
Program för  

Fördjupad översiktsplan  
För Norrviken Kattvik  
I Båstads kommun, Skåne län 

Programsamrådsredogörelse  

Detta programförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2015-02-16 till 2015-
04-26 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in syn-
punkter. Programförslaget har tagits fram av Kommunfullmäktige utsedd beredning 
för tillväxt och samhällsbyggnad i Båstads kommun. Under samrådstiden har 
beredningen haft en medborgardialog (2015-03-23). Minnesanteckningar från 
medborgardialogen finns i separat bilaga. I denna programsamrådsredogörelse finns 
dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in och dels kommunens 
kommentarer till synpunkterna.	

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
MSB.	Myndigheten	för	samhällsskydd	och	beredskap	

Riksantikvarieämbetet 
Avstår att från att lämna synpunkter i ärendet. I detta fall anser Riksantikvarieämbetet 
att ärendet bäst hanteras i kontakt med länsstyrelsen, som företrädare för de statliga 
kulturmiljöintressena. 

Naturvårdsverket 
Avstår att från att lämna synpunkter i det rubricerade ärendet. 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 

Lantmäteriet 
Har tagit del av förslaget. Någon fullständig genomgång av planförslaget har inte 
skett. Genomgång har främst varit inriktad på genomförandefrågor. Det bör 
förtydligas vilka områden som är fokusområden för byggnation då det anges 
bebyggelse utanför de identifierade fokusområdena ska vara restriktivt. Det bör även 
förtydligas var kommunens verksamhetsområde för VA sträcker sig. 

Kommentar: Fokusområdena för byggnation kommer att redovisas tydligare i 
kommande förslag till fördjupad översiktsplan. Ett förtydligande av kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp kommer också att göras.(2012-11-14,§320) 
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tog kommunen beslut om Landsbyggds-strategi hur kommunen skall förhålla sig till 
VA- utbyggnaden. Detta dokument har fungerat som underlag för programmet. 
	

Länsstyrelsen	i	Skåne	län	

 
Länsstyrelsen i Skåne län har inkommit med sitt andra yttrande efter att begärt för 
längdtid med att inkomma med sitt yttrande. 
 
 
Båstads kommun har översänt fördjupning av översiktsplan (FÖP) avseende 
Norrviken-Kattvik för programsamråd till Länsstyrelsen. Då program för 
översiktsplan inte finns som skede enligt PBL har Länsstyrelsen ingen formell 
skyldighet att svara, men vill ta tillfället och framföra nedan följande råd och 
synpunkter. Ingen remittering till övriga myndigheter har gjorts i detta tidiga skede 
och ett begränsat remissförfarande har skett internt.  
Länsstyrelsen är positiv till att Båstad bedriver en aktiv översiktsplanering. 
Kommunens syfte med programsamrådet är att ”identifiera den politiska 
viljeyttringen och inriktningen för framtida utveckling som ska ligga till grund för 
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik”. Vidare 
anges att syftet med programmet är att ”ta fram en grund för samråd med 
allmänheten, organisationer och myndigeter om områdets utvecklingsinriktning”.  
I handlingarna presenteras en kortfattad beskrivning av områdets förutsättningar. 
Länsstyrelsen väljer att i det här skedet ge övergripande synpunkter utifrån de 
intressen staten har att bevaka inom planområdet. Dessa synpunkter kan komma att 
behöva fördjupas i senare skeden.  
Kommunen presenterar under rubriken utvecklingsscenario att utgångspunkten för 
arbetet med den kommande fördjupade översiktsplanen är att analysera hur 
visionsskissens innehåll kan förhålla sig till lokala förhållanden, riksintressen och 
regleringar samt i vilken grad utveckling av bostäder och verksamheter kan ske inom 
området. Detta är i Länsstyrelsens mening en bra utgångspunkt för arbetet.  
Kommunen poängterar att det är viktigt att säkra tillgängligheten för rekreation, 
utblickar och havskontakt med fokus på möjligheten att bedriva friluftsliv. Detta ska 
även säkra markanvändningen för jordbruk. Kommunen skriver vidare att den 
förtätning som tillåts bygger vidare på befintlig bebyggelsestruktur i syfte att bevara  
natur och kulturkvaliteter samt minimera behovet av att bygga ny infrastruktur som 
VA och vägar.  
Området omfattas precis som kommunen själv konstaterar av att stort antal statliga 
intressen. Inom området finns riksintresse kustzon enligt 4 kap 4 § MB, riksintresse 
rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB. Utöver riksintressen inom MB 4 § finns det 
riksintresse friluftsliv MB 3 kap och riksintresse enligt MB 3 kap 6 §.  
I miljöbalken står det att de riksintressen enligt 4 kap om särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten är i sin helhet med hänsyn till de värden som finns i 
områdena av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma 
till stånd endast om det inte möter något hinder enligt MB 4 kap 2-8§§. Inom dessa 
områden ska turismen och främst det rörliga friluftslivets särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. 
Detta gäller kustområdet Kullaberg och Hallandsåsen och de skånska kustområdena i 
Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus.  
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Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar för totalförsvaret. Enligt MB 4 
kap 4 § får fritidsbebyggelse endast komma till stånd i form av kompletteringar till 
befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse 
komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivet eller 
avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. Länsstyrelsen kan inte 
se att någon bebyggelse inom det föreslagna området i programmet till fördjupad 
översiktsplan kan klassas som befintlig tätort och den typ av bebyggelse som den 
föreslagna planen innehåller bidrar inte heller till tätortsutveckling.  
Exploateringsföretag och andra ingrepp inom dessa områden får komma till stånd 
endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur och 
kulturvärden.  
Utöver de starka skydd på området som föreligger enligt MB 4 kap så finns även 
strandskydd och landskapsbildsskydd som ytterligare förstärker skyddet.  
Länsstyrelsen bekräftar sitt ställningstagande från granskningsyttrandet till FÖP 2008 
att utbyggnad av till exempel Kattvik är olämplig enligt MB 4 kap. Länsstyrelsen ser 
med de inkomna handlingarna som grund och utifrån kommunens uttalade intention 
om att bevara och förstärka de värden som finns inom området att det finns stora 
svårigheter att utveckla bebyggelse inom området annat än det som avses lämpligt 
enligt lagstiftningen. Länsstyrelsens råd om den fördjupade översiktsplanens funktion 
och framtida utformning är att det bör inriktas mot nödvändiga ställningstaganden om 
hur områdets nuvarande karaktär och befintlig bebyggelse ska bibehållas enligt PBL 
3 kap 5§.  
Enligt 3 kap 5§ PBL ska av översiktsplanen framgå:  
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,  
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,  
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande 
miljökvalitetsnormer,  
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, hur kommunen avser att 
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och  
5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 
e § första stycket miljöbalken.  
 
Översiktsplanen ska enligt PBL 3 kap 6 § utformas så att innebörden och 
konsekvenserna av den tydligt framgår. Länsstyrelsen erinrar att en översiktsplan är 
sin karta med beskrivning, och ska ge tydlig vägledning inför kommande beslut. ÖP 
ska utgå från aktuell fakta exempelvis när det gäller befolkningsunderlag och 
förväntad bebyggelseutveckling, sett för hela kommunen. Länsstyrelsen vill betona 
att en översiktsplan ska vara vägledande för kommande beslut och i det ska tydligt 
framgå vad som entydigt gäller på varje plats. Eftersom intentionen med planen är att 
skydda värdena genom att undvika exploatering behöver planen bli ett instrument 
som vägleder och säkerställar möjligheten att neka bygglov. 
	

Kommentar: Genom Länsstyrelsens yttrande över programmet för den fördjupade 
översiktsplanen för Norrviken - Kattvik blir det tydligt hur olika stat och kommun ser 
på områdets möjligheter till att långsiktigt bevara och bibehålla sina unika värden. 
Länsstyrelsen ger uttryck för att kommunens intention med planen är att ”skydda 
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värdena genom att undvika exploatering” och att planen därför behöver ”bli ett 
instrument som vägleder och säkerställer möjligheten att neka bygglov”. Kommunen 
själv har formulerat följande intentioner för arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen: Skapa ett helhetsgrepp som balanserar exploateringsintressen med 
landskapets nuvarande kvaliteter, riksintressen och skydd. Undersöka vilken grad av 
exploatering som området runt Norrviken kan hantera, inför kommande 
detaljplanearbete. Att på ett tydligt vis redovisa hur nyexploatering förhåller sig till 
landskapets befintliga karaktär, riksintressen och skydd. Utveckla befintliga 
bebyggelseområden och begränsa övrig exploatering. Fokusera på utveckling natur, 
rekreation och hållbar landskapsutveckling. Värna om Bjärehalvöns kulturhistoria 
och särprägel. Kommunen menar att för att riksintressanta, regionala och 
kommunala värden i vissa fall skall bestå förutsätter de att utveckling i viss mån kan 
och får ske. Möjligheterna till utveckling skall gå hand i hand med att ett områdes 
värden bevaras och förstärks och ställas mot vad som händer om ingenting görs. Med 
anledning av Länsstyrelsens synpunkter föreslår kommunen ett gemensamt 
sammanträffande för att närmare resonera om inriktningen och utgångspunkterna för 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

	

Regionala	utvecklingsnämnden	Region	Skåne.	

Region Skåne ser positivt på Båstads kommuns initiativ till att arbeta med en 
fördjupning av översiktsplanen för Norrviken – Kattvik då det möjliggör en tydligare 
helhetsbild för områdets utveckling. 
Vidare uppskattar Region Skåne ambitionen att ta fram en grund för dialog med 
allmänheten och kommunens medborgare. Medborgardialog är ett viktigt verktyg för 
att öka delaktigheten i samhällsplaneringen. Områdets 
särart beskrivs i programförslaget och hänsyn tas till såväl historiska värden, 
naturvärden, biologiska värden samt de kulturhistoriskt intressanta byggnader som 
finns inom området. 
I strategier för Det flerkärniga Skåne, som är framtaget inom arbetet med 
Strukturbild för Skåne, finns ett strategiområde som handlar om betydelsen av att se 
sin roll i ett regionalt perspektiv. Även vikten av att utveckla sin specifika särprägel 
som ett sätt att skapa attraktivitet lyfts. Region Skåne 
saknar dock ett strategiskt utvecklingsperspektiv och efterfrågar att Båstads 
kommun tydligare visa hur Norrviken-Kattviken kan vara en del av en regional 
struktur och vilken roll området spelar i ett skånskt sammanhang.  
Programförslagets övergripande resonemang kring att undersöka vilken 
grad av exploatering som området kan hantera samt att endast i liten 
utsträckning utveckla befintliga bostadsområden och begränsa övrig 
exploatering har också en koppling till strategier för Det flerkärniga Skåne. 
För att skapa en effektiv markanvändning och för att skapa ett bättre underlag för 
exempelvis service är det viktigt att inte sprida ut bebyggelse. 
Kollektivtrafiken till programområdet idag är mycket svag, och det finns inte några 
konkreta planer på att utveckla denna. Linje 527 går med sex respektive sju turer till 
och från området per vardag. Ur kollektivtrafiksynpunkt är därför inte önskvärt med 
en utbyggnad av vare sig bostäder eller verksamhetsutveckling. Avsaknad av 
kollektivtrafik medför ett bilberoende med minskade förutsättningar för fysisk 
aktivitet och sämre tillgång till samhällsservice. I programförslaget lyfts insatser för 
att stärka cykelbanor som ett sätt att öka möjligheterna till rörelse och utevistelse, 
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vilket är positivt, men Region Skåne hade uppskattat om programförslaget 
tydligare diskuterat frågor kopplat till tillgänglighet och mobilitet i ett större 
sammanhang. 
Region Skåne ser positivt på inriktningen att verka för möjligheter till en 
fortsatt drift av redan existerande verksamheter inom området, men också 
möjligheten till försiktig exploatering, anpassad efter områdets särart och 
förutsättningar, för att möjliggöra för nya entreprenörer att etablera 
verksamheter. Region Skåne önskar dock att det funnits mer djupgående 
resonemang kring integrerade utvecklingslösningar för 
näringslivsutvecklingen. 
Region Skåne ser det som glädjande att området mellan Norrviken och 
Kattviken utvecklas för att vara öppet för besökare. De för området typiska 
karaktärsdragen som också utgör dess styrkor är viktiga att bevara och hållas 
tillgängliga inom allemansrättens ramar. Region Skåne värdesätter också att det i 
programförslaget föreslås att man ska skapa naturstråk som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning. Detta bör även beaktas vid planering av 
Norrvikens trädgårdar. 
 
I Region Skånes utvecklingsarbete ingår en satsning på Skåneleden under 
2014-2020 där 29 skånska kommuner medverkar. Efterfrågan på natur- och 
kulturturism samt vandring ökar kraftigt i Sverige och internationellt. 
Satsningen innebär att Skåneleden ska bli ett hållbar, exportmoget 
ledsystem av internationell standard till år 2020. Skåneleden har också en 
viktig funktion ur andra perspektiv som exempelvis folkhälsa och 
rekreation. Fortsatt god kontakt med markägare, hög kvalitet på skötseln av 
leden samt utveckling av besöksnäringen i anslutning till leden bör därför 
prioriteras. Region Skåne vill uppmärksamma Båstads kommun på 
möjligheten att påverka ledens sträckning om det finns andra mer värdefulla 
områden som leden bör passera eller om det finns alternativ för att minska 
andelen landsväg. En viktig aspekt att beakta är vandrarnas trygghet och 
säkerhet. 
	

Kommentar:	Hur	kommunens	fysiska	planering	förhåller	sig	till	Regionala	strukturer	
är	 ytterst	 en	 fråga	 för	 Båstads	 kommuns	 kommunövergripande	 översiktsplan.	 I	
tillämpliga	delar	kan	det	givetvis	också	redovisas	i	fördjupningar.	Kommunen	noterar	
önskemålet	från	Regionen	och	skall	försöka	göra	en	beskrivning	av	det	i	den	plan	som	
skall	 utarbetas.	 Båstads	 kommun	 delar	 inte	 den	 generella	 uppfattningen	 från	
Regionens	 sida	 att	 svag	 kollektivtrafik	 är	 ett	motiv	 till	 att	 inte	 fortsätta	 utveckla	
områden.	 Genom	 utveckling	 av	 områden	med	 bl	 a	 nya	 bostäder,	 verksamheter	 och	
satsning	på	rekreation	och	 friluftsliv	ser	kommunen	snarare	en	möjlighet	till	att	öka	
resandeunderlaget	 och	 i	 bästa	 fall	 kan	 det	 leda	 till	 ökad	 turtäthet.	 Regionen	 ger	
uttryck	 för	 att	 de	 är	 positiva	 till	 att	 kommunen	 vill	 verka	 för	 att	 befintliga	
verksamheter	i	området	skall	finnas	kvar.	Ställningstagandet	är	glädjande	för	Båstads	
kommun	 och	 så	 som	 kommunen	 ser	 på	 befintliga	 verksamheternas	möjligheter	 att	
finnas	kvar	i	området	så	innebär	det	att	de	måste	ges	möjlighet	till	att	utvecklas.	Och	
för	 att	 de	 skall	 kunna	 utvecklas	 förutsätter	 det	 att	 de	 i	 viss	mån	 tillåts	 expandera,	
bygga	 om	 och	 bygga	 nytt.	 En	 utveckling	 av	 Skåneleden	 förutsätter	 utöver	 ev	
kommunalt	 engagemang	 också	medverkan	 från	 berörda	markägare	 eftersom	 stora	
delar	av	marken	är	i	privat	ägo.	
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Trafikverket	
Byggnadsfritt avstånd 
Trafikverket vill informera att de statliga allmänna vägar 1749 och 1748 har ett 
byggnadsfritt avstånd från vägområdet som är 12 meter. Väg 115 har ett byggnadsfritt 
avstånd från vägområdet som är 30 meter. Inom detta område ska inga byggnader 
eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. 
Eftergivliga anordningar så som staket kan tillåtas. Trafikverket vill att kommunen 
förtydligar att detta avstånd gäller från vägområdesgräns. 
Artrik vägmiljö 
Vidare vill vi informera kommunen att vägkanten längs väg 1749 sköts som artrik 
vägmiljö (se bifogadkartbild). En utpekad artrik vägkant innebär att vägen har en 
anpassad skötsel och speciella krav för åtgärder. Vidtas någon åtgärd som påverkar 
eller förstör vägkanten ska den återställas om det är möjligt alternativt kompenseras 
genom en ny plats på lämpligt ställe i nära anslutning. Det innebär i regel att en större 
areal behöver skapas/återställa eftersom det ofta innebär en kraftig försämring under 
en period. Trafikverket anser att denna förutsättning ska redovisas i programmet och 
viktig att ha med sig i samband med planering av bebyggelse längs vägen. 
Kattvik 
Förtätningen som är föreslagen för Kattvik saknar idag tillgänglighet till 
kollektivtrafik. Det är då extra viktigt att beskriva förutsättningarna för hållbara 
transporter (cykel- och kollektivtrafik) från Kattvik. 
Norrviken och Apelryd 
Föreslås utökning av verksamheter i Norrviken samt skolverksamhet i Apelryd. Vid 
lokalisering av trafikalstrande verksamheter så behöver vi grundliga trafikutredningar 
i kommande planarbete. Dessa bör ligga till grund för lokaliseringen av dessa 
industrier och effekter på det statliga vägnätet och dess anslutningar ska särskilt 
beaktas i dessa utredningar. Att Trafikverket ska samrådas tidigt i dessa ärenden är 
viktigt. Bra att kommunen lyfter behovet att utveckla tillgängligheten för 
kollektivtrafiken i området.  Exploateringar som föranleder att åtgärder krävs på 
statliga vägar ska bekostas av exploatör, fastighetsägare eller kommun. 
	

Kommentar:	Byggnadsfritt	avstånd	och	att	vägkanten	längsmed	väg	1749	sköts	som	
artrik	vägkant	noteras	och	tas	med	som	förutsättningar	inför	kommande	arbete	med	
den	fördjupade	översiktsplanen.		Avseende	synpunkt	om	kollektivtrafik	se	kommentar	
till	Regionala	utvecklingsnämndens	yttrande.	Övergripande	trafikutredning	kommer	
att	genomföras	som	underlag	för	den	fördjupade	översiktsplanen.	Genomförandeavtal	
och	finansiering	hanteras	i	detaljplaneskedet.	
	

Regionmuseet	Kristianstad,	Länsantikvarien		

Påpekar att flera riksintressen bland annat riksintresse för kulturmiljövården 
Norrvikens trädgårdar [M 36], riksintresse för kustzon, riksintresse för naturvård och 
Natura 2000-område. Det finns även många fornlämningar i området. 
Regionmuseet ställer sig positiva till aktuell fördjupad översiktsplan som avser att 
bibehålla landskapets karaktär. Planhandlingarna godkänner en viss exploatering i 
redan bebyggd miljö vilket är positivt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Dock finns 
risken att de redan bebyggda områdena förvanskas vid exploatering. För att förhindra 
det föreslår Regionmuseet att en bebyggelseinventering genomförs över områdena 
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som kan ligga till grund för framtida bygglov och detaljplanering. 
Bebyggelseinventeringen bör omfatta de enskilda byggnadernas värde, områdets 
karaktär och riktlinjer Vid om- och nybyggnation. 
 
Kommentar: En	bebyggelseinventering	i	det	aktuella	området	utgör	ett	omfattande	
och	kostsamt	arbete.	Under	förutsättning	att	det	bedöms	som	nödvändigt	och	att	det	
avsätts	ekonomiska	medel	för	ett	genomförande	så	kan	en	sådan	utredning	komma	till	
stånd. 
 
Då	 politiska	 diskussioner	 och	 ställningstaganden	 har	 varit	 beredningens	
främsta	uppgift	har	förvaltningen	valt	att	inte	kommentera	yttrandena	från	de	
politiska	partierna		

Synpunkter från politiska partier 

Centerpartiet	

Centerpartiet stödjer Programförslaget i alla delar förutom följande när det gäller 
Norrvikens Trädgårdar: 
(Centerpartiet stödjer Lilla Båstads vision för Entreprenörsby med fokus på trädgård, 
hantverks- och kunskapsby fullt ut. Dvs från entregrinden fram t.o.m. Eventplats 
enligt idéskisserna. 
Centerpartiet motsätter sig, liksom skrivningen i programförslaget, hotell 
lokaliseringen väster om Villa Abelin. Överhuvudtaget motsätter vi oss 
hotellanläggning i själva trädgårdarna. 
Vi motsätter oss också all bebyggelse i bäckravinen innanför entregrinden ner mot 
havet. Konsthallen hör inte till bäckravinen som vi ser det och vi är mycket positiva 
till om en konsthall kan realiseras. 
För Norrvikens Trädgårdars överlevnad och utveckling är Lilla Båstads vision det, 
som vi ser, som kan göra att Villa Abelin och trädgårdarna på nytt lever upp till de 
förväntningar som kan ställas av besökare. Det är viktigt att det förs en dialog mellan 
politiker, kommun och Lilla Båstad i det fot1satta arbetet med Norrvikens Trädgårdar 
området. 
	

Kommentar:		

Socialdemokraterna	

Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad har tagit fram ett program som i all 
väsentlighet står för den politiska viljeinriktningen socialdemokraterna står för när det 
gäller området. Vår uppfattning är också de som bor i området och i andra delar av 
kommunen delar den synen. 
Det är viktigt att man begränsar exploateringen till de områden där det redan finns 
bebyggelse och att den görs småskalig. Områden som idag inte är exploaterade skall 
bevaras för jordbrukets utveckling och för natur- och kulturupplevelser. Vi skall inte 
bygga bort den särprägel kommunen har och som gör oss unika som besökskommun. 
Planen utt1ycker en positiv inställning till Lilla Båstad vilket vi instämmer i. 
Beträffande grindarnas placering godtar vi nuvarande placering om det går att förena 
med det riksintresse som lagts på trädgårdarna efter att Lilla Båstad presenterade sitt 
projekt. Vi ser också med tillfredställelse att programmet medger en fortsatt drift av 
återvinningscentral i området. 
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Det är vår förhoppning att vi i kommande arbete med planen och detaljplaner i 
området håller oss strikt till intentionerna i programmet. 
	

Kommentar:		

Moderaterna	

Den fördjupade översiktsplanen för Norrviken - Kattvik är lättläst och välarbetad. Det 
är viktigt att påpeka att Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad i sitt förslag till 
program för fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norrviken – Kattvik inte, i alla delar, 
tagit hänsyn till det, av kommunstyrelsen, givna planbesked son finns för 
Norrviken/Lilla Båstad 
(KS 2011-09-14 §256, Detaljplan för Elestorp 6:6, Lilla Båstad (Norrviken) begäran 
om planbesked).  
Förslag till nytt program för den aktuella FÖP:en överensstämmer inte med beslutet 
om planbesked i de delar som visionsskissen för Lilla Båstad avser utveckling av en 
entreprenörsskola. Skolans placering redovisas i visionsskissen som belägen i den 
västligaste delen av trädgården som tidigare utgjorde ytor för fruktodling. 
Moderaterna anser att denna gräsyta bör kunna utvecklas till förmån för ett angeläget 
allmänt intresse (entreprenörsskola) i stället för att endast bestå som storskaliga 
ödsliga gräsytor som skapar oönskad distans mellan visionens bostäder och 
verksamheter i öster och Villa Abelin i väster. 
Beslut om ny plats för kommunens återvinningscentral kommer troligen att tas under 
våren 2015. Av de tre platser som finns angivna i FÖP:en rekommenderar utredarna 
från SWECO att platsen i Förslöv är det bästa alternativet både utifrån närheten för 
samtliga boende i Båstads kommun samt kommunalekonomiskt. Det beslut som antas 
av politiken kommer att miljöprövas för att få prövningstillstånd för byggnation. 
Eftersom Båstads kommun har stora investeringar inför framtiden ser moderaterna det 
viktigt att väga alla parametrar och inte anlägga en återvinningscentral på en plats där 
kommunen får ökade investeringskostnader om annat alternativ med lägre kostnad 
finns. En ökad kostnad för en ny tvåfilig väg till återvinningscentralen i Svenstad bör 
ställas mot utbyggnad av säkra cykelvägar för våra barn. 
	

Kommentar:	

Folkpartiet	

UTVECKLINGSOMRÅDE NATUR OCH HÅLLBAR LANDSBYGD - Inga 
synpunkter. 
FOKUSOMRÅDEN NATUR - för att bättre leva upp till intentionerna som sägs i 
detta avsnitt är det vår uppfattning att för att bereda husbilar ökade möjligheter att 
vara laglydiga och inte övernatta längs 
Kattviksvägen så bör Norrvikens Camping ges möjligheter att utvecklas för att bereda 
fler husbilar att parkera inom campingområdet. I övrigt inga synpunkter. 
NYA NATURSTRÅK- inga synpunkter 
KATTVIK- inga synpunkter 
NORRVIKEN- För att stilträdgårdarna och Villa Abelin ska få förutsättningar att 
bevaras och utvecklas, är det viktigt att vi ger möjlighet att pröva - i ett 
detaljplanearbete - Lilla Båstads visionsskiss för området. De restriktioner som 
fullmäktige ger i programmet, kan därför inte gälla, utan ska bort ur programmet. 
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APELRYD - inga synpunkter 
SMÅRYD/PAULINS VÄG - Vi anser att någon ny exploatering av bostäder inte ska 
tillåtas i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. 
VERKSAMHETSOMRÅDE ELESTORP - inga synpunkter 
SVENSTADS ÅTERVINNINGSCENTRAL-vi anser att beskrivningen av NSR:s 
utredning innehåller vissa brister. Svenstads återvinningscentral uppfyller inte kravet 
på ett visst avstånd till närliggande bostäder och hela området är landskapsbild 
skyddat. NSRs utredning pekar på att Svenstads återvinningscentral inte uppfyller 
miljökriterierna som är uppsatta för utredning och skulle därför 
avfärdats som lämplig plats: Dock har man av politiska skäl haft Svenstad med för att 
politiken ska kunna göra ett aktivt val. 
Området i och kring Svenstads återvinningscentral pekas i programmet ut som ett 
utvecklingsområde för natur och hållbar utveckling vilket vi till fullo ställer oss 
bakom. När nu återvinningscentralen och 
den nuvarande deponin är utdömda ur miljö-, arbetsmiljö- och kapacitetssynpunkt är 
det vår uppfattning att utsläckningsplanen ska verkställas och återvinningscentralen 
inte ska förläggas inom det utpekade Utvecklingsområdet för natur och hållbar 
utveckling. 
BOSTADSBYGGNATION UTANFÖR FOKUSOMRÅDEN - inga synpunkter 
SAMMANFATINING - UTVECKLINGSFOKUS - Vi anser att stycket "en mindre 
utveckling för bostäder vid Paulins väg" stryks, att stycket "utveckling av 
verksamheter och bostäder vid Apelryd kompletteras med "för skoländamål". 
		

Kommentarer:	

Miljöpartiet	

MP vill bevara kulturlandskap och småskaligheten för kommande generationer. Den 
fördjupade översiktsplanen är väl genomarbetad. 
MP vill undvika all exploatering i kustnära områden. 
MP var inte positiv till gällande detaljplan för Norrviken vi anser att den har för 
generösa exploaterings möjligheter som inkräktar på natur och djurliv samt det 
allmännas intresse. Om utbyggnad i nedre Kattvik ska ske bör det göras först efter att 
området detaljplaneras. Området är utsatt för hårt exploaterings tryck. Utbyggnad och 
förtätning i övre-Kattvik anser vi inte är lämplig. De öppna vyerna ska bevaras. 
Befintliga vägnät är inte tillräckligt för fler fastigheter samt kollektivtrafik finns inte 
planerat till området. Om en utökad verksamhet vid Appelrydskolan behöver 
nybyggnation kan det accepteras. 
Ingen mer nybyggnation från Paulinsbrygga och bortemot Appelrydskolan ska 
tillåtas. Industri I verksamhets mark i Elestorp passar inte in i området. På sikt bör en 
avveckling ske. 
I första hand behålla och utveckla återvinningsstationen i Svenstad. En central 
placering i kommunen underlättar för invånarna.  Utbyggnad ska vara restriktiv 
utanför fokusområden. Inga husbilar ska tillåtas parkeras längs med kuststräckan eller 
i Kattviks hamn. Gång och cykelvägar samt stigar anläggs för att underlätta 
allmänhetens tillgång till området 
	

Kommentar:	

Bjärepartiet	
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Synpunkterna gäller nedan angivna sidor i programförslaget: 
Sid. 36 KATTVIK 
Skyddet mot exploatering av Kattvik vilar på ett trefaldigt fundament: 
1 Allmänna intressen. särskilt riksintressen 
I Kattvik står enskilda nybyggnadsintressen mot allmänna intressen, där samtliga 
utgör skydd mot exploatering. Allmänna intressen har enligt lagen företräde framför 
enskilda. Kattvik omfattas av de allmänna intressena landskapsskydd och strandskydd 
enligt 7 kap MB. Dessutom ingår området i länets naturvårdsprogram med mycket 
höga naturvärden. 
Framför allt skyddas Kattvik av flera riksintressen som ger starkt stöd mot 
exploatering enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB). Riksintressen är allmänna 
intressen med starkt statligt anspråk och kan åsidosättas endast av annat riksintresse. 
Syftet med riksintressena är att tillämpa mycket stor restriktivitet mot 
nytillkommande bebyggelse. 4 kap 1 § MB innebär att riksdagen genom 
lagstiftningen bestämt att natur- och kulturintressen ska ges företräde när 
konkurrerande anspråk prövas. 2) 4 kapitlet 1§ miljöbalken (MB) Skyddet mot 
exploatering formuleras specifikt i 3 kap 6§ och 4 kap 1§ MB. Där anges att ny 
bebyggelse i "kustområdet i Halland, Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande 
kustområden" endast undantagsvis får komma till stånd. Undantagsreglerna finns i 4 
kap 1§ MB. De är tre till antalet: Uppförande av anläggning som behövs för 
totalförsvaret, utveckling av det lokala näringslivet eller utvidgning inåt land av 
befintlig tätort. Undantagen definieras i lagens förarbeten, proposition 1985/86. De 
två första undantagen är inte relevanta för Kattvik eftersom det här är fråga om 
bostadsbebyggelse. Det tredje undantaget, utvidgning av tätort, definieras sålunda: 
"Med uttrycket 'utvidgning av befintliga tätorter' avser jag förändringar av bebyggelse 
och anläggningar som behövs med hänsyn till en normal befolkningsutveckling, 
förändringar i bostadsstandarden, behovet av trafikleder, grönområden, service, 
sysselsättning etc." (sid 172) Propositionen anger tydligt att det ska handla om 
angelägen och nödvändig tätortsutbyggnad som inte kan ske på annan plats. 
Sid 39: NORRVIKEN 
1) Syftet med riksintressen 
De mest värdefulla kustavsnitten i vårt land där bebyggelsetrycket är högt har av 
staten utpekats som riksintressen. Syftet med riksintressena är att värna om de 
oexploaterade fria kustnära områdena och tillämpa mycket stor restriktivitet mot 
nytillkommande 
bebyggelse. 4 kap 1 § MB innebär att riksdagen genom lagstiftningen bestämt att 
natur och kulturintressen ska ges företräde när konkurrerande anspråk prövas. Enligt 
lagens förarbeten (prop. 1985/86: 3 sid 87) ska utvecklingstendenser, som kan 
äventyra områdets egenart i olika avseenden, undvikas. 
2 
Norrvikens trädgårdar med närmaste omnejd omfattas enligt 3 och 4 kap MB sedan 
1999 av riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv, natur och kustzon. Dessutom 
omfattas området delvis även av strandskydd enligt 7 kap MB och 
landskapsbildsskydd. 2013-04- 15 utpekade Riksantikvarieämbetet (RAÄ), i dialog 
med länsstyrelsen och i samförstånd med Boverket, området som riksintresse för 
kulturmiljövården M 36 Norrvikens trädgårdar. Skälet för utpekandet var att området 
återspeglar "hur sociala och estetiska ideal påverkats av och påverkat 
samhällsutvecklingen under mer än hundra år". Trädgårdarna har spelat en 
framträdande roll som förebild för andra trädgårdsanläggningar i Sverige och 
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utomlands. Allmänna intressen har enligt lagen företräde framför enskilda. 
Riksintresse är ett allmänt intresse med starkt statligt anspråk och kan åsidosättas 
endast av annat riksintresse. Enligt regeringen är riksintressenas tillvaratagande en 
förutsättning för långsiktigt hållbar utveckling. Det åligger kommunen att tillgodose 
kommunens riksintressen. 
2) Undantag 
Samtliga planer ska utformas så att riksintressena tillgodoses enligt 3 och 4 kap MB. 
Där anges att ny bebyggelse i "kustområdet i Halland, Kullaberg och Hallandsåsen 
med angränsande kustområden" endast undantagsvis får komma till stånd. I likhet 
med beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad anser Bjärepartiet dock att 
området mellan 
infarten från Kattviksvägen och den tidigare lokaliseringen av entregrindarna 
(huvudsakligen nuvarande parkeringsområde) skulle kunna utgöra undantag enligt 4 
kap 
1§ MB. Lokaler till stöd för trädgårds- och turistverksamheten skulle nämligen kunna 
betraktas som utveckling av lokalt näringsliv. En sådan byggnation får dock under 
inga villkor skada de kulturhistoriska värdena. Den bör därför begränsas till enstaka 
byggnader utanför mittaxelns siktlinje. 
3) Påtaglig skada 
Ej heller får en plan kunna antas påtagligt skada något eller några av de värden som 
utgör grunden för riksintresset för kulturmiljövården. "Påtaglig skada" definieras av 
RAÄ 
som "mer än obetydlig skada". Om RAÄ bedömer att ett riksintresse kan antas 
påtagligt skadas genom en ny plan, kan RAÄ påtala förhållandet till regeringen. 
Sammanfattningsvis anser Bjärepartiet, i likhet med beredningen, att det inte kan 
uteslutas att Lilla Båstad ABs vision kan komma att påtagligt skada Norrvikens 
trädgårdars kulturhistoriska värden. Dessa värden utgörs av anläggningen i sin helhet 
med trädgårdsarkitektur, parkmiljöer, fruktodlingar och stilträdgårdar. De utgörs av 
anläggningens anpassning till omgivande terräng, dess orientering med långsträckt 
mittaxel och kortare tväraxlar samt rumsliga indelning. De utgörs av bebyggelsens 
och de olika trädgårdarnas formspråk, av övergångar, rörelsestråk, siktlinjer och 
utblickar mellan landskapsrummen inom trädgårdsanläggningen samt ut mot havet 
och det omgivande landskapet. 
3 
De exploateringsintressen som ligger bakom Lilla Båstad ABs vision är enskilda 
intressen. De står i motsats till de allmänna intressen som omfattar Norrviken, inte 
minst riksintresset för kulturmiljövården. 
Sid 44: SMÅRYD/PAULINS VÄG 
Den exploatering som har skett på västra sidan av Paulins väg anser vi redan är ett 
övertramp eftersom kommunens uppfattning i årtionden varit att Paulins väg skall 
vara gräns för exploatering västerut. 
Strandskyddet är dessutom 300 meter från Norrviken/Apelryd till Paulins väg, vilket 
visar betydelsen av att hålla detta område fritt från bebyggelse. 
 
 
Kommentarer:	

Kristdemokraterna	
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Kristdemokraterna anför följande: I området finns en rad riksintressen vilka bör 
beaktas: *Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap 6 § - Norrvikens 
trädgårdar, (M 36) (Västra Karups sn) *Riksintresse för det rörliga friluftslivet och 
turismen enligt MB 4 kap 2§, Riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap 6§ och 
Riksintresse för kustzon enligt MB 4 kap 4§ Riksintressena för det rörliga friluftslivet 
och turismen, friluftsliv och kustzonen omfattar hela Bjärehalvön och därmed hela 
projektområdet. Dessa syftar till att skydda karaktären på områden som är av särskilt 
intresse för den stora allmänhetens rekreationsaktiviteter. Riksintressena syftar till att 
begränsa större utveckling av områden med fritidsbebyggelse. Riksintresse naturvård 
enligt MB 3 kap 6§ 
Området omfattar Bjärehalvöns kustområde. Dessutom omfattas två mindre 
utvidgningar av kustområdet: dels Knösenområdet sydost om Hovs hallar, dels 
Englandsdal, mellan Kattvik och Norrvikens trädgårdar. Områden som är av 
riksintresse för naturvården ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- 
eller kulturmiljön. 
Extra viktigt anser vi: Strandskydd, Strandskyddet täcker kuststräckan med 
varierande bredd. Befintlig bebyggelse och detaljplanelagd mark påverkar den 
strandskyddade zonens bredd. Strandskyddet innefattar även vattendragen nerför 
branterna mot Laholmsbukten. 
Strandskyddet är till för att säkra allmänhetens tillgänglighet till rekreation längs 
landets stränder samt att skydda flora och fauna vid vatten. För detta syfte är det 
generellt förbjudet med exploatering och ingrepp i strandmiljön. I Båstads kommun 
gäller ett strandskydd på 300 m från 
	

 

Synpunkter från föreningar m.f.l 

Naturskyddsföreningen	

Naturskyddsföreningen Bjäre vill genom detta yttrande förmedla några synpunkter. 
På sidan 12 i programmet finns en karta med ett antal lantbruk/industri fastigheter 
markerade med tillhörande skyddsområde. 
Vår bedömning är att ytterligare tre fastigheter drivs som aktiva lantbruk. Sven 
Paulsson på Algots dal, Wallins vid vägen mellan Boarp och Apelryd, och Paul 
Pålsson längs Italienska vägen. 
Kompletterande information om detta bör tilläggas beslutsunderlagen. 
	

Kommentar:	Synpunkterna	noteras	och	korrigering	görs	i	kommande	arbete.	

	

Apelrydsskolan	

Det är i år 101år sedan, det vill säga det var år 1914, som Fredrika Bremer Förbundet 
fick ta emot donationen av gården Småryd med tillhörande 18 ha mark från Martina 
Bergman Österberg. Syftet med donationen är enligt donationsbrevet att starta och 
bedriva utbildning för kvinnor i smådjurs- och trädgårdsskötsel. Då gåvan omfattade 
enbart fastigheten och inget kapital, blev Fredrika Bremer Förbundet (FBF) tvungen 
att starta en insamling för att få medel till att bygga om gården till skola med 
internatboende.  
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Insamlingen lyckades och Apelrydsskolan, som sedermera kallades, utbildades bland 
annat Nordens första kvinnliga trädgårdsmästare. Man bör hålla i minnet att ända 
fram till 1923 var det inte möjligt för flickor att få högre utbildning genom det 
allmännas försorg. Privata skolor var det enda som stod till buds. Därför var 
Apelrydsskolan, som erbjöd en utbildning som man kunde försörja sig på, särskilt 
viktig utbildning för kvinnor på landsbyggden. Senare blev skolan en lantbruksskola 
och därefter gavs utbildning i hemkunskap. Idag är Apelrydsskolan en gymnasieskola 
med internat.  

Under de 100 år som Apelrydsskolan bedrivit verksamhet har således stora 
förändringar skett inom utbildningsväsendet, där skolans överlevnad flera gånger 
varit hotad då utbildnings- och ersättningssystemen har upphört för våra utbildningar.  

Idag bedrivs skolan i stiftelseform, Stiftelsen Apelrydsskolan och Stiftelsen Apelryd 
International med FBF som huvudman. 

På grunda av de otillräckliga resurserna i donationen har skolans ekonomi ständigt 
varit ett problem, särskilt underhållet av de gamla byggnadern.  

Efte en permutationsansökan i mitten av 1960-talet gav Kungl Majt. / 
Jordbruksdepartementet därför FBF år 1970 tillstånd att avyttra mark för att 
härigenom få medel till verksamheten och underhåll av byggnader mm. 

Tyvärr kunde ingen avyttring ske vid denna tidpunkt, efter som det saknades 
detaljplan för området. Det är på denna detaljplan vi fortfarande väntar, dvs vi har 
väntat i 45år. 

Framtiden för Apelrydsskolan, som nu mera kallas friskola, är i dag osäker och därför 
måste vi söka såväl kompletteraande utbildningar som nya utvecklingsmöjligheter. 
Med stöd FBF har vi bland annat tagit över utbildningen Global Management, som är 
ett samhällsvetenskapligt program. En rad externa stiftelser har vidare möjliggjort att 
vi kan nyttjas året runt. Utifrån dessa möjligheter planerar vi att utveckla nya 
aktiviteter. Båstads Kammarmusikfestival, veckan efter midsommar, som har sin 
hemvist i ladan sedan 22år och från och med år 2014 bor gästande musikerna på 
Apelrydsskolan.  

      

För att säkerställa skolans fortlevnad lämnade vi år 2013 in två förslag på byggnation 
till Båstads kommun. Vi vill även utveckla ytterligare verksamheter och bostäder i 
riktning mot Båstad på södra sidan om vägen och arbeta för ett levande och aktivt 
Norrviken/Lilla Båstad där det är möjligt att såväl utbilda sig, bo och arbeta som att 
njuta av naturupplevelser.  
 
Vi undersöker för närvarande olika exploaterings- och utvecklingsmöjligheter och 
stöder därför förslagen i Lilla Båstad kring entreprenörskap och odling. Dessa är 
intressanta både för våra nuvarande elever och för skolans fortlevnad. Dessutom 
behövs bättre bussförbindelser och kommunikationsmöjligheter till Apelrydsskolan 
och på Bjäre. När invånare och besökare ökar, förbättras möjligheterna att skapa en 
levandebyggd. Därför är vi positiva till utveckling inte bara av Lilla 
Båstad/Norrvikens Trädgårdar utan även av samhället Kattvik. 
 
Vi noterar att planritningen inte är helt korrekt. Apelrydsskolans alla byggnader finns 
inte med på planritningen. De ligger huvudsakligen söder om vägen, inte norr om. Vi 
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föreslår därför att materialet inför fortsatt arbete med FÖP justeras med avseende på 
detta. Vi kan även nämna att Apelrydsskolan har kommunalt vatten och avlopp. 

 

Kommentar:	 Avseende	 synpunkt	 om	 kollektivtrafik	 se	 kommentar	 till	 Regionala	
utvecklingsnämndens	 yttrande.	 Handlingar	 i	 det	 fortsatta	 arbetet	 kommer	 att	
korrigeras	med	avseende	på	befintliga	byggnader	inom	Apelrydsskolans	område.	

Lilla	Båstad	

Som det står på sidan 39 i samrådshandlingen så fick Lilla Båstad möjlighet att pröva 
sin vision för Norrviken i en detaljplaneprocess. Detta beslut gavs redan i september 
2011. Detta beslut var av avgörande betydelse för Lilla Båstads fortsatta arbete med 
att bevara, förnya och utveckla Norrvikens Trädgårdar. Till dags dato har Lilla Båstad 
investerat 84 miljoner kronor i Norrviken, främst en totalrenovering av Villa Abelin 
men också många miljoner för att snygga upp, rensa och förnya stilträdgårdarna. 
Dessutom har det varit nödvändigt att investera i en bra arbetsmiljö för våra anställda 
i form av personalrum och i arbetsvänlig utrustning. 
Det vi vänder oss starkt emot är stycket - "Beredningen för tillväxt och 
samhällsbyggnad anser att utveckling enligt Lilla Båstads vision från bron (infarten 
till Norrviken-området från Kattviksvägen) till den tidigare lokaliseringen av 
entregrinden är i linje med beredningens vision för området. Dock anses hotell- 
lokaliseringen i Lilla Båstads vision, väster om Villa Abelin, inte vara förenlig med 
beredningens vision för området." Detta är något helt annat än det beslut som 
kommunstyrelsen tog i september 2011. Där ges Lilla Båstads vision möjlighet att 
prövas i sin helhet i en detaljplaneprocess.  
Vi är mycket frågande till beredningens skrivning eftersom vi inte haft någon som 
helst dialog med kommunen, varken kommunstyrelsen eller beredningen om detta 
nya ställningstagande. Detta kullkastar radikalt Lilla Båstads planer för utvecklingen 
av Norrviken och förutsättningarna att få en livskraftig anläggning som på sikt kan 
bära sina egna kostnader. Vår vision är en heltäckande vision för hela området som 
vars beståndsdelar väver in i varandra. När nu politikerna tar bort hälften av det 
området som vi tänkt utveckla så försvinner helheten och de bärande beståndsdelarna 
i detta långsiktiga projekt. 
	

Kommentar:	Det	stämmer	att	beredningens	förslag	för	Norrviken	i	programsamrådet	
inte	stämmer	överens	med	tidigare	givet	planbesked	för	förnyad	detaljplaneläggning	
av	fastigheten	som	Lilla	Båstad	äger.	Beredningen	har	efter	samrådet	och	med	
anledning	av	inkomna	synpunkter	utformat	två	förslag	för	Norrviken	som	
Kommunfullmäktige	kommer	att	ta	ställning	till	och	slutgiltigt	avgöra.	Det	ena	
förslaget	är	i	linje	med	Lilla	Båstads	vision.	
	

Norrvikens	Trädgårdssällskap	

Syftet med riksintressen 

De mest värdefulla kustavsnitten i vårt land där bebyggelsetrycket är högt har av 
staten utpekats som riksintressen. Syftet med riksintressena är att värna om de 
oexploaterade fria kustnära områdena och tillämpa mycket stor restriktivitet mot 
nytillkommande bebyggelse. 4 kap 1 § MB innebär att riksdagen genom 
lagstiftningen bestämt att natur- och kulturintressen ska ges företräde när 
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konkurrerande anspråk prövas. Enligt lagens förarbeten (prop. 1985/86: 3 sid 87) ska 
utvecklingstendenser, som kan äventyra områdets egenart i olika avseenden, 
undvikas. Norrvikens trädgårdar med närmaste omnejd omfattas enligt 3 och 4 kap 
MB sedan 1999 av riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv, natur och kustzon. 
Dessutom omfattas området delvis även av strandskydd enligt 7 kap MB och 
landskapsbildsskydd. 2013-04 15 utpekade Riksantikvarieämbetet (RAÄ), i dialog 
med länsstyrelsen och i samförstånd med Boverket, området som riksintresse för 
kulturmiljövården M 36 Norrvikens trädgårdar. Skälet för utpekandet var att området 
återspeglar "hur sociala och estetiska ideal påverkats av och påverkat 
samhällsutvecklingen under mer än hundra år". Trädgårdarna har spelat en 
framträdande roll som förebild för andra trädgårdsanläggningar i Sverige och 
utomlands. Allmänna intressen har enligt lagen företräde framför enskilda. 
Riksintresse är ett allmänt intresse med starkt statligt anspråk och kan åsidosättas 
endast av annat riksintresse. Enligt regeringen är riksintressenas tillvaratagande en 
förutsättning för långsiktigt hållbar utveckling. Det åligger kommunen att tillgodose 
kommunens riksintressen. Undantag enligt 4 kap 1 § MB Samtliga planer ska 
utformas så att riksintressena tillgodoses enligt 3 och 4 kap MB. Där anges att ny 
bebyggelse i "kustområdet i Halland, Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande 
kustområden" endast undantagsvis får komma till stånd. I likhet med beredningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad anser Bjärepartiet dock att området mellan infarten från 
Kattviksvägen och den tidigare lokaliseringen av entregrindarna (huvudsakligen 
nuvarande parkeringsområde) skulle kunna utgöra undantag enligt 4 kap 1 § MB. 
Lokaler till stöd för trädgårds- och turistverksamheten skulle nämligen kunna 
betraktas som utveckling av lokalt näringsliv. En sådan byggnation får dock under 
inga villkor skada de kulturhistoriska värdena. Den bör därför begränsas till enstaka 
byggnader utanför mittaxelns siktlinje. Påtaglig skada 

En plan får ej kunna antas påtagligt skada något eller några av de värden som utgör 
grunden för riksintresset för kultu1miljövården. "Påtaglig skada" definieras av RAÄ 
som "mer än obetydlig skada". Om RAÄ bedömer att ett riksintresse kan antas 
påtagligt skadats genom en ny plan, kan RAÄ påtala förhållandet till regeringen. 

Sammanfattningsvis anser Bjärepartiet, i likhet med beredningen, att det inte kan 
uteslutas att Lilla Båstad ABs vision kan komma att påtagligt skada Norrvikens 
trädgårdars kulturhistoriska värden. Dessa värden utgörs av anläggningen i sin helhet 
med trädgårdsarkitektur, parkmiljöer, fruktodlingar och stilträdgårdar. De utgörs av 
anläggningens anpassning till omgivande terräng, dess orientering med långsträckt 
mittaxel och kortare tväraxlar samt rumsliga indelning. De utgörs av bebyggelsens 
och de olika trädgårdarnas formspråk, av övergångar, rörelsestråk, siktlinjer och 
utblickar mellan landskapsrummen inom trädgårdsanläggningen samt ut mot havet 
och det omgivande landskapet. 

De exploateringsintressen som ligger bakom Lilla Båstad ABs vision är enskilda 
intressen. De står i motsats till de allmänna intressen som omfattar Norrviken, inte 
minst riksintresset för kulturmiljövården. 

	

Kommentar:	I	arbetet	med	att	ta	fram	en	fördjupad	översiktsplan,	som	är	steget	
efter	det	att	programhandlingen	är	fastställd	utav	Kommunfullmäktige,	utgör	
arbetet	med	avvägningar	mellan	alla	de	allmänna	intressena	ett	digert	jobb.	Alla	
riksintressen,	regleringar	i	form	av	strandskydd	och	landskapsbildsskydd,	natura	
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2000‐områden,	naturreservat,	regionala	och	kommunala	intressen	ingår	i	det	
arbetet.	För	att	riksintressanta,	regionala	och	kommunala	värden	i	vissa	fall	skall	
bestå	förutsätter	de	att	utveckling	kan	ske.	Möjligheterna	till	utveckling	skall	gå	
hand	i	hand	med	att	ett	områdes	värden	bevaras	och	förstärks	och	ställas	mot	vad	
som	händer	om	ingenting	görs. 
	

Kattviks	byalag	

Förslaget beskriver ej den planerade byggnationens storlek i form av antal hus, typ av 
hus eller mer exakta lokalisationer avseende tomters styckningar. Vi har dock med 
tillfredställelse noterat att FÖP uttalar att den politiska inriktningen är att a) bevara 
områdets befintliga kvaliteter och naturprägel samt b) tillåta begränsad 
nyexploatering i syfte att bevara landskapets karaktär och att denna endast skall ske i 
anslutning till platser där bebyggelse redan finns. Detta överensstämmer väl med 
såväl byalagets uppfattning liksom de synpunkter som uttrycktes i enkätundersökning 
bland fastighetsägarna 2012 vilket även framgår av FÖP. Vi anser dock att det finns 
en betydande diskrepans mellan den verbala inriktningen och den plan som fastläggs i 
kartorna. Byggnation utmed Kattviksvägen 

Byalaget ser, liksom i tidigare inlagor, en möjlighet till sparsam delning av tomter 
utmed Kattviksvägen där bebyggelse redan idag föreligger. Detta för att möjliggöra 
generations boende för i första hand permanentboende. Våra förbehåll mot ökad 
förtätning är såsom tidigare att denna skall: ske i ett långsamt tempo grundat på ett 
lokalt behov för permanent boende vara anpassad i form, färg och design till befintlig 
bebyggelse ske i småskalig form utan radhuskaraktär eller gruppboende ej accepteras 
för exploatering i kommersiellt syfte. 

Byggnation på platån/Övre Kattvik I Övre Kattvik finns unika naturvärden med ett 
öppet landskap och enastående utsikt Byalaget anser att byggnation skall ske i 
synnerligen begränsad omfattning och absolut ej i den omfattning som FÖP ger 
möjlighet till. Byggnation skall ej tillåtas inom odlat landskap, betesmarker eller 
planteringar med skog eller fruktodling. Vi anser att grupphusbebyggelse skulle 
tillintetgöra de naturvärden som finns i övre Kattvik och byggnation skall f.ö. endast 
tillåtas på samma premisser som utmed Kattviksvägen (se ovan). FÖP ger betydligt 
mer utrymme för exploatering enligt kartor än vad den politiska inriktningen i FÖP 
uttrycker. Denna diskrepans mellan politisk inriktning och framlagt förslag tjänar 
bara de markägare som kan tjäna pengar på exploatering men strider mot det uttalade 
intresset att bevara naturmiljön och karaktären av Kattvik som framkom i 
enkätundersökningen 2012. Vägbeskaffenheten i övre Kattvik gör det ej möjligt för 
utökad byggnation vilket ytterligare understryker byalagets uppfattning. 
Förutsättningar för kommunal trafik saknas helt i detta område och nya vägar skulle 
vara ett stort ingrepp i denna känsliga natur. Byalagets anser att det finns uttalade 
brister i FÖP avseende rent legala aspekter. Detta gäller strandskyddslagen som skall 
skydda 300 meter av kustlinjen från bebyggelse vilket FÖP ej tar hänsyn till. I 
området finns flera riksintressen vilka bl.a. omfattar skyddande av lövskogarna på 
Hallandsåsens nordsida och den byggnation som FÖP ger utrymme för hotar de 
riksintressen som Kattviks natur- och kulturhistoria utgör. Som exempel kan anföras 
byggnation ovanför platån som Länsstyrelsen tidigare påtalat vara olämplig. Förslaget 
om bostads byggande strider sålunda mot riksintressen. För det tredje strider förslaget 
mot landskapsbildsskyddet. 
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Kommentar:	Synpunkterna	noteras	inför	kommande	arbete	med	den	fördjupade	
översiktsplanen.	Beredningen	har	med	tjänstemannastöd	utformat	ett	förslag	till	
program	för	en	fördjupad	översiktsplan	för	Norrviken	–	Kattvik.	Förslaget	har	
presenterats	i	text	,	med	tillhörande	kartor	och	bilder	för	att	illustrera	den	politiska	
visionen	för	området.	Avseende	synpunkter	gällande	riksintressen	och	övriga	allmänna	
intressen	se	kommentar	under	Norrvikens	trädgårdssällskaps	yttrande. 

	

 

Synpunkter från privata sakägare och andra besvärsberättigade 
	

Ägarna	till	Troentorp	2:36	

Framför att utvecklingen inte går att stoppa genom byggförbud. Genom att bebygga 
enstaka tomter, tillåts en småskalig bebyggelse så att Kattviks karaktär bevaras. 
Ägarna på talar också att det finns ett stort behov av en gång och cykelväg mellan 
Kattvik- Apelryd- Båstad. Vidare önskar ägarna tillåtelse att rensa upp bland 
nedfallna träd och röja i snår för ett bättre växt och djurliv.   

	

Kommentar:	Vikten	av	goda	gång‐	och	cykelförbindelser	till	och	inom	området	är	en	
väsentlig	 fråga	 i	 arbetet	med	 den	 fördjupade	 översiktsplanen.	 Upprensning	 	 bland	
nedfallna	 träd	och	röjning	 i	snår	har	en	direkt	motsatt	effekt	 för	växt‐	och	djurlivet.	
Avsaknaden	 av	 död	 ved	 i	 våra	 skogar	 är	 ett	 stort	 bekymmer	 för	 den	 biologiska	
mångfalden.	

	

Ägare	till	Troentorp	1:11	påpekar att på ett parti ovanför landborgen och norr om 
vägen på platån finns en redan etablerad struktur av fastigheter och vägar. Det vore 
naturligt att utöka förtätningen åt väster eftersom trädridån mot havet följer kanten 
och därför störs inte utsikten över Laholmsbukten. Jag anser att den planerade 
förtätningen för övre Kattvik också skall gälla fastigheten Troentorp 1:11. Fastigheten 
genomskärs på ett par ställen av vägar på platån ovanför landborgen. Marken gränsar 
i öster till fastigheterna 1 :44 - 45 m fl. Dessa fastigheter är omnämnda som förtätning 
med tomter i FÖP 2008. Väster om fastighetsgränsen finns det också bebyggelse på 
båda sidor om vägen. Eftersom en översiktsplan kan antas vara bestående under 
många år framöver, anser jag att det rimligt att det i framtiden kan erbjudas 
möjligheter till tomter förbygdens barn och ungdomar att bosätta sig i sin hemtrakt 
eller för t ex generationsskifte. 

Alla fastigheter i området omfattas av ett antal regleringar såsom 
landskapsbildsskydd, riksintresse för kustzon mm, men har ändå bedömts som 
tillräckligt intressanta för att tas upp till diskussion Jag är öppen för en diskussion och 
ser fram emot ett möte med Er för att vidare framföra mina synpunkter.  
 

Kommentar: Synpunkterna noteras. Beredningen har inte valt att göra någon 
förändring av programförslaget med anledning av framförda synpunkter. 
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Ägarna	till	Troentorp	1:37		

Vi har med stor bestörtning tagit del av Program för Fördjupad Översiktsplan  
Norrviken-Kattvik 2015. Vår oro över hur vårdslös bebyggelse ritats in i de kartor 
som finns i planen för Övre Kattvik står i bjärt kontrast till hur man i programmet 
talar om miljöanpassning och områdets säregna naturprägel. All form av ny 
gruppbebyggelse kommer att vara ett kraftigt intrång i Kattviks naturprägel. Denna 
natur har för de flesta av oss som nyttjar Kattvik som fritids boende varit den 
grundläggande orsaken till att vi bosatt oss i Kattvik. Övre Kattvik tål inte mer än 
högst en handfull nya fastigheter och dessa bör ligga i omedelbar anslutning till 
nuvarande avstyckningar följd att ej skapa den förortsliknande miljö som programmet 
för FÖP öppnar för. Det är fullkomligt obegripligt hur man i denna FÖP talar om 
miljöanpassning och samtidigt planerar för ett villaområde som inte på något sätt 
harmoniserar med naturen. Vi har förståelse för att behov finns av avstyckningar av 
enstaka tomter för generationsboende men FÖP skapar möjlighet för exploatering av 
naturen av de som äger mark i främst Övre Kattvik. Det är anmärkningsvärt att 
enstaka individers lust att tjäna pengar på markexploatering skall få ske med Båstad 
kommuns goda minne och till förfång för alla som vill ha åtkomst till en unik 
naturmiljö. Än mer anmärkningsvärt är att FÖP även åsidosätter Strandskyddet och 
flera Riksintressen. Om denna fördjupade översiktsplan får verkställas har allt förnuft 
satts ur spel och ovärderliga tillgångar för kommande generationer förbrukats. Våra 
tankar att permanent flytta till Kattvik i samband med pensionering nästa år stoppas 
effektivt av några få markägares jakt på exploatering för ökade inkomster när 
Planavdelningen lyssnar till dessa istället för den stora majoriteten av boende i 
Kattvik och alla andra som besöker Kattvik för att få ta del av en unik miljö. 
 

Kommentar: Synpunkterna noteras. Beredningen har inte valt att göra någon 
förändring av programförslaget med anledning av framförda synpunkter. Avseende 
synpunkter gällande riksintressen och övriga allmänna intressen se kommentar under 
Norrvikens trädgårdssällskaps yttrande. 
 

	

Ägarna	till	Troentorp	1:38	på pekar att: 

Svårt att få helhetsbild över hur planen kommer påverka regionala och nationella 
intressen. Bristfällig konsekvensanalys. Svårt att få en tydlig bild av 
bebyggelseutvecklingen 
Dessa synpunkter kommer närmare att beskrivas nedan. 
Påverkan på regionala och nationella intressen. 
Kattvik omfattas av riksintresse för kustzonen( 4 kap 1 och 4 §§ MB), riksintresse för 
turism och det rörliga friluftslivet ( 4 kap 2 § MB) samt riskintresseför naturvården (3 kap 
6 § MB). Utifrån nu aktuella plan är det svårt att få en helhetsbild över hur den tänkta 
exploateringen av området kommer påverka dessa intressen. Där av anser vi att tillräcklig 
hänsyn inte tagits till dessa i planen. 
• Strandskyddet är av starkt allmänt intresse. Hur påverkar tänkt exploatering 
allmänhetens tillgång till strandområdet? Tydlig konsekvensanalys saknas. 
• Ett ökat antal bostäder kommer troligen få ökad trädfällning till följd, för att förbättra 
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sikt och få tillgång till sol, vilka konsekvenser kommer detta få för risken för erosion och 
ras samt för landskapets karaktär där de trädbeklädda branterna utgör ett karakteristiskt 
drag för kustlinjen i området? 
• Vilken hänsyn tas vidare till höjningen av havet och de allt mer frekventa stormar som 
kommit till följd av växthuseffekten? Dels i relation till placering av bebyggelse och dels 
i relation till exempelvis trädfällning och erosion? 
Bebyggelseutvecklingen 
Svårt att få en tydlig bild av relationen mellan befintlig bebyggelse, landskap och tänkt 
exploatering. Hur många tomter kan bli aktuella för förätning? Skulle potentiellt hela 
området markerat för förtätning kunna bebyggas eller är det ett fåtal tomter inom detta 
område? Vilka övriga avvägningar görs då i relation till regional och nationella intressen? 
Många nybyggnationer i området är avvikande från den bebyggelse som är ursprunglig i 
området. Hur säkras bevarandet av bygdens karaktär framåt? 
Förslag och inställning. 
Vi är positiva till en viss förtätning av Kattvik söder om Kattviksvägen och i Övre 
Kattvik, under förutsättning att; 
• en tydlig konsekvensanalys görs där hänsyn tas till de i området skyddade intressena 
• att bevarandet av träd säkerställs till skydd mot erosion, skred och ras. Detta för att 
säkerställa hälsa och säkerhet samt naturvärden i området. 
att bevarandet av träd säkerställs för att bevara kustlinjens karaktär 
• att tydliga regler tas fram för vilken typ av bebyggelse som får uppföras i området och 
att detta har en tydlig koppling till Kattviks historia detta för att säkerställa områdets 
historiska värde och karaktär. 
• att förtätning inte sker norr om Kattviksvägen för att säkerställa allmänhetens tillgång 
till kusten. 
• att nedgångar från Övre till Nedre Kattvik bevaras för att säkerställa allmänhetens 
tillgång till kusten. 
• att byggnation endast sker i begränsad utsträckning med maximalt 5-10 nya tomter för 
nybyggnation.  

Kommentar: Avseende synpunkter gällande riksintressen och övriga allmänna 
intressen se kommentar under Norrvikens trädgårdssällskaps yttrande. Aspekter 
beroende av framtida förmodade klimatförändringar, liksom säkerhetsaspekter 
kommer att hanteras i kommande arbetet med den fördjupade översiktsplanen.  
Miljökonsekvensbeskrivning – MKB, kommer att upprättas i samband med att den 
fördjupande översiktsplanen utarbetas. Programmet presenterar på en översiktlig 
nivå den politiska viljeinriktningen för utvecklingen av området, däribland för 
bebyggelsen. Den närmare preciseringen av ev framtida önskvärd bebyggelses 
placering sker i kommande ev detaljplaneprocesser. Det finns inga garantier för att 
utpekad bebyggelse i en översiktsplan verkligen går att realisera. 
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Ägarna	till	Troentorp	2:17	

Yttrande	Angående	program	för	FÖP	Norrviken	–Kattvik 

- Vi vill påminna om att projektområdet längs Kattviksvägen ligger inom 
strandskyddat område. Vi vet att kommunen 2002 tog bort strandskyddet och 
lad det i vägen. Innan var strandskyddet 100 meter. Detta gjordes utan att 
presentera ”särskilda skäl”. Exploatering/nybyggnation är inga särskilda skäl. 
Strandsyddet har myglats bort! 

- Riksintressen råder över hela planområdet. Dessa finns ju där för att området 
är bevarandevärt. Kustsamhällena ska utvecklas inåt land. Detta framgår med 
all tydlighet i nya strandskyddslagen från 2009. Man redovisar inte i planen 
hur exploateringarna förhåller sig till all dessa skydd. 

- Planförslaget tar ingen hänsyn till pågående klimatförändringar och 
miljökonsekvenser. Redan nu har det inträffat flera ras från åsen. Vid 
ihållande regn/kraftiga regnskurar så släpper stenar och rullar ner från 
sluttningen. Därför är det häpnadsväckande att man över huvud taget tänker 
tanken att låta avstycka tomter på sydsidan om vägen. Det är ju dessutom 
ständig fukt på dessa marker eftersom små underjordiska bäckar löper från 
åsen. 

- Tomtkartorna ni tittar på är missvisande. Ni sitter med en plankarta där 
tomten visar på 2000m2. Men ni ser inte att mer än halva ytan är kanske då 
700m2. 

- I planförslaget talas om strandpromenad. Det är privata tomter ända ner till 
vattnet i hela Kattvik. Har ni tänkt på fullasta allvar att expropriera folks 
egendomar? 

- I allt i övrigt ställer vi oss bakom den gemensamma skrivelsen som lämnats 
in. 

Kommentar: Avseende	synpunkter	gällande	riksintressen	och	övriga	allmänna	
intressen	se	kommentar	under	Norrvikens	trädgårdssällskaps	yttrande.	Aspekter	
beroende	av	framtida	förmodade	klimatförändringar,	liksom	säkerhetsaspekter	se	
kommentar	till	yttrande	från	fastighetsägare	till	Troentorp	1:38.	Synpunkter	avseende	
bebyggelseutvecklingen	se	kommentar	under	yttrande	från	fastighetsägaren	till	
Troentorp	1:38.	Beträffande	strandskydd;	från 2002-06-07 finns beslut från 
länsstyrelsen kring strandskyddets avgränsning bl a i Kattvik. Under de senaste åren har 
strandskyddets avgränsning utmed kusten varit föremål för en förnyad översyn. Nytt 
beslut om strandskyddets avgränsning är fattat av länsstyrelsen 2015-04-27. Någon 
större förändring för avgränsningen i Kattvik har det inte blivit sedan tidigare beslut. 
Kattvik omfattas av landskapsbildsskydd och inom sådana områden är det länsstyrelsen 
som fattar beslut om ev dispens från strandskyddet.  För den planeringsnivå som arbetet 
med program för fördjupad översiktsplan för Norrviken - Kattvik befinner sig på är 
översiktliga och strategiska kartor ett tillräckligt underlag.  
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Ägarna	till	Troentorp	
2:17,1:52,1:74,1;35,1:29,1:42,1:68,1:67,1:58,1:50,1:49,1:46,	1:24,2:25,	
1:39,1:37,	2:48,1:67,	1:27,8:1,2:3,2:4,1:30,1:87,	8:1,1:84,1:30,1:56,	
1:28,1:82,1:62Haga	7:1,7:3	och	Hallavara	5:55,4:24,5:29,5:14,	
5:23,5:17,5:54,5:175:51	Dejarp	5:19	anser att 

	

Förslaget	 syftar	 inte	 till	 att	 tillgodose	 väsentliga	 samhällsintressen	 utan	 man	
tillgodoser	endast	ett	 fåtal	 fastighetsägare	som	köpt	mark	 i	 spekulationssyfte.	Den	
föreslagna	 planen	 för	 exploateringar	 står	 inte	 i	 relation	 till	 faktiska	 behov	 av	
bostäder.	Det	aktuella	förslaget	till	FÖP	innehåller	emellertid	flera	lagstridiga	inslag	
vad	det	gäller	Kattviksområdet.	

- I	Kattvik	finns	4	olika	riksintressen	vilket	innebär	att	det	enligt	olika	lagar	i	
Miljöbalken	 har	 starkt	 skydd	 mot	 exploatering.	 Detta	 skydd	 formuleras	
specifikt	 i	 både	 3	 kap	 §6	 och	 4	 kap	 1§	MB.	 Där	 anses	 att	 ny	 bebyggelse	 i	
”kustområdet	 i	 Halland,	 Kullaberg	 och	 Hallandsåsen	 med	 avgränsande	
kustområden”	 endast	 undantagsvis	 får	 komma	 till	 stånd.	 De	 tillåtna	
undantagen	 nämns	 i	 lagens	 förarbeten,	 proposition	 1985/86:3.	 Där	 anges	
undantagen	 från	 nämnda	 lagar	 i	 Miljöbalken	 är	 två:	 tätortsutveckling(	
endast	inåt	land	av	befintlig	bebyggelse)	samt	utveckling	av	lokalt	näringsliv.	
Ingetdera	 är	 aktuellt	 för	 fallet	 Kattvik.	 Det	 är	 endast	 frågan	 om	
bostadsbebyggelse.	 Det	 är	 heller	 inte	 frågan	 om	 tätort.	 Se	 exempelvis	
Länsstyrelsen: Sammanfattade redogörelse inför Båstads kommuns 
ställningstagande om översiktsplanens aktualitet 2013-02-14 samt 
översiktsplan Båstads kommun 2008. Inkl, Länsstyrelsens 
granskningsyttrande 2008-03-31, dnr.401-17523-11.  Av ovanstående framgår 
att lagen ej tillåter ny bebyggelse, ej en ”förtätning” i Kattvik vare sig utmed 
vägarna längs stranden eller Övre Kattvik. 

- I hela planområdet råder landskapsbildsskydd. Med föreslagen exploatering 
kommer vägar att dras där det i dag är odlings- och betesmark. 
Trafiksituationen som redan är problematisk kommer att försämras ytligare. 
Dessutom ligger Kattvik i direkt anslutning till naturreservat, Englandsdal 
samt Hovs Hallar. 

- Planförslaget innefattar även bebyggelse i strandskyddområde. Det generella 
strandskyddet på 100-300 meter ska gälla även i Kattvik. Av någon anledning 
ändrade man detta 7 juni 2002, dnr. 511-14743-99. På sidan 3 räknas upp 
orter som berörs av ändringen men Kattvik nämns inte ett enda ord i 
dokumentet. I Miljöbalken finns angivet vilka särskilda skäl man ska 
presentera för att ändra strandskyddet. Nybyggnation/ exploatering är inget 
skäl. Kommunen har, verkar det, bar myglat bort strandskyddet. Nya 
bestämmelser om strandskydd trädde i kraft 1 juli 2009. Dessa gör det möjligt 
för kommuner att peka ut s.k LIS-områden i strandnära lägen, men i sin 
sammanfattade redogörelse anser länsstyrelsen att Kattvik är så bevarandevärt 
att inte ens detta kommer på tal.  

- Enligt föreslagen FÖP har man ritat in detaljplan på Krossarevägen.(bortanför 
hamnen) Där ligger redan en gammal detaljplan från 1960, nr.111:1640, 
aktnr.796. Här anges området norr om vägen (stranden) som allmänplats/ 
parkeringsområde. Därför är det anmärkningsvärt att avsättningar för VA 
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dragning har gjorts. Dessa avsättningar kan endast avse nordsidan för 
sydsidan är ju redan bebyggd.  

- Bjärehalvön kännetecknas av en stor del jordbruksmark och en liten del mark 
som är tillgänglig för allmänheten. Jordbruksmarken sträcker sig till stor del 
fram till kusten vilket gör att de små kilar av mark som inte tillhör jordbruket 
är mycket viktiga för allmänhetens tillgång till kusten. Hela planområdet i 
Kattvik och Övre Kattvik ligger inom riksintressen eller annat skydd. 
Föreslagen markanvändning ser i strid med statliga intressen. 

- Således förespråkar undertecknade att det som i planförslaget kallas 
”nollalternativet” ska gälla. 

 

 

 
 
Kommentar: Avseende synpunkter gällande riksintressen och övriga allmänna 
intressen se kommentar under Norrvikens trädgårdssällskaps yttrande. Synpunkter 
avseende bebyggelseutvecklingen se kommentar under yttrande från fastighetsägaren 
till Troentorp 1:38. Synpunkter avseende vägar och trafikbelastning se kommentar till 
yttrande från Trafikverket. Markeringen	av	detaljplan,	väster	om	hamnen	avser	den	
gamla	detaljplanen.	Det	utgör	information	om	att	området	redan	är	detaljplanelagt. 
Strandskydd. Från 2002-06-07 finns beslut från länsstyrelsen kring strandskyddets 
avgränsning bl a i Kattvik. Under de senaste åren har strandskyddets avgränsning utmed 
kusten varit föremål för en förnyad översyn. Nytt beslut om strandskyddets avgränsning 
är fattat av Länsstyrelsen 2015-04-27. Någon större förändring för avgränsningen i 
Kattvik har det inte blivit sedan tidigare beslut. Kattvik omfattas av landskapsbildsskydd 
och inom sådana områden är det länsstyrelsen som fattar beslut om ev dispens från 
strandskyddet.	
 
 

Ägare	till	Troentorp	1:52	anser	att		

Utvecklings SCENARIO för Norrviken -Kattvik" heter projektet på sina ställen. Här 
följer några kritiska. Synpunkter långsiktig positiv mening! Man har tydligen 
ansträngt sig för att presentera projektet för allmänheten med lockande 
utvecklingsmöjligheter samt trevliga miljömässiga aspekter som dock faller på 
samtliga punkter när det gäller just utvecklingsområden. Föreslagen för själva Kattvik 
- övre Kattvik. FÖP- 2014 tycks vara mest fokuserad på förtätningsidén i Kattvik-
Övre Kattvik, framför ett mera långsiktigt och hållbart miljötänk till gagn för den 
stora allmänheten som har rätt till friluftsliv inom området enligt de 4 existerande 
riksintressen som gäller där. Ett stort antal inom politikerkollektivet från förra 
mandatperioden, har tydligen misstolkat den existerandelagstiftning härute och 
försöker envist att tvinga fram en förtätning av den befintliga glesa bebyggelsemiljön 
Området(ej tätort) mot riksintressens klara intentioner. Båstad kommun och framför 
allt länsstyrelsen har i årtal strikt bevakat skyddslagarna här och knappast något har 
byggts med hänvisning till naturskydden. Kom ihåg att länsstyrelsen och senare även 
regeringen stoppade det tänkta byggprojektet inom området 2:33 efter protester, bl.a. 
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från Kattviksfolket, mot överdrifterna i FÖP2008 med hänvisning till naturens 
känslighet.  Vad har Båstad kommun lärt av detta? 
I Övre Kattvik finns i dag mycket få hus och endast få bor där året om. Vägarna är 
smala och i dåligt skickmed få mötesplatser där större fordon inte kan passera 
varandra och allt värre blir det vintertid. Vatten upp ifrån underminerar vägarna och 
ras har förekommit. Vissa vägar är utdömda av Trafikverket som undermåliga och 
inte statsbidrags berättigade(Stora Liden). Denna väg sköts privat men får även 
kommunala bidrag för underhåll. Infrastrukturen här tål inte mycket mer trafik 
än det, som finns i dag. VA som .blivit kommunens stora mantra härute är ett 
tveksamt projekt som alla inom Båstad kommun redan erfarit föra året, då felkalkyler 
överskred budget med över 150% -trots påpekanden innan projektet startades. VA 
projektet var troligen prioriterat p g a överdrivna klagomål från samma minoritet i 
Kattvik -Övre Kattvik som idag står i kö för att få stycka och bygga i 
spekulationssyfte trots kunskap om den känsliga miljön. Privata vinstintressen 
kolliderar med Allmänhetens lagliga rätt till friluftslivet i området, stick i stäv mot 
riksintressens intentioner för området. Kommunen har ingen mark härute- allt är 
privat. Kommunen ska representera ALLA sina medborgare i demokratisk ordning 
och respektera majoriteten. Läs Kattviks enkäten igen, den som i princip tystades ner 
efter den hade besvarats med stor uppslutning av Kattviksfolket. Det riksintressen 
som gäller för Kattvik - Övre Kattvik har man förtjänstfullt presenterat men samtidigt 
gladeligen ignorerat när man nu föreslår "förtätning " på platån vid Övre Kattvik samt 
på den mycket vackra betesängen tillhörande fastigheten 1:78 på syd sidan av Övre 
Kattviksvägen. På den betesängen finns ingen bebyggelse alls och är klassad som 
lantbruksfastighet. Här betar sommar kor som förstärker områdets pastorala idyll. 
Området är mycket besökt sommartid för sin skönhet där landskapet öppnar sig med 
vyer i alla riktningar. Inte kommer man för att beskåda bebyggelsen! Det hade varit 
snyggt i övrigt om man talade om vad" förtätning "i procentuella termer betyder här, 
så man förstår den tänkta omfattningen. Få sakägare kommer att bifalla förtätning 
enlig min mening. Gällande riksintressen finns på (s. 18+19+20) i FÖP- 2014, men 
var tog "Strandskyddet 300 meter" vägen för vissa sträckningar ut med aktuella 
kusten??Strandskyddet på 300m ska enligt kommunalt beslut fortfarande gälla 
utanför ALL ICKE detaljplanerad område. På platån vid Ö. Kattvik är det 
INTE detaljplanerad och" förtätnings" argumentet (ej tätort)gäller därför inte här och 
man förhindrar dessutom allmänheten rätten till riksintressen Friluftsliv ....  inom 
området. När det gäller Strandskyddet 100m "vid ALLA bäckarna som löper ut i 
Laholmsbukten så ska skyddet respekteras precis på samma sätt som strandskyddet 
300m,och inte lämna lämpliga luckor för förtätning som vid Troentorps bäckens 
nordliga omfattning. Här SKA strandskydden (300m och l00m) naturligtvis mötas 
och löp;;i in i varandra för att uppfylla syftet. Notera igen de aktuella Riksintressen 
för dessa områden nedan: A)Rörliga friluftslivet och turism enligt MB 4 kap.2§ 
B)riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap 6§ 
och C)Riksintresse för kustzon enligt MB 4 kap 4§. Hur och när trollade man bort 
300m strandskydd? Sedan finns det ju även Landskapsbildsskydd som täcker hela 
projektområdet norr om riksväg 115. Inom projekt området löper dessutom 
Skåneleden som i sydväst möter vägarna Stora Liden och Troentorpsvägen (Övre 
Kattvik) och därmed allt för nära den föreslagna förtätningen. ALLA inom 
kommunen ska vara glada och stolta att bo på vackra Bjäre som inte får bli lekplats 
för privata vinstintressen som inte respekterar naturen. De allra flesta som idag äger 
fastigheter här har känt till de existerande regelverk när de köpte. Förhoppningsvis 
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kan dagens nya politiska majoritet i kommunen bättre se vidden av det destruktiva 
beslutet för området som fattades under förra mandatperiod. När det gäller 
Strandskyddet vill jag påminna om att kommunen redan 2014-helt rätt, sa nej till 
stugor vid Campingen nedanför Norrviken med motiveringen 300 m strandskydd. 
Kom fortfarande ihåg att utanför detaljplanerat område gäller 300m strandskydd inom 
hela Skåne och fram för allt inom områden med mycket hög exploaterings risk. 
Kusten från Båstad centralort till Kattvik längs kustvägen är just PRECIS detta! 
Notera också att högplatåområdet vid Övre Kattvik kommer till största del falla inom 
strandskyddet 300m i hela sin ost - västliga utsträckning där man nu vill förtäta - men 
INTE är inritad i översikten. VA när?? till vilket pris och till vems nytta??"Cost-
benefit" aspekter för ALLA kommun invånarna?? Hur ställer sig länsstyrelsen till att 
bygge här även om kommunen villkorar en utbyggnad med VA??  Gott och rikligt 
vatten finns här uppe och moderna kvalificerade vatten och slutna 
avloppsanläggningar skulle kunna vara ett alternativ för de redan bofasta med tiden, 
för att undanröja kommunens oro och känsla av ansvar för befolkningen här. Vi har 
bott här sedan 1984 och har aldrig hört klagomål från grannarna omkring dessa frågor 
- ej heller har det framkommit information om ökad ohälsa ute i Övre Kattvik. Totalt 
sett är förtätningsargumenten om att bygga västerut med fokus Kattvik - Ö.Kattvik 
olyckliga med risk för destruktiva inslag för naturen och allmänheten .Vi behöver 
naturen - naturen behöver inte oss samtidigt som kommunen behöver både oss och 
naturen. Vi föreslår att "Nollalternativet" SKA gälla för hela det "förtätnings 
föreslagna området" i Övre Kattvik. 
 
Kommenta: Beredningen har med tjänstemannastöd utformat ett förslag till program 
för en fördjupad översiktsplan för Norrviken – Kattvik. Förslaget har presenterats i 
text , med tillhörande kartor och bilder för att illustrera den politiska visionen för 
området. Avseende synpunkter gällande riksintressen och övriga allmänna intressen 
se kommentar under Norrvikens trädgårdssällskaps yttrande. Aspekter beroende av 
framtida förmodade klimatförändringar, liksom säkerhetsaspekter se kommentar till 
yttrande från fastighetsägare till Troentorp 1:38. Synpunkter avseende vägar och 
trafikbelastning se kommentar till yttrande från Trafikverket.  Synpunkter avseende 
bebyggelseutvecklingen se kommentar under yttrande från fastighetsägaren till 
Troentorp 1:38. Från 2002-06-07 finns beslut från länsstyrelsen kring strandskyddets 
avgränsning bl a i Kattvik. Under de senaste åren har strandskyddets avgränsning 
utmed kusten varit föremål för en förnyad översyn. Nytt beslut om strandskyddets 
avgränsning är fattat av Länsstyrelsen 2015-04-27. Någon större förändring för 
avgränsningen i Kattvik har det inte blivit sedan tidigare beslut. Kattvik omfattas av 
landskapsbildsskydd och inom sådana områden är det länsstyrelsen som fattar beslut 
om ev dispens från strandskyddet. 
Båstads kommun har tillsammans med NSVA tagit fram en Landsbyggdsstrategi för 
utbyggnaden av VA i kommunen. Ovannämnda dokument har fungerat som underlag i 
arbetet med programmet. 
 
 
 

Ägarna till Småryd 10:1 anser att 
översiktsplanen saknar utbyggnad av Smårydsby - ett område som med blandade 
boendeformer och vackra hus kommer att förhöja miljön i Båstads infart i väster. 
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DEBATT 
I många år har vi byggt villor och lägenheter åtskilda i olika områden. På senare år 
har man vaknat upp och insett att vi måste blanda boendet betydligt mera. Såväl i 
upplåtelseform, som bostadsstorlek. Vårt sätt att leva har förändrats. Fler familjer går 
isär. Barnen vill ändå bo kvar bland sina kompisar när villan måste säljas. Vi blir allt 
fler pensionärer som inte längre vill sköta hus och trädgård men ändå bo kvar i sitt 
villaområde där man har sina vänner och hemmiljö. Unga som vill bo i området de 
växte upp i och startar sitt boende i mindre bostad. Med föräldrahem och vänner kvar 
i närheten. 
 
SMÅRYDSBY 
I programmet har antalet villatomter utmed Paulins väg utökats genom att minska på 
äppelodlingarna. Paulins väg representerar boende enbart i stora villor. Men ju mer 
villor som byggs i ett område ju större blir då behovet av alternativa boenden i 
närområdet. Smårydsby ger de boende bra solvärden nedanför åsen och utsikt över 
såväl hav som äppelodlingar. Med vackra hus i moderna skånelängor skapas boende 
med hög kvalitet. Buss 527 passerar Smårydsby och med ökat underlag ökar även 
turtäthet. Till centrum är det cykelavstånd. Boarps butiksområde är relativt nära. 
Området är idag delvis bebyggt. Omgivande mark ligger för fäfot. Inget levande 
lantbruk finns kvar. 
 
KARAKTÄR 
Smårydsby är tänkt som ett komplement till de närliggande villakvarteren - utformat 
med småskalig arkitektur. Skånelängor med röda tegeltak och putsade fasader utmed 
Kattviksvägen. Kanske tegel och trä i Smårydsvägens sluttning. Moderna fönster och 
planlösningar. Parhus, kedjehus och fristående tvåfamiljshus blandas. Varje bostad 
skall ha tillgång till egen uteplats och gräsyta. Parkeringar, vägar och övrig mark 
sköts i en samfällighet. Höga krav på miljömässigt och hållbart byggande. 
 
HISTORIK 
Vi presenterade iden under sommaren 2010 för dåvarande planchefen Lisa Rönnberg 
innan vi köpte fastigheten Småryd 10:1. Vi fick en positiv respons, köpte fastigheten 
och testade olika förslag med varierad bebyggelsetäthet, Se bilagor. I samråd med 
Lisa Rönnberg och Jeppe Appelin bestämdes att vi skulle lämna in ansökan om 
planläggning och vi valde att lämna in en skiss daterad 6-12-2010 innehållande såväl 
parhus, kedjehus som två villor vilka lämpligen kunde vara tvåfamiljshus. 
Bostädernas storlek är 80-120kvm. Beslut - där våra kontakter med plankontoret 
talade för ett positivt sådant – skulle fattas i januari 2011. Beslutet blev dock att man 
skulle eftersträva ett "samlat grepp". Vi ombads att inkomma med en va-teknisk 
lösning. Konsult kontaktades och ett skissförslag upprättades med möjlighet att 
ansluta fastigheter utmed såväl Kattviksvägen som Smårydsvägen. l återkommande 
besök har hanteringen av vårt ärende skjutits upp för att det tillslut skulle ingå i en 
översiktsplan, vilken vi väntat på senaste åren. När denna nu presenteras saknas dock 
Smårydsby vilket enligt Lisa Rönnberg beror på att politikerna valt att prioritera 
enbart nya villor vid Paulins väg. Vi anser att det riktiga valet borde vara både-och. 
Vi förstår att de nya villorna skall finansiera äppelodlingarnas fortbestånd men 
därutöver behövs nya och blandade boendeformer i detta område. 
SLUTSATS 
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Översiktsplanen anger riktlinjer för framtiden. Smårydsby torde då vara ett naturligt 
inslag som kan byggas i etapper i takt med efterfrågan. Lämpligen bebyggs först 
marken utmed Kattviksvägen fram till Smårydsvägen. Hus som knyter ihop 
bebyggelsen. Det skapar underlag för dragning av kommunalt VA till gagn för ny och 
befintlig bebyggelse utmed Smårydsvägen samt ett stort lyft för den sanitära miljön. 
Husen i slänten utmed Smårydsvägen innebär likaså att oanvänd mark mellan 
befintliga hus tas om hand. Det blir ett soligt utsiktsläge som gränsar till planens 
"utvecklingsområde för natur och hållbar landsbygd". Mindre bostäder som 
komplement till alla villor i närheten. Blandade boendeformer som ger en levande 
mix av människor och möjligheter. Lägg in Smårydsby i översiktsplanen! 
 
 
Kommentar: Synpunkterna	noteras.	Förslaget	med	utveckling	av	ny	bebyggelse	i		
Småryds	by	har	utgjort	underlag	för	beredningens	arbete	med	programmet	för	den	
fördjupade	översiktsplanen.	Beredningen	har	inte	valt	att	göra	någon	förändring	av	
programförslaget	med	anledning	av	framförda	synpunkter.		
	
Ägaren	av	Troentorp	1:46	
Som fastighetsägare i Kattvik vill vi yttra oss över den fördjupade översiktsplan över 
Norrviken - Kattvik som Båstads kommun har tagit fram och där yttrande begärs 
senast den 26 april. Vi använder oss av Övre Kattviksvägen som skulle påverkas 
negativt av en kraftig utbyggnad inom projektområdet. Översiktsplanen har också 
principiell betydelse för hela Kattvik. 
Området skyddas av: 
• Riksintresse för kustzon, MB kap 4 
• Riksintresse för friluftsliv, MB kap 3, § 6 
• Riksintresse för rörliga friluftslivet, MB kap 4, § 2 
• Riksintresse för naturvård, MB kap 3, § 2 
I hela området råder landskapsbildsskydd enligt Naturvårdslagen § 19 och 
strandskydd enligt MB kap 7, § 13. Dessa riksintressen och skydd har tillkommit för 
att bevara värdefulla områden åt oss alla, nu och i framtiden. Det står i kommunens 
översiktsplan att "orörda kustområden bör bevaras". Området längs kusten mellan 
Båstad och Hovs Hallar är en sådan kust som måste sparas för framtiden. I Båstad 
kommun gäller ett strandskydd på 300 m från strandlinjen längs kusten och detta 
skydd skulle äventyras vid föreslagen projektering. Länsstyrelsen har markerat 
lövskogen på Hallandsås nordsida som skyddsvärd, enligt rapport i 2006:14. Området 
är viktigt för växt- och djurliv och har betydelse för deras utbredning i såväl öst-
västlig riktning som från strand till angränsande naturreservat. Biologisk mångfald är 
ett nationellt miljömål. En utbyggnad i Övre Kattvik skulle strida mot riksintresset 
friluftsliv. Det kan då inte säkerställas att området behåller sin karaktär och att 
naturen hålls öppen för besökare. Föreslagen markanvändning sker alltså i strid med 
statliga intressen. Ökad byggnation i Kattvik och i Övre Kattvik ger mer trafik. Här 
finns ingen kollektivtrafik och den ökade biltrafiken längs med kustvägen medför 
ökad risk för olyckor. Vägen används flitigt av både cyklister och fotgängare och det 
finns varken gång- eller cykelbana. Att utveckla Övre Kattvik på det sätt som 
föreslagits skulle medföra en avsevätt ökad belastning på Övre Kattviksvägen som 
redan i dag har en dålig status. Det finns inte någon detaljplan för Övre Kattvik 
eftersom detta område ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Detta betyder att nybyggnation måste ha enskilda brunnar och avlopp, vilket 
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inte är förenligt med Länsstyrelsens miljöföreskrifter. I FÖP står att dispens för 
strandskydd och eller landskapsbildsskydd erfordras för ny- och tillbyggnad inom 
hela Kattvik. I Länsstyrelsens granskningsyttrande av 2008-03-31, 401-3773-08 
framgår att Kattvik ej är någon tätort och därför inte kan förtätas, vare sig utmed 
vägarna längs stranden eller i Övre Kattvik. Vi anser därför att det som i planförslaget 
kallas Nollalternativet skall gälla. 
 
Kommentar:	Förslaget	som	varit	ute	på	samråd	är	ett	program	som	skall	presentera	
den	politiska	viljeinriktningen	för	områdets	övergripande	utveckling.	Utifrån	
programmet	skall	den	fördjupade	översiktsplanen	sedan	utarbetas	och	kommer	sedan	
i	sin	tur	att	gå	ut	på	samråd,	respektive	granskning	innan	den	antas.	Avseende	
synpunkter	gällande	riksintressen	och	övriga	allmänna	intressen	se	kommentar	under	
Norrvikens	trädgårdssällskaps	yttrande.	Synpunkter	avseende	vägar	och	
trafikbelastning	se	kommentar	till	yttrande	från	Trafikverket.	Synpunkter	avseende	
gång‐	och	cykeltrafik	se	kommentar	till	yttrande	från	fastighetsägarna	till	Tronentorp	
2:36.		
	

	

Ägaren	av	Troentorp	1:90	
Den föreslagna planen för exploateringar står inte i relation till faktiska behov av 
bostäder i Kattvik. Det aktuella förslaget till fördjupad översiktsplan innehåller flera 
lagstridiga inslag vad gäller området. 
- I Kattvik finns 4 olika riksintressen vilket innebär att det enligt olika lagar i 
Miljöbalken har starkt skydd mot exploatering. Detta skydd formuleras specifikt i 
både 3 kap 6§ och 4 kap 1 § MB. Där anges att ny bebyggelse i "kustområdet i 
Halland, Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden" endast 
undantagsvis får komma till stånd. De tillåtna undantagen nämns i lagens 
förarbeten, proposition 1985/86:3. Där anges att undantagen från nämnda lagar i 
Miljöbalken är två: tätortsutvidgning (endast inåt land av befintlig bebyggelse)samt 
utveckling av lokalt näringsliv. Ingetdera är aktuellt i fallet Kattvik. Där är endast 
fråga om bostadsbebyggelse. Det är inte heller fråga om utvidgning av tätort. 
Kattvik är ingen tätort. Detta har länsstyrelsen vid upprepade tillfällen påpekat. Se 
exempelvis Länsstyrelsen: Sammanfattande redogörelse inför Båstads kommuns 
ställningstagande om översiktsplanens aktualitet 2013-02-14 samt Översiktsplan 
Båstads kommun 2008, inkl. länsstyrelsens granskningsyttrande 2008-03-31, 
dnr.401-17523-11 . Av ovanstående framgår att lagen ej tillåter ny bebyggelse, ej 
ens "förtätning" i Kattvik vare sig utmed vägarna längs stranden eller i Övre 
Kattvik. 
- I hela planområdet råder landskapsbildsskydd. Med föreslagen exploatering 
kommer vägar att dras där det idag är odlings- och betesmark. Trafiksituationen som 
redan är problematisk kommer att försämras ytterligare. Dessutom ligger 
Kattvik i direkt anslutning till två naturreservat, Englandsdal samt Hovs Hallar. 
- Planförslaget innefattar även bebyggelse i strandskyddsområde. Det generella 
strandskyddet på 100-300 meter ska gälla även i Kattvik. Av någon anledning 
ändrade man detta 7 juni 2002, dnr. 511-14743-99. På sidan 3 räknas upp orter 
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som berörs av ändringen men Kattvik nämns inte i dokumentet. I Miljöbalken finns 
angivet vilka särskilda skäl man ska presentera för att ändra strandskyddet. 
Nybyggnation/exploatering utgör därvid inget särskilt skäl. Kommunen förefaller ha 
bortsett från bestämmelser gällande strandskydd. Nya bestämmelser om 
strandskydd trädde i kraft 1 juli 2009. Dessa gör det möjligt för kommuner att peka 
ut s.k. LIS-områden i strandnära lägen, men i sin sammanfattande redogörelse 
anser länsstyrelsen att Kattvik är så bevarandevärt att inte ens detta kommer på 
tal. 
- Bjärehalvön kännetecknas av en stor del jordbruksmark och en liten del mark som är 
tillgänglig för allmänheten. Jordbruksmarken sträcker sig till stor del fram till kusten 
vilket gör att de små kilar av mark som inte tillhör jordbruket är mycket viktiga för 
allmänhetens tillgång till kusten. Hela planområdet i Kattvik och Övre 
Kattvik ligger inom riksintressen eller annat skydd. Föreslagen markanvändning sker 
i strid med statliga intressen. 
- Vår fastighet (Troentorp 1 :90) som gränsar till (Troentorp 1 :78) kommer påverkas 
ytterst negativt av den föreslagna byggnationen av ca 15-20 hus på denna äng. 
Nuvarande utsikt från fastighet Troentorp 1:90 över havet kommer bli i det närmaste 
obefintlig och det för oss uppskattade lantliga och tysta läget kommer helt spolieras. 
- Vad gäller bevarande av vegetation vid byggnation så är detta redan ett problem, då 
man i det närmaste har kalhuggit vissa tomter. Hur skall kommunen kunna förhindra 
detta? 
- Enligt kommunens riktlinjer så skall all nybyggnation smälta in i "Kattviksstilen". 
Detta har dock uppenbarligen inte gällt under lång tid för de hus som har byggts 
och byggs på sjösidan (norra sidan av Kattviksvägen). 
- Vi förordar en ytterst begränsad nybyggnation på befintliga fastigheter. Vi menar 
att en tomtstorlek på 1000 - 2000 m2 är på tok för liten om man vill behålla 
samhällets karaktär. 
 
Kommentar: Avseende synpunkter gällande riksintressen och övriga allmänna 
intressen se kommentar under Norrvikens trädgårdssällskaps yttrande. Synpunkter 
avseende bebyggelseutvecklingen se kommentar under yttrande från fastighetsägaren 
till Troentorp 1:38. Synpunkter avseende vägar och trafikbelastning se kommentar till 
yttrande från Trafikverket. Från 2002-06-07 finns beslut från länsstyrelsen kring 
strandskyddets avgränsning bl a i Kattvik. Under de senaste åren har strandskyddets 
avgränsning utmed kusten varit föremål för en förnyad översyn. Nytt beslut om 
strandskyddets avgränsning är fattat av Länsstyrelsen 2015-04-27. Någon större 
förändring för avgränsningen i Kattvik har det inte blivit sedan tidigare beslut. Kattvik 
omfattas av landskapsbildsskydd och inom sådana områden är det länsstyrelsen som 
fattar beslut om ev dispens från strandskyddet. 
 

Eva	och	Jan	Henrysson	

Till Samhällsbyggnadsnämnden i Båstad om Fördjupad översiktsplan Norrviken-
Kattvik Äntligen blir det aktuellt, det som vi väntat på så länge! Det måste bli en 
positiv utgång för bebyggelse. Vi ser framemot att det ska bli möjligt att få bygga på 
tomter som finns längs med Kattviksvägen och Övre Kattviksvägen. Alla vi som är 
födda och har bott i Kattvik i hela vårt liv och i flera generationer vill så klart kunna 
få bygga på egen mark. Många har barn, kanske skulle några av dem vilja bygga ett 
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hus. Generationsskifte blir annars svårt med befintliga verksamheter. Vi har varit 
lovade i så många år att få stycka av en eller två tomter på egen mark längs med 
Kattviksvägen. Hela tiden har det skjutits upp av olika anledningar. Det och det 
......ska göras först. När så äntligen vatten och avlopp kom 2014 var det lycka i 
Kattvik för de allra flesta. Vattenkvaliten var tidigare så dålig men nu känns den biten 
bra. Ni på kommunen har sagt att efter vatten och avlopp ut till Kattvik skulle det få 
byggas försiktigt här ute. Nu är vi där, äntligen! Vi var på mötet i Båstad den 23 mars. 
Vi blev ledsna över hur Bjärepartiet säger helt nej till försiktig bebyggelse. Partiet har 
i detta läge inga röster västerut i kommunen. Vilken lögn att höra att här bara bor 10 
familjer året om! Vi är betydligt fler. Ett argument var att mark inte skulle röras för 
att det som växer skall användas för närproduktion. Vilken odling då? Det finns ingen 
mark som är tänkt att byggas på som det odlas grödor till att äta. 
Det är ju betesmark som på flera ställen inte ens djur betar av. Ingen vill väl att 
utvecklingen skall stanna upp. Tänk om det sett ut som för 100 år sen. Ingen väg ett 
fåtal hus .... Allt måste få utvecklas. Visst är det konstigt att de som bor här någon 
vecka om året skriker högst och vill stoppa all förändring. De säger nej till allt. Vi 
delades t.ex. i två läger angående vatten och avlopp. Tack och lov fick vi vårt vatten! 
Nu är det likadant. Flera fastighetsägare skickar runt listor till berörda att skriva på 
för att stoppa bebyggelsen ute i Kattvik. De som skriver på är alla sommarboende. Vi 
som bor året runt och har våra rötter här blir ej tillfrågade. En fastighetsägare har ju 
precis byggt ut sitt hus vid stranden till dubbel storlek. Egoistiskt. Hur tänker de nu? 
Det gäller tydligen bara att först se om sitt eget hus. Vi hoppas på en försiktig utökad 
bebyggelse. Trevligt med mer människor, säkert blir några Åretrunt boende. Kanske 
några med barn som blir lekkamrater till våra barnbarn. (Den omtalade salamandern 
som är så ovanlig ha,ha nej, nej den finns överallt på våra tomter. En myt om att den 
bara finns borta vid Norrviken.  
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 

Kerstin	och	Ingvar	Lennerstedt	

Förslag 
Vi anser att området Norrviken-Kattvik skall bevaras i nuvarande utformning. Ingen 
ny bebyggelse. Inte ens enstaka hus. Enkätundersökningen 2012 visade att 
majoriteten av Kattviksbor önskade detsamma. Vi anser att arbetet med en ny 
fördjupad översiktsplan för området Norrviken-Kattvik skall läggas ner. Genom 
politiska beslut har samhället kommit överens om två skydd och fyra riksintressen för 
området. De skall hindra ny bebyggelse av den typ som Program FÖP föreslår. 
 
Riksintressen och skydd 
Det råder 4 riksintressen och 2 skydd. 
Strandskydd skall gälla från strandlinjen och 100 eller 300 meter in i landet, inte som 
i texten och figuren från stranden till Kattviksvägen. Motivet för dragning av 
strandskydd i Kattviksvägen har vi inte hittat och finns inte förankrat i nuvarande 
regler för strandskydd. Landskapsbildsskydd är till för att värna om den natur som 
finns. Kattvik är en del av Hallandsås nordsluttning. Den har ett växt- och djurliv med 
lång kontinuitet bakåt i tiden, förbi det tidiga 1900- talets trädfattiga beteslandskap 
uppe på Hallandsås. Området Norrviken-Kattvik har ett antal rödlistade växter och 
djur, från lavar och mossor, insekter och fåglar. Vattensalamander och mindre 
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hackspett är exempel. Detta har inventerats i Norrviken. Riksintressen gäller 
kulturmiljövård, friluftsliv, naturvård och kustzon. Skydden mot exploatering finns 
beskrivna i Miljöbalken. Som samhällsmedborgare följer vi de regler (lagar och andra 
förhållanden) som finns. De är till för allas bästa. Vi anser att beslutsfattare i Båstads 
kommun på sin nivå borde göra detsamma och fullt ut respektera de riksintressen och 
skydd som finns.  
 
Ny bebyggelse 
Trots tunga riksintressen och skydd i området går Båstads kommun i detta Program 
FÖP fram med förslaget att "utveckla" Kattvik (sidan 51) genom att (1) förtäta 
bebyggelsen längs Kattviksvägen inom 100 meter från strandlinjen, att (2) skapa nytt 
bostadsområde väster om hamnen, även det inom 100 meter från strandlinjen, och 
att(3) bebygga stora ytor i Övre Kattvik. Ändrad struktur i hela området 
Program FÖP beskriver förvisso natur- och kulturmiljön i hela området. Den 
framförda åsikten är att en förtätning av bebyggelsen längs Kattviksvägen och ny 
bebyggelse väster om hamnen och i Övre Kattvik inte har någon betydelse för 
helheten i området. Men det har det.(a) Träd kommer att huggas ner och vegetationen 
utarmas. Träden har stor betydelse för att hålla grus och sten på plats. Förhindrar 
ras. (b) Biltrafiken ökar och belastar vägnätet som måste byggas om vilket leder till 
stora ingrepp i landskapet. (c) Behov av badplatser, båtplatser och rekreation på 
stranden ökar. (d) Ytor som bebyggs så mycket får karaktär av stadsmiljö. 
Texten i Program FÖP Denna text är tendentiöst skriven. Fem exempel. 
1. Skriften har 57 sidor med extremt stora ytor utan text, ofta kallade vita ytor. I 
modern stilistik försöker man minimera vita ytor. Det ger bättre överblick och 
tydligare budskap. I Program FÖP ger det stora antalet sidor intryck av en omfattande 
utredning. Innehållsmässigt är det inte så. Det är ett välbeprövat knep att breda ut en 
tunn text över en stor yta för att imponera. 2. Under rubriken "Områdets Utveckling'', 
sidorna 24-35 beskrivs området. Där blandas politisk inriktning med områdets 
utseende och karaktär. Det är två aspekter som borde hållits åtskilda. 3. Texten om 
områdets natur- och kulturvärden är vidlyftigt skriven. År 1996 gjorde dåvarande 
länsstyrelse i Kristianstads län i boken "Från Bjäre till Österlen" en inventering av 
länets natur- och kulturmiljöer. Om Program FÖP hade använt samma språkbruk och 
stilistik skulle presentationen på sidorna 24-35 ha kortats ner till en bråkdel och ändå 
givit innehållet samma mängd information. 4. Fotografierna på sidorna 11, 13, 15, 
och 17 är förvisso från området, men de är inte representativa. De är valda för att 
passa vår traditionella uppfattning om fin och idyllisk natur. En biologiskt kunnig 
fotograf skulle ha fokuserat på mer beskrivande biologiska förhållanden. Vid tvåsidig 
utskrift hamnar dessa fyra fotografier på högersidor, vilka är mer attraktiva ur 
reklamsynpunkt. Bilderna är dessutom överdrivet stora. 
5. Från Ramböll har tre personer deltagit i arbetet: Karin Hammarlund, Henrik Olsson 
och Johanna Verbaan. Det anges inte vad var och en ansvarar för. Det finns inte en 
enda referens till den litteratur som finns om området. I moderna utredningar och 
uppsatser anges vad enskilda författare står för och vilka källor som använts. Det ökar 
trovärdigheten i utredningar. Kommunens kostnader Vad har arbetet med Program 
FÖP kostat Båstads kommun och dess skattebetalare? Vad kostar konsultfirman 
Rambölls utredning på 57 sidor? Vad har sammanträden, diskussioner och mail-
korrespondens kostat kommunens tjänstemän och politiker i tid och pengar? 
Sammanfattning Båstads kommun har under 2000-talet flera gånger framfört förslag 
till exploatering av ytor i området. Ett exempel är fastigheten Del av Boarp 1 :20. Det 
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stoppades av riksintressen och skydd. I Program FÖP 2015 kommer kommunen med 
planer med samma syfte. Båstad kommuns beslutsfattare borde fokusera på 
kommunens framtid. Då ligger fokus på utveckling av boende och näringsliv i Båstad 
och österut mot blivande järnvägsstation. Kommunen borde inte med tid och pengar 
stödja en exploatering som gynnar de personer som använder kommunens natur- och 
kulturmiljö som affärside att tjäna pengar. Vi anser att arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för Norrviken-Kattvik borde läggas ner. 
 
Kommentar: Beredningen har med tjänstemannastöd utformat ett förslag till 
program för en fördjupad översiktsplan för Norrviken – Kattvik. Förslaget har 
presenterats i text , med tillhörande kartor och bilder för att illustrera den politiska 
visionen för området. Avseende synpunkter gällande riksintressen och övriga 
allmänna intressen se kommentar under Norrvikens trädgårdssällskaps yttrande. 
Synpunkter avseende bebyggelseutvecklingen se kommentar under yttrande från 
fastighetsägaren till Troentorp 1:38. 
 
	

	

Ägarna	till	Knösaliden	68	

Vi har tagit del av Båstad kommuns Program för fördjupad översiktsplan för 
Norrviken och Kattvik och vill lämna följande synpunkter rörande 
utvecklingstankarna för Kattvik. År 2008 så läste vi med stort intresse den fördjupade 
översiktsplanen för Norrviken - Kattvik som kommunen då presenterade. Det 
programmet beskrev utbyggnader vid strandvägen i Kattvik 5 hus, Kattvik platån 15 
hus, Kattvik fastigheterna 1:20 och 2:25 15-20 hus och Kattvik fastigheterna 2:33 och 
2:32 20-30 hus. Den fördjupade översiktsplanen från 2008 beskrev en expansion i 
Kattvik med totalt 70 hus. Om den planen hade godkänts och expansionen 
genomförts så hade Kattvik aldrig någonsin blivit sig likt. Stora naturvärden hade gått 
förlorade och Båstad kommuns sista orörda pärla hade varit ett minne blott. Det hade 
varit en katastrof. 
När vi tar del av det nya dokumentet så ser vi att i princip samma område av Kattvik 
är identifierat för förtätning, nämligen kuststräckan och ett område upp i Övre 
Kattvik. Samma område som i planen 2008 skulle bli föremål för en expansion med 
70 hus. År 2008 använde man sig av uttryck i dokumentet som "komplettering med 
små eller inga ingrepp i helheten som resultat". I det nya dokumentet skriver man att 
"Kattvik förtätas försiktigt". Vad innebär det egentligen? Har man helt frångått 
tankarna från 2008? Det som man då benämnde "små eller inga ingrepp" när det rörde 
sig om 70 hus i en by med totalt cirka 100 hus. Det är ingen hemlighet att stora 
ekonomiska summor för enskilda markägare är involverade vid en exploatering. 
Trycket på kommunen rörande den "försiktiga förtätningen" kommer troligtvis bli 
stor från markägare i området. Därför är det oerhört viktigt att kommunen framöver är 
tydlig och exakt i sina beskrivningar. Vi tycker på många sätt att dokumentet från 
2008 var ärligare i sin utformning. Här var det lätt att följa med i vad som planerades. 
Nu lämnas läsaren helt utan information om vad försiktig förtätning egentligen 
innebär. Det innebär att det i princip är omöjligt att ha någon åsikt om dokumentet 
men OM det i en förlängning handlar om 5 - maximalt 8 hus för hela Kattviksområdet 
så är det i våra ögon en försiktig förtätning. Allt annat är inte en försiktig förtätning! 
Nya grupper/områden av hus är inte en försiktig förtätning utan en exploatering av 
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området. Tankarna i dokumentet om att utveckla naturvärden och friluftsliv är 
lovvärda men det handlar om investeringar och underhåll på lång sikt av kommunen. 
Viktigast av allt, förslagen ska genomföras och inte stanna på idéstadiet. Cykelbana 
från Båstad till Kattvik är i våra ögon det allra mest angelägna utvecklingsförslaget 
med tanke på den smala vägrenen och intensiva trafiken sommartid.  
 

Kommentar: Förslaget som varit ute på samråd är ett program som skall presentera 
den politiska viljeinriktningen för områdets övergripande utveckling. Utifrån 
programmet skall den fördjupade översiktsplanen sedan utarbetas och kommer sedan 
i sin tur att gå ut på samråd, respektive granskning innan den antas. Jämförelsen 
mellan dokument som framförs i yttrandet jämför två olika handlingar. Avseende 
synpunkter gällande riksintressen och övriga allmänna intressen se kommentar under 
Norrvikens trädgårdssällskaps yttrande. Synpunkter avseende 
bebyggelseutvecklingen se kommentar under yttrande från fastighetsägaren till 
Troentorp 1:38. 
 

 
Lars M Nilsson Stora Liden 3 
Det är mycket bra att Båstads kommun äntligen tar tag i planfrågan för detta område, 
som varit lite "planlöst" i 7-8 år och därmed ingen fart i utvecklingen. Nu finns 
en VA-ledning och då bör Båstads kommun se till att utveckling stimuleras. 
 
BAKGRUND 
Inledningsvis vill jag säga att min familj har bott i Kattvik sedan 1942. Jag själv har 
tillbringat någon månad här varje år sedan slutet av 40-talet och dessutom bott 
permanent under en period. Kattviksområdet var under de tidiga åren en byggd som 
präglades av de små lantbruken, många med mjölkkor på frigång på olika 
betesmarker i bygden. Frukt-, potatis- och jordgubbsodling fanns här också och till 
och med odling av hasselnötter. I Kattvik fanns också några fiskare som till stor del 
levde på sitt fiske. Man kan säga att bygden fortfarande bär prägel av tidigt 1900-tal 
och delvis 1800-tal. Det lilla samhället Kattvik är inte särskilt "historiskt". Det 
började byggas på 20-30- talet i samband med att stenbrottet vid Hovs Hallar 
öppnades. Kattviks hamn byggdes i flera omgångar med början i slutet på 40-talet. I 
samband med byggandet av "Per-Albin-linjen" (betongforten) gavs Kattviks samhälle 
en viss skjuts eftersom en del soldater var förlagda här under krigsåren. 
Med denna utgångspunkt så kan man säga att Norrvikens trädgårdar, som lånade 
sitt namn från Abelins tidigare anläggning i Östergötland och grundades 1905 på sin 
nuvarande plats är betydligt äldre än Kattviks samhälle. 
 
KOMMENTARER OCH FÖRSLAG 
En byggd i förändring 
Kustområdet från Norrviken till Kattvik är identifierat som riksintresse för en rad 
aspekter. Några av dessa aspekter utgår från de höga biologiska värdena i bygden, 
andra från scenerierna. Norrviken är riksintresse för kulturminnesvården. 
Ett viktigt förhållande är att lantbrukets omställning under 70-talet och framåt kom 
att påverka nordsidan av Hallandsåsen mycket och många av de miljöer som gav 
trakten sitt naturvärde är nu försvunna eller förändrade. Många arealer som tidigare 
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var öppna betesmarker eller skogsbetesmarker, är nu helt igenvuxna med snårig och 
risig, dåligt skött skog. Även betesmarkerna på åsen vid Englandsdalen och västerut 
håller på att växa igen. Här fanns i min ungdom tex små våtmarker med sileshår som 
nu är helt borta. På de strand nära ängarna mellan Kattvik och Norrviken fanns tex 
lysmaskar och bastardsvärmare som också är försvunna. Det var de betade miljöerna 
som skapade de fina habitaten och möjliggjorde den stora biologiska mångfald som 
fanns i området då. Vissa delar av området Norrviken-Kattvik har alltså ingen som 
helst likhet med det som en gång gjorde det bekant för sina naturvärden. 
Om Båstads kommun vill peka ut områden för naturfokus så kan man inte bara 
"skydda naturen". Man måste bestämma sig för vilken miljö man vill ha: Urskog? 
Öppna betade landskap? Parklandskap? 
Om man däremot betraktar markerna längre upp på åsen (Elestorp, Troentorp, 
Knösen) så har inte samma starka omvandling skett där. Där brukas fortfarande 
marken och hästar har ersatt de betande korna. Scenerierna 
Ett område utan mänsklig påverkan kommer att gå igenom en sk "succession" och 
efter 75-100 år vara bevuxet med främst bok och 
ek. På väg dit kommer området att uppfattas som misskött och risigt. Om man vill 
prioritera det rörliga friluftslivet så bör man "hävda" dessa miljöer på något sätt så att 
de liknar de biologiskt rika marker som fanns här tidigare för 50 år sedan. Det kan ske 
genom bete eller rent mekanisk skötsel. Vill man skapa tillgängliga naturmarker för 
det rörliga friluftslivet och befrämja det riksintresset så är sannolikt bete det bästa. 
De fenomenala scenerierna från höjderna på Hallandsåsens nordsida är iögonfallande 
och kuststräckan från Norrviken med den havsnära landsvägen är unik. Utsikten 
mot havet är fortfarande bara avskuren ca 300 m i Kattviks samhälle. Det är viktigt 
att försvara alla våra sinnens tillträde till denna sträcka (riksintresse kustzon 
och strandskyddet). Klapperstensstranden rymmer dessutom en och annan biotop för 
strandtypiska växter. Kurvan från Norrviken och västerut 
mot Kattvik är fortfarande lika mörk och risig, som den alltid har varit. Varken 
Rudolf Abelin eller efterkommande ägare orkade med att sköta denna del av 
egendomen. Ibland hör man ändå försvarstal för området. Då kan man jämföra den 
underbara lilla bäcken genom den välskötta bokskogen vid Småryd ... Ett förslag är 
att Båstads kommun satsar på skogs- och markvård i största allmänhet inom de 
områden som man vill undanta bebyggelse.  
 
DEN FYSISKA PLANERINGEN 
Betydelsen av fakta 
Båstads kommun innehåller en lång rad skyddsvärda miljöer varav många är 
utpekade som riksintressen. Det är viktigt att framhålla att riksintressena inte i första 
hand ska ses som hinder (som många tycks tro) för samhällets utveckling. De ska 
istället ses som en stor naturgiven tillgång som rätt skött kan starkt gagna Båstads 
kommun i dess utveckling. För Båstads kommun gäller det att tränga djupare 
bakom orsakerna till riksintressena, inventera naturbiotoperna, beskriva kustzonen, 
kartlägga kulturminnena och sedan använda dessa värden för att skapa intresse för 
trakten genom naturstigar, utsiktsplatser, info-tavlor, broschyrer, mm. Helt enkelt 
bör Båstads kommun göra sin "hemläxa" och samla viktiga fakta som ska ligga som 
grund för den översiktsplan som nu växer fram. Men, det gäller också att ta fram 
fakta om den befolkning som nu bor i området: demografi, andel fastboende, andel 
alternativboende, sommargäster, ungdomar, yrkesverksamma, inkomstskikt, 
pendling, mm. Framtida demografi - fokusgrupper 
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I Sverige är en stor andel av befolkningen över 65 år. Vi är inte unika i detta 
avseende. I många av Europas länder är det likadant. Vi lever allt längre och många 
av de äldre har god ekonomi. Redan idag är det många hus i Kattvik som används 
som "alternativ-bostäder" där människor bor 7-8 månader om året. Det är likadant på 
många andra natursköna platser i andra delar av Europa. Jag föreslår att Båstads 
kommun aktivt och medvetet planerar för sträckan Båstad - Torekov i ett sådant 
perspektiv: Pensioner, kaféer, naturstigar, vandringsleder längs kusten, mm. 
Mitt förslag är att Kattvik får turistfokus under juni-aug och seniorfokus resten av 
året. Detaljerade regler eller frizon Både Kattviks samhälle och Norrvikens trädgårdar 
är speciella i sitt slag. Men är båda så speciella att de motiverar att bevaras som ett 
slags friluftsmuseum? Jag tycker att det finns för lite grund för det. Norrvikens 
trädgårdar är förvisso ett bevis på en kreativ och envis mans ståtliga prestation och en 
plats där viktiga kunskaper om odling av frukt och växter har utvecklats. Men, 
Kattviks samhälle är knappast mer än 75 år gammalt i sitt nuvarande utseende. Det 
finns fortfarande levande människor som sett det byggas och utvecklas. 
Norrvikens trädgårdar har nyligen utpekats som riksintresse för kulturminnes-vården 
av RAÄ. Motiveringarna i detta beslut bör helt och hållet ligga som grund för 
utvecklingen av Norrvikens trädgårdar. Även om åsikterna i trakten är många om 
hur Norrviken ska utvecklas så bör Båstads kommun förlita sig på att RAÄ engagerar 
sig i denna diskussion. I FÖPen bör man förslagsvis nämna detta förhållande och sitt 
förtroende för att RAÄ och ägaren tillsammans ansvarar för framväxten av det nya 
Norrviken. Åsikterna om hur Kattviks samhälle ska tillåtas utvecklas är sannolikt 
också mycket skiftande. Mitt förslag utgår från tanken att tydliga restriktioner bör 
gälla för landskapet runt samhället men att samhället inom sina gränser ska tillåtas att 
utvecklas mera fritt. Båstads kommun bör ha förtroende för den enskilda människans 
kärlek till denna vackra kuststräcka och släppa byggnation inom samhället i stort sätt 
fri. Jag föreslår att Kattviks samhälle definieras som sträckan mellan Övre 
Kattviksvägen i öster och Kattviks hamn i väster. Även den övre Kattviksvägen bör 
inkluderas i Kattviks samhälle och VA på sikt dras fram även där. Jag föreslår vidare 
att kommunen ska avstå från styrning av t ex husens stil och fönsternas storlek. 
Sannolikt kommer samhället initialt att utvecklas med mer bebyggelse vid Tofts 
gamla handelsbod (tomtstyckningar) och tunnas ut mot sina yttre gränser. På samma 
sätt kunde det framtida samhället få växa organiskt längs vägen ovan landborgen. På 
så sätt skulle Kattvik på sikt kunna växa till en befolkning av ca 500 personer och få 
ett underlag året runt för både en affär och kommunala förbindelser. 
De större tomterna bör tillåtas styckas så att bebyggelsen tätnar, små korta gränder 
och bygator växer fram och kanske t.o.m. på sikt väver samman de övre och nedre- 
delen av samhället med branta trappor och gångstigar. Längs med havet bör 
kommunen försöka bygga en slags strandpromenad som fixeras djupt nere bland 
strandstenarna. Tillgången till stranden bör säkras genom att på några ställen anlägga 
(köpa ut) gränder ner till strandpromenaden. Självklart bör ytterligare bebyggelse på 
norra sidan av landsvägen inte tillåtas. Jag är övertygad om att ett samhälle som tillåts 
växa fram organiskt kommer naturligt att forma sig på ett tilltalande sätt. Det är 
sådana samhällen från förr som vi idag finner attraktiva. Mitt förslag är alltså att 
Kattviks samhälle bör tillåtas växa relativt fritt och organiskt medan det "historiskt" 
präglade om landet bör hållas så opåverkat som möjligt. För övrigt: satsa på stöd för 
betande djur alternativt mark- och skogsvård. Och, låt RAÄ och ägaren ta ansvar för 
och ägaren ta ansvar för Norrvikens trädgårdar. 
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Kommentar: Flera av aspekterna som lyfts i yttrandet kommer att fördjupas och 
analyseras i det fortsatta arbetet.       		

Thelma Jacobsson 
Författaren till landskapsbeskrivning har gjort ett mycket fint jobb. Det är ett mycket 
vackert landskap och borde fortsättningsvis vara en plats för rekreation för både 
medborgarna på Bjäre och för besökande till vår byggd. Bjäre är känd för sitt otroligt 
sköna landskap och jag motsätter mig på det starkaste att kustremsan exploateras. 
Ni skriver: ÖP kommer att fokusera på att "värna om Bjärehalvöns kulturhistoria och 
särprägel". Att: "Bjärehalvöns, och även projektområdets, mycket gamla historia, 
särprägel och tystnad värnas och är en viktig aspekt som präglar framtagandet av 
utvecklingsscenariot". Att: "Projektområdet för program för fördjupad översiktsplan 
Norrviken-Kattvik utses i stort till ett utvecklingsområde för natur, rekreation och 
hållbar landsbygdsutveckling". Att landskapsbildskydd: "syftar till att bevara större 
landskapsområden från exploateringar som kan påverka visuella värden och 
upplevelsen på ett negativt sätt". Att:" Längs kusten säkras tillgängligheten till 
reaktion, utblickar och havskontakt med fokusområden för förbättrade möjligheter till 
friluftsliv. Dessa gröna fokusområden säkrar att den särpräglade kusten på lång sikt 
inte tillåts överexploateras, utan hålls öppen och tillgänglig som en del av Båstads 
varumärke. Den gröna utvecklingen skapar inte bara förbättrade 
rekreationsmöjligheter för att starka Båstads attraktivitet för boende och besökande, 
utan ger också jordbrukets verksamhet möjlighet att utvecklas och bevarar 
landsbygdens karaktär utan att komma i konflikt med nyexploateringar". Mycket 
tyder på att ni förstår värdet av kusten, Norrviken/Kattvik, med omnejd redan. Att 
förstöra landskapet skulle vara ett självmål. 
NORRVIKEN 
Ni tar upp Norrviken i ett separat stycke. Den gällande detaljplanen för Norrviken 
togs fram 2008. Om jag minns rätt, hävde Mats Paulsson "allt eller ingenting". 
Planerna drevs fram nästan under hot, och kommunledningen, i Anette Åkessons regi, 
gjorde allt för att möta upp mot NT AB: s krav. Sedan dess har Norrvikens mark 
delats upp i två delar, under två olika bolag, NTAB och Lilla Båstad (LB). Jag har 
dåliga erfarenheter av hur den föna kommunledningen och länsstyrelsen ha behandlat 
bolagens önskningar om markens användning. Finns det en lag som står i vägen för 
ägarnas ambitioner har de helt enkelt ordnat med en ändring av lagen. Länsstyrelsen 
har varit mycket behjälplig och utförde dispens på dispens. Stiftelsen har medvetet 
underlåtit trädgårdens fortlevnad som har lett till konkurs och ett mycket suspekt 
"köp" av Norrvikens Trädgårdar. Både kommunen och länsstyrelsen undvek medvetet 
sina plikter gentemot trädgårdarna. Med tanke på hur illa föna kommunledningen och 
länsstyrelsen har behandlat utveckling i Norrviken är jag förstås mycket skeptisk till 
vad som ska hända framöver. LB döljer vad de hm· för avsikt med marken. När 
köpekontraktet skrevs på visste ledningen mycket väl att Riksantikvarieämbetet hade 
lagt ett mycket starkt skydd på området, Norrviken/Apelryd. Om moderaterna: far makten 
efter valet misstänker jag att kommunen kommer att fungera som en dotter bolag till 
PEAB även i fortsättningen, men jag hoppas att vi kan ha kvar vår 
nuvarande politisk ordning, med förhoppningen om att NTAB och LB:s destruktiva 
planer stoppas. Utöver det finns de en hel rad av andra skydd:  
Landskapsbildsskydd 
Art skydd 
Riksintresse för naturvård 
Riksintresse för kustzon 
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Riksintresse för rörligt friluftsliv 
Enligt 4 kap § MB får ny bebyggelse i kustområdet i Halland, Kullaberg och 
Hallandssåsen med angränsande kustområden endast undantagsvis komma till stånd. 
Lagen kräver ett "mycket stor restriktivitet mot nytillkommande bebyggelse". 
Allmänna intressen har enligt lagen företräde framför enskilda. Riksintresse är ett allmänt 
intresse med starkt statligt krav och kan åsidosättas ENDAST av annat riksintresse. Enligt 
regeringen är riksintressenas tillvaratagande en förutsättning för långsiktigt hållbar 
utveckling. Det åligger kommunen att tillgodose kommunens riksintressen. 
Att exploatera i Norrvikens historiska trädgårdar ÄR ett enskilt intresse och kommunen 
har en skyldighet att avvisa alla försök att skada dem. 
Vill kommunen expandera borde det ske i byarna på halvön, inte längs kusten där vi vill 
ha tillgång till härlig avkoppling och tysthet. 
 
Kommentar: Beredningen har med tjänstemannastöd utformat ett förslag till 
program för en fördjupad översiktsplan för Norrviken – Kattvik. Förslaget har 
presenterats i text, med tillhörande kartor och bilder för att illustrera den politiska 
visionen för området. Avseende synpunkter gällande riksintressen och övriga 
allmänna intressen se kommentar under Norrvikens trädgårdssällskaps yttrande. 
Synpunkter avseende bebyggelseutvecklingen se kommentar under yttrande från 
fastighetsägaren till Troentorp 1:38. 
 
Hasse och Ing-Marie Thörnros 
Beträffande samrådet om FÖP för Norrviken- Kattvik vill vi härmed framföra våra 
synpunkter på förslaget. Vi köpte vår fastighet om nästan 9000 k:vm i december 2010 
och vår avsikt var från början att renovera huset och använda det som fritidshus. Det 
gjorde vi fram till januari 2014 då vi flyttade hit permanent. Vi har behållit vår fastighet i 
Markaryd då vi måste ha en reservplan om vi inte får stycka av här i Småryd. Min fru 
jobbar nu som förskollärare på äppelbyns förskola och jag är privatanställd tjänsteman 
med kontor i vår bostad. Vår plan är att stycka av så vi får 3 tomter där våra 2 barn skall 
få var sin och vi en. Nya hus kommer att byggas och Båstad kommer att få flera nya 
permanent boende med våra barns familj er. Småryd 1: 19 kommer då också att avyttras. 
Vi önskar således att man i denna FÖP tar med en förtätning av byggnationen över vårt 
område. 
 
Kommentar: Fastigheten Småryd 1:19 ligger inte inom något av de fokusområden 
som beredningen föreslår att utveckla för nybebyggelse.  
 

Sammanfattning av förslag till förändringar i programmet 
Efter att bredningen tagit del av inkomna yttranden var beredningen överens om att 
programmet till stor del följer den politiska viljan. På två punkter går dock beredningens 
vilja isär gällande formulering av texten under rubrikerna: 
 

 Norrviken 
 Småryd / Paulinsväg 

 
    
 
Efter programsamrådet har därför beredningen utarbetat två alternativa förslag till text 
under respektive rubrik. Alla förslag till textalternativ finns redovisade i det bearbetade 
förslaget till program för fördjupad översiktsplan för Norrviken - Kattvik. Fullmäktige 
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fastställer programmet och avgör slutgiltigt vilken text som skall stå under respektive 
rubrik. 
 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
Programmet	godkänns	enlighet	med	denna	samrådsredogörelse.	

	

Båstad	2015‐06‐09	

	

	

	

Magnus	Sjeldrup	 	 	 Lisa	Rönnberg	
Planstrateg	 	 	 	 Samhällsbyggnadschef	 	
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