2007 var ca 134 personer i statstikområdena runt dessa orter.

upprepade förfrågningar om att bebygga dessa.

Skydd och intressen
Kustremsan längs befintlig bebyggelse är natur-
reservat och tillhör kommunens naturvårdsplan.
Öllöv ansluter i norr till Vasaltheden som är nämnd
såväl i kommunens naturvårds- som i
kulturmiljövårdsprogram (se vidare kapitel
Delområde väster). Hela området ligger inom
landskapsbildskydd. I norra delen av Ängels-
bäcksstrand och längs kusten söderut finns forn-
minnen registrerade.

Markerna runt samhällena är i huvudsak åker med
inslag av ängar närmast bäckarna. Jordbruksmarken
är bra (klass 8 i klassificering från 1972) med
undantag av ett område i samhällets södra del (klass
5). Mellan Öllöv och Ängelsbäcksstrand har
markägare velat anlägga en golfbana. Förslaget har
väckt debatt. En programutredning har först
påbörjats och sedan avbrutits i ett beslut  av
Kommunfullmäktige.

Föreslagen utveckling
Planen föreslår en större utbyggnad av Segeltorps-
strand i den södra delen nära den viktigaste och bästa
tillfartsvägen och där åkermarken är sämst.
Ängelsbäcksstrand i den norra delen ligger i
huvudsak nedanför litorinavallen och planen
bedömer att man nu inte skall gå över denna och
exponera omfattande ny bebyggelse mot Grevie. Vid

Tidigare och gällande planer
S/Ä och Öllöv har utvecklats framför allt genom en
detaljplan från 1961 som reglerade tidigare
decenniers bebyggelse av fritidshus och gav möjlighet
till ytterligare ett par hundra bostadshus. Planen är i
det närmaste helt utbyggd. Enstaka lucktomter finns
kvar. Ett antal smärre grönområden inom planen
förvaltas av vägföreningen men har enskilda
markägare. Planavdelningen, Båsatds kommun har
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motiveras för att ge tillskott av permanentbostäder.

I Öllöv bör ingen vidare bebyggelseutveckling ske
så att inte ”mellanrummet ” mellan Ängelsbäcks-
strand och Glimminge plantering tätas till.

Föreslagna större nya bebyggelseområden ger c:a
60 hus. Utnyttjande av ”luckor” , delar av befintliga
grönområden och en smal rad komplettering nedan-
för litorinavallen kan ge ytterligare drygt 15 bostäder,
alltså totalt 75 hus. Antalet outnyttjade tomter inom
gällande detaljplaner är härutöver c:a 30 stycken.

Ett campingområde föreslås mellan huvud-
tillfartsvägen och Möllebäcken. Åkermarken är
sämst här, det blir lätt för campare att ta sig till
stranden och den hamnar i kontakt med föreslagen
cykelväg längs bäcken mot Förslöv. Området får

Segelstorpsbäcken och söderut har denna gräns i
landskapet planats ut. Befintlig gärdsgård norr om
Möllebäcken utgör här en fast gräns söderut för ny
bebyggelse. Bebyggelsen riktas mot Förslöv och
denna orts service. Området påverkas av buller-
mattor från flyget och hänsyn tas till dessa så att ett
område under bullermattan och mot befintlig
bebyggelse lämnas fritt (se kapitel Hälsa, risker
och skydd).

Utöver detta föreslås att befintlig bebyggelse
kompletteras genom att grönstrukturen ses över i
en särskild planutredning och att delar av oanvända
grönområden eventuellt kan bli tomter.

Den nya bebyggelsen föreslås fortsätta samhällets
karaktär och i huvudsak bli friliggande hus på relativt
stora tomter. Inslag av tätare gruppbebyggelse kan

Karta över markanvändningen i Segelstorpsstrand, Ranarpsstrand och Ängelsbäcksstrand.
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ett ”respektavstånd” mot befintlig bebyggelse
betingat också av bullerstörningar från flyget. Ett
alternativt läge för en camping skulle kunna vara norr
om Ängelsbäcksstrand där golfbana varit föreslagen.
Befintligt ”sommarcentrum” med dagligvaruaffär
föreslås ligga kvar.

De tre byarna har historiska anor. Kyrkbyn var sätet
för den ursprungliga Grevie socken och kyrkan
byggdes ursprungligen på 1100-talet. De två andra
byarna var socknens största byar. Alla tre
utvecklades ursprungligen längs vägar i öst-västlig
rikting. Ängelsbäck dessutom längs Vadbäcken

Grevie kyrkby
Grevie kyrkbys äldsta bykärna med kyrkan delas
idag av väg 105. En senare bebyggelse med
Montessoriförskola och äldreboendet Almgården
har vuxit upp en bit väster om kyrkan. Vägarna
genom kyrkbyn är alla genomgående med en
komplicerad korsning i väster men med större trafik
endast på väg 105. Åkagårdens golfbana ansluter
omedelbart söder om kyrkbyn där den också
avgränsas av synliga gravhögar och av ett par större
gårdar med djur.

Planen föreslår att bebyggelsen binds ihop med
bostäder på större delen av åkern mellan
kyrkogården och Montessoriskolan, norr om vägen
mot Ängelsbäck och längs vägen mot Grevie med
iakttagande av ett bulleravstånd mot väg 105. Denna
mark är också lämpat för verksamheter typ
småindustri. I det första området föreslås delen
omedelbart ovanför och öster om två gårdar inte
exploateras av hänsyn till dessa och till fornminnen
här. I det andra området måste också exploatering
föregås av vidare arkeologisk undersökning. Den
ursprungliga bymiljön bör vara inspiration till ny
bebyggelse och med en exploatering av friliggande

Genomförande
Marken är privatägd. Gång- och cykelförbindelsen
från stranden till Förslöv förutsätter avtal och
samverkan med markägare.

Byarna Grevie kyrkby,
Ängelsbäck och
Killebäckstorp

Karta över markanvändningen i Grevie kyrkby.

Karta över markanvändningen i Ängelsbäck.
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hus kan kyrkbyn i föreslagna områden utvidgas med
c:a 80 bostäder. Karaktären på vägarna genom
kyrkbyn måste förändras vid exploatering med
trottoarer längs dem så att genomfartstrafik inte
uppmuntras.

Ängelsbäck
Korsningen av genomgående vägar går utanför
husraderna i Ängelsbäcks bykärna som ligger längs
en väg av karaktär lokalgata. Vadbäcken delar
husraderna i mitten. Här finns fortfarande enkelt
trafikförsörjda luckor i bebyggelsen där planen
föreslår mer bostäder. En gravhög avgränsar
utbyggnadsmöjligheter mot Grevie backar. C:a 10
hus ryms.

Killebäckstorp
Killebäckstorp ligger i det sydvästra hörnet av Grevie
backar med en angöringsparkering till dessa. Här
ligger husen på ömse sidor om den genomgående
öst-västliga vägen och utbyggnad begränsas av
trafikproblem. Behovet att hålla ett skyddsavstånd
till en större djurgård i byns östra kant är en annan
begränsning. Planen föreslår en rad nya bostadshus
bakom de befintliga norr om vägen där en
försörjande vägslinga kan dras in. Totalt ryms c:a
10 hus.

I både Ängelsbäck och Killebäckstorp bör trafik-
säkerheten på den genomgående väg 1798 förbättras
genom utbyggnad av t.ex. gångbanor längs vägen.

Framtida utvecklingsalternativ
Ett problem i utvecklingen av byarna är att de korsas
av genomgående vägar. Ett av de alternativ till en
förbättring av förbindelsen med Torekov som
studerats skulle innebära att nya vägar dras utanför
byarna. Alternativet bedöms inte som ekonomiskt
realistiskt. Realismen skulle öka om utvecklingen i
byarna vore ännu större än den skisserade och
exploateringen här kunde bidra till finansiering av
vägen.

Andra byar och
bebyggelsegrupper

Planen vill uppmuntra till en fortsatt livskraftig
landsbygd med möjligheter för tillskott av permanent
bosättning och utvecklande av verksamheter i t.ex.
ekonomibyggnader. Mindre byar som Västra
Ljungby, Viarp, Krogstorp, Skeadal/Norrlycke och
en del andra husgrupper tål landskapsmässigt
enstaka bebyggelsetillskott inom ramen för riktlinjer
i kapitel Bebyggelsereglering.

Karta över markanvändningen i Killebäckstorp.
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DELOMRÅDE VÄSTER
Området omfattar den yttre delen av Bjärehalvön
och Hallandsåsen. Det är tillsammans med själva
Båstad kommunens stora turistområde. Här finns
kusten i tre väderstreck, nordsluttningens allra mest
dramatiska parti vid Hovs hallar, det småbrutna
kulturlandskapet runt Västra Karup och den
attraktiva västsluttningen där Torekov har utvecklats
brett med gles bebyggelse från sina ursprungliga
hamnkvarter. Glimminge plantering på sydsidan är
en ort ursprungligen skapad för fritidsbebyggelse av
samma karaktär som övriga orter längs Skälderviken
medan Rammsjö/Rammsjöstrand och Hov är gamla
bosättningsorter.

Nuläge, förutsättningar och
problem

Huvudproblematiken i denna del av kommunen
består å ena sidan i att Torekovs popularitet som
sommarort påverkar dess livskraft som vanlig
bosättningsort och å andra sidan i att Västra Karup
i likhet med andra inlandstätorter inte upplevs som
så attraktiv. Ett problem över hela området är hur
man skall möta trycket på att exploatera kusten och
landskapet utanför tätorterna.

Befolkning, boende och sysselsättning
Befolkningen i Torekov har minskat under de sista
tio åren med 122 personer eller 10% till 1129
personer år 2007. Det är antalet ungdomar som
minskat. Antalet äldre har ökat över perioden. Västra
Karup med 383 invånare 2007 har stått stilla över
tio år liksom de mindre orterna Rammsjö och Hov,
med knappt 80, respektive drygt 60 personer. Kust-
orterna Ramsjöstrand och Glimminge plantering har
också haft samma befolkningsstorlek över perioden
eller drygt 130 personer. Landsbygden med andra
mindre samhällen har ett förhållandevis stort antal
boende, 1200-1300 år 2007.

Fritidsboendet är koncentrerat till Torekov och
kusten men är också spritt över området. Sommar-
befolkningen är minst dubbelt så stor som den
bofasta befolkningen.

Torekov är den av kommunens tätorter som
tydligast präglats av en utveckling till en populär ort
för fritidsboende och där detta i viss mån inneburit
problem för den vanliga utvecklingen. Efterfrågan
är stor på bostäder i bra lägen och många blir fritids-
hus för kapitalstarka köpare. Nyinflyttande är oftast
väletablerade äldre. Yngre med ambitioner att bo
fast i Torekov har svårt att konkurrera om bostads-
priser. Underlaget för skola och daghem har minskat.
Den negativa befolkningsutvecklingen förklaras nog
också av ortens perifera läge och svårigheter att
pendla till arbeten både med bil och med kollektiva
kommunikationer.

Motsvarande befolkningsutveckling gäller i viss mån
hela kommundelen. Landsbygdsbefolkningen
innehåller troligen många tidigare sommarboende
som bosatt sig permanent vid pensioneringen.

Torekov har samtidigt en av kommunens större
industrier, Nolato med över 100 anställda. Handel,
turist- och annan servicenäring klarar sig relativt bra
i kraft av sommarbefolkning och besökare. Torekov
har ett för sin storlek mycket omfattande utbud av
restauranter och hotell. Västra Karup är centrum i
en bygd av småjordbruk och har haft en jordbruks-
anknuten småindustriverksamhet som nu försvunnit.
Mejeriet här lades t.ex. ner i början av 1990-talet.

Kommunikationer
Torekov är spetsen i ett triangulärt vägnät med väg
115 som den viktigaste förbindelsen med Båstad
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och E6:ans avfart i norr. Via Västra Karup finns två
alternativförbindelser med Båstad. Till triangeln av
vägar i åsriktningen ansluter mindre vägar av lägre
standard tvärs nivåkurvor mot kusten. Väg 105
genom Västra Karup möter väg 115 vid Hov och
är skyltad som Torekovs förbindelse söderut. De
flesta använder i stället någon av de alternativa
mindre vägarna genom Västra Karup eller
småbyarna söder därom när de kör söderut. Trafik
till och från Nolato tar oftast denna väg och passerar
genom Västra Karup eller småbyarna, vilket innebär
konflikter och låg hastighet.

Två busslinjer har Torekov som sin ena slutpunkt,
en längs väg 115 mot Båstad och en längs väg 1700
mot Förslöv och Ängelholm. Ytterligare en linje
knyter Hov och Västra Karup till Förslöv. Trafik-
tätheten är låg med det begränsade
befolkningsunderlaget, 5-6 turer i vardera riktning
per vardag. Bussen passerar nära kusten genom
Rammsjö medan andra kustområden har långt till
hållplats.

Torekov och Västra Karup har till en del trafik-
separerade gc-stråk inom orterna medan sådana
anknytningar saknas mellan dem samt mot Båstad
och Förslöv. Flera av de mindre vägarna lämpar sig
dock väl för cykeltrafik och bör kunna utvecklas
mer med tydligare anslutningar för sådan till
samhällena.

turistmål.

Hela området är rikt på fornlämningar med
koncentrationer norr om Hov, längs kusten söder
om Torekov och innanför Glimminge plantering,
särskilt på Vasaltheden. I centrala Torekov och
Rammsjöstrand finns kulturhistoriskt värdefulla
byggnadsmiljöer.

De vackra naturpartierna är utsatta för ett stort tryck
på att bygga nya fritt liggande bostäder för såväl
fritids- som permanentändamål. Flera av områdets
torp och gårdar har blivit annat boende. Här och
där finns också fritidshus i exklusiva lägen som hann
byggas på 1950- och 60-talen innan landskapets
bevarande fick skydd. Glimminge plantering och
delar av Rammsjöstrand tillkom som planlagd
bebyggelse på 1960-talet.

Förslag till utveckling

Strategier
Detta delområde kan inte som de två andra dra nytta
av möjligheterna att bygga nära nya järnvägs-
stationer. Förbättrade järnvägskommunikationer kan
ändå betyda mycket för ökad bosättning också i
denna kommundel genom ökad möjlighet till
pendling. Här är återigen  stationer för pågatåg i
Förslöv och Grevie betydelsefulla. De blir de
naturliga omstigningspunkterna för den som tar sig
från Torekov och resten av området till de
dominerande pendlingsmålen söderut i Skåne, vare
sig de angör stationerna med bil, buss eller cykel.

Planen utgår från att områdets etablerade
attraktionskraft i detta perspektiv skall ge en ökad
bosättning. Ny bebyggelse koncentreras till Torekov.
Här möts vägar och busslinjer mot norr och söder.
En ökad befolkning förstärker busstråk och
bilpendling mot stationer och stödjer den befintliga
servicen.

Nolato är viktig som den enda större arbetsplatsen
i denna del av kommunen och planen ger verk-
samheten stöd i skyddsområde, markreserv och
anvisningar för en förbättrad väg hit. Torekov antas
annars, utöver att vara en attraktiv bostadsort,
fortsatt utvecklas främst som ett centrum för turism.
Inom Torekov är planens strategi att förtäta och

Natur- och kulturmiljö
En orörd kuststräcka löper med avbrott för centrala
Torekov längs hela denna yttre del av Bjärehalvön
och har en i dubbel mening naturmässig höjdpunkt i
norr med Hovs hallar och Knösen. På ömse sidor
om dessa breder dalgångar ut sig mot havet med
bebyggelseinslag av kaptensgårdar. Åsen faller i
kuperade partier mot väster över Hov och Västra
Karup tills Torekovs utspridda bebyggelse tar vid.
Landskapet har växlande slutna och öppna
landskapsrum och stora kulturhistoriska värden i ett
glest bebyggt odlingslandskap med kontinuitet bakåt
i tiden. Gårdar och annan bebyggelse ligger här mest
längs vägarna. Mot Skälderviken tar sydsidans
flackare lutande landskap vid med en sista platå vid
litorinavallen på c:a 16 m höjd.

Hallands Väderö har en unik miljö. Ön nås med båt
från Torekovs hamn och är ett av kommunens största
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knyta ihop den utspridda bebyggelsen

Västra Karup är den minsta av kommunens
historiska tätorter, mest isolerad från de övriga och
svårast att inkludera i busslinjer. Busslinjen Torekov-
Båstad får göra en omväg som tar fem extra minuter
för att inkludera orten. Planen föreslår ändå ett större
tillskott av bebyggelse här. Orten ligger centralt inom
kommunen i ett karaktärsfullt natur- och kultur-
miljöområde och lockar redan dem som söker en
lugn och vacker miljö. En  golfbana i Påarp påverkar
möjligen vilken kategori boende som söker sig till
Västra Karup. En föreslagen ny vägdragning utanför
centrum ger möjlighet att utnyttja mer mark med
utsikt.

Bebyggelseområden föreslås också i andra orter
som ligger längs busstråken, särskilt i Hov och
Rammsjö.

Planen skiljer inte på fritids- och permanent-
bebyggelse utan möter den generella och mer
exklusiva bostadsefterfrågan genom att också föreslå
flera olika möjliga bostadslägen. Glimminge
plantering får ett bebyggelsetillskott på sin insida.
Andra byar och bebyggelsegrupper på landsbygden
kan få tillskott av enstaka hus.

Det glest bebyggda landskapet skall i övrigt behålla
sin karaktär. Områdets attraktionskraft vilar på dess
natur- och kulturvärden. Baspunkter för turism kan
utvecklas men i övrigt måste natur- och kultur-
landskap förbli en resurs som är allmänt tillgänglig.
Grönstrukturen skall utvecklas så att de stråk i
landskapet som finns blir tydligare och knyter an
bättre till de mer definierade naturområdena.

Strategikarta delområde väster.
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Bebyggelse

Bostäder, service och verksamheter
Det största bostadstillskottet kommer i Torekov. Den
fördjupade översiktsplanen för Torekov anger här
nya områden för 400-500 bostäder beroende på
hustyp. Antalet bostäder i Västra Karup blir ca 220,
medan Rammsjö, Glimminge plantering och Hov får
95 tillsammans. Utöver detta antas 10-15 bostäder
tillkomma som enstaka tillägg vid annan befintlig
bebyggelse. Det är troligt att en stor del av bo-
städerna i Torekov och Glimminge plantering blir
fritidshus.

Bostäder skall i huvudsak vara enplanshus på egna
tomter men med inslag av tätare gruppbebyggelse i
upp till två plan.

Den fördjupade översiktsplanen för Torekov anger
ett område för verksamheter vid Nolato. Runt
Nolato föreslås också en skyddszon, inom vilken
inga bostäder får byggas. I Västra Karup föreslås
ett mindre verksamhetsområde. I övrigt stödjer
planen i princip att det etableras verksamheter i be-
fintliga gårdsbyggnader. Eventuella förslag till detta
får dock prövas vidare i bygglov.

Avvägning mot jordbruks-, natur- och kultur-
miljöintressen
Nästan all ny bebyggelse tar jordbruksmark i
anspråk. Vikten av angivna bebyggelsetillskott
bedöms vara större än värdet av fortsatt brukning.
På några ställen hamnar önskade utbyggnader i
konflikt med djurhållning (se respektive ort).
Konflikterna bedöms kunna lösas genom av-
väganden och överenskommelser i vidare detalj-
planering.

Föreslagen bebyggelse ligger utanför naturreservat,
Natura 2000-områden, områden av riksintresse för
naturvård och kulturmiljövård eller områden som
pekas ut i kommunens egna natur- och kultur-
miljövårdsprogram. Utbyggnadsområden i Torekov,
Glimminge plantering och Hov berörs av landskaps-
bildsskydd. Föreslagen utbyggnad av Torekov anses
vara så viktig att den skall få påverka
landskapsbilden. Planen innebär en ökad hänsyn till
denna jämfört med 1991 års ÖP. I de andra orterna
bedöms inte påverkan bli påtaglig.

Trafik

Allmänna kommunikationer
Bägge busstråken från Torekov i norr och söder
mot stationerna i Båstad och Förslöv och dessa
orters centra och arbetsplatser antas stärkas och få
större turtäthet än idag i kraft av ökat underlag med
fler bostäder och förändringarna i tågtrafiken. Det
norra stråket mot Båstad får fler tåg att passa och
har Båstads centrum som mål. Det södra stråket
med stationer i Förslöv och Grevie är riktat dit det
mesta pendlingsutbytet finns. Förbindelsen Hov-
Västra Karup-Förslöv har fortsatt minst underlag
med en större befolkning endast i Förslöv.

Bostadslägen inom gångavstånd från hållplatser i de
starkaste stråken får bra tillgänglighet och är särskilt
lämpade för de grupper som inte använder bil.
Verksamheter, handel och servicefunktioner har
motsvarande intresse av busslinjer. Bäst lägen med
denna utgångspunkt finns i centrala Torekov där
bägge busstråken möts.

Vägnät
Den s.k. Slättarödsvägen  förbi Nolato från Torekov
skall utvecklas till Torekovs huvudförbindelse mot
stationen i Förslöv och vidare söderut. Två alternativa
utvecklingsalternativ för vidare anslutning mot söder
från Slättaröd har studerats (se kapitel Trafik).
Planen föreslår som huvudalternativ att väg 1700/
1708  från Förslöv via Ängelsbäck, Killebäckstorp
och Mäsinge gradvis förbättras men föreslår också
att väg 1733 dras förbi Västra Karup söder om
skolan och centrum av orten. Trafikstandarden skall
hållas hög längs bägge vägarna vilket innebär en stor
restriktivitet gentemot tillkommande bebyggelse och
nya direkta väganslutningar som kan försämra
trafikstandarden. Eventuellt ny bebyggelse i byarna
Glimminge, Lillaryd, Mäsinge och Slättaröd betingas
av att den kan få samlade tomtutfarter från befintliga
vägar.
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Karta över västra delområdets befintliga och planerade huvudvägnät samt befintlig och planerad bebyggelse.

Karta över det övergripande cykelvägnätet med befintliga och planerade cykelstråk.
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Gång- och cykelvägar
Planen föreslår följande åtgärder beträffande gc-
nätet mellan orterna:

• En huvudcykelväg mot Båstad i norr utvecklas
med anslutning till separata cykelbanor i
Torekovs norra och södra delar. Leden följer
befintliga asfalterade småvägar via Påarp, korsar
väg 105 vid Sönnertorp och får en separat
cykelbana längs väg 115 som sedan ansluter till
vägen genom Påarp (se kapitel Delområde
norr). Västra Karup har naturlig anslutning till
denna väg via grusvägen mot Påarp. På lång
sikt bör hela väg 115 ha en separat cykelbana.

• Säkra cykelvägar mot Västra Karup och skolan
där bör utvecklas från Hov längs väg 105 och
fram till Mäsinge längs väg 1733.

• Västra Karup-Grevie bör också ha en separat
cykelbana längs väg 105 för nyttocykeltrafik mot
Grevie och Förslöv (station).

• Cykelleden på befintliga vägar Västra Karup –
södra Båstad behöver en anslutning till gc-vägar
i Västra Karup

Teknisk Försörjning
Kommundelen har problem med vattenförsörjningen
vid de tider på sommaren då uttaget är störst.
Vattenkvaliteten i täkter i Torekov och Västra Karup
är också sämre än i andra täkter inom kommunen.
Troligen kommer problemet i framtiden att lösas
genom att försörjning i allt större utsträckning sker
från bättre täkter vid Östra Karup och Grevie.
Föreslagna utbyggnadsområden ligger anslutning till
befintliga försörjningssystem för vatten, avlopp,
energi och tele och reser i övrigt inga särskilda
problem. Energiförsörjning med gas som finns i
kommunens östra del är inte kommersiellt lönsam
att bygga ut i denna kommundel (se kapitel Teknisk
försörjning). Däremot borde mindre biogasverk
kunna etableras med användande av lantbrukets
restprodukter. Eventuella verk måste placeras med
hänsyn till den lukt de kan generera. Planen föreslår
ett möjligt läge på en tidigare soptipp vid Slättaröd/
Brödarp nära Bjärefågels verksamhet (se kapitel
Teknisk försörjning).

Det är osäkert om reningsverket söder om Torekov
har kapacitet nog för att ta emot avlopp från planens
föreslagna utbyggnad över Bjärehalvöns västra och
sydvästra del. Reningsverket är om/utbyggt i ett par
omgångar och begränsas inför ytterligare en ut-
byggnad av närhet till både befintlig och planerad
bebyggelse. Planen markerar ett alternativt
utredningsområde för att hålla framtida handlings-
alternativ öppna.

Grönstruktur
Planen föreslår en utveckling av grönstrukturen i ett
huvudstråk tvärs halvön som via Mylte bäck når
Påarpsområdet där flera mindre vegetationspartier
koncentreras (med eller utan golfbana), passerar
Västra Karup och tar sig vidare förbi Hov till
naturområdena vid Hallavaradal och Hovs hallar.
Två ytterligare stråk som ansluter till detta kan
utvecklas i kontakt med detta. Ytterligare ett stråk
tvärs halvön kan utvecklas från Burensvik längs
bäcken via Slättaröd, Brödarp, Ängalag ut till
Gröthögarna. Ett stråk från Torekov mot Västra
Karup förbinder de två andra. (Se karta nästa
sida.)
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Karta över grönstrukturen i västra delområdet.
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TOREKOV
En mer fördjupad studie av Torekov har gjorts i den
fördjupade översiktsplanen för Torekov som antogs
av Kommunfullmäktige i september 2007.

Nuläge

Torekov är den ort i kommunen som tydligast präglas
av problematiken i förhållandet mellan fritids- och
permanentboende. Trots en stor efterfrågan på hus
var befolkningen på 1129 personer år 2007 tillbaks

bebyggelseområden.

I slutet av 1970-talet planlades området  Solsidan,
dels med bostäder, friliggande enfamiljshus, men även
en form av tätare, men i volym  mindre, stug-
bebyggelse i anslutning till hotellet. Området har
byggts ut i etapper mellan 1980- 2000.

På 1980-talet omvandlades vissa delar av Torekov
med ny stadsplan,  bla området för centrum-
verksamhet vid Litorinavägen. Detta område är idag
fullt utbyggt, till viss del med 1980-talets plan samt
med plan för bostäder från början av 2000-talet.

20 Endast ca ¼ av husen i centrala Torekov är permanentbostäder idag.

att orten skall nås via en huvudväg, väg 115, öster-
ifrån från Båstad. Huvuddelen av samhället, inklusive
Nolato, har emellertid sin naturliga kommunikations-
riktning mot sydost.

Tätortsutveckling och tidigare
planering
Torekov växte upp under medeltiden i anslutning till
den naturliga hamn som fanns på Bjärehalvöns nord-
västra spets. Stora delar av fiskeläget brann ner i
mitten på 1800-talet, och efter denna brand
skapades en ny stadsplan utefter idealet i form av
en rutnätsplan. De centrala delarna av Torekov från
denna tid är välbevarade.

Samhället är genom sitt läge befriat från genom-
fartstrafik. Hamnen och stranden tillsammans med
den centrala delen med sitt serviceutbud är det
huvudsakliga målet för extern trafik. Bebyggelsen
har växt upp längs med de två störra vägarna, väg
115  samt väg 1700 dock har Torekov även större
exploateringsområden spridda utmed kusten i norr
och söder, vilka inte har någon koppling med själva
centrala Torekov. Dessa större exploateringar har
uppkommit till följd av flertalet stadsplaner från slutet
av 1960-talet. Dessa planer var dels lokaliserade
till nordösta Torekov, då i form av mindre grupper
med bebyggelse i form av friliggande villor med
naturområden emellan. Omedelbart söder om det
äldre, centrala, Torekov planlades villabebyggelse
samt mindre område för industri. Även  västra delen
av Torekov, det sk Råbäcksområdet, planlades
1967. Planen medgav i huvudsak friliggande
villabebyggelse i en våning. Planerna ifrån 60-talet
är i stort sett utbyggda, med undantag för enstaka

på samma nivå som 1990 efter att ha varit över 1250
personer mellan 1992 och 1999.

Det centrala hamnkvarteren i Torekov präglas av
det gamla fiskelägets täta och historiska bebyggelse.
I denna del av samhället finns också kvarters-
bebyggelse med villor och enstaka flerfamiljshus från
olika tidsperioder under 1900-talet. Det moderna
Torekov består av bebyggelsegrupper från 1960-
talet och framåt som är utspridda i landskapet i söder,
sydost och norr. Mellan husgrupper som nås av
matar- och ofta enkelriktade entrégator ligger
landskapet kvar. Bebyggelsen planerades i stor
utsträckning för att bli fritidsbebyggelse utanför den
historiska tätorten.

Utvecklingen har  blivit den att bostäder i centrala
Torekov i allt större utsträckning blivit fritidshus20 
samtidigt som permanentboendet utvecklats också
i det moderna Torekov. Konsekvensen är ett utspritt
samhälle där det är glest mellan de permanentboende
och där det saknas sammanbindande gång-  och
cykelstråk. Orten har en uppdelning i en norra del
och en södra del som inkluderar centrum. Mellan
delarna övergår en kil av odlingslandskap österifrån
i Strandskogen, camping och golfbana närmast
havet.

Torekov har en stor betydelse som centrum för
turismen särskilt sommartid och turistnäringen alstrar
arbetstillfällen. Samtidigt finns en större och regionalt
betydelsefull arbetsplats i Nolato i ortens södra del.
Trots ett vikande elevantal i skolan finns ännu relativt
god service koncentrerad till ortens centrum.

Torekov är spets i en kommunikationstriangel bildad
med Båstad och Förslöv. Vägnätet har planerats för
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Natur- och kulturmiljöer
Stora delar av kusten i Torekov är tillsammans med
Hallands Väderö naturreservat samt Natura 2000.
Hallands Väderö benämns i Båstads kommuns
kulturmiljövårdsprogram som en ”unik ö-miljö med
mycket höga biologiska och kulturhistoriska värden
”.  De gamla delarna av Torekov med hamnen är av
betydande kulturhistoriskt värde, vilket innebär att
stor hänsyn härtill ska tas vid förändringar i
bebyggelsen och vid nybyggnad. Dagens Torekov
har en välbevarad 1800-tals bebyggelse samt ett
för fiskelägen ovanligt rätlinjigt gatunät. Torekov
beskrivs i kommunens Kulturmiljövårdsprogram och
de gamla delarna av samhället skyddas via
Länsstyrelsen Kulturmiljöprogram  samt kommunens
bevarandeprogram ”Byggnadstradition och
byggnadsvård i Torekov”.

Skydd och intressen
Torekov omfattas av diverse skydd, förutom ovan
nämnda för natur- och kulturmiljöer omfattas
samhället även av riksintresse för naturvården
omfattande kuststräcken utmed Torekov samt även
riksintresse för friluftsliv/rörligt friluftsliv och
riksintresse för kustzon.  Kustremsan utmed
Torekov innefattas (förutom hamnen) av
strandskydd, vilket även bäckarna i området gör.
Landskapsbildskydd råder i samhällets omedelbara
närhet.

Föreslagen utveckling

Strategi
Planens bebyggelsestrategi är i första hand att
Torekov skall utvecklas kontinuerligt mot söder
utifrån centrum. Utvecklingen skall ske inne i land
mellan Tunbyvägen och Eneborgsvägen, närmast
den sista och med trafikmatning från denna. Det
öppna landskapet närmast kusten på ömse sidor av
Tunbyvägen skall bibehållas. Bebyggelseutveckling
skall i övrigt knyta ihop samhället. I norra Torekov
skall bebyggelsen kompletteras så att det blir en
större kontinuitet mot centrum. Nybyggelsen skall
ge förutsättningar för en befolkningsutveckling och
totalt sett föreslår planen 400-500 nya bostäder,
beroende på bostadsform. Om de flesta blir
permanentbostäder kan det innebära en fördubbling
av dagens invånarantal.
Nya verksamhetsområden föreslås söder om
Slättarödsvägen i närheten av Nolatos område.

Nolatos utbyggnadsbehov ryms inom planen. Ett
skyddsområde, inom vilket ingen ny bostads-
bebyggelse skall förekomma etableras och prövas i
detaljplan.

Nuvarande kommersiella centrum vid Litorinavägen
föreslås utvidgas mot söder. Solsidans konferens-
och hotellanläggning får utrymme för expansion.
Skolan får en utvidgad tomt mot öster.

Bostäder och verksamheter

Bostäder
I Torekov bör ny bebyggelse i direkt anslutning av
det gamla Torekov ha samma karaktär som denna,
det vill säga tät och låg bebyggelse, på relativt små
tomter. Bebyggelse i anslutning till större tomter i
tätortens övriga delar ska även den påminna om den
befintliga bebyggelsen, dvs nya i  bostäder bör bli i
huvudsak friliggande en- till tvåplanshus på relativt
stora tomter.

I tätortens norra del föreslås mindre områden som
en fortsättning på redan befintliga bostadsområden,
vilka rör sig om 7-8 olika områden i storleksordning
av 6 tomter vardera. Ett större planerat område för
bostäder på en fd äppelodling längsmed Ängalags-
vägen skulle ge ca 40 nya tomter. Dessa tomter skulle
innebära en naturlig förlängning av befintlig
bebyggelse mot Ängalagsvägen.

Torekov föreslås även att växa i de delar av tätorten
som idag utgörs av luckor i bebyggelsen, dvs den
avgränsas tills törsta delen av befintlig bostads-
bebyggelse. Den största luckan i bebyggelsen är dels
väster om ”Råbäcksområdet” samt öster om
reningsverket. Dessa områden hänger fysiskt ihop
med varandra och områdena skulle vid en
exploatering innebära att Torekov växte med ungefär
200-250 nya bostäder.

Öster om Solsidan, föreslås ny bebyggelse om ca
40 st bostadstomter. Bebyggelsen föreslås på båda
sidor av Eneborgsvägen, vilken avgränsas med
befintlig bebyggelse på ena sidan av vägen och en
större parti med vegetation på den andra.



Även i andra delar av Torekov föreslås mindre
kompletteringar (ca 6-10 tomter) av bostäder i
redan befintliga strukturer av bebyggelse.

Verksamheter
En utbyggnad av verksamheter i Torekov föreslås i
anslutning till Nolato. Dels att Nolatos verksamhet
skall kunna utökas eller att en mindre exploatering
av, icke störande industri skulle kunna ske. En
skyddszon för Nolatos verksamhet utarbetas i
detaljplan och medger ingen ny bostadsbebyggelse
innanför denna zon.

Trafik

Vägnät
Vägnätet till och från Torekov i riktning sydöst
(Slättarödsvägen) skall utvecklas.

Gång- och cykelvägar
Nya och förbättrade gång- och cykelförbindelser
skall skapas mellan norra och södra Torekov och
knyta delarna till centrum. Planen anger även
förbindelser från Torekov till Rammsjö och Västra
Karup.

Förslag till utformning av nya hamnen i Torekov från
den fördjupade översiktsplanen.

Teknisk försörjning
Det befintliga avloppsreningsverket är dimensionerat
för föreslagen nybebyggelse enligt planen, men
kapaciten kan behöva ökas inför utbyggnad på andra
delar av västra Bjärehalvön. Vattenförsörjningen bör
byggas ut och förstärkas i takt med utbyggnad av
samhället.

Genomförande
Kommunen äger en liten del av den föreslagna
exploateringsmarken medan resten är  privat mark.
Den första utbyggnadsetappen där detaljplan är
antagen är del av marken öster om reningsverket.
Detaljplan för bostäder är under uppförande på den
fd äppelodlingen längsmed Ängalagsvägen.
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VÄSTRA KARUP

Nuläge

Västra Karup är centrum i en jordbruksbygd. Orten
har inte haft ett historiskt stöd för en utveckling i
järnvägen som Grevie och Förslöv och den
expanderade heller inte som dessa med industri-
tillväxten på 1960- och 70-talen. Västra Karup har
idag i stort sett samma folkmängd som i början av
1960-talet och är den minsta av de historiska
tätorterna. Ortens viktigaste industriverksamhet var
länge ett nu nedlagt mejeri. Idag är den viktigaste
verksamheten Bjäre Krafts kontor.

Landsbygden runt Västra Karup har i stor
utsträckning aktiva jordbruk och karakteriseras av
mycket bevarade äldre jordbruksmiljöer med en
blandning av åker-, hag- och naturmark. En liten
befolkningstillväxt på senare år har troligen sin grund
i ny bosättning i tidigare jordbruksfastigheter och
fritidshus.

Västra Karup ligger i centrum av Bjärehalvön med
de tre större tätorterna på ungefär lika stort avstånd,
7-8 km. Ett antal vägar möts och korsas i Västra
Karup och det finns förbindelser åt alla håll.

De viktigaste utvecklings- och planeringsförut-
sättningarna är ortens centrala läge, en tydlig egen
identitet och ett relativt stort kommunalt mark-
innehav.

Tätortsutveckling och tidigare planering
Västra Karup har uppstått i dagens vägkryss och
Myltebäcks anslutning till detta. Bebyggelsen har
särskilt vuxit västerut ovanför den goda jordbruks-
marken. Mellan gårdar längs vägen mot Torekov
har allt fler hus tillkommit och idag finns närmast ett
kontinuerligt bebyggelseband längs vägen från Västra
Karup till Mäsinge.

Den första planen i stadsarkitektkontorets arkiv är
från 1970-talet då skola, äldreboende och ett par
tydligt planerade bostadsgator norr om Myltebäck
och kyrkan redan fanns. Planen resulterade i en
fortsatt utbyggnad med bostäder på tomter av 800

kvm storlek norr om ett centralt grönstråk längs
Myltebäck. Något år senare, 1981, tillkom
kompletterande industrimark norr om bostäderna.
Endast hälften av denna har bebyggts idag.

En vacker och noggrant detaljutformad central
bebyggelsemiljö utgörs av ett par låga längor med
bostadslägenheter tillkomna under 1980- och 90-
talen längs en gårdsgata och lindallé riktad över
Myltebäck mot kyrkans sidoskepp.

Mitt emot dessa, över väg 1733, gjordes 1992 en
plan för ett bostadskvarter av radhus som aldrig
realiserats, men som nu byggs ut som friliggande hus.

I översiktsplanen 1991sträcker sig Västra Karup
t.o.m. hembygdsgården längs väg 1733. Planen
ansluter vägen som matar bostäder och industri i
norr till väg 1733. Den anger nya bostäder i anslutning
till vägslingan väster om kyrkan och i västsluttningen
ovanför äldreboendet öster om väg 105. Mindre
områden av bostäder och service läggs också på
ömse sidor av väg 1733. Industriområdet i norr får
en större utvidgning. Inget har realiserats och denna
plan föreslår återigen en användning av några av
1991 års plans markområden.

Natur- och kulturmiljöer
Vackra landskapspartier finns längs Myltebäcken
och i sluttningarna öster om samhället. Den om-
givande öppna åkermarken är uppblandad med
lövskogsdungar.

Utmed vägen mot Boarp i omedelbar anslutning till
samhället finns en lokal med höga kulturhistoriska
(hällristningar, stensättning) och botaniska värden i
två bergklackar som kallas Drottninghall. Höjden
söder om Glimmingevägen har en rad stensättningar.

Ett stort område strax väster om orten har ett vackert
småskaligt och ännu ålderdomligt präglat jordbruks-
landskap.

Skydd och intressen
Kommunens naturvårds- och kulturmiljövårds-
program och länets motsvarande program pekar ut
landsbygden väster om Västra Karup, Påarps-
området, för sitt kulturlandskap med en blandning
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av åker, äng och vegetation samt Drottninghall för
sina fornminnen.

Ett område angett som riksintresse för
kulturmiljövård, mycket på grund av fornminnena,
har spets vid Västra Karup och begränsningar i
vägarna mot Boarp och Grevie. Landskaps-
bildsskyddet når orten söderifrån och omfattar
områden på ömse sidor om Grevievägen.

genom samhället kan både flackare partier närmast
bäcken och utsiktskullar söder om Glimmingevägen
samt utnyttjas. Västra Karups bebyggelse och
grönstruktur skall sträcka sig fram till Glimminge där
idrottsplatsen ligger.

Föreslagen utveckling

Strategi
Bebyggelsen skall fortsätta en utveckling längs
befintliga vägar och med Myltebäcks grönstråk där
också kyrka och skola ligger centralt genom orten.
Med en ny förbifartsled och en reducerad trafik

Karta över markanvändningen i Västra Karup.

Bostäder, service och verksamheter

Bostäder
Nya områden föreslås nära skolan söder om
Myltebäck och norr om Klockarebrovägen, där
dispositionen mellan verksamhetsområde i gällande
plan och bostäder då ändras på den kommunägda
marken. Vidare föreslås bostäder i sluttningen
ovanför Bjärehemmet och på kullen söder om
Glimmingevägen. Det första av dessa områden ligger
inom det yttre skyddsområdet för vattentäkt och
kräver vidare avvägning mot detta. Hänsyn till
befintliga fornminnen innebär en annan begränsning.
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Södra delen av det sista området kan bebyggas först
om och när förbifartsvägen realiseras och anges som
utredningsområde. Bostäderna får ett buller- och
säkerhetsavstånd till den föreslagna vägen på 60 m.
Flera gravhögar som ligger i rad högst på kullen
skyddas genom att ingå i ett grönområde.

Bostäder kan vara en- till tvåplanshus på relativt
stora tomter (minst 1000 kvm) eller i husgrupper
med mycket friytor emellan grupperna. Axeln mot
kyrkan skall märkas i bebyggelsen i söder. Miljön
som skapats här bör tjäna som inspiration i ny
bebyggelse. Totalt ryms ca 220 bostäder med en

förbifartsväg.

Trafik

Vägnät
Med en ny förbifartsled minskar trafiken på
Glimmingevägen, som då kan få en förändrad
utformning med gc-banor, trädallé m.m. Härads-
vägen är även i fortsättningen genomfartsled men
bör också bearbetas till att få en mer trafikreglerande
utformning i det avsnitt som går genom bebyggelse.

medeltäthet av 10 bostäder/ha.

Service
Planen föreslår att handel och andra service-
funktioner utvecklas längs Glimmingevägen och
Häradsvägen. Etableringar bör stödjas av ändrad
utformning av framför allt Glimmingevägen i
”kyrkaxelns” anda när trafikförutsättningarna ändras
här men också av bearbetning av gaturummet vid
befintlig ICA-butik och gamla mejeriet.

F-9-skolan bedöms klara ett eventuellt ökat elev-
antal.

Verksamheter
Det redan påbörjade verksamhetsområdet i norr
föreslås fortsätta att exploateras men i annan
omfattning än i tidigare översiktsplan. Mindre
verksamhetsområden föreslås också där nuvarande
Glimmingevägen får sin anslutning till en kommande

Gång- och cykelvägar
Nuvarande gc-bana längs Häradsvägen skall
kompletteras med anslutning till cykelstråket mot
Salomonhög på befintlig väg i söder och fortsätta i
en cykelbana mot Hov i norr. Separata gc-banor
bör anläggas längs Glimmingevägen förbi skolan och
fortsätta bakom bebyggelsen västerut fram till
idrottsplatsen.

Grönområde och grönstråk
Grönstråket längs Myltebäck skall utvecklas till att
vara ortens ”gröna” kontakt också mot om-
givningarna och de överordnade grönstråk och
områden som angetts ovan.

Bostadsområdet i söder får ett grönstråk över
gravhögarna längs höjdryggen med fortsättning upp
mot höjden över vägen österut.

Teknisk försörjning
Föreslagna utbyggnadsområden kan försörjas
genom enkla utbyggnader av det kommunala VA-
systemet. Kommunal vattentäkt finns vid mejeriet
och en vattenreservoar sydost om orten.

Genomförande, etappindelning
Kommunen äger delar av den föreslagna
exploateringsmarken medan annat är privat mark.
De första utbyggnadsetapperna kan vara på den
kommunala marken norr om Glimmingevägen och
på ”Lindströmsbacke” i öster. Samtidigt bör nya
bostäder gärna skapas i flera områden samtidigt för
att ge valmöjligheter till boende.
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Karta över vägnätet i Västra Karup.

Karta över gc-vägar i Västra Karup med offentliga byggnader (skolor m.m.) markerade.
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RAMMSJÖ OCH
RAMMSJÖSTRAND

Nuläge

Rammsjö och till en del också Rammsjöstrand är
till skillnad från andra kustnära orter i stor utsträckning
samhällen med en i huvudsak permanent bofast
befolkning. Samhällena har c:a 45 (Rammsjö) plus
85 bostadshus med några närliggande gårdar till sin
sammanlagda befolkning på c:a 220 personer.
Förklaringen är troligen att bägge är historiska orter,
Rammsjö som en jordbruksby och Rammsjöstrand
som fiskeläge med hamn. Lokal jordbruksnäring och
bosättningstradition lever kvar och särskilt
Rammsjöstrand har en välbevarad kulturhistoriskt
värdefull bebyggelsekärna.

Busslinjen Torekov-Förslöv passerar Rammsjö med
möjligt gångavstånd också till Rammsjöstrand (c:a
1 km). Orten har en dagligvarubutik och en bygg-
handel.

Den öst-västliga vägen genom Rammsjö är en
genomfartsled men ingår inte i de två huvudsakliga
trafikalternativen mellan Torekov och Förslöv/Ängel-
holm. Vägen genom samhället i nord-sydlig riktning
har mycket begränsad trafik

Mellan de två samhällena är det ett öppet jordbruks-
landskap och här ligger en av Bjärehalvöns större
djurgårdar.

Tidigare utveckling och planer
Rammsjö har utvecklats från vägkorset med
bebyggelse längs vägarna. En husgrupp med en
intern parkeringsslinga i norr har tillkommit under
senare år och de sista tomterna håller på att
bebyggas. Rammsjö har också ett par flerfamiljshus.
Orten är helt omgivet av jordbruksmark och ett par
lekplatser är de enda gemensamma vistelseytorna
inom samhället.

Rammsjöstrand började som fiskarbodar och
fiskartorp kring vägen mot Rammsjö och vid
hamnen. Orten expanderade i likhet med andra
kustsamhällen framför allt i kraft av en detaljplan

gjord tidigt på 1960-talet. Planen bekräftade och
skapade relativt tät bebyggelse för permanent
bosättning i kvarteren närmast vägen och lade tre
parallella bebyggelseband avsedda för fritidshus
längs stranden, åtskilda av grönremsor med lägre
vattensjuk mark. Smärre planerade tillägg har gjorts
senare. Planerna är helt realiserade idag och rymmer
inte fler bebyggelsemöjligheter.

Intressen och skydd
Kustområdets naturreservat bildar gräns mot den
befintliga bebyggelsen i Rammsjöstrand i hela
bebyggelsens djup. Landskapsbildskyddet över
kusten har väg 1737 genom Rammsjö som sin övre
gräns. Kustområdena ingår också i kommunens,
länets och statens andra program och intressen.

Rammsjöstrand omfattas av kommunens kultur-
miljövårdsprogram på grund av sin historiskt
intressanta bebyggelse och av bevarande-
programmet ”Byggnadstradition och byggnadsvård
i Rammsjö”.

Runt Rammsjö och mellan samhällena är marken
åker av god kvalitet (klass 8). Den blir sämre närmre
kusten (klass 6).

Föreslagen utveckling

Rammsjö och Rammsjöstrand är lämpliga att
utveckla i kraft av att de redan är samhällen med
permanent bosättningstradition och anslutna till
bussförbindelse. Vidareutveckling av Rammsjö-
strand är emellertid stängd av natur- och jordbruks-
intressen. I Rammsjö måste ny bebyggelse avvägas
mot det sista. Planen föreslår en utbyggnad av
Rammsjö med en bostadsrad som fortsätter den
nyare bebyggelsen i öster och med bostadshus längs
en ny vägslinga väster om vägen till Rammsjöstrand.
Den första gruppen ligger högt upp i en sydsluttning
med viss utsikt. Den sista föreslås få relativt stora
friområden som ger ett skyddat lek- och grönområde
och bibehåller utblickar över jordbrukslandskapet
från innanför liggande hus.

Mellan samhällena skall jordbrukslandskapet
fortsätta att råda. Samtidigt är det angeläget att
utveckla grönstrukturen ifrån och runt Rammsjö samt
öka tillgängligheten till gröna vistelseytor för de
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boende. Rammsjöstrand har gott om grönområden
i kusten och obebyggda lägre partier.

En mindre camping föreslås mellan Rammsjö och
Rammsjöstrand på den minkfarm som inte längre är
i bruk. Läget anses lämpligt med tanke på avskildhet
och närheten till havet.

En utveckling av Rammsjö bedöms som viktigare
än att den jordbruksmark som nybyggnad skulle ta
i anspråk bibehålls. Den nedre husgruppens
inflytande på landskapsbilden är liten. Detaljplaner
bör innehålla möjliga kopplingar till framtida

utveckling. Rammsjö bör på sikt kunna utvecklas
ännu mer. Husen skall företrädesvis vara i ett plan
på relativt stora tomter och planen anger c:a 40 nya
hus. Tätare gruppbebyggelse kan förekomma.I
Rammsjöstrand föreslås ingen tillkommande
bebyggelse.

Karta över markanvändningen i Rammsjö och Rammsjöstrand.

Genomförande
Marken är privatägd och den föreslagna utvecklingen
betingas av att markägare vill exploatera marken.
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GLIMMINGE PLANTERING

Nuläge

Glimminge plantering är, liksom de närmast följande
orterna på sydkusten, ett samhälle för fritidsboende
även om antalet fast boende sakta ökar. Av c:a 230
fastigheter bebos 10-15% permanent.

Orten har två vägförbindelser inåt land till väg 1700.
Vägen i öster har bäst standard. Bägge går genom
bebyggelsen till stranden med endast få direkta tomt-
anslutningar längs vägen. Närmsta busslinje går längs
kusten på c:a 1,2 km avstånd. I den västra delen av
samhället märks litorinavallen tydligt genom att
marklutning ökar neråt från ungefär höjdnivåerna 15
-16 meter. Den östra delen av samhället är flackare.
Den mesta bebyggelsen ligger i planterad tallskog
och inifrån land är det denna som upplevs. I norr
bildar Myltebäck en naturlig gräns mot samhället och
i söder Vasaltheden, avgränsad från bebyggelsen
med en stengärdsgård.

Tidigare utveckling och planering
Glimminge plantering började exploateras för
sommarbebyggelse i början av 1930-talet och
bebyggelsen reglerades av en plan redan 1938. När
detaljplaner skapade ett nytt utvecklingssteg i början
av 1960-talet var c:a 90 fastigheter av 100 planerade
bebyggda. Några var barnkolonier och semester-
hem, dessutom fanns en campingplats inne i
bebyggelsen. 60-talets planer tillät delning av de
större tomterna och lade ytterligare drygt 100 tomter
till orten. Planerna bekräftade tidigare planers
karaktär med tomter på minst 1000 kvm och
byggytor maximerade till 120 kvm. Inne i området
sparades lägre vattensjuka partier i genomgående
grönstråk som vid några bäckar också har
förbindelse med stranden.

Idag är 60-talets planer helt utbyggda. En detaljplan
med en liten utvidgning av bebyggelsen med 8 tomter
i norr är gjord men har överklagats.

”Bjäreregionen”, Utvecklingsplan för Ängelholms
och Båstads kommunblock från 1967 angav, med
en fördubbling av bebyggelsen inåt land, Glimminge

plantering som ett av de områden på halvön där
fritidsbebyggelse kunde expandera stort inåt land.

Skydd och intressen
Kustområdets naturreservat  avgränsar bebyggelsen
åt sidorna. Vasaltheden ingår med ett djupare
område inåt land i kommunens och länets kultur-
miljövårdsprogram på grund av sitt speciella kultur-
landskap och den välbevarade Vasalts by.
Kommunens naturvårdprogram värnar dessutom om
en fäladsmark som med ett öppet sumpkärr är en
del av grönområdena genom bebyggelsen. Land-
skapsbildsskyddet omfattar allt landskap utanför
befintlig bebyggelse.

Jordbruksmarken närmast runt Glimminge plantering
är mer sandig (klass 6 i klassificering 1972) än den
längre inåt land. Inga större djurhållande gårdar finns
i närheten av orten.

Föreslagen utveckling

Planen bedömer att Glimminge plantering kan växa
med ett par husrader bostäder inåt land så länge
dessa håller sig nedanför litorinavallens kant på
ungefär 15-16 m. Bebyggelsen växer visserligen då
utanför den tallplantering som hittills bildat dess gräns
men den kommer knappast att märkas på håll så
länge den håller relationen till litorinavallen. Planen
anger också ett framtida område på en åkermark
där bebyggelse som går över vallen också kan
avgränsas av befintliga gärdsgårdar och vegetation.
Förutsättning här är att trafikanslutning i vidare
planering sker från öster. Ett av tidigare planers
grönområden utan kontakt med de andra kan
halveras och bebyggas med några bostadshus.

Det kan vara lockande att föreslå ytterligare
utvidgning av Glimminge plantering mot bakgrund
av att bebyggelsen då närmar sig vägen och buss-
linjen Torekov-Förslöv. Planen anser emellertid att
framtida bebyggelse med dessa argument hellre bör
utvecklas i Rammsjö.

Den nya bebyggelsen skall fortsätta samhällets
karaktär och i huvudsak bli friliggande hus på relativt
stora tomter. Planen ger c:a 50 hus. Tätare grupp-
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bebyggelse kan vara motiverat om det ger
permanentbostäder. Den befintliga kontinuerliga
grönstrukturen skall fortsätta genom nya områden.

Genomförande
All mark för föreslagna utbyggnader är privatägd
och vidare utveckling förutsätter att ägarna vill
exploatera den.

Karta över markanvändningen i Glimminge plantering.
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HOV OCH ÖVRIGA
OMRÅDEN

Hov

Nuläge
Hov är en historisk ort. När den första kyrkan
anlades på 1100-talet fanns här sannolikt redan en
äldre kultplats. Dagens kyrka (byggd 1839) och
gravhögarna dominerar landskapet från alla håll.
Bäcken söder om byn är en naturlig gräns för orten
tillsammans med gravfältet och åssluttningen i väster.

Hov är också idag en ort med permanent bosättning.
Befolkningen på drygt 60 personer är lika stor som
tio år tidigare och har samma inslag av barnfamiljer
som då. Byn sträcker sig längs väg 105 österut och
från kyrkan mot norr. Den består av knappt 30 villor
och några gårdar. Utbyggnad med ytterligare 9 villor
enligt en ny detaljplan pågår. I det småskaliga
landskapet kring byn ligger flera gårdar. I Hov finns
bl.a. kyrka, församlingshem, färghandel och en
idrottsplats med föreningsgård. Busslinjen mellan
Torekov och Båstad passerar Hov med en extra-
slinga som inkluderar Hallavara anpassad till
skoltider. Hov är också ena slutpunkten i en busslinje
Hov – Förslöv.

Kapaciteten i befintlig VA-anläggning är begränsad
och utbyggnader kräver förbättring av denna. Öster
om samhället finns en vattentäkt.

Tidigare utveckling och planer
Hov har inte tidigare reglerats av någon plan. En ny
detaljplan för 9-12 bostäder som friliggande hus eller
parhus gjordes 2004 och medger en utveckling av
samhället österut från kyrkan.

Skydd och intressen
Själva Hov är en viktig ort i kommunens kultur-
miljövårdsprogram som särskilt värnar om kyrkan
och gravfältets historiska dominans i landskapet.
Norr och söder om Hov pekar både
kulturmiljövårds- och naturvårdsprogram ut ett antal
områden av stort värde. Med Hov som spets ingår

flera av dessa också i ett större område av riks-
och länsintresse för kulturmiljövård riktat mot kusten
i nordväst. Hela området norr om väg 115 har
landskapsbildsskydd.

Jordbruksmarken vid Hov är bäst väster om
samhället (klass 7 och 8) medan den är sämre österut
(klass 4 och 6). Ett par mindre hästgårdar finns i
omedelbar anslutning till samhället.

Föreslagen utveckling
Hov är lämpligt att utveckla i kraft av att det är ett
samhällen med lång permanent bosättningstradition
och god anslutning till bussförbindelser. Särskilt det
sista gör att ny bebyggelse hellre skall komma i Hov
än i Hallavara. Åt väster är utvecklingen stängd av
att landskapet mot kyrkan bör bevaras intakt, åt
söder bör man inte ytterligare utveckla samhället över
det hinder som väg 115 utgör. Planen föreslår att
nya bostäder byggs österut i en omfattning som är
något större än nu aktuell detaljplan och så att en
gravhög här kan ingå i ett grönområde. Utbyggnaden
förutsätter en utbyggnad också av VA-systemet. En
avvägning mot vattentäktens eventuella
begränsningar för bebyggelse måste göras i vidare
detaljplanläggning.

Husen skall ha samma karaktär som redan föreslagits
i detaljplan, alltså kunna vara antingen enskilda hus
i ett plan eller en blandad tätare bebyggelse med
inslag av par- eller radhus.

Utbyggnaden skall planeras så att ett gång-,cykel-
och grönsstråk genom Hov skapas riktad åt
idrottsplatsen och med passage över väg 115 mot
bäcken i söder. Ett säkert gc-stråk med anslutning
till busshållplats bör fortsätta till F-9-skolan i Västra
Karup.
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Slättaröd, Mäsinge och
Glimminge

Slättaröd, Mäsinge och Glimminge är alla historiska
jordbruksbyar längs vägen mellan Torekov och
Västra Karup. I alla har bebyggelsen förtätats genom
avstyckningar från jordbruksfastigheter och idag
består byarna av en blandning av aktiva lantbruk
och bostadshus för permanent- eller fritidsboende.
I Slättaröd och Mäsinge är bebyggelsen till stor del
ansluten till mindre sidovägar medan bebyggelsen i
Glimminge främst ligger längs genomfartsleder.
Endast Slättaröd berörs i riktning västerut av
landskapsbildsskyddets värdering av utsikter mot
havet och av aktivt jordbruk. Slättaröd och
Glimminge passeras av bäckar och utanför byarna

finns också andra vegetationspartier ofta utvecklade
runt fornminnen som kan tjäna till närrekreation. Inne
i byarna vittnar kända men ännu inte undersökta
fyndigheter av fornminnen om en lång bosättnings-
historia.

Bebyggelseutvecklingen i byarna betingas bl.a. av
trafikförsörjning. Tillkommande hus skall kunna
trafikförsörjas utan direkta tomtutfarter på de
viktigaste vägarna. Närhet till buss är en viktig faktor.
Byarna skall helst också kunna utveckla en struktur
med någon gemensam vistelseyta och kontakt med
gröna rekreationsmiljöer. Samtidigt måste man
respektera bäckmiljöer och kända fornminnen.

Med dessa utgångspunkter anger planen att
Slättaröd och Mäsinge kan växa med 5-10 hus. En
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begränsad utveckling av Slättaröd påverkar
knappast landskapsbilden och planen anger möjliga
placeringar av nya bostadshus här. De måste
lokaliseras så att befintlig jordbruksverksamhet inte
störs (skyddsavstånd) och mer exakta lägen för nya
hus bör bestämmas närmre i vidare detaljplanering.
Glimminge har sämst trafikförutsättningar och bör
närmast ses som en del av Västra Karup. Enstaka
tillskott av hus är möjliga längs de mindre vägarna
norr om huvudvägen men annars bör bebyggelse-
utvecklingen ske närmre tätortens centrum, skola
och busslinje.

Hallavara

Hallavara ligger ännu mer än Hov mitt i ett landskap
med stora natur- och kulturmiljövärden och med
vackra utblickar åt väster och norr. Den djupa
Hallavaradal utgör ett vackert och skyddsvärt
grönområde i omedelbar anslutning till byn och
bebyggelsen ligger längs korsande småvägar på
höjdryggar runt denna dal. En fornåker utgör byns
högsta punkt i nordost. Husen är mest mindre
bostadshus med fritidsboende medan gårdar främst
ligger utanför byn. Hallavara har en större
handelsträdgård samt betjänas av bussturer i
anslutning till skoltider.

Hallavaradal är utpekad i kommunens och länets
naturvårdsprogram medan byn i övrigt omfattas av
det landskapsbildsskydd som gäller norr om väg
115.

En utveckling av Hallavara bör ske så att inga fler
tomtutfarter belastar genomfartsvägen mot Hovs
hallar och med stor respekt för naturvärden och
fornminnen. Det vore relativt enkelt med dessa
förutsättningar att utveckla Hallavara med upp till
tio hus. Planen anser emellertid att Hallavara bara
bör få enstaka tillskott av bostäder under plan-
perioden. Nytt bostadsbyggande bör i första hand
styras till Hov där förutsättningar för permanent
boende med busslinje och närhet till Västra Karups
skola är större.

Hovs hallar
Hovs hallar har enstaka äldre gårdsbebyggelse men
är annars ett samhälle som vuxit med fritidsbostäder.
Planer från 1950- och 60-talen har lämnat en delvis
outnyttjad vägstruktur tänkt då att rymma rader av
fritidshus. Samhället ligger i omedelbar anslutning till
naturreservatet med Bjärehalvöns kanske mest
spektakulära natur. Området ligger även i ena kanten
av det större område med västsluttningen mot havet
som med kaptensgårdarna är av särskilt kultur-
historiskt värde.

Planen anser inte att Hovs hallar skall utvecklas med
fler bostadshus. Orten ligger alldeles för isolerad för
att fungera väl som område för permanent bosättning
och fler enskilda fritidsbostäder bör inte tillkomma i
detta exklusiva läge. Turistanläggningen med
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parkering, hotell och restaurant och de över-
nattningsbostäder som är knutna till denna bör dock
kunna utvecklas.

Ängalag
Ängalag är bebyggelsemässigt en tydlig bybildning
och där strukturen i sig gör det möjligt med
förtätningar och kompletteringar. En äldre väg gör
det möjligt att ansluta nya tomter utan nya utfarter
direkt på väg 115. Det finns också ett antal
förfrågningar om exploatering i och kring Ängalag.
Området kan emmellertid  idag inte  försörjas av
kommunalt avlopp och byn har därför inte fått någon
bebyggelsetillväxt markerad i planen. En eventuell
bebyggelse bör dock kunna utredas vidare med
förutsättning antingen att den skall kunna motivera
och bekosta kommunalt avlopp eller att en större
gemensam lokal avloppsanläggning kan
åstadkommas. En eventuell förtätning och tillväxt i
bebyggelsen måste också avvägas mot riksintresset
för kulturmiljö som gäller landskapet norr om väg
115 och mot en befintlig hästgård i byn.

Andra byar och
bebyggelsegrupper

Planen vill uppmuntra till en fortsatt livskraftig
landsbygd och flera andra byar och bebyggelse-
grupper kan tåla enstaka tillskott i bebyggelsen med
de begränsningar som ges i kapitlet om Grönstruktur
ovan och med hänsyn till riktlinjerna för bebyggelse
i landskapet (se vidare kapitel Bebyggelse-
reglering).


	19_område norr-liten
	20_område söder -liten
	21_område väster -liten fil till hemsidan

