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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.



ÖSTRA KARUP OCH
ESKILSTORPS BY



180Del III
Antagandehandling

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.


