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Beskrivning av ärendet Beslut om samråd för detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). 
Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26, § 
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Bilaga 5. Kulturmiljöunderlag. 
Bilaga 6. Frågor och synpunkter från KS au 2016-10-26. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna att detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) ställs ut för 
samråd. 

Föredragande Planarkitekt Emma Johansson fördrar ärendet. Samhällsbyggnadschef Lisa 
Rönnberg närvarar också. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föresl år kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna att detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) ställs ut för 
samråd. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161207\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-12-01 
Handläggare: Emma Johansson 
Dnr: KS 000731/2015 – 315 (B 15-124) 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Plan (Carina Ericsson), Kommunledningskontoret (Mårten Nilsson) och 
Teknik och Service (Sven-Inge Granlund) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Planbeskrivning 
Bilaga 2. Plankarta 
Bilaga 3. Illustrationskarta 
Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning 
Bilaga 5. Kulturmiljöunderlag 
Bilaga 6- Frågor och synpunkter från KS au 2016-10-26   
 

Samråd har skett med: 
Kristina Bell, Lisa Rönnberg, Roger Larsson, Henrik Eliasson, Per Selldén, Mårten Nilsson, Sven-
Inge Granlund, Ingemar Lundström 
 

 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun – Be-
slut om samråd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om samråd för detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn).  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-26 § 201 att återremittera förslag till 
detaljplan.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn).  
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens till-
gång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationer-
na mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att 
skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas.  
 

Aktuellt 
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har reviderats efter återremiss. 
Frågor och synpunkter från KSau kommenteras i bilaga 6. 
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2 (2) 

 

 
Planområde 
 
 

Övervägande/framtid 
För att ta del av allmänhetens, myndigheters och övriga remissinstansers synpunkter på plan-
förslaget föreslås det ställas ut för samråd. Inkomna synpunkter sammanställs efter samrådet i 
en samrådsredogörelse som sedan ligger till grund för eventuella revideringar av planförslaget. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Godkänna att detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) ställs ut för samråd.   
 
 
 
Båstad 2016-12-01 
 
 
Emma Johansson 
Planarkitekt 
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l·~J BÅSTADS 
KOMMUN 

I<ommunstyrclscns arlletsutslcott 

l<S § 203 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr I<S 000731/ 2015 - 315 

Sida 

9 av 32 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om 
samråd 

Beskrivning av ärendet Beslut om samråd för detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). 

Underlag till beslutet l:lilaga 1. Planbeskrivning 
Bilaga 2. Plankarta 
Bilaga 3. lllustrationskarta 
Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning 
IJilaga 5. Kulturmiljöunderlag 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna att detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) ställs ut för 
samråd. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Li sa Rönnberg och planarkitekt Emma Johansson. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras 10:10-11:00. 

Yrkanden l:lo Wendt (BP): Återremiss. 

Ueslut 

Protokol 1 sa nteckn i ng 

Gösta Gebauer (C): Återremiss. 

Christer cle la Matte (M) : Återremiss. 

Inge Menriksson (l:lP): J\terremiss enligt skriftligt yrkande, bilaga 1. 

Ingela Stefansson (S) : Återremiss enligt skriftligt yrkande, bilaga 2. 

l<ommunslyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet återremitteras. 

Förvaltningen har redovi sat projektets eko nomi och alt en återremiss kommer 
att innebära ett underskott-. 

- --------·--··-· ,------··---· )ustcranclcs s ign~tu rer 
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Synpunkter inför samråd detaljplan Båstad hamn från Bjärepartiet 

Synpunkter/frågor: 

1. Parkering 
Parkering inom planområdet måste redovisas tydligare. Hur ytorna används idag och 
av vilka. Vilka avtal som finns med olika aktörer både inom och utom planområdet. 

2. Badkrukan 
Varför har denna restaurang med sammanhängande omklädningsrum/toaletter fått en 
beteckning R med indexsiffra 1 och en orange färg, när den viktigaste och största 
byggnationen/restaurangen Hamnkrogen göms i den gråa färgen med beteckningen R 
och indexsiffra 2? Här borde Badkrukan och Hamnkrogen ha samma färg och 
beteckning och omklädningsrum/toaletter ingå i hamnornrådet och vara gråmålat. 
BBSS lokaler har rätt färg, grå - där finns bara hamnverksamhet och ingen 
restaurang. 

Badkrukan har inte fått någon begränsning när det gäller kvadratmeter - är det rimligt? 
De kan bygga ut otroligt mycket! 

En fråga till vid Badkrukan: Varför har området utvidgats mot söder med ett 
prickmarkerat område? Samt ett prickat område väster om byggnaden? Det föreslås i 
planbeskrivningen att ingen byggnation ska få hindra sikten från nya 
evenemangsområdet mot badhuset ute i vattnet. Alltså borde det vara parkmark på 
båda dessa ställen för att tydligt visa att detta inte är någon privat mark utan allmän 
platsmark! 

3. Bodar med tidsbegränsning 
Vid Stejleplatsen finns en grillplats, men den har i planförslaget försvunnit och området 
för bodar har utökats. Det är viktigt att grillplatsen får vara kvar. Den används av 
många, både båtgäster, barnfamiljer och andra som vill laga till något enkelt själva. 

BFEF och Hamnbolaget har blivit av med sina nuvarande p-platser, som flyttats och 
minskats ner, för att ett antal bodar lagts där istället. Flytta tilbaka bodarna till den 
allmänna p-platsen och förändra inte förutsättningarna för ett aktivt båtl ivl 

I bestämmelsetexten för kryssmark står att bodarna kan placeras ut redan i maj, men 
båtarna har enligt avtal mellan kommunen och Båstad Hamn AB rätt att stå kvar till den 
15 maj. 

4. Bodar utan t idsbegränsning 
På hamnplanen finns ett antal bodar som inte har fått någon tidsbegränsning och det 
finn s inte heller någon prickrnark där. Samma gäller på hela östra piren . Detta 
innebär att det är fritt fram att ställa dit hur många bodar som helst! 

På harnnplanen finn s också ett område för marinan som flöt bort. Där finn s ingen 
beteckning e med index 1 och hur många kvadratmeter den får vara. 

5. Övrigt 
Från Hotell Skansen fö rbi Pepes och bakom Chans och bodarna vid fd Fiskehamnen 
sträcker sig vallen "Skansen", som enligt "l<ulturmiljöunderlaget för Båstad Hamn" är 
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skyddad som fornlämning och alltså borde redovisas på kartan och skyddas från 
förstörelse/byggnation. Görs detta? 

Solbryggan längs västra delen av norra piren finns inte med i planförslaget. Varför, när 
den även fungerar som en gångväg inom hamnområdet? 

Det skrivs om "sommartiden" - exakt när inträffar den? 

Bensinmacken ute vid norra priens lilla avstickare har ingen beteckning eller 
avgränsning . Det finns heller ingen prickmark där. 

Mastkranen ute vid östra piren är en viktig och dyrbar anläggning för båtfolket. Borde 
den få någon form av skydd/bestämmelse/gräns? 

På den prickade marken som är avsedd för gående, runt fd Fiskehamnen, vid 
Stejleplatsen och längs gångvägen vid södra parkeringen, har badarrendatorerna en 
viss mark för att ställa ut bord och stolar, men det är problem varje år. De "tar för sig" 
ytterligare mark och hindrar framkomligheten för speciellt rörelsehindrade. Vem har 
ansvar för detta? Ytterligare en anledning finns för att ge tillräcklig fri yta längs norra 
kajkanten vid fel Fiskehamnen: Tunga tankbilar måste komma fram till bensinmacken 
då och då och l<ajkanten är mycket dålig. 

Stejleplatsen borde rensas från boulebanor, som inte fungerar och parkeringar och inte 
heller ska några träd planteras där! Det är en kulturplats som istället borde få ett antal 
stolpar med nät, som påminnelse om vad platsen använts till! Det finns fortfarande 
fiskare som brul<ar rensa sina nät där! 

Slutligen något om ställplatsen för husbilar - finns den eller inte? Officiellt inte, men 
elstolpar finns och husbilar också, som är anslutna! 

För Bjärepartiet Bo Wenclt och Inge Henriksson 
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Ärende 6. Synpunkter inför samråd, detaljplan Båstads hamn! 

• Framtids-Vision hur vill vi området skall se ut om 25År? 

2016. "I0.26 

• Samrådet borde omfatta hamnen fram tom 13runnsparken. Så clet blir en helhet. 

• Nordvästra piren skall betraktas som en allmän badplats. 

• Evenemang på stranden bör unclvil<as och skall det vara evenemangsområcle, sl<all clet vara på 
västra sidan av Badkrukan. 

• Bland de uppräknade handikapp-toaletterna, Saknas hanclil<app-toaletten på Fisl<el<ajen. 

• Badl<rul<an skall inte få utöka sin servering norrut. 

• Harnnområdet skall vara tillgängligt även för personer med funktionsnedsättningar. 

• En strategi för hur restaurangerna får möblera och sätta upp reklamsl<yltar måste tas fram. Så 
detta inte hindrar framkomligheten. 

För (S) Ingela Stefansson. 
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PLANHANDLINGAR
Planens	diarienummer	är	2015‐124

Detaljplanen består av:
	 Plankarta	med	planbestämmelser,	2016‐12‐01
	 Illustrationskarta,	2016‐12‐01
	 Planbeskrivning,	2016‐12‐01	(denna	handling)
	 Miljökonsekvensbeskrivning,	2016‐09‐15
	 Fastighetsförteckning,	2017‐01‐05
	 Primärkarta	(utgör	underlag	till	plankartan),	2016‐05‐12

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
	 Behovsbedömning,	2016‐04‐01
	 Kulturmiljöunderlag,	2016‐09‐14
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Detaljplan	reglerar	bland	annat	utformning	av	bebyggelse,	vägar	och	grönstruktur	inom	ett	mindre	
område.	När	planen	är	färdig	och	har	vunnit	 laga	kraft	är	den	ett	 juridiskt	dokument	som	är	bin‐
dande	för	efterföljande	beslut	såsom	bygglov.	

En	detaljplan	består	av	 lera	dokument.	De	 inns	listade	på	sidan	2.	Detta	dokument	är	planbeskriv‐
ningen	och	är	till	för	att	underlätta	förståelsen	av	planen.	Här	beskrivs	planens	bakgrund	och	syfte,	
samt	vilka	förutsättningar	som	 inns	på	platsen.	I	planbeskrivningen	beskrivs	och	motiveras	också	
planens	utformning	och	de	planbestämmelser	som	valts.	Slutligen	beskrivs	hur	planen	ska	genom‐
föras	och	vilka	konsekvenser	det	får.	I	Plan‐	och	bygglagen	(PBL)	 inns	bestämmelser	om	hur	det	ska	
gå	till	när	kommunen	tar	fram	detaljplaner.	Nedan	följer	en	kort	beskrivning.

Planbesked
En	markägare	kan	begära	planbesked	för	att	få	prövat	om	kommunen	anser	det	lämpligt	att	exploa‐
tera	ett	markområde.	Kommunens	planhandläggare	tar	då	fram	fakta	om	fastigheten	och	önskemå‐
len	från	exploatören	och	presenterar	detta	för	politikerna.	Kommunstyrelsen	beslutar	om	det	ska	
göras	en	detaljplan	för	området	eller	ej.	

Samråd
Denna	detaljplan	handläggs	med	utökat	förfarande.	I	samrådsskedet	tas	ett	första	förslag	fram	till	
hur	området	ska	utformas	och	planläggas.	Samrådsförslaget	ställs	ut	i	kommunhuset	och	på	det	bib‐
liotek	som	ligger	närmast	planområdet.	Förslaget	skickas	också	till	berörda	myndigheter.	Kommu‐
nen	annonserar	i	NST	om	samrådet,	de	fastighetsägare,	företag	och	föreningar	som	berörs	mest	av	
förslaget	meddelas	med	post.	Ibland	hålls	ett	allmänt	möte	om	planförslaget.	Alla	som	vill	får	lämna	
in	skriftliga	synpunkter.	De	synpunkter	som	kommer	in	sammanfattas	och	kommenteras	i	en	sam‐
rådsredogörelse.

Granskning
Efter	samrådet	bearbetar	planhandläggaren	planen	utifrån	de	synpunkter	som	kommit	in	och	den	
reviderade	planen	ställs	ut	för	granskning.	Granskningsskedet	går	till	på	ungefär	samma	sätt	som	
samrådet.	 terigen	får	alla	som	vill	lämna	in	skriftliga	synpunkter.	De	synpunkter	som	kommer	in	
sammanfattas	och	kommenteras	i	ett	granskningsutlåtande.	

Antagande
Efter	granskningen	kan	planhandläggaren	göra	små	ändringar	 i	planförslaget	 ifall	det	behövs	och	
sedan	lämnas	förslaget	till	politikerna.	De	som	har	lämnat	synpunkter	på	planförslaget	under	sam‐
rådet	eller	granskningen	får	en	underrättelse	inför	antagandet.	Därefter	antar	eller	avslår	kommun‐
styrelsen	planen.	Om	kommunstyrelsen	är	oenig	går	planen	vidare	till	kommunfullmäktige,	som	får	
avgöra	frågan.		

Överklagande
Beslutet	om	att	anta	planen	sätts	upp	på	kommunens	anslagstavla.	Om	man	har	lämnat	in	synpunk‐
ter	på	planen	senast	under	granskningen	och	inte	fått	dem	tillgodosedda	kan	man	överklaga	planen.		
Det	ska	man	göra	senast	tre	veckor	efter	att	beslutet	om	antagande	satts	upp.	I	vissa	fall	kan	också	
Länsstyrelsen	på	eget	initiativ	pröva	och	upphäva	planen.

Laga kraft
Planen	vinner	laga	kraft	(börjar	gälla)	när	överklagandetiden	gått	ut	och	ingen	har	överklagat	eller	
när	eventuella	överklaganden	har	prövats	och	slutgiltigt	avslagits.	När	planen	vunnit	laga	kraft	kan	
man	söka	bygglov	och	andra	tillstånd	och	påbörja	exploateringen.

Här är vi nu!
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2. SAMMANFATTNING
Huvudsyftet	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	en	långsiktig	utveckling	av	Båstad	hamn	och	på	så	
sätt	gynna	stadslivet	i	Båstad.	Detaljplanen	syftar	också	till	att	säkerställa	allmänhetens	tillgång	till	
hamnområdet	samt	ska	även	möjliggöra	en	 lexibel	användning	anpassad	till	variationerna	mellan	
sommar‐	och	vintersäsongen.	En	del	i	att	möjliggöra	en	utveckling	av	hamnen	är	att	skapa	förutsätt‐
ningar	för	be intliga	verksamheter	och	föreningar	i	området	att	utvecklas.	

Planområdet	ligger	i	Båstads	tätort	och	är	cirka	8	hektar	stort.

Då	detaljplanen	omfattar	småbåtshamn	måste	en	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	upprättas.	

3. PLANDATA
Planområdets läge och storlek
Planområdet	är	beläget	i	Båstads	centralort	och	är	en	del	av	Båstad	centrum.	Området	omfattar	del	
av	Båstad	109:2	och	är	ca	8	hektar	stort.	Marken	är	idag	ianspråkstagen	för	hamnverksamhet	och	
evenemang.	Området	avgränsas	i	norr	av	stranden	och	i	söder	av	Brunnsparken.	I	öster	avgränsas	
planområdet	av	havet	och	i	väster	gränsar	det	till	befintliga	fastigheter	längs	Strandpromenaden	
samt	Badhusparken.

Ägoförhållanden
Fastigheten	Båstad	109:2	ägs	av	Båstads	kommun.	Hamnområdet	ägs	av	Båstads	kommun	
och	arrenderas	ut	till	Båstad	Hamn	AB	som	i	sin	tur	ansvarar	för	vidare	upplåtelse	av	nytt‐
janderätt	inom	området.	
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4. BAKGRUND OCH SYFTE
Båstad	hamn	är	en	av	Båstads	flera	knutpunkter.	Platsens	karaktär	och	funktion	har	 förändrats	
avsevärt	under	de	senaste	decennierna.	Från	att	ha	varit	ett	traditionellt	fiskeläge	har	området	ut‐
vecklats	till	en	plats	med	sommarrestauranger	och	vidare	till	att	nu	utgöra	en	av	Båstads	viktigaste	
mötesplatser	året	runt	om	än	med	tyngdpunkt	sommartid.	Denna	utveckling	är	viktig	att	stimu‐
lera	för	att	möjliggöra	en	fortsatt	utveckling	av	platsen	som	en	viktig	mötesplats	och	en	viktig	del	
av	Båstad	under	hela	året.

I	samband	med	åtgärder	och	reparationsarbeten	efter	stormarna	hösten	2014	uppmärksammades	
att	gällande	detaljplan,	Hamnbolagets	arrende	och	verkligheten	inte	stämmer	överens.

Huvudsyftet	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	en	långsiktig	utveckling	av	Båstad	hamn	och	på	så	
sätt	gynna	stadslivet	i	Båstad.	Detaljplanen	syftar	också	till	att	säkerställa	allmänhetens	tillgång	
till	 hamnområdet	 samt	 ska	 även	möjliggöra	 en	 flexibel	 användning	 anpassad	 till	 variationerna	
mellan	sommar‐	och	vintersäsongen.	En	del	i	att	möjliggöra	en	utveckling	av	hamnen	är	att	skapa	
förutsättningar	för	befintliga	verksamheter	och	föreningar	i	området	att	utvecklas.

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter
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5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planbesked	för	del	av	Båstad	109:2,	Båstads	hamn	beviljades	av	Kommunstyrelsen	2015‐06‐10	§	
189.	

Översiktsplan
En	översiktsplan	avser	en	kommuntäckande	plan	som	anger	hur	kommunens	markanvändning	ska	
utvecklas	på	sikt.	Båstads	gällande	översiktsplan	från	2008,	ÖP08	Översiktsplan	Båstads	kommun,	
utgår	från	en	viss	utvidgning	av	hamnverksamheten	i	Båstad	men	inte	av	en	sådan	omfattning	att	
den	behöver	markeras	med	en	större	yta.	Begreppet	hamnverksamhet	är	inte	de inierat	i	översikts‐
planen.

Planen	är	förenlig	med	översiktsplanens	intentioner.	

Inriktningsdokument
2014	togs	ett	inriktningsdokument	fram	för	Båstad	hamn	med	syfte	att	klargöra	de	behov	som	 inns	
inom	hamnområdet	och	att	peka	ut	en	 inriktning	 för	hamnens	utveckling.	Arbetet	baseras	bland	
annat	på	 ett	 examensarbete	 från	2011	och	 en	medborgardialog	 som	genomfördes	2012.	 Slutsat‐
serna	i	inriktningsdokumentet	handlar	bland	annat	om	att	åretrunt‐verksamheter	uppmuntras	av	
kommunen	där	fokus	bör	ligga	på	hamn,	båt‐	och	badverksamheter	samt	förtäring	och	kultur‐	och	
sportaktiviteter.	Verksamheternas	utbredning	ska	inte	hindra	allmänhetens	tillgång	till	stranden	el‐
ler	hamnen.	Dokumentets	slutsatser	innehåller	även	åtgärder	för	att	skapa	en	mer	sammanhållen	
plats	som	förbättrar	den	visuella	upplevelsen	av	området.

Inriktningsdokument	 för	 Båstads	 tätort	 föreslår	 en	 fortsatt	 utveckling	 som	 social	mötesplats	 för	
hamnområdet.
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Detaljplan
För	planområdet	gäller	idag	detaljplan	1405,	som	vann	laga	kraft	1984‐10‐09	och	detaljplan	1577,	
som	vann	laga	kraft	2005‐12‐21.		Ingen	av	planerna	har	någon	genomförandetid	kvar.	För	arren‐
deområdet	säger	gällande	detaljplan	att	området	endast	får	användas	för	hamntra ik	och	därmed	
samhörigt	ändamål	(Th).	Inom	området	 inns	några	ytor	med	där	byggnader	får	uppföras	i	en	våning	
övrig	mark	är	prickad	och	får	inte	bebyggas.	Byggrätterna	är	idag	i	princip	fullt	utnyttjade	och	bygg‐
nader	är	uppförda	inom	prickmark.		Gällande	detaljplan	ger	inte	heller	utrymme	för	någon	utveck‐
ling	av	hamnområdet.

Utdrag av bällande detaljplaner för 
hamnområdet. Nu aktuell plangräns 

markerad med röd linje.
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Bevarandeplan
Båstads	kommun	har	en	bevarandeplan	från	1997.	Denna	är	utgiven	av	kulturnämnden	i	Båstad,	i	
samarbete	med	Kristianstads	läns	museum.	Kvarteret	Strandängen	och	hamnområdet	ingår	i	beva‐
randeplanen.	Bevarandeplanen	säger	 Hamnen	har	naturligtvis	varit	viktig	för	Båstad.	Området	är	
idag	präglat	av	de	två	senaste	århundradenas	turism	och	friluftsliv,	representerat	av	det	gamla	varm‐
badhuset	 från	1894,	 tennisbanor,	 friluftsbadet	och	Strandängen.	De	många	 små	 iskebodarna	vid	
kajen	representerar	en	näring	betydligt	äldre	än	turismen. 	Vidare	kommenteras	i	bevarandeplanen	
Ny	bebyggelse	inom	området	bör	starkt	begränsas.	 Skansen ,	varmbadhuset	och	 iskebodarna	är	
mycket	viktiga	för	miljön	liksom	parkmarken	utmed	Strandpromenaden	samt	Strandängen.

Kulturmiljöprogram
Ett	kulturmiljöprogram	är	i	första	hand	ett	kunskapsunderlag	till	hjälp	för	samhällsplanering	och	
samhällsutveckling.

I	Länsstyrelsens	Kulturmiljöprogram	är	stora	delar	av	Båstads	tätort	utpekat	som	särskilt	värdefulla	
miljöer,	planområdet	ingår	i	det	utpekade	området.	Länsstyrelsens	motiv	för	bevarande	är	 ...kust‐
samhälles	utveckling	från	medeltida	stad	över	1700‐1800‐talens	köpmans‐	och	bondesamhälle	till	
det	sena	1800‐talets	och	1900‐talets	rekreationsort... 	

Planområdet	ingår	även	i	ett	av	Länsstyrelsen	utpekat	kulturmiljöstråk,	Per	Albin‐Linjen.	Per	Albin‐
linjen	eller	Skånelinjen	som	den	också	kallas,	är	en	försvarslinje	som	började	byggas	1939	och	skulle	
fungera	som	befästningslinje	längs	den	södra	kusten.	Skånelinjen	sträcker	sig	från	Båstad	till	Vieryd	
i	Bromölla	kommun.	Skånelinjen	består	av	över	1000	betongvärn	av	olika	typer.

Miljöprogram
Båstad	kommuns	miljöprogram	2012‐2020	är	ett	vägledande,	viljeinriktat	och	värdegrundande	do‐
kument.	Det	konkretiserar	de	strategiska	inriktningsmålen	och	tydliggör	vilka	nationella	miljökva‐
litetsmål	som	berörs.	

De	delar	av	miljöprogrammet	som	berör	hamnområdet	är	hantering	av	dagvatten	 för	att	minska	
utrinning	av	skadliga	ämnen,	vilket	leder	till	ett	friskare	hav,	hänsyn	till	kulturarvet	och	upplevel‐
sevärden.	Vidare	säger	programmet	att	kommersiell	näring,	rekreation	och	annat	nyttjande	av	hav	
och	kust	ska	bedrivas	så	att	en	hållbar	utveckling	främjas.
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6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget	bedöms	som	förenligt	med	Miljöbalkens	3,	4	och	5	kapitel.	Planens	genomförande	be‐
döms	endast	innebära	en	marginell	påverkan	på	riksintressena	för	friluftsliv,	rörligt	friluftsliv	och	
kust onen,	eftersom	planen	endast	omfattar	ett	markområde	som	redan	är	ianspråktaget	av	bebyg‐
gelse	och	verksamheter.	En	utveckling	av	området	bedöms	vidare	nödvändigt	för	hela	Båstad	sam‐
hälles	sociala	värden.	Stöd	för	utveckling	av	hamnområdet	 inns	i	Båstads	kommuns	översiktsplan.

Riksintressen
Området	ingår	i	sin	helhet	i	riksintresse	för	friluftsliv	enligt	3	kap	6	§	Miljöbalken	(MB).	Området	
ingår	också	i	sin	helhet	i	riksintresse	för	det	rörliga	friluftslivet	enligt	4	kap	1,2	§§	MB	och	i	riks‐
intresse	 för	kust onen	enligt	4	kap	1,4	§§	MB.	Landytorna	 inom	planområdet	 ingår	 i	 riksintresse	
för	kulturmiljövård	(stadsmiljö	med	prägel	av	medeltid	och	1900‐talets	rekreationsliv)	enligt	3	kap	
6§	MB	och	vattenytan,	inklusive	pirarmarna,	ingår	i	riksintresse	för	naturvård	och	friluftsliv	enligt	
samma	paragraf.

Planförslaget	bedöms	inte	påverka	riksintresse	för	naturvård	och	kulturmiljövård	negativt.	Riksin‐
tresse	för	friluftsliv	och	rörligt	friluftsliv	bedöms	påverkas	positivt	då	planen	syftar	till	att	säkerställa	
allmänhetens	 tillgång	 till	hamnområdet	 samt	möjliggöra	en	utveckling	av	småbåtshamnens	verk‐
samhet.

Miljökvalitetsmål
Ett	 genomförande	 av	 detaljplanen	 påverkar	 ett	 antal	 miljökvalitetsmål.	 Generationsmålet	 är	 ett	
inriktningsmål	för	miljöpolitiken	och	anger	inriktningen	för	den	samhällsomställning	som	behöver	
ske	 inom	en	 generation	 för	 att	miljökvalitetsmålen	 ska	nås.	Det	 innebär	 att	 till	 nästa	 generation	
ska	vi	lämna	över	ett	samhälle	där	de	stora	miljöproblemen	är	lösta,	utan	att	orsaka	ökade	miljö‐	
och	hälsoproblem	utanför	Sveriges	gränser.	Generationsmålet	är	utfärdat	av	Naturvårdsverket	och	
de inierat	av	Riksdagen.	

Övriga	miljömål	som	kan	påverkas	av	ett	genomförande	av	inriktningsdokumentet	är:
Grundvatten av god kvalitet: ”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”	‐	Planförslaget	medför	ingen	
förändring	som	kan	påverka	miljömålet	negativt.
Giftfri miljö:	”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt fö-
rekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”	‐	Då	delar	av	området	är	utfyllt	 inns	risk	för	mark‐
föroreningar.	Ett	genomförande	av	detaljplanen	skulle	innebära	att	marken,	om	behov	 inns,	saneras	
minst	till	nivå	för	mindre	känslig	markanvändning.
Ett rikt växt- och djurliv:	”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”	‐	Planförslaget	påverkar	inte	miljömålet	negativt.
Hav i balans samt levande kust och skärgård:	 ”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekrea-
tion och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
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Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”	Preciseringarna	av	mil‐
jömålet	handlar	bland	annat	om	kusterna	och	havens	ekosystemtjänster,	bevarande	av	natur‐	och	
kulturvärden	och	friluftsliv.	‐	En	utveckling	av	hamnområdet	och	dess	verksamheter	bidrar	till	att	
stärka	områdets	rekreationsvärden	och	öka	möjligheterna	för	friluftsliv	i	form	av	båtverksamhet.	Ett	
bevarande	av	be intliga	 iskebodar	samt	Stejleplatsen	skyddar	och	tydliggör	platsens	kulturvärden.	
God bebyggd miljö:	”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Preciseringarna	
handlar	bland	annat	om	ett	sammanhållet	och	hållbart	perspektiv	på	sociala,	ekonomiska	samt	miljö‐	
och	hälsorelaterade	frågor.	De	handlar	även	om	att	det	kulturella,	historiska	och	arkitektoniska	arvet	
i	form	av	värdefulla	byggnader	och	bebyggelsemiljöer	samt	platser	och	landskap	bevaras,	används	
och	utvecklas	‐	Detaljplanen	syftar	till	att	stärka	platsen	som	en	mötesplats	för	alla	och	därigenom	
ytterligare	stärka	dess	sociala	värden.	Ett	bevarande	av	be intliga	 iskebodar	skyddar	och	tydliggör	
platsens	historia.	

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen	har	utfärdat	en	förordning	om	miljökvalitetsnormer	för	utomhusluft.	Normerna	syftar	
till	att	skydda	miljön	och	människors	hälsa,	samt	att	uppfylla	krav	som	ställs	genom	vårt	medlem‐
skap	i	EU.	De	gäller	ett	antal	olika	ämnen	som	förorenar	luften	och	som	därför	inte	får	förekomma	i	
större	mängd.	För	alla	miljökvalitetsnormer	har	fastställts	en	tidpunkt	då	de	ska,	alternativt	bör,	vara	
uppfyllda.		

Kommunerna	ansvarar	 för	att	kontrollera	 luftkvaliteten	och	att	 tillhandahålla	aktuell	 information	
om	föroreningsnivåerna.	(Naturvårdsverket	ansvarar	dock	för	miljökvalitetsnormerna	för	o on.)	Bå‐
stads	kommun	har	inga	problem	med	att	klara	miljökvalitetsnormerna	för	utomhusluft.	Denna	plan	
bedöms	inte	förändra	den	situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	 inns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Dessa	formuleras	på	olika	
sätt	beroende	på	vilken	typ	av	vattenförekomst	det	gäller.	För	ytvatten	(det	vill	säga	kustvatten,	sjöar	
och	 vattendrag)	 inns	det	miljökvalitetsnormer	 för	 kemisk	och	 ekologisk	 status.	 För	 grundvatten	
inns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	är	att	alla	vattenförekomster	
ska	uppnå	god	status	(både	kemisk	och	ekologisk/kvantitativ)	den	22	december	2015.	Eftersom	det	
blir	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	 inns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

Laholmsbukten	skulle	kunna	påverkas	av	planförslaget.	Laholmsbukten	har	en	otillfredsställande	
ekologisk	status	men	en	god	kemisk	ytvattenstatus.	De	stora	problemen	i	bukten	är	övergödning	och	
syrefattiga	förhållanden	samt	miljögifter.

Strandskydd
Planområdet	berörs	inte	av	strandskydd	idag	då	gällande	detaljplan	är	framtagen	enligt	PBL	1987:10.	
Då	detaljplanen	tas	fram	enligt	PBL	2010:900	återinträder	strandskyddet	inom	planområdet	vilket	
därmed	kommer	behöva	upphävas	på	kvartersmark.	Fastigheten	är	redan	idag	till	största	delen	ian‐
språktagen	och	bebyggd.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt	PBL	4	kap	34	§	ska	kommunen	avgöra	om	en	detaljplan	kan	komma	att	medföra	betydande	på‐
verkan	på	miljön.	Om	så	är	fallet	ska	en	miljökonsekvensbeskrivning	göras.	Båstads	kommun	har	ge‐
nom	behovsbedömningen	kommit	fram	till	att	det	föreligger	behov	av	miljökonsekvensbeskrivning.	

Behovsbedömningen	grundades	på	följande:

	 Miljökonsekvensbedömning	med	miljökonsekvensbeskrivning	ska	alltid	upprättas	för	tillstånds‐
pliktiga	verksamheter,	småbåtshamn	är	en	sådan	verksamhet.

	 Miljökonsekvensbeskrivningen	ska	behandla	hamnverksamhetens	miljöpåverkan,	kulturmiljön,	
eventuella	markföroreningar,	risk	för	översvämning	och	erosion	samt	övriga	geotekniska	förut‐
sättningar.	

Planen	bedöms	sammantaget,	utifrån	ovan	gjorda	behovsbedömning,	kräva	en	miljöbedömning	med	
miljökonsekvensbeskrivning	enligt	miljöbalken	6	kap	11,	12	§§.	

Miljökonsekvensbeskrivningen	 redogör	 för	 konsekvenser	 av	 ett	 nollaltenativ	 (vilket	 innebär	 att	
ingen	ny	detaljplan	görs)	samt	konsekvenser	av	planförslaget.	 Inarbetade	åtgärder	redovisas	och	
förslag	till	ytterligare	åtgärder	ges.	Förutsättningar	och	konsekvenser	beskrivs	för	lanskapsbild	och	
stadsbild,	naturmiljö,	kulturmiljö,	rekreation	och	friluftsliv,	risk	och	säkerhet,	mark	och	vatten	samt	
hälsa.

Miljökonsekvensbeskrivningens	 samlade	 bedömning	 är	 att	 i	 stort	medför	 detaljplanen	 inga	 eller	
små	negativa	konsekvenser.	
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Bebyggelse
Historik 
Båstad	som	ort	 inns	dokumenterat	i	skrift	redan	under	medeltiden.	 ven	om	Båstads	primära	funk‐
tion	under	stadens	tidigare	skede	har	varit	som	hamn‐	och	utskeppningsstad,	han	någon	egentlig	
hamnanläggning	för	större	båtar	inte	funnits	innan	år	1870.	Tidigare	har	mindre	båtar	eller	pråmar	
fraktat	gods	från	en	skeppsbrygga	vid	stranden,	ut	till	de	större	båtar	som	var	uppankrade	på	redden	
utanför	Båstad.		På	1870‐talet	uppfördes	även	Skansen	som	användes	som	sädesmagasin.	I	slutet	av	
1880‐talet	fanns	en	smalspårig	järnväg	ut	på	piren	från	Kalkan	som	transporterade	gods	som	skulle	
vidare	med	båt.	Innan	järnvägen	kom	till	Båstad	(1885)	var	orten	en	viktig	utskeppningsplats	för	bla	
spannmål.

Under	1800‐talet	och	tidigt	1900‐tal	utvecklades	Båstad	som	rekreationsort.	Turistnäringen	växte	
med	hotellverksamhet	och	aktiviteter	så	som	tennis	och	varmbadhus.	Under	1880‐	talet	spelades	
tennis	i	Badhusparken.	1924	byggdes	de	första	tennisanläggningarna	som	sedan	blev	början	till	nu‐
varande	tennisstadion.	1969	startades	den	ideella	föreningen	Båstads	Båt‐	och	Segelsällskap	(BBSS)	
i	hamnen.

1973	byggdes	östra	piren	samt	vågbrytaren	och	under	1980‐talet	muddrades	hamnbasängen,	 lyt‐
bryggor	lades	ut,	BBSS	klubbstugor	placerades	i	hamnen	och	ytor	iordningställdes	för	hamnverk‐
samheten.	Gång‐	och	cykelbanan	längs	kajen	asfalterades	också	under	perioden.	1981	bildades	Bå‐
stads	Fritidshamn	Ekonomiska	Förening	(BFEF)	som	ansvarar	för	hamnbasängen	och	båtplatserna.	
BBSS	växer	också	under	1980‐talet.

Under	början	av	2010‐talet	uppfördes	ett	antal	nya	bodar	på	pirarmen	samt	på	Hamnplanen.	Bo‐
darna	utformades	med	utgångspunkt	från	de	äldre	bodarna.	

Hamnen	har	under	åren	genomgått	en	utveckling	från	 iske‐	och	transporthamn	till	en	plats	för	fri‐
tidsverksamhet	och	evenemang,	i	takt	med	hela	samhällets	utveckling,	och	är	idag	en	viktig	social	
mötesplats.

Sedan	många	år	 tillbaka	är	hamnområdet	en	del	av	de	områden	där	olika	evenemang	anordnas	 i	
samband	med	bland	annat	Swedish	Open	(tennisveckorna),	 Brasseveckan 	och	seglartävlingar.

Bodar uppförda 2011 Foto Emma JohanssonÄldre fi skebodar Foto Emma Johansson

155

155



16

Samrådshandling 2016-12-01
                    Detaljplan för del av Båstad 109:2, Båstads hamn

		1.	Kallbadhuset
		2.	Skansenbadet
		3.	Badkrukan
		4.	Pepe s	Bodega
		5.	Bak ickan
		6.	Badhusparken
		7.	Parkering
		8.	Fiskebodar
		9.	Hamntorget
10.	Inre	hamnbasängen
11.	 ttre	hamnbasängen
12.	Stejleplatsen
13.	Segelsällskapet	(BBSS)
14.	Hamnkrogen
15.	Parkering
16.	Hamnplanen
17.	Stora	Blå
18.	Parkering/Båtuppställning
19.	Parkering
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Skansen	ligger	strax	utanför	planområdet	men	är	starkt	bidragande	till	hamnområdets	identitet.	
Byggnaden	uppfördes	i	slutet	av	1800‐talet	som	sädesmagasin.	Idag	är	Skansen	en	del	av	hotellan‐
läggningen.	Byggnaden	är	kulturhistoriskt	värdefull	och	skyddas	därför	med	en	planbestämmelse	
om	att	dess	yttre	form	och	allmänna	karraktär	inte	får	förvanskas.

Varmbadhuset	är	också	en	kulturhistoriskt	värdefull	byggnad	som	ligger	strax	utanför	planområ‐
det.	Precis	som	Skansen	är	den	viktig	för	hamnområdets	identitet.	Den	ursprungliga	badhusbygg‐
naden	är	uppförd	1896.	Olika	 tillbyggnader	har	på	senare	 tid	gjorts	kring	husets	bottenvåning.	
ven	denna	byggnad	skyddas	med	varsamhetsbestämmelser	i	detaljplanen.

Fiskebodarna	 som	 finns	 inom	planområdet	har	ett	miljöskapande	värde.	De	är	 en	viktig	del	 av	
hamnområdets	 karaktär	 och	 visar	 områdets	 historia	 som	 fiskehamn.	Bodarna	 är	 enhetliga	 vad	
gäller	storlek,	höjd	och	färgsättning.	Några	bodar	har	sammanbyggts,	men	behållit	intrycket	av	att	
vara	flera	olika	små	bodar	med	viss	variation	i	storlek	och	färg.	 ven	om	de	enskilda	bodarna	har	

ett	begränsat	antikvariskt	värde		så	
är	företeelsen	som	sådan	viktig	att	
bevara	för	framtiden.

En	bit	väster	om	den	inre	hamnba‐
sängen	 står	 kajutan	 från	 skeppet	
Chance	 bevarad.	 Fartyget	 förliste	
utanför	 Båstad	 1880	 och	 kajutan	
togs	 om	 hand	 och	 användes	 som	
sjöbod.	Kajutan	fungerar	 idag	som	
ett	litet	sjöfartsmuseum.

Utredningsområdet
Fornlämning 

Sjöbodar 

Stejleplatsen
Inre hamnbassängen

Museum 

Badkrukan 

Kallbadhuset

Varmbadhuset
Pepes Bodega

Hotell Skansen

Badhusparken

Stejleplatsen

Yttre hamnbassängen 
Gästhamn 
Hamn fritidsbåtar 

Inre hamnbassängen 
f.d. fiskehamn 

Chance 

Kulturhistoriska värden i Båstads hamn. Karta från 
Kulturmiljöunderlag upprättat av av Acanthus.
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Bostäder 
Det	finns	inga	bostäder	inom	planområdet.	Befintliga	bostäder	finns	i	anslutning	till	planområdet,	
sydväst	om	Strandpromenaden	och	Badhusparken.	Husen	är	av	mycket	varierande	ålder,	utföran‐
de,	storlek	och	färg.

Kommersiell, offentlig och social service
Inom	planområdet	 inns	restauranger	och	glasskiosker	samt	eventverksamheter.	Merparten	av	verk‐
samheterna	i	hamnområdet	är	endast	öppna	under	sommaren.

Offentliga	toaletter	 inns	vid	 Stora	Blå ,	norr	om	den	inre	hamnbassängen	samt	i	byggnaden	 Bad‐
krukan ,	här	 inns	också	offentliga	omklädningsrum.	

Handel	 inns	ca	350	m	sydväst	om	planområdet	runt	Båstads	torg	och	längs	Köpmansgatan.
Dagligvaruhandel	 inns	vid	Gamlegården	knappt	300	m	sydväst	om	planområdet	samt	vid	vid	torget	
Lyckan,	ca	700	m	sydost	om	planområdet	samt.

Verksamheter
Inom	planområdet	 inns	ett	antal	olika	verksamheter,	bland	annat	Badkrukan	som	innehåller	en	ser‐
vering,	Stora	Blå	som	arrangerar	aktiviteter	och	event,	restaurangen	Hamnkrogen	samt	mindre	verk‐
samheter	 i	bodar	 inom	området.	 ven	föreningar	har	sin	verksamhet	 i	hamnen,	exempelvis	BBSS	
(Båstads	Båt‐	och	Segel	Sällskap)	som	har	sina	klubblokaler	här.	Hamnbolaget	driver	gästhamnen	
med	tillhörande	service	så	som	bränsleförsäljning.

Strax	utanför	planområdet	 inns	Pepes	Bodega	som	är	en	nöjesmetropol	samt	Hotel	Skansen	som	är	
en	av	Båstads	större	arbetsgivare.

BBSS Foto Anna Fogelklou Hamnkrogen Foto Anna Fogelklou
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Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Hamnen	består	till	stor	del	av	utfylld	mark	vilket	innebär	att	det	 inns	en	risk	för	markföroreningar.	
Detta	kommer	att	utredas	under	planarbetet.

Planområdet	är	 lackt	och	ligger	lågt,	ca	2	meter	över	normal	havsnivå.

Inga	intresseområden	vad	gäller	 lora,	fauna	eller	nyckelbiotoper	är	kända	inom	området.	Planom‐
rådet	är	inte	beläget	inom	område	som	bedömts	som	ekologiskt	särskilt	känsligt	i	kommunens	över‐
siktsplan/naturvårdsprogram.

Parker och torg 
Inom	hamnområdet	 inns	 lera	delområden.	En	 torgbildning,	Hamntorget,	 inns	vid	och	 runt	den	
inre	hamnbasängen.	Hamntorget	är	stensatt,	med	en	trappa	ner	i	hamnbassängen.	 tan	ramas	in	av	
små	bodar	samt	en	stödmur	som	håller	tillbaka	sanden	norr	om	platsen.	Söder	om	 iskebodarna	lig‐
ger	Stejleplatsen.	Historiskt	användes	den	till	att	torka	 iskenät.	Idag	är	platsen	en	gräsyta	med	två	
boulebanor.	 I	kanten	mot	den	yttre	hamnbassängen	brukar	mindre	bodar	för	försäljning	placeras	
under	sommarsäsongen.	Dessa	plockas	bort	varje	år.	Stejleplatsen	används	även	vid	evenemang	i	
hamnområdet.

Genom	planområdet	löper	hamnpromenaden,	en	gångbana	alldeles	intill	kajen,	från	Brunnsparken	i	
söder	till	Hamntorget	i	norr.

I	direkt	anslutning	till	planområdet	ligger	Badhusparken.	Den	innehåller	några	av	de	få	större,	äldre	
träd	som	 inns	kvar	i	hamnområdet.	I	parken	ligger	tennisbanor,	en	paddelbana	samt	en	restaurang.

Fiskare Herbert Svensson på Stejleplatsen, tidiget 70-tal Foto Sven Johansson
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Hela	hamnområdet	är	uppdelat	i	många	mindre	områden	med	kättingar,	räcken,	pollare	och	ste‐
nar.	Detta	skapar	en	känsla	av	att	ytorna	är	privata	och	att	allmänheten	inte	får	vistas	där,	trots	att	
så	inte	är	fallet.	Det	styr	även	rörelserna	i	hamnområdet	hårt	vilket	kan	vara	en	bidragande	orsak	
att	området	upplevs	som	trångt	under	högsäsong.	Avgränsningarna	gör	det	även	svårt	att	utnyttja	
lera	av	ytorna	effektivt.

Allmän plats
Endast	gatan,	vändplatsen	och	en	del	av	torget	och	en	del	av	parkeringen	är	planlagt	som	allmän	
plats.	Övriga	ytor	inom	planområdet	är	planlagt	som	hamnområde	men	är	tillgängligt	för	allmän‐
heten,	bland	annat	genom	ett	x‐område	för	allmän	gångtra ik	längs	kajerna,	parkering	(kvarters‐
mark	för	allmänt	ändamål)	samt	allmänt	ändamål.	Totalt	(inklusive	parkeringsområde	på	kvarter‐
smark)	är	ca	10	400	kvm	inom	nu	aktuellt	planområde	planlagt	som	allmän	platsmark.	

Vattenområden
De	öppna	vattenytorna	inom	planområdet	(ca	36	600	kvm)	är	planlagda	som	vattenområde	som	
endast	 får	överbyggas	eller	utfyllas	 i	den	mån	som	behövs	 för	mindre	båtbryggor	och	 liknande	
anläggningar.

I	hamnen	finns	330	båtplatser	som	alla	används	idag.	Ett	mindre	område	vid	hamninloppet	an‐
vänds	som	gästhamn.

Hyllebäcken	ligger	i	planområdets	södra	del	och	hela	sträckan	genom	planområdet	är	kulverterad.	
Bäcken	har	sitt	utlopp	till	Laholmsbukten	vid	planområdets	södra	gräns.

Hamnbasängen Foto Anna Fogelklou
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Översvämningsrisk
Hamnområdet	ligger	0‐3	meter	över	havet.	Det	innebär	att	hänsyn	måste	tas	till	klimatförändringar‐
na	och	havsnivåhöjningen.	Länsstyrelsen	rekommenderar	en	grundläggning	på	minst	 3	meter	över	
havet.	Havsnivåhöjningen	och	kilmatförändringarnas	påverkan	på	stabilitet	och	erosion	kommer	att	
utredas	under	planarbetet.	Hamnområdet	har	vid	ett	 lertal	tillfällen	svämmats	över	i	samband	med	
stormar.	Stormarna	har	orsakat	stora	skador	på	byggnader	och	anläggningar.

Geotekniska förhållanden
Hamnen	består	till	stor	del	av	utfylld	mark	vilket	innebär	en	osäkerhet	kring	markens	sammansätt‐
ning	och	bärighet.	Detta	kommer	att	utredas	i	det	fortsatta	detaljplanearbetet.	 ven	erosionspåver‐
kan	på	marken	kommer	att	behöva	studeras.	

För	området	föreligger	normal	radonrisk.	

Kulturmiljöer och fornlämningar
I	väster	gränsar	planområdet	till	det	medeltida	stadsområdet	som	är	en	fast	fornlämning	genom	
kulturlagren	från	tidigare	stadsbildningar.	En	mindre	del	av	stadslagret	sträcker	sig	in	i	planområ‐
dets	södra	del.	Direkt	norr	om	planområdet	finns	också	en	skansvall,	en	gång	uppförd	för	att	vara	
en	del	av	en	försvarsanläggning.	Fornlämningarna	är	väl	undersökta	och	dokumenterade,	ytterli‐
gare	undersökningar	torde	inte	behövas	inom	ramen	för	detaljplanearbetet.	Detaljplanen	bedöms	
inte	medföra	någon	påverkan	på	fornlämningarna.

Översvämning i samband med Stormen Sven, december 2016. Foto Leo Plöen
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Gator och trafi k
Tra iksituationen	i	hamnen	påverkas	starkt	av	säsongsvariationerna	i	Båstad.	Större	delen	av	året	
fungerar	tra ik lödena	bra,	men	under	högsäsong	är	belastningen	stor	med	mycket	trängsel.

Hamnen	nås,	under	merparten	av	året,	via	Tennisvägen	och	Strandpromenaden	eller	via	Hamngatan.	
De	veckor	under	sommaren	med	högst	tra ikbelastning	sammanfaller	med	att	stora	evenemang	hålls	
i	hamnområdet.	Då	stängs	delar	av	Hamngatan	av	för	tra ik,	vilket	innebär	att	Strandpromenaden	
avslutas	med	en	vändplats	i	hamnområdet.

Tennisvägen	‐	Strandpromenaden	är	den	sträcka	som	används	för	transport	av	båtar	till	och	från	
hamnen.

Parkering
I	hamnområdets	norra	del	 inns	en	allmän	parkering	med	50	platser.	I	områdets	södra	del	 inns	två	
grusparkeringar	med	totalt	120	platser.	En	av	dessa	används	vintertid	för	uppställning	av	båtar.	Utö‐
ver	dessa	parkeringsytor	 inns	en	parkering	för	BBSS	och	BFEFs	verksamhet	i	anslutning	till	klubb‐
stugorna.	Sommartid	är	det	hög	beslastning	på	parkeringsytorna.	Detta	kommer	i	kon likt	med	ett	
behov	att	nyttja	ytorna	i	hamnområdet	så	effektivt	som	möjligt	för	verksamheter	och	evenemang.	
Parkeringssituationen	 leder	också	 till	många	 tra ikrörelser	 i	området	då	besökare	kör	ner	 för	att	
leta	parkeringsplats	med	sedan	måste	köra	därifrån	igen	för	att	parkera	någon	annanstans	(ofta	på	
Prästliden).

I	hamnområdet	 inns	80	parkeringsplatser	för	cyklar.	Sommartid	är	behovet	av	cykelparkering	ännu	
större.	

Kollektivtrafi k
Det	går	 ingen	busstra ik	till	hamnen.	Närmsta	busshållplats	 ligger	vid	Båstads	torg,	ca	350	meter	
sydväst	om	planområdet.	Där	stannar	buss	523	som	tra ikerar	sträckan	Båstad‐Hov‐Västra	Karup‐
Rammsjö‐Torekov	under	vardagar.

Trafi kfl öden i hamnområdet sommartid
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Gång- och cykeltrafi k
Gång‐	och	cykelväg	 finns	 längs	Strandpromenaden	och	vidare	norrut	 längs	stranden.	Gång‐	och	
cykelväg	finns	även	längs	kajen.	Söderut	leder	en	promenadstig	vidare	till	Malen	längs	stranden.	
Promenadstigen	har	blivit	starkt	påverkad	av	de	senaste	årens	stormar.

Precis	som	med	biltrafiken	är	det	stora	variationer	på	hur	ytorna	nyttjas	av	gående	och	cyklister	
under	året.	Sommartid	rör	sig	många	till	fots	i	hamnområdet	och	under	högsäsong	går	många	även	
på	körbanan	vilket	innebär	en	konflikt	med	biltrafiken	och	skapar	stora	risker.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
E.On	har	gasledningar	i	området.	Några	av	byggnaderna	inom	planområdet	är	anslutna	till	gasled‐
ningarna.

El och telefoni
Bjäre	Kraft	har	el	och	 iber	i	området.	De	har	även	en	nätstation	som	står	vid	de	gamla	 iskebodarna.	
Nätstationen	är	utsatt	vid	översvämningar.

Brandvattenförsörjning
En	brandpost	 inns	 inom	planområdet,	 i	närheten	av	parkeringen.	Utanför	planområdet	 inns	 två	
stycken,	en	vid	tennisbanorna	nordost	om	planområdet	och	en	söder	om	planområdet	i	korsningen	
Strandpromenaden/Killebacken.

Dricks- och spillvatten
Kommunala	ledningar	för	dricks‐	och	spillvatten	finns	utbyggda	i	 	Strandpromenaden	och	vide‐
ra	upp	under	parkeringen.	Dricksvatten	 finns	också	utdraget	 till	piren	samt	norr	och	söder	om	
Hamntorget.	Spillvattenledning	går	även	till	några	av	de	äldre	fiskebodarna.	Spillvattenledningar	
ligger	relativt	nära	markytan.	I	området	finns	också	flera	brunnar	vilket	bidrar	till	att	systemet	blir	
utsatt	vid	översvämning.

Inom	hamnens	arrendeområde	finns	interna,	icke	kommunala	ledningar	för	dricks‐	och	spillvat‐
ten.	Mellan	 fiskebodarna	vid	Hamntorget	 finns	en	pump	som	pumpar	spillvattnet	 till	den	kom‐
munala	 ledningen	 i	Strandpromenaden.	Båtarna	 i	hamnen	 tömmer	sitt	 spillvatten	 i	en	station	 i	
hamnområdets	norra	del.	Detta	leds	via	hamnens	interna	ledningar	till	pumpstationen.

Dagvatten
Dagvatten	är	ett	samlingsnamn	för	regnvatten,	smältvatten	och	spolvatten	som	rinner	av	från	exem‐
pelvis	hårdgjorda	ytor,	vägar	och	hustak,	och	som	via	diken	eller	ledningar	rinner	ut	i	vattendrag.	
Miljöbalkens	allmänna	hänsynsregler	gäller	för	hantering	av	dagvatten	och	för	verksamheter	som	
t.ex.	kan	förorena	dagvattnet.	Enligt	miljöbalken	ska	dagvatten	avledas,	renas	och	tas	om	hand	på	ett	
sätt	som	innebär	att	olägenhet	för	hälsa	eller	miljö	inte	uppkommer.	

Dagvattenledningar	finna	utbyggt	i	gatan	samt	under	en	del	av	parkeringsytan	vid	Hamnplanen.	Dag‐
vattensystemet	har	utlopp	i	hamnbassängen	på	tre	ställen.	

Avfallshantering
Verksamheterna	ansvarar	 själva	 för	 sitt	 avfall.	Hamnbolaget	 ansvarar	 för	 avfall	 från	båtarna	 som	
ligger	i	hamnen.	Inom	hamnområdet	 inns	även	offentliga	papperskorgar.	Kommunen	ansvarar	för	
dessa.	
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8. PLANFÖRSLAG

Utgångspunkter	för	planförslaget	är	att	skapa	möjlighet	för	befintliga	verksamheter	att	utvecklas	
samtidigt	som	allmänhetens	tillgång	till	hamnområdet	säkerställs.	Det	finns	också	ett	stort	behov	
av	att	strukturera	ytor	och	funktioner	i	området.	Behoven	i	hamnområdet	skiljer	sig	mycket	mel‐
lan	sommarsäsongen	och	vintersäsongen	vilket	 innebär	att	ytorna	måste	vara	 flexibla	och	 fylla	
flera	olika	funktioner.	Generellt	är	principen	i	förslaget	att	fokus	ligger	på	kultur	och	besökare	i	
hamnområdets	norra	del,	medan	fokus	ligger	på	hamnverksamhet	i	områdets	södra	del.

Platsens	historiska	koppling	är	viktig	och	ska	tas	tillvara,	men	den	ska	inte	förhindra	platsen	och	
verksamheterna	att	utvecklas	och	följa	med	tiden.

Bebyggelse
Användning 
Användningen	i	hamnen	är	hamnverksamhet	och	besöksverksamhet.	Byggnader	för	hamnverksam‐
hetens	behov	ska	 innas	så	som	förråd,	anläggning	för	båttvätt,	toalett	och	annan	service	samt	hamn‐
kontor	och	klubblokaler.	För	att	stödja	och	utveckla	besöksverksamheten	behövs	offentlig	service	i	
form	av	offentliga	toaletter	men	också	restauraner,	caf er	och	handel,	företrädesvis	med	koppling	
till	det	marina.	Handel	och	caf verksamhet	kan	exempelvis	inrymmas	i	de	mindre	bodar	som	tillåts	i	
området	under	hela	eller	delar	av	sommarsäsongen.	Några	större	byggnader	 inns	i	hamnområdet,	i	
övre	plan	på	dessa	 inns	möjlighet	till	kontor,	även	här	företrädesvis	för	verksamheter	med	koppling	
till	hamn‐	och	båtverksamhet.

torna	i	hamnområdet	måste	tillåta	en	 lexibel	användning	och	kunna	anpassas	efter	de	behov	som	
inns	för	tillfället.	 tornas	funktion	bör	också	tillåtas	variera	mellan	sommar	och	vinter.	Sommartid	
samsas	allmänhetens	vistelseytor	och	båtverksamhetens	ytor	med	evenemangsytor	och	 tillfälliga	

VinterSommar

Vistelseytor Vistelseytor

Evenemangsytor

Tillfälliga	bodar

Båt‐	och	hamn‐
verksamhet

Båt‐	och	hamn‐
verksamhet

Parkering

Biltra ik Biltra ik

Biltra ik	på	
gåendes	villkor

Samnyttjande av ytor och fl exibilitet i användningen mellan sommar- och vintersäsong.
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bodar.	Vintertid	kombineras	båtverksamheten	och	vistelseytorna	med	parkering.

Bostäder	tillåts	inte	i	hamnområdet	på	grund	av	risker	kopplade	till	översvämning	och	stormpåver‐
kan.

Placering 
Byggrätterna	placeras	i	huvudsak	där	byggnader	 inns	idag.	Planen	ger	en	möjlighet	att	ersätta	BBSS	
två	mindre	byggnader	med	en	större.	Ett	avstånd	ska	 innas	mellan	byggnaderna	för	att	säkerställa	
kontakten	mellan	Strandpromenaden	och	hamnbasängen.	Planen	ger	även	möjlighet	att	återuppföra	
byggnaden	där	 Stora	Blå 	haft	sin	verksamhet,	dock	i	ett	något	justerat	läge	för	att	säkerställa	möj‐
ligheten	att	köra	ut	på	pirarmen.	

Mindre	bodar	för	försäljning	får	placeras	längs	kajpromenaden	under	en	begränsad	del	av	året.	Det	
är	viktigt	att	dessa	bodar	placeras	på	ett	sådant	sätt	att	de	inte	blockerar	kopplingen	mellan	Strand‐
promenaden	och	hamnbasängen/havet	både	gällande	siktlinjer	och	möjligheten	att	till	fots	röra	sig	
mellan	bodarna.	

På	den	inre	delen	av	den	östra	pirarmen	ges	möjlighet	att	uppföra	 ler	bodar.	För	att	inte	skära	av	
utblickarna	mot	havet	läggs	prickmark	på	en	del	av	pirarmen.	Längst	ut	på	piren	ges	en	möjlighet	att	
uppföra	en	eller	 lera	byggnsder	om	totalt	70	m2.	Dessa	byggnader	ska	uppföras	på	ett	sådant	sätt	
att	de	tål	eventuella	översvämningar	alternativt	på	ett	sådant	sätt	att	de	kan	 lyttas	från	platsen	efter	
sommaren.

Utformning
Inom	planområdet	 inns	olika	 typer	av	bebyggelse.	Bodar,	både	permanenta	och	 tillfälliga	ges	en	
högsta	tillåten	nockhöjd	på	3,5	meter.	De	får	vara	högst	15	kvm	stora.	Mellanstora	permanenta	bygg‐
nader	 som	exempelvis	hamnkontoret	och	en	glasskiosk	 samt	Badkrukan	ges	en	högsta	nockhöjd	
på	4,0	meter	och	större	permanenta	byggnader	ges	en	högsta	nockhöjd	på	7,5	meter.	Storleken	på	
byggrätterna	för	dessa	byggnader	utgår	i	stort	från	be intlig	bebyggelse.

Då	området	ligger	lågt	och	drabbas	av	översvämningar	i	samband	med	storm	måste	byggnaderna	
utformas	enligt	principen	 resilience 	vilket	innebär	att	byggnaderna	ska	klara	av	konsekvenserna	
av	en	översvämning.	Detta	kan	lösas	på	olika	sätt,	antingen	genom	att	byggnaden	utformas	på	ett	
sådant	sätt	att	vattnet	stängs	ute	eller	genom	att	byggnaden	uppförs	i	material	som	inte	skadas	av	
att	vatten	kommer	 in	 i	byggnaden.	Känsliga	 funktioner	så	som	el	och	avlopp	måste	utformas	och	
placeras	på	ett	sådant	sätt	att	de	inte	skadas	av	vatten.

Offentliga	toaletter	i	hamnområdet	bör	anläggas	utan	golvbrunn	alternativt	på	någon	form	av	upp‐
höjning.	På	 så	 sätt	hindras	dag‐	och	havsvatten	 från	att	 rinna	ner	 i	 spillvattenledningarna	vid	en	
eventuell	översvämning.

Bevarande
De	äldre	 iskebodarna	söder	om	Hamntorget,	Chance	samt	Stejleplatsen	är	lämningar	från	verksam‐
heter	kring	 iske	och	sjöfart	vilket	är	det	 tydligaste	kulturmiljövärdet	 i	området.	Bodarna	har	var	
för	sig	ett	litet	värde	men	skapar	tillsammans	ett	viktigt	inslag	i	kulturmiljön.	De	bevaras	och	skyd‐
das	genom	en	varsamhetsbestämmelse	om	volym,	 formspråk,	 färgsättning	och	placering.	Kajutan	
från	skeppet	Chance	skyddas	genom	en	bevarandebestämmelse.	Stejleplatsen	bevaras	som	en	öppen	
plats	med	stor	 lexibilitet	att	nyttjas	efter	säsongens	behov.	Här	tillåts	dock	ingen	permanent	bebyg‐
gelse.	Platsens	historia	kan	även	stärkas	genom	informationsskyltar	eller	konstverk	som	knyter	an	
till	och	berättar	om	platsens	historiska	användning.
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Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Detaljplanen	reglerar	 inte	höjdsättningen	av	marken.	Detta	 för	att	 inte	 låsa	höjderna	utan	 istället	
möjliggöra	olika	lösningar	för	att	hantera	översvämningsproblematiken,	då	behov	och	lösningar	kan	
komma	att	förändras	med	tiden.	Generellt	är	rekommendationen	i	hamnområdet	att	marken	även	
fortsättningsvis	sluttar	lätt	mot	havet	samt	att	skapa	avrinningsvägar	och	ytor	som	kan	tillåtas	att	
översvämmas.	Detta	för	att	översvämmande	vatten	och	nederbörd	ska	rinna	ut	i	havet	och	inte	ris‐
kera	att	stängas	in	och	bli	kvar	i	vattensamlingar	på	land.

Parker och torg
För	att	öppna	upp	siktlinjen	mot	Kallbadhuset	och	för	att	skapa	en	tydlig	och	tidlygare	koppling	för	
gående	till	stranden	läggs	ett	parkstråk	i	planområdets	nordvästra	hörn.	Badkrukans	uteservering		
planläggs	med	prickmark,	vilket	innebär	att	byggnader	inte	får	uppföras	på	området.	Området	mel‐
lan	Hamntorget	 och	Badkrukan	och	 stranden	kan	under	 kortare	perioder	 användas	 för	 tillfälliga	
evenemang	så	länge	allmänhetens	tillgänglighet	inte	hindras.

Generellt	kommer	antalet	barriärer	 i	hamnområdet	minska.	De	kättingar,	räcken	och	pollare	som	
begränsar	platsernas	användbarhet	och	allmänhetens	framkomlighet	bör	tas	bort.	Fysiska	barriärer	
bör	endast	 innas	där	det	är	absolut	nödvändigt	för	att	hindra	biltra ik	på	ytor	där	det	inte	är	lämp‐
ligt.

Marken	ligger	lågt	och	det	är	viktigt	att	den	även	fortsättningsvis	sluttar	mot	havet	för	att	översväm‐
mande	vatten	inte	ska	riskera	att	stängas	in.

Hamntorget	utformas	 som	en	 torgyta	 som	är	 tillgänglig	 för	 allmänheten.	Här	bör	material	 väljas	
med	omsorg	om	den	historiska	miljön,	dock	får	inte	framkomligheten	och	tillgängligheten	begrän‐
sas.	Platsen	kan	stärkas	upp	med	ett	konstverk	som	kan	fungera	som	sittplats	eller	locka	till	aktivitet.

tan	 som	 idag	är	parkering	 förelås	bli	 torgyta	där	biltra ik	 samsas	med	 fotgängare,	 cyklister	och	
torgfunktioner.	Under	sommarmånaderna	fungerar	ytan	som	torgyta	med	gångytor,	sittplatser	och	
utrymme	för	evenemang.	Under	vintermånaderna	släpps	biltra iken	fram	och	parkering	tillåts.	

För	att	Sejleplatsen	ska	bli	inbjudande	att	använda	behöver	platsen	utformas	med	omsorg.	Det	är	vik‐
tigt	att	platsen	är	 lexibel	för	att	kunna	tillgodose	olika	behov.	En	gräsyta	fungerar	både	för	tillfälliga	
evenemang	och	som	picknickyta.	För	att	skapa	en	koppling	mellan	Sejleplatsen	och	Badhusparken,	

Exempel på hur ytan kan användas under sommar respektive vinter. Bild Anna Fogelklou
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stärka	ekosystemtjänsterna	samt	återföra	en	del	av	den	grönska	som	funnits	på	platsen	historiskt	
kan	några	träd	planteras	på	Stejleplatsen,	dock	på	ett	sådant	sätt	att	ytan	inte	fragmenteras.	För	att	
stärka	kopplingen	till	Stejleplatsens	historiska	användning	skulle	även	ett	konstverk	kunna	placeras	
på	platsen.	Under	sommarmånaderna	får	mindre	bodar	placeras	längs	kajpromenaden,	men	efter	
sommarsäsongen	ska	de	 lyttas	bort	från	platsen	för	att	Stejleplatsen	åter	ska	bli	öppen	ända	ner	till	
kajkanten.	Bodarna	ska	placeras	på	ett	sådant	sätt	att	de	inte	hindrar	allmänheten	från	att	passera	
mellan	dem.

På	Hamnplanen	 ligger	 fokus	 på	 hamn‐	 och	 båtverksamheten.	Här	 ska	 det	 vara	 jämna,	 tåliga	 och		
funktionella	ytor.	Här	ska	utrymme	 innas	för	bilar	med	trailer	att	vända	runt,	spolplatta,	jolleplan	
och	andra	funktioner	som	behövs	för	hamnens	och	föreningslivets	verksamheter.	Under	kortare	pe‐
rioder	kan	delar	av	ytan	användas	för	evenemang	och	under	sommarmånaderna	får	mindre	bodar	
placeras	längs	kajpromenaden	i	den	mån	det	inte	hindrar	båt‐	och	hamnverksamheten.	Under	vin‐
termånaderna	kan	delar	av	ytan	användas	för	parkering.

Allmän plats
Andelen	allmän	plats	ökar	något	till	totalt	ca	11	000	kvm.	Marken	utgörs	av	ca	1550	kvm	gata,	ca	
600	kvm	cykelbana	ca	2600	kvm	parkmark	och	ca	6200	kvm	shared	space/torg.	Hamnområdet	är	
planlagt	som	kvartersmark,	men	allmänhetens	tillgång	till	området	säkerställs	med	x‐område.

Idag	är	hamnområdet	uppdelat	i	 ler	mindre	områden	med	kättingar,	staket	och	andra	avgränsningar.	
Dessa	bör	tas	bort	för	att	öppna	upp	för	ett	effektivare	och	mer	 lexibelt	användningssätt.	Det	skapar	
och	se	möjligheter	för	människor	att	röra	sig	i	området	på	ett	friare	sätt.

Vattenområden/Strandskydd
Planområdet	berörs	av	strandskydd	för	kusten	(300	meter).	Gällande	detaljplan	är	framtagen	enligt	
den	äldre	plan‐	och	bygglagstiftningen	(PBL	1987:10)	och	något	strandskydd	gäller	inte	för	området	
idag.	I	och	med	aktuellt	planarbete	återinförs	strandskyddet	som	då	kommer	att	behöva	upphävas	
inom	planområdet.	Enligt	PBL	4	kap.	17	§	får	kommunen	i	detaljplan	upphäva	strandskyddet	enligt	
Miljöbalken	7	kap.	

Strandskyddets	syfte	är	att	 trygga	allmänhetens	tillgång	till	strandområden	och	bevara	goda	 livs‐
villkor	för	djur‐	och	växtliv.	Inga	naturtyper	som	är	hotade,	bedöms	särskilt	skyddsvärda	eller	utgör	
livsmiljö	för	särskilt	skyddsvärd	djur‐	eller	växtart	berörs.	Detaljplaneförslaget	försämrar	inte	vä‐
sentligen	livsvillkoren	för	djur‐	och	växtarter.	Aktuellt	område	är	viktigt	för	allmänheten	ur	rekrea‐
tionssynpunkt	och	ingår	i	ett	större	sammanhängande	stråk	längs	havet.	Planen	syftar	till	att	säker‐
ställa	allmänhetens	tillgång	till	hamnområdet	och	bidrar	därför	positivt	till	strandskyddets	syfte.
	
I	enlighet	med	Miljöbalken	7	kap.	18	c	§	bedöms	följande	särskilda	skäl	föreligga	enligt	punkt	1,	3,	4	
och	5.	

1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
‐	Marken	har	varit	ianspråktagen	under	mycket	lång	tid	och	hamnanläggningar	har	funnits	på	plat‐
sen	sedan	tidigt	1900‐tal.	Området	saknar	betydelse	för	strandskyddest	syfte	att	bevara	goda	livs‐
miljöer	för	djur‐	och	växtliv.

3. område som ”behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området”
‐	En	hamn	måste	för	sin	funktion	ligga	i	anslutning	till	vattnet.	
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4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
‐	En	utveckling	av	hamnverksamheten	och	övrig	verksamhet	inom	området	är	knuten	till	närheten	
till	vattnet	och	verksamheternas	be intliga	lägen	inom	hamnområdet.	

5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet”
‐	Hamnområdet	är	en	viktig	knutpunkt	i	Båstads	tätort	och	fungerar	som	en	social	mötespunkt.	Ge‐
nom	en	utveckling	av	verksamheterna,	vika	 fungerar	som	målpunkter	 i	området,	samt	genom	ett	
säkerställande	av	allmänhetens	tillgång	till	hamnområdet	stärks	platsens	funktion	som	social	mö‐
tesplats	och	knutpunkt.	

Inomplanområdet	planläggs	för	 lera	olika	användningar	av	vattenområden.	Den	västra	delen	av	den	
norra	pirarmen	planläggs	för	att	säkerställa	den	allmänna	badbryggan	som	 inns	på	platsen	idag.	
Den	inre	hamnbassängen	planläggs	som	öppet	vattenområde	där	mindre	anläggningar	tillåts.	Den	
yttre	hamnbassängen	planläggs	som	småbåtshamn.	Mellan	den	yttre	och	inre	hamnbassängen	ges	
möjlighet	att	uppföra	en	öppningsbar	bro.

Geotekniska förhållanden
En	geoteknisk	undersökning	kommer	att	göras	i	det	fortsatta	planarbetet	för	att	säkerställa	markens	
bärighet	mm.

Gator och trafi k
För	att	möta	de	olika	behov	och	utmaningar	som	följer	av	säsongsvariationerna	i	hamnområdet	fö‐
reslås	ett	tra iksystem	som	skiljer	sig	åt	mellan	sommar	och	vinter.	Sommartid	ska	hamnområdet	
vara	så	gott	som	bilfritt.	Biltra ik	tillåts	längs	Strandpromenaden	fram	till	fastigheten	Hyllebäcken	
21.	Transporter	av	båtar	samt	annan	tra ik	som	är	nödvändig	för	hamnverksamheten	kan	angöra	

Gående

Cykeltra ik

Biltra ik	
sommartid

Biltra ik	vintertid,	på	
gåendes	villkor

Trafi ksystem där gående och cyklister prioriteras och 
biltrafi ken får lämna plats sommartid
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hamnområdet	från	den	delen	av	Strandpromenaden	som	är	öppen	för	tra ik.	Transporter	till	övriga	
verksamheter	inom	hamnområdet	tillåts	under	begränsade	tider.	Vintertid	tillåts	biltra ik	även	på	
ytan	som	planläggs	som	shared	space	och	vidare	upp	på	Hamngatan,	och	då	på	fotgängarnas	villkor.

Parkering
Då	 letandet	efter	parkeringsplats	 idag	är	en	av	de	största	bidragande	orsakerna	till	det	 tra‐
fikkaos	som	uppstår	i	hamnområdet	sommartid	tas	alla	allmänna	parkeringsplatser	i	hamn‐
området	bort	under	sommarsäsongen.	Den	parkering	för	avlastning	mm	som	behövs	för	båt‐
verksamheten	 kan	 lösas	 inom	 hamnområdet	 i	 anslutning	 till	 Hamnplanen.	 Vintertid	 tillåts	
parkering	på	de	öppna	ytorna	i	anslutning	till	Hamnplanen	samt	inom	området	som	planläggs	
för	torg.

Cykelparkeringen	ligger	idag	intill	Pepes	och	rakt	i	siktlinjen	mot	Kallbadhuset.	Cykelparkeringen	
föreslås	därför	 lyttas	till	torgytans	östra	sida,	vid	Chance.

Kollektivtrafi k
Planförslaget	har	ingen	direkt	påverkan	på	be intlig	kollektivtra ik.	

Gång- och cykeltrafi k
Cykeltra ik	tillåts,	precis	som	idag,	längs	Strandpromenaden	och	shared	space‐ytan.	Staket,	kättingar	
och	andra	avgränsningar	tas	bort	i	hamnområdet	för	att	möjliggöra	för	gående	att	röra	sig	över	hela	
området.

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett	genomförande	av	planförslaget,	med	minskad	biltra ik	i	hamnområdet	sommartid,	bedöms	på‐
verka	miljökvalitetsnormerna	och	möjligheterna	att	uppfylla	dessa	positivt.

Folkhälsa
Planförslaget	stärker	allmänhetens	tillgänglighet	till	hamnområdet	och	ytor	som	tidigare	domine‐
rats	av	biltra ik	och	parkering.	

Utformningen	av	platserna	ska	göras	utifrån	att	alla	människor	ska	kunna	vistas	här	och	tillgänglig‐
het	och	framkomlighet	ska	vara	hög.	Platserna	ska	utformas	på	ett	sådant	sätt	att	de	är	välkomnande	
även	för	de	som	inte	konsumerar	för	att	vara	inbjudande	för	alla.	Barn‐	och	ungdomsperspektiv	ska	
innas	med	vid	utformningen	och	möbleringen	av	de	öppna	ytorna.

Några	vägledande	principer	för	brottsförebyggande	stadsplanering	är	klara	rumsliga	ansvarsförhål‐
landen,	befolkade	rum,	överskådlighet	och	synlighet.	Gestaltningen	bidrar	till	att	skapa	tydlighet	och	
orienterbarhet.	Dessa	är	bra	förutsättningar	för	en	trygg	vistelsemiljö.	Samtidigt	skapas	möjlighet	
till	sociala	träffpunkter.	

Störande verksamheter och buller
Det	har	inte	kommit	in	några	klagomål	gällande	störningar	från	småbåtshamnens	verksamhet.	Som‐
martid	förekommer	en	del	klagomål	på	störningar	från	nattklubbsverksamheten	strax	utanför	plan‐
området.	Tidigare	har	även	funnits	klagomål	på	störande	lukt	från	en	 iskebåt	i	hamnen.
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Risk
Utformningen	av	hamnområdet	och	dess	verksamheter	bör	anpassas	efter	närheten	till	havet	och	
de	risker	för	översvämning	det	innebär.	Tillfälligt	förhöjda	havsnivåer	förekommer	i	samband	med	
till	exempel	stormar	och	till	följd	av	klimatförändringarna	är	en	mer	långsiktig	höjning	av	havsnivån	
att	vänta.	Eftersom	hamnområdet	endast	ligger	ett	par	meter	över	havet	är	risken	för	översvämning	
påtaglig.	Det	är	därför	viktigt	att	byggnader	utformas	enligt	principen	 resiliance 	‐	att	byggnaderna	
ska	klara	översvämning.	På	grund	av	översvämningsrisken	tillåts	inte	bostäder	inom	området.

Alla	delar	av	hamnområdet	kan	nås	av	räddningsfordon	inom	minst	50	meter.

Det	 inns	hantering	av	bränsle	för	småbåtshamnens	behov	inom	planområdet.	Riskavstånd	och	an‐
dra	säkerhetsåtgärder	gällande	detta	hanteras	i	verksamhetens	tillstånd.
		

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Nya	byggnader	föreslås	anslutas	till	be intliga	system.	Gasledningar	 inns	i	området.

El och telefoni
El	och	telefoni	avses	anslutas	till	det	be intliga	 ledningsnätet.	El	och	telefoni	måste	utföras	på	ett	
sådant	sätt	att	de	inte	skadas	vid	en	översvämning.

Dricks- och spillvatten
Spillvattenledningarna	i	hamnområdet	ligger	relativt	nära	markytan	varför	det	kan	bli	svårt	att	göra	
nya	anslutningar	med	hjälp	av	självfall.	Spillvatten	från	de	interna	spillvattenledningarna	behöver	
även	fortsättningsvis	pumpas	till	anslutningspunkten.	Med	tanke	på	översvämningsrisken	i	hamn‐
området	bör	brunnen	från	vilken	spillvattnet	pumpas	vara	tät	för	att	förhindra	inläckage	av	havsvat‐
ten.	Elektroniken	till	pumpen	bör	om	möjligt	placeras	inomhus.	

Ny	bebyggelse	inom	hamnområdet	bör	anslutas	till	det	interna	ledningsnätet.	 ven	tillfälliga	bygg‐
nader	och	verksamheter	ska	ha	möjlighet	att	ansluta	till	detta.	Större,	permanenta	byggnader	inom	
byggrätterna	 närmast	 Strandpromenaden	 bör	 även	 fortsättningsvis	 kunna	 anslutas	 direkt	 till	 de	
kommunala	ledningarna	i	Strandpromenaden.	Det	är	dock	viktigt	hur	avlopp	och	golvbrunnar	utfor‐
mas	för	att	minimera	risken	för	att	havsvatten	tränger	in	i	ledningarna	i	samband	med	översvämning.

Brunnslocken	längs	spillvattennätet	bör	vara	täta	för	att	undvika	att	havsvatten	tränger	ner	i	 led‐
ningarna	vid	exempelvis	stormar.		

Brandvattenförsörjning
Det	 inns	tre	brandposter	inom	och	i	anslutning	till	planområdet.	Dessa	har	tillräcklig	kapacitet	för	
föreslagen	utveckling	i	hamnområdet.

Dagvatten
Dagvatten	föreslås	även	fortsättningsvis	ledas	ut	i	hamnbasängen.	Fördröjning	av	dagvatten	inom	
bedöms	inte	vara	aktuellt	inom	planområdet.

Avfallshantering
Ny	bebyggelse	ska	anpassas	till	att	klara	kommunens	krav	på	källsortering	och	avfallshantering.
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9. KONSEKVENSER
Trafi k
Begränsningarna	för	biltra ik	och	bilparkering	under	delar	av	året	medför	att	trängseln	och	riskerna	
minskar	i	hamnområdet.	Det	kan	dock	innebära	att	problemen	 lyttas	till	andra	platser	i	samhället.	
Parkeringskapacitet	 inns	vid	Prästliden.

Översvämning
terkommande	översvämningar	medför	risker	för	skador	och	ett	ökat	slitage	på	anläggningar	i	om‐
rådet.	Det	är	därför	viktigt	att	permanenta	anläggningar	utformas	på	ett	sådant	sätt	att	de	tål	över‐
svämningar,	även	om	det	kan	vara	fördyrande	i	byggskedet.	Det	är	också	viktigt		att	tillfälliga	anlägg‐
ningar	 lyttas	från	hamnområdet	i	god	tid	innan	hösten	då	de	 lesta	stormarna	drabbar	området.

Socialt
Socialt	och	ekonomiskt	innebär	planen	möjlighet	till	utveckling	av	turismen	med	 ler	möjligheter	till	
övernattning,	arbetstillfällen	etc.	och	därmed	motsvarande	arbetstillfällen	i	kommunen.

tgärder	som	att	begränsa	biltra ik	och	ta	bort	bilparkeringar	under	delar	av	året	stärker	de	sociala	
aspekterna	i	området	och	skapar	platser	för	möten	och	aktivitet,	såväl	planerade	som	spontana.

Ekonomiskt
Att	investera	i	byggnader	och	anläggningar	i	översvämningsdrabbade	lägen	innebär	alltid	en	högre	
risk.	 tgärder	för	att	utforma	byggnader	och	anläggningar	så	att	de	tål	översvämmande	vatten,	alter‐
nativt	står	emot	vattnet,	kan	vara	fördyrande	i	byggskedet.
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10. GENOMFÖRANDE
Här	redovisas	de	organisatoriska,	tekniska,	ekonomiska	och	fastighetsrättsliga	åtgärder	som	er‐
fordras	för	ett	samarbete	och	ändamålsenligt	genomförande	av	detaljplanen.	

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	utökat	planförfarande	enligt	PBL	2010:900.	Samråd	genomförs	under	
hösten	2016	och	granskning	förväntas	ske	under	hösten	2017.	Antagande	bedöms	kunna	ske	i	bör‐
jan	av	2018.

Kommunen	äger	all	mark	inom	planområdet	och	har	utarrenderat	merparten	av	den	mark	som	inte	
är	planlagd	som	allmän	platsmark.	Ett	nytt	arrendeavtal	förutsätts	upprättas,	prövas	och	avgöras	i	
direkt	anslutning	till	detaljplanens	antagandeprocess.

Genomförandetid
Genomförandetiden	är	5	år	från	den	dag	planen	vinner	laga	kraft.	

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen	är	huvudman	för	allmän	plats.	

Inom	planområdet	är	kommunen	ansvarig	för	projektering	och	utbyggnad	av	teknisk	infrastruktur,	
samt	iordningställande	av	torg	och	grönområden,	planlagda	som	allmän	platsmark.	Infrastrukturåt‐
gärder	inom	kvartersmark	som	upplåtes	åt	annan	part	regleras	mellan	kommunen	som	markägare	
och	nyttjaren	av	kommunens	mark	i	avtal	mellan	parterna.	

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsåtgärder	är	inte	aktuella	inom	planområdet.

Servitut
Servitut	eller	ledningsrätter	upprättas	för	underjordiska	ledningar	inom	kvartersmark	som	är	 u ‐
markerade	i	detaljplanen.	Eventuellt	kan	detta	ske	genom	komplettering	av	be intliga	servitut	och	
ledningsrätter.	

Ekonomiska frågor
Kommunen	som	huvudman	 för	allmän	plats	bekostar	 förändringar	på	väg,	 torg	m.m.	 som	detalj‐
planen	reglerar.	Kostnader	som	är	förknippade	med	att	tillskapa	rätt	för	servitut,	ledningsrätt	och/
eller	annan	nyttjanderätt	för	anläggning	på	annans	mark	bekostas	av	ägare	av	anläggning/ledning.	
Anläggningsavgift	avseende	VA‐anslutningar	regleras	i		VA‐taxa.	Elanslutning	uttages	i	enlighet	med	
gällande	taxa.

Planavgift,	i	enlighet	med	en	av	kommunfullmäktige	beslutade	taxa,	kommer	i	samband	med	bygglov‐
givning	att	uttagas	 inom	detaljplaneområdet.	Detaljerade	undersökningar	avseende	geologi,	mar‐
kens	bärighet,	föroreningar	osv	som	kan	krävas	vid	byggnation	inom	aktuellt	planområde	bekostas	
av	byggherren.	
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Övriga avgifter
Bygglovs‐	och	anslutningsavgifter	utgår	enligt	taxa.		

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Markägaren	ansvarar	för	utbyggnad	och	bekostnad	av	VA‐system	(inklusive		dagvattensystem)	inom	
allmänplatsmark.	Alla	tillfälliga	byggnader	och	verksamheter	som	har	behov	av	det	ska	ha	möjlighet	
att	anslutas	 till	hamnområdets	 interna	VA‐nät.	Utbyggnaden	av	VA‐	 ledningar	 inom	området	sker	
från	av	kommunen	anvisad	anslutningspunkt.	Alla	ritningar	ska	godkännas	av	kommunen	innan	ut‐
byggnaden	påbörjas.	

Markförorening
Markföroreningar	kan	 innas	inom	området.	Markmiljöundersökning	kommer	att	göras	till	gransk‐
ningsskedet.	

El, tele, internet
Bjäre	Kraft	har	kabelanläggningar	inom	planområdet.	Kostnad	för	eventuella	 lyttningar	eller	andra	
åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	anläggningarnas	funktion	beror	på	med	vilken	rätt	ledningen	
ligger	samt	vad	avtal	för	rättigheten	säger.
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11. FORTSATT ARBETE

Denna	detaljplan	handläggs	med	utökat	planförfarande.	Arbetet	avses	fortsätta	med	eventuella	revi‐
deringar	av	samrådsförslaget	i	granskningskedet.	Olika	utredningar	kan	tillkomma	för	att	komplet‐
tera	planarbetet	vid	fortsatt	arbete	och	för	att	ligga	till	grund	för	detaljutformning	av	planförslaget	
såsom	exempelvis:	markmiljöutredning	och	geoteknisk	utredning.

Efter	 samrådet	 sammanställs	 inkomna	 synpunkter	 i	 en	 samrådsredogörelse.	 Därefter	 följer	 ett	
granskningsskede	innan	planen	går	upp	för	antagande	i	kommunfullmäktige.	

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	Emma	 ohansson	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
	 Kristina	Bell,	TF	planchef
	 Lisa	Rönnberg,	Samhällsbyggnadschef	
	 Henrik	Eliasson,	Planarkitekt
	 Per	Selld n,	Exploateringsingenjör	
	 Sven‐Inge	Granlund,	Park‐	och	fritidschef
	 Andreas	 ansson,	Tra ikingenjör
	 Mårten	Sällberg,	Exploateringsingenjör
	 Roger	Larsson,	Stadsarkitekt

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma	 ohansson	 	 	
Planarkitekt	 	 	 	
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Sammanfattning 

Båstad är en kuststad med medeltida anor och stora delar av samhällets centrala 

delar omfattas av riksintresse för kulturmiljö. Planområdet omfattas också av 

riksintresse för naturmiljö och friluftsliv och är i sin helhet av riksintresse enligt 

miljöbalken 4 kap. Båstad är en viktig turistort där hamnen är en av ortens 

mötesplatser. Båstads kommun arbetar med en detaljplan för hamnområdet. 

Detaljplanen syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till området samtidigt 

som den möjliggör en långsiktig utveckling av området anpassat till de variationer 

i användning som finns mellan vinter- och sommarsäsong. 

 

Planförslaget omfattar nuvarande småbåtshamn, vilket gör att MKB krävs. MKB-

processen inleddes med en avgränsning för att klargöra vilka ämnesområden som 

bedöms vara relevanta att hantera. Som underlag till MKB:n har också material 

kring bland annat kulturvärden och naturvärden sammanställts. Planförslaget har 

jämförts med ett nollalternativ. Det innebär en framtida situation under planens 

genomförandetid utan att planförslaget genomförs. 

 

Detaljplanen befäster till stor del befintlig markanvändning. Detaljplanen möjliggör 

också en delvis flexibel markanvändning där ytor till exempel används för 

verksamheter sommartid och parkering vintertid. Planen medger inga ytterligare 

bostäder, men möjliggör mindre komplettering med verksamheter. 

 

I stort medför detaljplanen inga eller små negativa miljökonsekvenser. 

 

Avseende uttrycken för riksintresset för kulturmiljö bibehåller planförslaget 

befintlig gatustruktur och skala. Planförslaget bedöms därför inte medföra någon 

betydande miljöpåverkan på riksintresset. Genom de planbestämmelser som 

inarbetats kan kulturmiljön även få ett stärkt skydd i jämförelse med 

nollalternativet. 

 

Planförslaget bedöms inte heller påverka något av uttrycken för riksintressena för 

naturmiljö eller rekreation. Planområdet omfattas inte av strandskydd idag, men 

strandskydd återinträder när nuvarande planer upphävs. Förslaget att upphäva 

strandskyddet för den nya planen medför inga ytterligare konsekvenser för 

strandskyddets syften då dessa säkerställs med bestämmelser i planen. 

 

Huvuddelen av planområdet är beläget under risknivån + 3 meter avseende 

översvämningsrisk. Att skydda hela området genom höjd marknivå eller 

skyddsvallar bedöms inte som realistiskt. Planområdet innehåller inte heller några 

bostäder och kringliggande bostäder längs Strandpromenaden ligger högre än  

+ 3 meter. Kommunen föreslår istället att man arbetar utifrån strategin 

Resilience, som innebär att man utvecklar området för att klara konsekvenserna 

av en översvämning. Det innebär att nya byggnader ska klara en översvämning 

till + 3 meter och att särskilda åtgärder krävs avseende material och utformning 

för tekniska system som el och VA.  
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Med stöd av bedömningen för kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms 

genomförandet av planen inte motverka möjligheten att följa gällande MKN för 

ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus för Laholmsbuktens 

kustvattenförekomst. Planen bedöms inte heller motverka möjligheten att följa 

MKN för Bjärehalvöns grundvattenförekomst.  

 

Hamnen har idag system för hantering av avfall, båtbottentvätt och 

drivmedelsförsäljning. Dessa kvarstår och påverkas inte av planförslaget. I och 

med ökad risk för översvämningar finns dock en ökad risk att dessa system kan 

påverkas. Översvämning skulle också kunna bidra till att andra föroreningar, om 

det finns sådana inom området, når havet.  

 

Planförslaget möjliggör en flexibel markanvändning som bland annat innebär olika 

situationer för trafik och parkering under sommar- och vintertid. Förutom trafik 

kan buller även uppkomma från hamnen och verksamheter knutna till denna. 

Planförslaget medger inga nya bostäder och kringliggande bostäder bedöms inte 

ligga så nära planområdet att riktvärden för buller överskrids.  

 

Planen bedöms inte motverka miljömålen Grundvatten av god kvalitet, God 

bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv och bidrar till ett uppfyllande av 

miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Giftfri miljö. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Båstad är en tätort och centralort i Båstads kommun, belägen utmed 

Laholmsbuktens kust vid Bjärehalvön och Hallandsås. Ortens centrum har lång 

historia och är idag kulturminnesskyddad. 

 

Båstads kommun arbetar med en detaljplan för Båstads hamn inom en 8 hektar 

stor del av fastigheten Båstad 109:2, se figur 1. Detaljplanens syfte är att 

säkerställa allmänhetens tillgänglighet till området, samt en långsiktigt hållbar 

markanvändning och anpassning till dagens förhållanden. 

 

 

Figur 1. Båstad med detaljplaneområdet markerat ungefärligt med röd fyrkant. 

1.2 Syfte 
Det generella syftet med detaljplaner är enligt PBL 2 kap 2 § att mark- och 

vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade 

för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.  

 

Detaljplanen har som huvudsyfte att gynna hamnens långsiktiga utveckling och 

stadslivet i Båstad. Detaljplanen ska också säkerställa allmänhetens tillgänglighet 

till platsen och vara flexibel så att den möjliggör en säsongsanpassning då vinter- 

och sommarsäsongens användning av området ser olika ut. Genom detaljplanen 

ska också säkerställas att det arrende som finns för hamnområdet stämmer bättre 

överens med detaljplanens markanvändning.  
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Det generella syftet med miljöbedömningar för planer är enligt miljöbalken 6 kap 

11 § att integrera miljöaspekter i planer så att en hållbar utveckling främjas.  

 

Syftet med denna MKB är att klargöra de konsekvenser genomförandet av 

detaljplanen innebär för människors hälsa och miljön.  
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2. Mål och krav 

2.1 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i 

den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Enligt miljöbalken 6 kap 12 § 

ska en MKB för planer innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål 

beaktas i planen. Utifrån den innehållsmässiga avgränsningen bedöms planen 

främst beröra miljökvalitetsmålen:  

 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 God bebyggd miljö 

 Giftfri miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 

Skåne län har regionala miljömål som utgår från de nationella (Länsstyrelsen 

2015:50). Båstad kommun har antagit lokala miljömål i sitt miljöprogram 

(Båstads kommun 2012-06-27). I miljöprogrammet specificerar kommunen fem 

övergripande fokusområden för sitt miljöarbete. Dessa övergripande områden är: 

vatten, natur & ekosystem, energi & klimat, transporter och bebyggd miljö. Fokus 

är en långsiktigt hållbar utveckling och stadsplanering inom kommunen, och de 

lokala miljömålen som sorterar in under de övergripande områdena syftar till att 

uppnå de nationella miljömålen.  

2.2 Miljökvalitetsnormer 
Enligt PBL 2 kap 10 § ska planer följa de miljökvalitetsnormer (MKN) som 

meddelats med stöd av miljöbalken 5 kap eller tillhörande föreskrifter. För 

närvarande finns det MKN för: 

 

- Luftkvalitet (utomhusluft)  

- Fisk- och musselvatten 

- Buller 

- Vattenförekomster 

- Havsmiljö 

 

För den här MKB:n är det miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som är 

relevant, vilka anger vilken status vattnen ska ha vid en viss tidpunkt. För varje 

ytvattenförekomst (sjöar, vattendrag, kustvatten) finns en miljökvalitetsnorm för 

den ekologiska statusen och en miljökvalitetsnorm för den kemiska statusen. MKN 

för havsmiljö hanterar större havsområden längre från kusten och är inte aktuella 

för denna plan.  
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3. Bedömningsgrunder och avgränsning 

3.1 Bedömningsgrunder 
I MKB:ns miljöbedömningar används begreppen påverkan, effekt och konsekvens.  

Effekterna beskrivs och värderas utifrån om de är direkta eller indirekta. Om 

kumulativa effekter förekommer, beskrivs de under respektive miljöområde där 

det är relevant. 

 

I MKB:n beskrivs både positiva och negativa konsekvenser. Konsekvenserna är 

negativa om inget annat anges. Vid en värdering av konsekvenser används en 

skala som framgår av Figur 2. 

 

En grund för konsekvensvärderingen är värdet på det miljöintresse som berörs. 

Miljövärde baseras på olika värderingar inom respektive miljöområde och bygger 

bland annat på om miljöintresset har nationella, regionala eller lokala värden.  

Storleken på konsekvensen är beroende av hur många som är berörda, 

miljövärdets betydelse samt hur stor förändringen bedöms bli. Detta innebär att 

en måttlig effekt på ett objekt av litet värde kan bedömas som en liten 

konsekvens, medan en liten effekt på ett objekt av stort värde kan bedömas som 

en måttlig konsekvens. 

 

 

Figur 2. Matris för bedömning av miljökonsekvenser 

 

Inom de ämnesområden där det är aktuellt anges inarbetade åtgärder respektive 

förslag på ytterligare möjliga åtgärder. Inarbetade åtgärder är sådana som finns 

med i planförslaget och som utgjort förutsättning vid konsekvensbedömning. 

Ytterligare möjliga åtgärder är sådana åtgärder som inte går att reglera i plan eller 

som kan hanteras i kommande projektering. 

3.2 Avgränsning 

3.2.1 Allmänt om avgränsning 
En MKB till en plan ska avgränsas i sin omfattning och detaljeringsgrad. Detta görs 

genom en behovsbedömning och styrs av detaljplanens innehåll och de 

förutsättningar planområdet har. 

 

Båstads kommun har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och 

miljöbalken 6 kap 11 § avseende konsekvenserna av genomförandet av 

detaljplanen. Kommunen konstaterade då att planen i och med att den omfattade 
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småbåtshamn kräver MKB. Vid behovsbedömning har konstaterats att särskild vikt 

ska läggas vid översvämnings- och erosionsrisk, miljöpåverkan från 

hamnverksamheten och geotekniska förutsättningar. 

 

Vid samråd om planen har Länsstyrelsen i yttrande daterat 2016-05-10 uttryckt 

att myndigheten håller med kommunen i dess bedömning om att planen kan antas 

medföra miljökonsekvenser och att miljökonsekvensbeskrivning därför krävs. 

Länsstyrelsen önskar att särskild vikt i miljökonsekvensbeskrivningen läggs vid 

frågor kopplade till miljökvalitetsnormer för vatten, strandskydd och kumulativa 

effekter.  

 

Nedan redovisas förslag på avgränsning i tid, rum och sak. 

Tid 
Avgränsning i tid innebär att MKB:ns tidshorisont begränsas med hänsyn till när 

relevanta miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. Nollalternativet och 

planalternativet ska jämföras mot samma tidshorisont i MKB:n. Tidshorisonten i 

MKB:n följer planens genomförandetid, som är fem år. 

Rum 

Utredningsområdet för MKB sammanfaller huvudsakligen med detaljplanens yttre 

gräns. Den förändrade markanvändningen av området kan medföra konsekvenser 

även på kringliggande områden och därför kommer konsekvenser avseende 

vatten, marina miljöer och övergripande strukturer för rekreation, natur, 

landskapsbild och vatten att hantera ett större område. 

Sak 

I 6 kap 12 § miljöbalken listas vad en MKB för en plan ska innehålla. Det är enbart 

de miljöaspekter för vilka genomförandet av planen kan anses innebära en 

betydande miljöpåverkan som ska ingå i miljöbedömningen av planen.  

För denna detaljplan har nedanstående områden utifrån behovsbedömningen och 

länsstyrelsens samrådsyttrande bedömts ha särskilt behov av att utredas 

närmare: 

 

 Landskapsbild 

 Naturmiljö 

 Kulturmiljö 

 Rekreation och friluftsliv 

 Risk och säkerhet 

 Mark och vatten 

 Hälsa 
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4. Alternativ 

Enligt miljöbalken 6 kap 12 § ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte 

och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. 

I kommunens översiktsplan (Båstads kommun 2008) framgår att kommunen 

anser att hamnområdet är av central betydelse för orten och dess turistnäring, 

samt att målet är att öka verksamheten i hamnen utan att utöka dess areella 

omfattning. Ett inriktningsdokument där åretruntverksamheter och sociala värden 

och verksamheter lyfts är också antaget av Båstads kommun (Båstads kommun 

2016-06-22). Detaljplanen stämmer bra överens med intentionerna i 

översiktsplanen och inriktningsdokumentet.  

4.1 Alternativa lokaliseringar 
Då detaljplanen ämnar att tillåtliggöra dagens markanvändning, samt öka 

möjligheterna för dagens verksamheter inom detaljplaneområdet, har alternativa 

lokaliseringar inte varit aktuella. Att flytta småbåtshamnen till annan plats bedöms 

medföra ett större ingrepp både i natur-, kultur- och vattenmiljöer än vad som 

kan antas vara rimligt. 

4.2 Alternativ utformning 
Under arbetet med planförslaget har olika möjliga markanvändningar studerats 

och stämts av mot den successivt ökade kunskapen kring området. Några förslag 

som diskuterats och anpassats efter ny kunskap har bland annat varit: 

 

 Trafiken till området där en flexibilitet mellan sommar och vinter föreslås 

så att området blir tillåtet för viss genomfartstrafik och parkering under 

vinterhalvåret 

 

 VA-lösningar och översvämning där syftet varit att hitta system som 

säkerställer byggnader och tekniska system vid översvämning och kraftig 

vind 

 

4.3 Nollalternativ 
Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma planens förslag på 

övergripande mark- och vattenanvändning med avseende på miljöeffekter och 

konsekvenser.  

 

Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom utredningsområdet 

om detaljplanens förslag inte genomförs. I det aktuella fallet bedöms 

nollalternativet utgöra den övergripande mark- och vattenanvändningen på 

platsen idag.  

 

Nollalternativet och planalternativet ska jämföras mot samma tidshorisont i 

MKB:n. Detaljplanens genomförandetid är fem år, vilket även används som 

tidshorisont i MKB:n. 
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4.4 Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter innebär samverkan mellan olika effekter inom samma projekt 

eller mellan olika projekt. Här används kumulativa effekter för att beskriva 

samverkan mellan olika kommunala projekt. Den mer övergripande 

markanvändning som diskuteras i kommunen framgår av inriktningsdokument för 

Båstads tätort (Båstads kommun 2016-06-22). Kommunen har även påtalat att 

det kan vara aktuellt att se över markanvändningen sydost om hamnen. Där 

kumulativa effekter utifrån denna markanvändning varit aktuell har det i MKB:n 

hanterats inom respektive ämnesområde. Det avser områdena naturmiljö, risk och 

säkerhet samt mark och vatten.  
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5. Övergripande förutsättningar 

5.1 Riksintressen 
I miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel redovisas särskilda bestämmelser för 

hushållning med mark och vatten för vissa områden. Flera av dessa riksintressen 

är aktuella för detaljplaneområdet. 

 

Båstad centralort är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården enligt  

MB 3 kap 6§. Motiveringen är att det är en stadsmiljö med prägel av medeltid och 

1900-talets rekreationsliv. 

 

Vattenområdet inom planområdet ingår i riksintresse för naturvård enligt  

MB 3 kap 6§. Det är det större området Bjärehalvöns kust med Hallands Väderö 

och omgivande hav. 

 

Planområdet ligger också inom riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap 6§. Det är 

ett större område med Bjärehalvön, Hallandsåsen och Rönneå.  

 

Enligt 4:e kapitlet Miljöbalken omfattas hamnen och hela kustområdet av 

riksintresse för högexploaterad kust, samt riksintresse för rörligt friluftsliv.  

5.2 Kommunal planering 

5.2.1 Översiktsplan 
Översiktsplanen för Båstads kommun antogs av kommunfullmäktige den 24 

september 2008. Planen beskriver hamnen i Båstad som en plats av central 

betydelse för turistnäringen på orten. Översiktsplanen utgår också från en viss 

utökning av verksamheten i hamnen, men inte någon utökning av hamnområdets 

areella omfattning.  

 

Båstads kommun har under 2016 antagit ett inriktningsdokument som fastställer 

att den fortsatta utvecklingen inom hamnområdet bör inriktas mot att hamnen ska 

bli en social mötesplats (Båstads kommun 2016-06-22). Inriktningsdokumentet 

beskriver också att fokus i området bör ligga på hamn-, båt- och badverksamhet, 

kultur- och sportevenemang samt försäljning av förtäring, se figur 3. Fokus på och 

anpassning till åretruntverksamheter beskrivs också som en viktig och önskad del 

i utvecklingen. 
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Figur 3. Inriktning för framtida markanvändning i Båstads tätort enligt 
kommunens inriktningsdokument 

 

5.2.2 Detaljplaner 
Det aktuella området omfattas av äldre detaljplaner vars genomförandetid gått ut. 

Nuvarande detaljplaner stämmer inte överens med dagens markanvändning och 

alla byggrätter är utnyttjade. Befintliga planer möjliggör inte heller någon 

utveckling av hamnområdet. Närmare beskrivning av idag gällande detaljplaner 

finns i planbeskrivningen. 
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6. Planförslag 

Planförslaget framgår i sin helhet av planbeskrivningen och sammanfattas nedan, 

se även figur 5.  

 

Utgångspunkter för planförslaget är att skapa möjlighet för befintliga 

verksamheter att utvecklas samtidigt som allmänhetens tillgång till hamnområdet 

säkerställs. Det finns också ett stort behov av att strukturera ytor och funktioner i 

området. Behoven i hamnområdet skiljer sig mycket mellan sommarsäsongen och 

vintersäsongen, vilket innebär att ytorna måste vara flexibla och fylla flera olika 

funktioner. Generellt är principen i förslaget att fokus ligger på kultur och 

besökare i hamnområdets norra del, medan fokus ligger på hamnverksamhet i 

områdets södra del, se Figur 4. 

 

Platsens historiska koppling är viktig och ska tas tillvara, men den ska inte 

förhindra platsen och verksamheterna att utvecklas och följa med tiden. 

 

 

Figur 4. Princip för markanvändningen som visar på rekreation och turism i norr 
och hamnverksamhet i söder samt en flexibilitet mellan sommar- och 
vintersäsong. 

 

Bostäder ingår inte i planen. De byggrätter som föreslås placeras i huvudsak där 

byggnader finns idag och är för verksamheter kopplade till hamnverksamheten 

och besöksnäringen. 

 

En stor del av planområdet avser park och torg. Hamntorget är samlingspunkten i 

norr för besökare och turism. I söder är Hamnplanen samlingsplats för 

hamnverksamheten. Mellan dessa finns ett antal ytor med flexibel 

markanvändning för sommar och vinter. Under sommaren finns möjlighet till 

evenemangsytor och tillfälliga bodar och då är området så gott som bilfritt. Under 

vintern kan ytorna användas för parkering.  
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Hamnområdets funktion förändras inte utan småbåtshamnen bibehålls som idag. 

Båstad Hamn är en U-verksamhet, vilket innebär att den varken utgör 

anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. I anslutning till hamnen finns 

verksamhets- och föreningslokaler. 

 

Figur 5. Planförslag.  
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7. Förutsättningar och konsekvenser 

7.1 Landskapsbild och stadsbild 

7.1.1 Förutsättningar 
Planområdet omfattar Båstad hamn med kringliggande områden. Det är ett 

populärt utflyktsmål sommartid och här finns flera restauranger och det anordnas 

evenemang. 

 

Som framgår av Figur 6 går det en strandpromenad längs kusten. Det finns inte 

så många tydliga kopplingar mellan hamnområdet och övriga centrum utan 

besökare får röra sig längs befintliga gator. Inom området är Hamntorget och 

Hamnplanen tydliga målpunkter som kringgärdas av aktiviteter och service. För 

den som rör sig inom området finns ett antal karaktäristiska byggnader som 

tydliga landmärken, bland annat Skansen och Pepes bodega. För den som 

kommer med båt är hamnen och kyrkan tydliga landmärken. Värdet i området för 

stads- och landskapsbild är framför allt stråken och de tydliga mötespunkterna. 

Området upplevs idag som småskaligt där det finns ett antal tydliga landmärken 

och flera grönytor. Skalan är viktig för upplevelsen av området.  

 

Vintertid är funktionerna desamma, men området är betydligt ödsligare och 

parkeringarna mer dominerande. 

 

 

Figur 6. Stråk, landmärken och målpunkter i anslutning till planområdet 
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7.1.2 Inarbetade åtgärder 
Planförslaget tydliggör betydelsen av målpunkter och stråket längs kajen genom 

att bevara dessa och inte föreslå ytterligare bebyggelse. 

7.1.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Då nollalternativet innebär en fortsatt verksamhet på platsen som idag antas detta 

inte medföra någon påverkan på landskapsbilden. 

7.1.4 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget befäster och tydliggör befintlig markanvändning. Det sker genom att 

tydliggöra vilka ytor tillfälliga byggnader och evenemang kan disponera samt 

genom bestämmelser för bland annat storlek och utformning på både fasta och 

tillfälliga byggnader. Planförslaget innebär också att befintlig skala och befintliga 

stråk och mötespunkter bevaras och tydliggörs. I jämförelse med nollalternativet 

innebär därför planförslaget en positiv konsekvens. 

7.1.5 Förslag till ytterligare åtgärder 

Hamnområdets koppling till övriga centrum skulle kunna förbättras genom till 

exempel tydligare stråk mellan dessa delar.  

 

7.2 Naturmiljö 

7.2.1 Förutsättningar 
 

Riksintresse 

Planområdets vattenmiljö är beläget inom ett större riksintresse för naturmiljö 

(Figur 7), Bjärehalvöns kust med Hallands Väderö och omgivande hav. 

Riksintresset omfattar flera olika värden, exempelvis odlingslandskap, 

kustlandskap med havsstrandängar, lek- och uppväxtområden för bland annat sill 

och flatfisk, samt häckningslokaler, våtmarker och botaniska och entomologiska 

värden. Riksintresset förutsätter för sitt bevarande ett fortsatt jordbruk, 

naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Området kan 

påverkas negativt av minskad betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, 

energiskogsodling, igenväxning, nydikning, bebyggelse, täkter, luftledningar och 

vägdragningar samt för våtmarkerna dränering, vattenreglering, dämning och 

torvtäkt. 
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Figur 7. Karta med riksintresse för naturvården markerat med grön skaffrering.  

 

Strandskydd 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 

tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur och växter på land 

och i vatten. Strandskyddet omfattar generellt land- och vattenområden upp till 

100 meter från strandlinjen enligt 7 kap 14 § miljöbalken. Strandskyddet är idag 

upphävt för det område som detaljplanen omfattar. När befintlig plan upphävs 

återinträder strandskyddet och kommunen avser då att upphäva detta inom 

planområdet. 

 

Övriga naturvärden 

Planområdet ligger centralt i Båstad och här finns inga särskilt utpekade områden 

enligt kommunens naturvårdsprogram (Båstads kommun 1998). Kommunen har i 

inriktningsdokumentet för Båstads tätort (2016-06-22) redovisat befintlig och 

framtida grönstruktur enligt Figur 8. 
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Figur 8. Grönstruktur enligt kommunens inriktningsdokument för tätorten. 

7.2.2 Inarbetade åtgärder 
Det återinträdande strandskyddet föreslås upphävas för planområdet då 

planbestämmelserna säkerställer allmänhetens tillgång till planområdet. 

7.2.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att befintliga förhållanden bibehålls, vilket inte bedöms 

medföra några ytterligare konsekvenser för naturmiljön på land eller i vatten.  

7.2.4 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget motverkar inte något av riksintressets värden och bedöms således 

inte medföra några konsekvenser för riksintresset. 

 

Förslaget att upphäva strandskyddet medför inga ytterligare konsekvenser för 

strandskyddets syften då dessa säkerställs med bestämmelser i planen, se vidare 

planbeskrivningen. 

 

De värden för grönstrukturer som kommunen identifierat och önskar utveckla 

möjliggörs även fortsättningsvis med planförslaget. 

 

Planförslaget medför möjlighet att bygga en mindre bro längs kajen mellan den 

inre och yttre delen av hamnen. Under förutsättning att bron inte påverkar 

vattenutbytet eller medför ökad sedimentation bedöms den inte medföra några 

konsekvenser. Om det är aktuellt med konstruktioner i vatten kräver de dock 

särskild hantering enligt miljöbalken kapitel 11. Om kommunens övriga planering 

medför ytterligare arbeten i vatten kan det också medföra kumulativa effekter, 

vilket får prövas i samband med detta. 
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7.2.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Arbeten i vatten ska prövas enligt miljöbalken 11 kap.  

 

7.3 Kulturmiljö 

7.3.1 Förutsättningar 

Båstad grundades som dansk medeltidsstad av kung Christian år 1450. Kungen 

behövde en stad med bra utskeppningshamn, främst för ved och timmer från 

kronans skogar på Hallandsåsen. Det inkomstbringande sillfisket under 1400- och 

1500-talen gjorde Båstad till en rik och blomstrande stad. 

 

Den ursprungliga hamnen var mycket grund och bara små fartyg kunde angöra 

hamnen. Trafiken mellan Båstad och Danmark var livlig fram till freden i Roskilde 

1658 då trafiken nästan upphörde helt i och med att Båstad blev svenskt. 

Sjöfarten tog dock fart igen och 1880 anlade man Båstads första egentliga hamn. 

Ett pålverk anlades så att hamnen blev mer skyddad. Sjöfarten tilltog och främst 

skeppades spannmål, kalk och skinn. Under 1800-talets andra hälft upplevde 

skutfarten här ett stort uppsving. Detta tog sig bland annat uttryck i välbyggda 

kaptensgårdar som finns på flera håll i Båstad. Hamnen har byggts ut vid ett par 

tillfällen under 1900-talet, främst för att främja fiskenäringen som nu nästan 

upphört. 1973 anlades den fritidshamn som nu härbärgerar fritidsbåtar.   

 

När järnvägen anlades vid Båstad 1885 bidrog den till minskad sjöfart i hamnen 

då mycket frakt kom att gå via järnvägen. Järnvägen har samtidigt bidragit till 

Båstads utveckling som stad och har också haft stor betydelse för Båstads 

utveckling inom badortslivet och sedermera tennisverksamheten. Den första 

tennisbanan anlades väster om utredningsområdet i Badhusparken 1899.  

 

Riksintresse 

Riksintressets utbredning framgår av figur 9. Motiveringen för intresset är: 

”Stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv.” 

 

Som för riksintresset anges:  

”Delvis bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan. Småskalig 

bebyggelse som speglar köpmans - och kustsamhället under 1700- och 1800-talen 

samt villor och pensionat från 1900-talets rekreationsort.” 
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Figur 9. Karta med riksintresse för kulturmiljö markerat med röd skraffering. 

Källa: Länsstyrelsen. 

 

Kulturmiljöunderlag 

För kulturmiljö har ett särskilt kulturmiljöunderlag sammanställts. Nedan 

sammanfattas förutsättningarna från detta, se även bilaga 1 och figur 10. 

 

Bebyggelsen i Båstad är kulturhistoriskt intressant och inom och i anslutning till 

detaljplaneområdet förekommer flera byggnader av särskilt intresse med koppling 

till den för orten viktiga badortsepoken under 1800- och tidigt 1900-tal. Flera av 

byggnaderna som angränsar till planområdet är skyddade enligt PBL och har så 

kallad q-märkning i gällande detaljplaner. De är också utpekade som 

kulturhistoriskt värdefulla i det kommunala bevarandeprogrammet (Båstad 

kommun 1997). Det gamla varmbadhuset som nu är mest känt som ”Pepes 

Bodega” och hotell Sand (f.d. ”Skansen”) är två exempel på detta.  

 

Inom området finns ett antal lämningar som berättar om fisket och sjöfartens 

betydelse för Båstad. Det område med fiskebodar av varierande ålder som finns 

uppförda i planområdets centrala delar är omnämnda som mycket viktiga för 

kulturmiljön i det kommunala bevarandeprogrammet, se figur 11. Även om 

enskilda bodar har ett begränsat antikvariskt värde så är företeelsen viktig att 

bevara. Till dessa hör också kajutan från skeppet Chance som är bevarad en bit 

väster om den inre hamnbassängen. Fartyget förliste utanför Båstad 1880 och 
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kajutan togs om hand och användes som sjöbod. Kajutan har donerats till 

kommunen och fungerar idag som ett litet sjöfartsmuseum. Kajutan har en 

intressant historia som ombyggd fiskebod men innehar också ett lokalhistoriskt 

värde av ekonomiskt- såväl som socialhistoriskt intresse. 

 

 

Figur 10. Kulturhistoriska värden enligt kulturmiljöunderlag. 
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Söder om området med bodarna finns en plan gräsbevuxen yta som går 

under benämningen Stejleplatsen. Här hängde fiskarna upp sina nät på höga pålar 

för att näten skulle torka. Platsen är av lokalhistorisk betydelse och har ett högt 

pedagogiskt värde som central plats för fiskerinäringen. 

 

 

 
Figur 11. Många fiskebodar finns uppförda inom planområdet, de speglar hamnens 

tidigare betydelse inom fiske och sjöfart. 

 

Fornlämningar 

I anslutning till utredningsområdet finns två fornlämningar. Fornlämningen RAÄ 

Båstad 39:1 utgörs av en skans, bestående av en vall som är cirka 70 meter lång. 

Vallen består huvudsakligen av uppkastad jord. Uppe på vallen står fyra kanoner 

uppställda. Kanonerna är från 1788 då ryssarna anföll staden. Skansen bedöms 

vara från ”nyare tid” och har därför ingen koppling vare sig till forntid eller 

medeltid (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2016-08-10).  Utredningsområdets 

södra delar gränsar till den fornlämning som utgörs av Båstads medeltida 

stadslager (Båstad RAÄ 24:1), se figur 10.  

 

7.3.2 Inarbetade åtgärder 
Planen innehåller bestämmelser för fiskebodarnas och kajutan Chance bevarande 

och utformning. Planen innehåller också bestämmelser för Stejleplatsens 

bevarande som öppen yta. 
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7.3.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner 

kvarstår.  

7.3.4 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget befäster till stor del befintlig markanvändning och bibehåller befintlig 

gatustruktur och skala. Planförslaget bedöms således inte påverka uttrycken för 

riksintresset utan kan istället medverka till att stärka riksintresset. 

 

Genom bestämmelser för utformning av tillkommande byggnader samt bevarande 

av dagens fiskebodar och den öppna Stejleplatsen bibehålls nuvarande 

kulturhistoriska värden. Värdena bevaras också i anslutning till varandra, vilket 

gör det möjligt att förstå kopplingen mellan de olika delarna och hamnbassängen. 

 

Planförslaget bedöms inte heller påverka möjligheten att uppleva kringliggande 

särskilt utpekade byggnader.  

 

Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra några negativa effekter på 

områdets kulturvärden och medför således inte heller några negativa 

konsekvenser. 

 

I de fall kompletterande bebyggelse och markanläggningar medför grävning kan 

de påverka befintliga fornlämningar. För detta krävs i så fall tillstånd enligt 

kulturmiljölagen (KML). 

7.3.5 Förslag till ytterligare åtgärder 

För att öka förståelsen för områdets historiska betydelse skulle informationsskyltar 

kunna sättas upp vid till exempel Stejleplatsen. 

 

7.4 Rekreation och friluftsliv 

7.4.1 Förutsättningar 

Turismen är en viktig näring för Båstad och orten är känd för flera av sina många 

evenemang, exempelvis tennisveckan och kammarmusikfestivalen. Besökaren kan 

utöver evenemangen njuta av en varierande och intressant naturmiljö och 

kulturmiljö både i Båstad och på Bjärehalvön i stort. 

 

Riksintresse 

Hamnområdet, inklusive planområdet, ingår i ett större riksintresse för friluftsliv 

och för rörligt friluftsliv. Hamnen är en lättillgänglig plats för möten mellan 

människor och möten med havet. Dess funktion som gästhamn har ytterligare 

förstärkt hamnens betydelse som mötespunkt. 

 

Båstad, liksom hela kustområdet, omfattas även av riksintresse för 

högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap.  

 

202

202



 

22 av 33 

 

 

 

MKB Båstad hamn 

Unr 1320020423 
 

Strandskydd 

Som angavs under avsnitt 7.2 är planområdet idag undantaget från strandskydd, 

men strandskyddet återinträder när nuvarande plan upphävs. Kommunen avser 

då att upphäva strandskyddet för det nya planområdet. 

 

Övriga intressen 

För detaljplaneområdet är båtturismen viktig då hamnen fungerar som gästhamn 

och har många besökare. Hamnområdet fungerar som en mötesplats. Genom 

området passerar både Skåneleden och vandringsleden ”Året runt i Båstad” via 

strandpromenaden, se figur 12. 

 

 

Figur 12. Strandpromenaden i södra delen av detaljplaneområdet. Här finns den 

största delen av områdets grönytor och möjlighet till möte med vatten. 

7.4.2 Inarbetade åtgärder 

Befintliga vandringsleder och strandpromenader bibehålls, liksom befintliga 

verksamheter och funktionen som gästhamn. 

7.4.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner 

kvarstår. 

7.4.4 Konsekvenser av planförslaget 
Den föreslagna detaljplanen befäster i huvudsak befintlig markanvändning. Detta 

bedöms inte medföra några ytterligare miljöeffekter. Genom att möjliggöra för 

olika markanvändning sommar- och vintertid kan planområdets kvaliteteter lättare 

omhändertas och nyttjas för fler människor. 
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Strandskydden föreslås upphävas inom planområdet. Detaljplanen ger möjlighet 

för allmänheten att fortsättningsvis röra sig och vistas på platsen och syftar även 

till att tydliggöra detta i detaljplanens utformning. Det innebär att detaljplanen 

trots upphävt strandskydd även fortsättningsvis fyller strandskyddets syften med 

allmänhetens tillgänglighet. 

7.4.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

 

7.5 Risk och säkerhet 
Risk och säkerhet hanterar ämnesområdena översvämning och geoteknik. 

7.5.1 Förutsättningar 
Framtidens klimat innebär höjda havsnivåer. Översvämningar leder bland annat 

till att vatten tränger in i byggnader, hårdgjorda ytor svämmas över och vatten- 

och avloppssystem slås ut. Materiella skador och risker för människors hälsa kan 

förväntas till följd av detta. Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en regional 

handlingsplan för klimatanpassning (Länsstyrelsen 2014:7). Båstads kommun har 

utgått från denna. Ny bebyggelse bör lokaliseras på en höjd som minst är +3 

meter utifrån dagens havsyta. Som framgår av figur 13 ligger en stor del av 

planområdet under denna nivå. Området har flera gånger översvämmats och 

ligger inom karterad riskzon för översvämning.  

 

Problemen som uppstår med stigande vattennivåer är översvämningar, ökad 

kusterosion och höjda grundvattennivåer. Enlig SGI kan åtgärderna för att skydda 

objekt från översvämning eller minimera konsekvenserna vid en översvämning 

grupperas inom tre strategier: 

 Resistance - ett systems/områdes förmåga att undvika störningen  

(exempel på åtgärder är vall, barriär, damm) 

 Resilience - ett systems/områdes förmåga att klara konsekvenserna  

av en störning (exempel på åtgärder är anpassade byggnader, 

dagvattensystem) 

 Retreat - man drar undan en stad/stadsdel från riskområde (exempel på 

åtgärd är att flytta verksamheter, översikts- och detaljplanering, våtmark 

som barriär) 

 

Planområdet består till del av fyllnadsmassor. Detta tillsammans med risken för 

översvämningar kan ställa krav på geotekniska åtgärder inom området. 
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Figur 13. Kartbild med de områden som riskerar att översvämmas år 2100 
markerade med röd skraffering. Källa: Länsstyrelsen. 

 

7.5.2 Inarbetade åtgärder 
Av planen framgår att byggnader ska utformas och utföras på ett sådant sätt att 

de ska klara översvämning upp till nivån + 3,0 meter utan att skadas. 

7.5.3 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner och 

hävd kvarstår. Det innebär att någon översvämningssäkring inte görs utan att 

dagens risk för översvämning kvarstår. 

7.5.4 Konsekvenser av planförslaget 
Huvuddelen av planområdet är beläget under risknivån + 3 meter avseende 

översvämningsrisk. Att skydda hela området genom höjd marknivå eller 

skyddsvallar (Resistance) bedöms inte som realistiskt. Planområdet innehåller inte 

heller några bostäder och kringliggande bostäder längs Strandpromenaden ligger 

högre än + 3 meter. 

 

Kommunen föreslår istället att man arbetar utifrån strategin Resilience, som 

innebär att man utvecklar området för att klara konsekvenserna av en 

översvämning. Det innebär att för nya byggnader hantera 

översvämningsproblematiken upp till nivån + 3,0 meter. Det innebär också 

åtgärder avseende material och utformning för tekniska system som el och VA.  
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Föreslagen detaljplan innebär en bättre situation än nollalternativet och 

säkerställer på sikt att materiella skador på byggnader kan undvikas. Det innebär 

dock att stora delar av planområdet kan komma att översvämmas vid kraftig vind 

eller skyfall. Förutom materiella skador kan det även medföra risk för påverkan på 

geotekniska konstruktioner samt utlakning av eventuella markföroreningar. Risken 

för detta är svårbedömd i detta skede då denna typ av undersökningar ännu inte 

genomförts. 

7.5.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Geotekniska undersökningar behöver genomföras för att klargöra behov av 

eventuella åtgärder samt hur dessa kan påverkas vid översvämning. 

 

Markmiljöundersökning bör genomföras för att klargöra eventuell ökad risk för 

föroreningar att nå vattenområdet. 

 

Åtgärder för att säkerställa tekniska system vid översvämning behöver studeras 

vidare i fortsatt arbete. 

 

7.6 Mark och vatten 

7.6.1 Förutsättningar 
 

Vattenförekomster 

I Miljöbalkens kapitel 5 anges miljökvalitetsnormer för bland annat 

vattenförekomster. Normerna fastställdes 2009 och det finns ett förslag till 

revidering från 2013. Planområdet berör Bjärehalvöns grundvattenförekomst 

respektive Laholmsbuktens kustvattenförekomst. 

 

Bjärehalvöns grundvattenförekomst (SE625674-13186) har enligt både fastslagna 

och föreslagna normer en otillfredsställande kemisk status på grund av 

bekämpningsmedel och höga nitrathalter i tunna jordlager som riskerar att nå det 

djupare grundvattnet. Kommunala dricksvattentäkter liksom ett stort antal 

bevattningsuttag utan tillstånd i kombination med avsaknad av utredningar om 

den kvantitativa statusen har lett till att klassningen av den kvantitativa statusen 

hos vattenförekomsten är otillfredsställande. 

 

Båstads hamn ligger inom kustvattenförekomsten Laholmsbukten (Tabell 1). 

Laholmsbukten har enligt nuvarande normer en otillfredsställande ekologisk status 

och enligt föreslagna normer en måttlig ekologisk status då bottenfaunaprover 

visar på detta. Provtagningar av makroalger och växtplankton visar däremot på 

God status. Laholmsbuktens kemiska status är bedömd till Uppnår ej god då 

kvicksilverföroreningar och polybromerade difenyletrar finns i förekomsten och 

kvicksilverhalter är uppmätta i fisk. Klassning utan de överallt överskridande 

ämnena är Ej klassad. Laholmsbuktens huvudsakliga problematik omfattar 

övergödning och syrefattiga förhållanden samt miljögifter. 
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Markföroreningar 

Hamnområdet är byggt på utfyllnadsmassor vilka kan innehålla föroreningar av 

olika slag. Vid en oljesanering inom hamnområdet har fynd av bland annat 

hushållssopor förstärkt misstankarna om att fyllnadsmassor av skilda slag använts 

inom området. Föroreningar i industriavfallet kan leda till att farliga ämnen lakar 

ut vid exempelvis högvatten eller översvämning.  

 

Hamnverksamheten omfattar förutom själva kajen och kringliggande 

verksamheter även hantering av avfall och drivmedelsförsäljning. Kommunen har 

tillsyn över hamnen. Avfallshantering från anläggningen regleras i Sjöfartsverkets 

föreskrifter (SJÖFS 2001:13). Drivmedelsförsäljningen omfattas av 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.  

 

Inom hamnområdet har båtbottentvätt skett på den södra parkeringen där det 

finns en spolplatta. Båttvätt ger liksom biltvätt upphov till förorenande ämnen från 

bland annat schampo och färgrester. Utöver båtbottentvätt har på parkeringen 

även skrapning av båtbottenfärg varit vanligt förekommande, liksom 

vinteruppställning av båtar. Båtbottenfärger, främst av äldre datum, är en känd 

källa till föroreningar, varför skrapning av dem kan medföra att föroreningar 

fastläggs på platsen eller sprids med vinden till andra platser.  

7.6.2 Inarbetade åtgärder 
Hamnverksamheten regleras i kommunens tillsyn. 

7.6.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner och 

hävd kvarstår.  

7.6.4 Konsekvenser av planförslaget 
 

Vattenförekomster 

Planförslaget medför ingen markanvändning som kan påverka möjligheten att 

följa MKN för Bjärehalvöns grundvattenförekomst. Båstad tätort försörjs till stor 

del från vattentäkterna i Axeltorp och vid idrottsplatsen. 

 

Avseende kustvattenförekomsten Laholmsbukten består den kemiska 

ytvattenstatusen av 45 prioriterade ämnen. Det finns inget i föreslagen 

markanvändning som bedöms leda till att föroreningsgraden ökar. Som framgår 

ovan finns det dock fyllnadsmassor i området. Ökad risk för översvämning kan 

leda till att även risken för spridning av föroreningar ökar.  

 

Den övergripande ekologiska statusen har bedömts som måttlig. Bedömningen 

baseras på bottenfaunaundersökningar i vattenförekomsten. Genomförandet av 

planen bedöms inte förändra statusen med avseende på bottenfauna. 

Bottenfaunan är bland annat känslig för ökad näringstillförsel, vilket planen inte 

orsakar. Planen medför inte heller något fysiskt ianspråktagande av 
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vattenområde. Klassningen för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna och 

parametrarna bygger på en procentuell avvikelse från referensförhållandet. 

Vattenförekomsten är 285 km2, och då befintlig markanvändning bibehålls 

förändrar det inte statusklassningen. I vattenförekomsten som helhet bedöms inte 

heller övriga kvalitetsfaktorer som ljusförhållanden och näringsämnen förändras.  

 

Med stöd av bedömningen för kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms 

genomförandet av planen inte motverka möjligheten att följa gällande 

miljökvalitetsnormer för ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus. En 

osäkerhet finns dock kring vad en översvämningssituation kan påverka och detta 

bör därför studeras vidare. 

 

Markföroreningar 

Hamnen har idag system för hantering av avfall, båtbottentvätt och 

drivmedelsförsäljning. Dessa kvarstår och påverkas inte av planförslaget. I och 

med ökad risk för översvämningar finns dock en ökad risk att dessa system kan 

påverkas. Översvämning skulle också kunna bidra till att andra föroreningar, om 

det finns sådana inom området, når havet, se avsnitt 7.5. Här finns dock en 

osäkerhet då någon markmiljöundersökning ännu inte genomförts. Här behöver 

också eventuella kumulativa effekter studeras. 

7.6.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Markmiljöundersökning bör genomföras för att klargöra eventuell ökad risk för att 

föroreningar kan nå vattenområdet. 

 

7.7 Hälsa 

7.7.1 Förutsättningar 
Buller och luftföroreningar kan medföra negativa hälsoeffekter. 

 

Detaljplanen är delvis belägen mycket nära bebyggelse, främst i södra delen där 

bebyggelse finns på södra sidan av Strandpromenaden. I den norra delen ligger 

närmsta bostadshus omkring 100 meter från detaljplaneområdet, åtskild av väg 

och tennisbana. 

 

Hamnens verksamhet med fritidsbåtar ger upphov till en viss mängd trafikbuller 

från båtar med motor som lägger till och kastar loss, men också en viss mängd 

buller från master. Till fritidsbåtarnas buller tillkommer det trafikbuller som bilar 

inom detaljplaneområdet bidrar med. 

 

Trafik förekommer på vägar och parkeringar och utgörs av turisttrafik samt 

angöringstrafik för boende och verksamheter. Trafiken skiljer sig mellan årstiderna 

och är betydligt större sommartid. Tung trafik förekommer för leveranser till 

restauranger och andra verksamheter inom och i närheten av planeområdet. 
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7.7.2 Inarbetade åtgärder 
Intentionen med planförslaget är en trafikreglering som varierar mellan sommar- 

och vintertid.  

7.7.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning fortsätter och 

trafiklösningarna är således fortsättningsvis desamma som idag, vilket bibehåller 

dagens problem med trafik och parkering sommartid. 

7.7.4 Konsekvenser av planförslaget 

I planförslaget har en översyn av trafiken gjorts och förslaget innebär begränsad 

trafik inom planområdet sommartid. Detta bedöms medverka till mindre olägenhet 

för kringboende och besökare. Parkering sommartid föreslås istället ske vid 

Prästliden. 

 

Vintertid används en större del av planområdet för parkering. Trafikmängderna är 

dock inte sådana att det finns någon risk för att riktvärden för buller kan 

överskridas. Kommunen har inga ytterligare planer som kan medföra ytterligare 

trafik och kumulativa effekter i området. 

 

Båstad tätort har inte uppmätt några luftföroreningsnivåer som ligger inom 

riskområde för att MKN för luftkvalitet ska överskridas. Planförslaget bedöms inte 

heller medverka till en situation där ökad risk föreligger. 

7.7.5 Förslag till ytterligare åtgärder 

Inga förslag till ytterligare åtgärder. 
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8. Samlad bedömning 

8.1 Sammanfattande miljökonsekvenser 
Planförslaget medger nuvarande användning av platsen med en viss anpassning 

och utökning av hamnverksamheten.  

 

I stort medför detaljplanen inga eller små negativa miljökonsekvenser. 

 

Avseende uttrycken för riksintresset för kulturmiljö bibehåller planförslaget 

befintlig gatustruktur och skala. Planförslaget bedöms därför inte medföra någon 

betydande miljöpåverkan på riksintresset. Genom de planbestämmelser som 

inarbetats kan kulturmiljön även få ett stärkt skydd i jämförelse med 

nollalternativet. 

 

Planförslaget bedöms inte heller påverka något av uttrycken för riksintressena för 

naturmiljö eller rekreation. Planområdet omfattas inte av strandskydd idag, men 

strandskydd återinträder när nuvarande planer upphävs. Förslaget att upphäva 

strandskyddet för den nya planen medför inga ytterligare konsekvenser för 

strandskyddets syften då dessa säkerställs med bestämmelser i planen. 

 

Huvuddelen av planområdet är beläget under risknivån + 3 meter avseende 

översvämningsrisk. Att skydda hela området genom höjd marknivå eller 

skyddsvallar bedöms inte som realistiskt. Planområdet innehåller inte heller några 

bostäder och kringliggande bostäder längs Strandpromenaden ligger högre än  

+ 3 meter. Kommunen föreslår istället att man arbetar utifrån strategin 

Resilience, som innebär att man utvecklar området för att klara konsekvenserna 

av en översvämning. Det innebär att nya byggnader ska klara en översvämning 

till + 3 meter och att särskilda åtgärder krävs avseende material och utformning 

för tekniska system som el och VA.  

 

Med stöd av bedömningen för kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms 

genomförandet av planen inte motverka möjligheten att följa gällande MKN för 

ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus för Laholmsbuktens 

kustvattenförekomst. Planen bedöms inte heller motverka möjligheten att följa 

MKN för Bjärehalvöns grundvattenförekomst.  

 

Hamnen har idag system för hantering av avfall, båtbottentvätt och 

drivmedelsförsäljning. Dessa kvarstår och påverkas inte av planförslaget. I och 

med ökad risk för översvämningar finns dock en ökad risk att dessa system kan 

påverkas. Översvämning skulle också kunna bidra till att andra föroreningar, om 

det finns sådana inom området, når havet. 

 

Planförslaget möjliggör en flexibel markanvändning som bland annat innebär olika 

situationer för trafik och parkering under sommar- och vintertid. Förutom trafik 

kan buller även uppkomma från hamnen och verksamheter knutna till denna. 
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Planförslaget medger inga bostäder och kringliggande bostäder bedöms inte ligga 

så nära planområdet att riktvärden för buller överskrids.  

 

8.2 Avstämning mot miljömål 
 

Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

 

Kommentar: Planförslaget medför ingen markanvändning som påverkar 

Bjärehalvöns grundvattenförekomst. Planen påverkar inte heller 

uttagsmöjligheterna vid befintliga allmänna vattentäkter. 

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 

den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 

biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 

rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 

hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar. 

 

Kommentar: Planförslaget skapar möjligheter för att utveckla kustsamhället och 

tillgängligheten för det rekreativa nyttjandet av havet och kusten i regionen. 

Sammantaget bedöms detta som positivt för möjligheten att uppnå miljömålet och 

skapa ett hållbart kustsamhälle som kan leva på lång sikt.  

 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

 

Kommentar: Som framgår ovan skapar planförslaget möjlighet till utveckling av 

kustsamhället avseende verksamheter och turism. Planförslagets anpassning till 

nuvarande förhållanden och möjlighet till utveckling bedöms därför som positivt 

för möjligheten att uppnå miljömålet. Möjligheterna till flexibilitet i planen, med till 

exempel tillfälliga bodar och årstidsvarierande användning av ytor, bedöms som 

positiva för målets uppfyllnad. Planförslaget bedöms inte heller medverka till att 

riktvärden för buller överskrids eller påverka MKN för luftkvalitet. 

 

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
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ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

 

Kommentar: Det finns en osäkerhet i vad planområdets fyllnadsmassor består av 

och det finns också en risk att tidigare verksamheter bidragit till föroreningar i 

marken. Under förutsättning att detta undersöks och hanteras bedöms 

planförslaget medverka till ett uppfyllande av miljömålet. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 

en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd. 

 

Planområdet är beläget inom ett område utan kända naturvärden och 

huvudsakligen bestående av anläggningar och anlagda kajer. Planförslaget 

bedöms därför inte påverka möjligheterna att uppnå miljömålet.  

8.3 Avstämning mot miljökvalitetsnormer 
För den här MKB:n är det främst miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som 

är relevant, vilka anger vilken status vattnen ska ha vid en viss tidpunkt. 

 

Som framgår av avsnitt 7.2.1 bedöms eventuell påverkan på vattenförekomsten 

som ringa och planförslaget bedöms därför inte påverka möjligheten att uppnå 

MKN. 
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9. Kontroll och uppföljning 

Av Miljöbalken 6 kapitlet 12 § framgår att ”en miljökonsekvensbeskrivning för en 

plan bland annat ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet 

av planen eller programmet medför”. 

 

Områden som bedöms behöva kontrolleras och följas upp i fortsatt arbete med 

projektering, vattenverksamhet och bygglov är: 

- Anpassning till befintlig kulturmiljö i samband med bygglov 

- Hantering av strandskyddet genom separat prövning 

- Hantering av eventuella arbeten i vatten utifrån 11 kapitlet miljöbalken 

- Undersökningar av geoteknik och markföroreningar och utifrån detta 

eventuella åtgärder för översvämningssäkring 
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INLEDNING 
SYFTE OCH UPPLÄGG
I samband med upprättande av ny detaljplan för 
hamnområdet i Båstad, (Båstad 109:2), har Båstad 
kommun beslutat att ett kulturmiljöunderlag ska tas 
fram över området. 

Rapporten ska fungera som ett kunskapsunderlag 
där utredningsområdets kulturhistoriska värden 
behandlas. Underlaget ska ligga till grund för ställ-
ningstaganden och framtagandet av planbestäm-
melser i den kommande detaljplanen. Utredningen 
syftar till att förtydliga viktiga aspekter för att 
möjliggöra ett bevarande av områdets kulturmiljö-
värden i det parallellt pågående planarbetet.

Utredningen inleds med en kort historik över 
utredningsområdet. Områdets historik samt doku-
menterade värden redovisas under rubriken ”För-
utsättningar”. Under rubriken ”Kulturmiljöbeskriv-
ning” beskrivs och illustreras utredningsområdets 
kulturhistoriska värden. Ställningstaganden som 
utredningen resulterar i redovisas i korthet under 
rubriken ”Inför framtiden”. 

En aktuell bild över hamnområdet, området präglas av byggnader i olika arkitektoniska stilar samt anläggningar för olika 
typer av verksamheter. 

Utredningsområdet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR
HISTORIK
Staden

Båstad grundades som dansk medeltidsstad av kung 
Christian 1450 (Länsstyrelsen i Skåne 2016). Kungen 
behövde en stad med bra utskeppningshamn, främst 
för ved och timmer från kronans skogar som växte 
på Hallandsåsen. Det inkomstbringande sillfisket 
under 1400-1500-talen gjorde Båstad till en rik och 
blomstrande stad (Länsstyrelsen i Skåne 2016). 
Båstad var den första staden att etableras på Bjäre-
halvön, platsen var väl skyddad mot hårda vindar och 
låg i anslutning till havet. För att timmer skulle kunna 
fraktas vidare till Danmark anlades en hamn eller 
”båtställe” eller ”boställe” som senare kom att bli 
namnet Båstad.

Hamnen

Hamnen har, sedan staden grundades, varit av stor 
betydelse för stadens existens. Samtidigt var den 
ursprungliga hamnen mycket grund och bara små 
fartyg kunde angöra hamnen. Man anlade därför 
bryggor ut i bukten där mindre båtar och flottar 
fraktade ved och annan last till fartygen som låg 
förankrade ute på redden. Trafiken mellan Båstad 
och Danmark var livlig fram till freden i Roskilde, 

Äldre bebyggelse längs en av Båstads äldsta gator, Agardhsgatan.

En av stadens påkostade sommarnöjen, uppfört under senare 
delen av 1800-talet. 

Äldre handelshus invid Köpmansgatan i centrala delarna av Båstad.
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1658, då trafiken nästa upphörde helt i och med att 
Båstad blev svenskt. Sjöfarten tog dock fart igen och 
under 1880-talet anlade man Båstads första egent-
liga hamn. Ett pålverk anlades så att hamnen blev 
mer skyddad och muddringsarbeten genomfördes. 
Sjöfarten tilltog och främst skeppades spannmål, 
kalk och skinn. Under 1800-talets andra hälft upp-
levde skutfarten här ett stort uppsving. Detta tog sig 
bland annat uttryck i välbyggda kaptensgårdar som 
finns på flera håll i Båstad. Hamnen har byggts ut 
vid ett par tillfällen under 1900-talet främst för att 
främja fiskenäringen som nu upphört. 1973 anlades 
en fritidshamn som nu är gästhamn och härbärgerar 
fritidsbåtar.  

”Skansen”, en hög tegelbyggnad nära hamnen som 
idag är ombyggt till Hotell Skansen och Restaurang 
Sand, uppfördes ursprungligen som sädesmagasin. 
Hotellet ligger väster om utredningsområdet, en 
byggnad som speglar Båstads funktion som utskepp-
ningsplats för bl.a. spannmål.

Badortsliv

När järnvägen anlades vid Båstad 1885 bidrog den 
till utveckling av staden och har också haft stor be-
tydelse för Båstads utveckling som badort. Badverk-
samheten inleddes i liten skala redan på 1840-talet 
då badbodar ställdes upp på stranden. Badortslivet 
medförde uppförandet av både kallbadhus, varm-
badhus, societetshus samt många privata sommar-
bostäder. Det första varmbadhuset uppfördes på 
platsen för nuvarande Pepes Bodega. Varmbadhuset 

Piren för den ”yttre hamnbassängen” anlades 1973. Bilden 
tillhör Båstad kommun.

Det f.d. sädesmagasinet som tidigare gick under namnet 
“Skansen” som nu är ombyggt till Hotell Skansen. Foto från 
1878, tillhör Sjöhistoriska museet.

Den inre hamnbassängen i Båstad hamn. Årtalet är okänt men troligen är bilden tagen under 1980-talet. Fiskerinäringen är vid 
denna tid fortfarande vid liv, bilden tillhör Båstad kommun.
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brann ner 1893 och nuvarande byggnad uppför-
des året därpå. Vid stranden, ute i vattnet har det 
funnits kallbadhus uppförda, ett för män och ett 
för kvinnor. Senare, under 1920-talet, uppfördes 
badhytter och en solgård uppe på land. Dessa har 
sedan ersatts av en mer modern badhyttsbyggnad 
som nu är ombyggd till ”Badkrukan” n.v. restaur-
ang.

En av de aktiviteter som följde med badortslivet 
var tennisen. Den första tennisbanan anlades 
väster om utredningsområdet i Badhusparken år 
1899. Denna bana var mer enkelt utförd än de 
mer anlagda banor som uppfördes väster om Ho-
tell Skansen 1907. Tennisverksamheten har sedan 
dess utvecklats och byggts ut och är nu en viktig 
verksamhet för Båstad.

DOKUMENTERADE VÄRDEN
Riksintresse

Utredningsområdet ingår i sin helhet i riksintres-
set Båstad (L:K 32). Riksintresseområdet består 
främst av Båstads äldre stadsplan som än idag 
präglas av den medeltida stadsplanen samt av 
1900-talets rekreationsliv. Den småskaliga bebyg-
gelsen speglar köpmanna- och skepparbebyggelse 
under 1700- och 1800-talen samt villor och pen-
sionat från 1900-talets rekreationsort.

Centralt för riksintresset är den äldre bebyggelsen 
som är koncentrerad till det forna huvudstråket, 

Tennisbanor uppförda väster om utredningsområdet i Badhusparken. Första banan anlades 1899.

Damernas kallbadhus år 1908. Bilden tillhör Bohusläns museum.

Varmbadhuset, som det såg ut före ”Pepes Bodega”. Årtal är 
okänt, bild tillhör Båstad kommun.
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Agardhsgatan, torget, Köpmansgatan och ham-
nen. De låga husen, öster om Hyllebäcken, blev 
skonade vid en på 1870-talet omfattande brand. I 
huvudsak rör det sig om 1800-talsbyggnader, men 
även 1700-talsbebyggelsen finns representerad 
i anslutning till utredningsområdet. Stora delar 
av samhället bär en prägel av decennierna kring 
1900, då Båstad började bli välkänt som rekrea-
tionsort.

Fornlämningar

Inom utredningsområdet finns två fornlämningar. 
Fornlämningen RAÄ Båstad 39:1 utgörs av en 
skans, bestående av en vall som är ca 70 m lång. 
Vallen består huvudsakligen av uppkastad jord. 
Uppe på vallen står fyra kanoner uppställda. 
Kanonerna är från 1788 då ryssarna anföll staden. 
Skansen bedöms vara från ”nyare tid” och har 
därför ingen koppling vare sig till forntid eller 
medeltid (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2016-
08-10).  Utredningsområdets södra delar berörs 
även av den fornlämning som utgörs av Båstads 
medeltida stadslager (Båstad RAÄ 24:1).

Utpekad bebyggelse

Flera av byggnaderna som angränsar till utred-
ningsområdet är skyddade enligt PBL och har så 
kallad q-märkning i gällande detaljplaner. De är 

 

 

 

 

Utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2016-08-10. Två 
fornlämningar finns inom utredningsområdet, Båstad RAÄ 24:1 och 
39:1, en skans och det medeltida stadslagret.

Båstads äldre delar och utredningsområdet som helhet utgör riks-
intresseområde för kulturmiljövården, utdrag från Länsstyrelsens 
GIS-databas 2016-08-10.

 

 

 

Det f.d. varmbadhuset och Hotell Skansen är två byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i det kommunala beva-
randeprogrammet (Båstad kommun 1997). I förgrunden syns en del av den försvarsskans som löper som en vall genom utrednings-
området.
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också utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i 
det kommunala bevarandeprogrammet (Båstad 
kommun 1997). Det gamla varmbadhuset som nu 
är mest känd som ”Pepes Bodega” samt Hotell 
Skansen är två exempel på detta. Båda dessa 
byggnader är utpekade som kulturhistoriskt vär-
defulla i det kommunala bevarandeprogrammet, 
samt q-märkta enligt detaljplan.

Det område med fiskebodar i varierande ålder 
som finns uppförda i utredningsområdets centrala 
delar är omnämnda som mycket viktiga för kul-
turmiljön i det kommunala bevarandeprogram-
met. Bodarna speglar, den för Båstad, så viktiga 
fiskeri- och skepparnäringen.

En av byggnaderna som speglar Båstads betydelse för badorts-
livet. Byggnaden som ligger väster om utredningsområdet, var 
ursprungligen en fiskarstuga som byggdes om till en ståtlig villa 
år 1898. 

Det f.d. varmbadhuset uppfört 1894 finns direkt väster om ut-
redningsområdet. Byggnaden huserar nu nöjespalatset ”Pepes 
Bodega”.

Många fiskebodar finns uppförda inom utredningsområdet, de speglar hamnens tidigare betydelse inom fiske och sjöfart.
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En fiskare hänger upp sina nät för torkning vid Stejleplatsen, årtalet är okänt men bilden är troligen tagen under 1960-talet. 
Bilden tillhör Båstad kommun.  

KULTURMILJÖ-         
BESKRIVNING  

ÄLDRE BEBYGGELSE
Utredningsområdet gränsar mot bostadsbebyg-
gelse i Båstads äldre delar. Bebyggelsen inne i 
Båstad centrum är en blandning mellan den äldre 
handels- och skepparbebyggelsen samt av större 
sommarnöjen som uppförts under årtionden 
runt sekelskiftet 18-1900. Från den äldre gatan 
Agardhsgatan leder tvärgator ner mot vattnet 
och hamnområdet, här återfinns bebyggelse som 
denna. 

I stora delar av centrala Båstad finns mycket 
välbevarad bebyggelse. Tillskott i form av ny 
bebyggelse har fått en underordnad roll och har 
på många platser anpassats till den äldre befintliga 
bebyggelsen.

HAMNEN
Hamnen är uppbyggd av två större pirar och en 
mindre, och indelad i två bassänger. Av hamnens 
tidigare verksamhet är lämningar från fiskenä-
ringen något som finns bevarat inom utrednings-
området. Direkt söder om den inre hamnbas-
sängen står flertalet sjöbodar och redskapsbodar 
uppställda. Bodarna är av varierande ålder men 

Äldre bebyggelse invid Killebacken som leder ner mot ham-
nen.

Ett äldre tegelhus vid Kyrkogatan, i bakgrunden syns varm-
badhusets fasad.  
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de symboliserar alltjämt verksamheten kring fiske 
och sjöfart som varit viktig för området under flera 
hundra år. Söder om området med sjö- och red-
skapsbodar finns en plan gräsbevuxen yta som går 
under benämningen Stejleplatsen. Här hängde fis-
karna upp sina nät på höga pålar för att näten skulle 
torka. Platsen är av lokalhistorisk betydelse och har 
ett högt pedagogiskt värde som central plats för 
fiskerinäringen.

En bit väster om den inre hamnbassängen står ka-
jutan från skeppet Chance bevarad. Fartyget förliste 
utanför Båstad 1880 och kajutan togs om hand 
och användes som sjöbod. Under årens lopp har 
en man vid namn Vincent Andersson underhållit 
kajutan och även samlat på sig föremål med anknyt-
ning till sjöfart. Kajutan fungerar idag som ett litet 
sjöfartsmuseum, byggnaden donerades till Båstad 
kommun av Vincent Anderssons familj (muntlig 
källa, Munktoft). Kajutan har en intressant histo-
ria som ombyggd fiskebod men innehar också ett 
lokalhistorisk värde av ekonomi- såväl som social-
historiskt intresse.

Mycket har förändrats i hamnområdet under årtion-
dens lopp. Båstads betydelse som turistort och som 
värd för en av Sveriges största tennisturneringar 
har inneburit mycket ny bebyggelse i området. Den 
yttre hamnbassängen som anlades 1973 rymmer 
idag mycket fritidsbåtar vilket också medfört nybe-

Chance, hamnens lilla sjöfartsmuseum.

Sentida sjöbodar uppförda i anslutning till småbåtshamnen, 
den yttre hamnbassängen. 

Kvar i hamnens centrala delar ligger den inre hamnbassängen som tidigare härbergerat fiskebåtar. Inne i hamnbassängen ligger 
några äldre träbåtar och ett fåtal fiskebåtar. Denna del av hamnen var tidigare centrum för den lokala fiskerinäringen.
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byggelse i form av hamnkontor, sjöbodar bekväm-
lighetsanläggningar.

Eftersom turisttrycket är stort i hamnområdet 
under sommarmånaderna finns flertalet byggna-
der uppförda som rymmer restauranger, caféer 
och glasskiosker. Huvudelen av dessa är endast 
öppna på sommarhalvåret. Bebyggelse från 1970 
- 2000-talen finns uppförd i olika arkitektoniska sti-
lar, olika material och volymer. Resultatet av denna 
blandning av byggnader med olika arkitektoniska 
uttryck har bidragit till en något splittrad stadsbild 
där historiskt sett viktiga byggnader, strukturer och 
lämningar blir otydliga. De byggnader och lämning-
ar som är autentiska och har betydelse för platsens 
kulturmiljövärde har fått en underordnad betydelse 
till förmån för nyuppförd bebyggelse som främjar 
event och turism. 

I nära anslutning till utredningsområdet finns 
flera byggnader som speglar Båstads funktion 
som bad- och rekreationsort. Varmbadhuset som 
uppfördes 1894 (nuvarande Pepes Bodega) åter-
finns direkt väster om utredningsområdets norra 
del. I bakgrunden tonar även Hotell Skansen, det 
gamla sädesmagasinet som länge haft betydelse 
för badortslivet som hotell och restaurang. Som en 
del i den kontinuitet som funnits inom badorts- 
och rekreationslivet som i Båstad bedrivits sedan 

Bebyggelse för restauranger, hamnkontor och bekvämlighets-
inrättningar har förändrat karaktären i hamnen de senaste 
decennierna.

Det f.d. varmbadhuset (n.v. Pepes Bodega) samt Hotell Skansen 
(f.d. sädesmagasin) ligger i anslutning till utredningsområdet. 
Byggnaderna speglar badortsepoken som varit av stor betydelse 
för Båstad historiska utveckling. 

Restaurangbyggnader, fritidsbåtar med tillhörande hamnkontor och bekvämlighetsinrättningar är det som dominerar stads-
bilden i, och i anslutning till, hamnområdet.
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1840-talen finns nu ett nytt kallbadhus uppfört 
vid stranden. Byggnaden är uppförd 2009 som en 
del i verksamheten på Hotell Skansen.

Direkt väster om utredningsområdet ligger rester-
na av det som en gång var ”Badhusparken”. Äldre 
kartmaterial (Häradsekonomisk karta, Båstad 
1926-34) visar en park i engelsk stil där slingrande 
gångar var anlagda efter parkens naturliga förut-
sättningar och där träd och växtlighet var plane-
rad efter mer naturromantiska ideal. Nu rymmer 
parken främst fyra tennisbanor samt en restaur-
ang- och cafépaviljong. Tennisverksamheten har 
utvecklats på platsen efter att stadens första (mer 
oplanerade) tennisbana anlades i parken vilket 
visar en historisk kontinuitet vad gäller tennis-
verksamheten i området.

En liten del av det som finns kvar av ”Badhusparken”. Parken 
domineras idag av fyra tennisbanor och en restaurang- och 
cafébyggnad kallad ”Bakfickan”.

Restaurang- och cafébyggnaden kallad ”Bakfickan”, ligger i 
anslutning till ”Badhusparken”. 

Båstads nya kallbadhus, uppfört 2009, bidrar till badortslivets långa historiska kontinuitet i Båstad. 
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FÖR FRAMTIDEN
Den vall, en s.k. skans som leder genom delar av 
utredningsområdet och som är skyddad som forn-
lämning är ett viktigt inslag i kulturmiljön. Vallen 
har ett högt kunskaps- och dokumentvärde med 
militärhistoriska förtecken. Vallen speglar en tid där 
regionen präglades av militär instabilitet och utgör 
en viktig lämning från denna tid.

Inom utredningsområdet finns ett antal lämningar 
som berättar om fisket och sjöfartens betydelse för 
Båstad. Lämningar och bebyggelse från verksam-
heter kring fiske och sjöfart är det tydligaste kultur-
miljövärde i utredningsområdet. Detta uttrycker sig 
i en mängd sjö- och redskapsbodar av varierande 
ålder som finns bevarade söder om den inre hamn-

Illustration över utredningsområdet där områden med kulturhistoriska värden är markerade. 

Utredningsområdet
Fornlämning 

Sjöbodar 

Stejleplatsen
Inre hamnbassängen

Museum 

Badkrukan 

Kallbadhuset

Varmbadhuset
Pepes Bodega

Hotell Skansen

Badhusparken

Stejleplatsen

Yttre hamnbassängen 
Gästhamn 
Hamn fritidsbåtar 

Inre hamnbassängen 
f.d. �skehamn 

Chance 

bassängen. Även om de enskilda bodarna har ett 
begränsat antikvariskt värde så är företeelsen som 
sådan viktig att bevara för framtiden. Till dessa 
lämningar hör även den bevarade kajutan ”Chance” 
som med sin nuvarande funktion som sjöfartsmu-
seum är av lokalhistoriskt intresse.

Stejleplatsen, som idag utgörs av en plan gräsbe-
vuxen yta, utgör också en lämning från Båstads 
fiskerinäring. På grund av att platsens funktion är 
borta finns begränsningar vad gäller platsens peda-
gogiska värde. Platsen har ett viktigt dokument- och 
kunskapsvärde och är av lokalhistoriskt intresse. 

Den inre hamnbassängen är hamnanläggningens 
äldsta del, hamnbassängen speglar Båstads historis-
ka funktion som fiskehamn och är därmed en viktig 
del av utredningsområdets kulturmiljövärde.  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
  
• Området med sjöbodar bör skyddas i plan så att 
verksamheten och företeelsen med sjöbodar beva-
ras i hamnområdet. 

• Sjöbodarnas karaktär av små, enkla byggnadsvo-
lymer med mindre fönster och enkla fasadutform-
ningar ska vara vägledande. 

• Bodarna ska ha samma bredd och höjd som de 
bodar som finns bevarade på platsen. 

• Bodarna ska ha sadeltak.  

• Bodarna bör vara målade i traditionell färgsätt-
ning. 

• Bodarna ska vara utförda i ett enkelt formspråk 
som är vanligt förekommande för ekonomibyggna-
der såsom enkel träpanel samt fönster- och dörrfo-
der av enkla snickerier, utan profilering.   

• Det lilla sjöfartsmuseet Chance är av lokalhisto-
riskt intresse och ska bevaras. 

• Den inre hamnbassängen som tidigare använts 
som fiskehamn ska bevaras i sin nuvarande form.

• Stejleplatsen bör bevaras som en obebyggd yta, 
informationsinsats kring dess tidigare funktion är 
nödvändig för förståelsen av platsens historiska 
betydelse för Båstad. 

• Ny bebyggelse i planområdet bör uppföras med 
en utformning och en skala som knyter ann till 
platsens hamnkaraktär. Traditionella material såsom 
fasader av trä och traditionell färgsättning såsom 
falurött bör vara vägledande. I övrigt är ett samtida 
förhållningssätt till byggnadens arkitektoniska ut-
tryck positivt. 

Långa rader av fiske-och redskapsbodar är ett mycket viktigt inslag 
i kulturmiljön, en företeelse som bör bevaras.

Stejleplatsen syn som en gräsbevuxen yta, platsen har ett doku-
mentvärde av lokal betydelse, ett värde som kan förstärkas med 
hjälp av informationsinsatser.

Den inre hamnbassängen är viktig för förståelsen av Båstads funk-
tion som fiskehamn och ska bevaras i sin nuvarande form. 
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KÄLLOR
SKRIFTLIGA KÄLLOR
Bevarandeprogram, Båstad kommun 1997-06-25

Riksintressen, förordningar och program, ÖP 08 
Båstad kommun, 2008

ELEKTRONISKA KÄLLOR
Länsstyrelsens GIS-databas Riksintressebeskrivning

Riksantikvarieämbetet, fornlämningsregistret Forn-
sök

Riksantikvarieämbetet, fotosamling, ”Kringla”

Länsstyrelsen i Skåne län Kulturmiljöprogram, sär-
skilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne

KARTOR
Ekonomisk karta 1968-69, Lantmäteriet

Häradsekonomisk karta 1926-34, Lantmäteriet

MUNTLIGA KÄLLOR
Tomas Munktoft, styrelseledarmot i föreningen 
”Gamla Båstad”
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Frågor och synpunkter från KSau 2016-10-26 

Förvaltningens svar i kursiv text.  

Många frågor handlar om vad detaljplanen styr. Detaljplaner ger rättigheter, inte skyldigheter. 

Skyldigheterna regleras genom avtal, exempelvis arrendeavtal. Dessutom prövas tillåtligheten för 

olika åtgärder genom bygglov eller polistillstånd. 

Parkering 

Parkering inom planområdet måste redovisas tydligare. Hur ytorna används idag och av vilka. Vilka 

avtal som finns med olika aktörer både inom och utom planområdet. 

Detaljplanen pekar inte ut exakta ytor för parkering för att kommunen och verksamheterna ska 

kunna hantera ytorna på ett flexibelt sätt och kunna anpassa parkeringsytorna allteftersom 

parkeringsbehovet förändras.  

Inom arrendeområdet regleras parkeringsytor i arrendeavtalet med hamnbolaget som i sin tur har 

avtal med andra verksamheter. Utanför arrendeområdet men inom planområdet upplåts ca halva 

den asfalterade parkeringsplatsen till hotellbolaget genom upplåtelseavtal, i strid med gällande 

detaljplan då området utgörs av allmän platsmark. Utanför planområdet förfogar Pepes över ett fåtal 

platser genom upplåtelseavtal.   

Badkrukan 

Varför har denna restaurang med sammanhängande omklädningsrum/toaletter fått en beteckning R 

med indexsiffra 1 och en orange färg, när den viktigaste och största byggnationen/restaurangen 

Hamnkrogen göms i den gråa färgen med beteckningen R och indexsiffra 2? Här borde Badkrukan 

och Hamnkrogen ha samma färg och beteckning och omklädningsrum/toaletter ingå i hamnområdet 

och vara gråmålat. BBSS lokaler har rätt färg, grå – där finns bara hamnverksamhet och ingen 

restaurang. 

För att ha en så stor flexibilitet som möjligt inom planområet har hela hamnområdet fått samma 

användningsbestämmelser – både V (hamn) och R (besöksnäring). Detta för att kunna anpassa 

verksamheterna efter framtida behov och önskemål som vi idag inte kan känna till.  

Då det är ett hamnområde har bestämmelsen hamn (V), som enligt Boverkets riktlinjer ska färgläggas 

med grå färg, använts som huvudanvändning. Badkrukan har däremot aldrig haft någon 

hamnfunktion och därför kan inte samma flexibilitet motiveras där. Där är det viktigt att lyfta fram 

och säkerställa byggnadens funktion för friluftsbadet. 

Badkrukan har inte fått någon begränsning när det gäller kvadratmeter – är det rimligt? De kan bygga 

ut otroligt mycket! 

Planförslaget kompletteras med prickmark norr om Badkrukan. 

En fråga till vid Badkrukan: Varför har området utvidgats mot söder med ett prickmarkerat område? 

Samt ett prickat område väster om byggnaden? Det föreslås i planbeskrivningen att ingen byggnation 

ska få hindra sikten från nya evenemangsområdet mot badhuset ute i vattnet. Alltså borde det vara 
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parkmark på båda dessa ställen för att tydligt visa att detta inte är någon privat mark utan allmän 

platsmark! 

Den prickade marken väster om Badkrukan ingår idag i Badkrukans arrende. Den prickade marken 

innebär en stor begränsning jämfört med vad som gäller för området idag då byggnad inte får 

uppföras på prickmark. Utökningen av mark söderut har gjorts för att den mark som idag arrenderas 

ut även i fortsättningen ska kunna göras det, men på ett korrekt sätt då allmän plats inte bör 

arrenderas ut. Marken är korsprickad vilket innebär att permanenta byggnader inte får uppföras, 

samt försedd med x för att säkerställa allmänhetens tillgång till området. Detta kan även 

kompletteras i arrendeavtalet. Det innebär att allmänheten inte får stängas ute. 

Bodar med tidsbegränsning 

Vid Stejleplatsen finns en grillplats, men den har i planförslaget försvunnit och området för bodar har 

utökats. Det är viktigt att grillplatsen får vara kvar. Den används av många, både båtgäster, 

barnfamiljer och andra som vill laga till något enkelt själva. 

Detaljplaneförslaget hindrar inte att grillplatsen finns kvar men ger också möjlighet till annan 

användning.  

BFEF och Hambolaget har blivit av med sina nuvarande p‐platser, som flyttas och minskas ner, för att 

ett antal bodar lagts där istället. Flytta tillbaka bodarna till den allmänna p‐platsen och förändra inte 

förutsättningarna för ett aktivt båtliv! 

Detaljplaneförslaget erbjuder en möjlighet men är inte tvingande, att ha bodar inom området är 

frivilligt för arrendatorn. Om bodar av den föreslagna typen ska placeras någonstans är detta en 

lämplig plats då det kan bidra till att förstärka hamnplanens rumslighet. Arrendatorn har ett ansvar 

för att verksamheterna inom sitt ansvarsområde fungerar utifrån verksamheternas behov. Om både 

bodar och parkeringsplatser behövs samtidigt har arrendatorn möjlighet att omprioritera 

användningen av de ytor arrendatorn disponerar.   

I bestämmelsetexten för kryssmark står att bodarna kan placeras ut redan i maj, men båtarna har 

enligt avtal med kommunen och Båstad Hamn AB rätt att stå kvar till den 15 maj. 

Detaljplanen anger månaden, exakta datum kan regleras i avtal. 

Bodar utan tidsbegränsning 

På hamnplanen finns ett antal bodar som inte har fått någon tidsbegränsning och det finns inte heller 

någon prickmark där. Samma gäller på hela östra piren. Detta innebär att det är fritt fram att ställa 

dit hur många bodar som helst! 

Målsättningen är att detaljplanen ska kunna vara så pass flexibel att den kan ha en lång livslängd. 

Verksamhetsutövare/arrendator bör själva kunna avgöra hur ytan ska kunna disponeras baserat på 

sina behov, varav framkomlighet för att sköta om och sjösätta båtar är ett och bodar för exempelvis 

förvaring av saker till båtarna är ett annat. Avvägningen mellan hur stor yta som behövs för de olika 

behoven och exakt var inom det avgränsade området de olika behoven ska tillgodoses bör kunna 

avgöras av verksamhetsutövarna själva. 
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På hamnplanen finns också ett område för marinan som flöt bort. Där finns ingen beteckning e med 

index 1 och hur många kvadratmeter den får vara. 

Området är så pass hårt begränsat i sin utbredning att ytterligare förtydlig av byggrätten angivet i 

kvadratmeter anses vara överflödigt. 

Övrigt 

Från Hotell Skansen förbi Pepes och bakom Chans och bodarna vid fd Fiskehamnen sträcker sig vallen 

”Skansen”, som enligt ”Kulturmiljöunderlaget för Båstad Hamn” är skyddad som fornlämning och 

alltså borde redovisas på kartan och skyddas från förstörelse/byggnation. Görs detta? 

Då delar av det område som pekas ut som fornlämningsområde av Riksantikvarieämbetet (det som 

Kulturmiljöunderlaget hänvisar till) utgörs av nu till stora delar bortspolade sandvallar har 

förvaltningen bedömt det som svårt att lägga skyddsbestämmelse på området. Istället är avsikten att 

invänta direktiv från länsstyrelsen i samband med deras samrådsyttrande. 

Solbryggan längs västra delen av norra piren finns inte med i planförslaget. Varför, när den även 

fungerar som en gångväg inom hamnområdet? 

Tillgängligheten till piren säkerställs genom x‐bestämmelse samt i arrendeavtalet. Användningsgräns 

läggs i pirens övre västra kant. Bryggan och pirens västra slänt planläggs som vattenområde där 

bryggor för allmänheten samt piranläggning får finnas. 

Det skrivs om ”sommartiden” – exakt när inträffar den? 

”Sommartiden” definieras inte exakt i planbeskrivningen. Syftet med planen är att skapa en flexibilitet 

att anpassa användningen av ytorna efter hur behoven varierar under året. 

Bensinmacken ute vid norra pirens lilla avstickare har ingen beteckning eller avgränsning. Det finns 

heller ingen prickmark där. 

Samma egenskapsbestämmelser som gäller för bodarna i närheten läggs in i området. 

Mastkranen ute vid östra piren är en viktig och dyrbar anläggning för båtfolket. Borde den få någon 

form av skydd/bestämmelse/gräns? 

Mastkranen är en viktig del för verksamheten därför måste verksamheten själv kunna ha frihet att 

avgöra om mastkranen behöver förändras, renoveras eller flyttas inom området för att fungera 

optimalt för sitt syfte. 

På den prickade marken som är avsedd för gående, runt fd Fiskehamnen, vid Stejleplatsen och längs 

gångvägen vid södra parkeringen, har bodarrendatorerna en viss mark för att ställa ut bord och 

stolar, men det är problem varje år. De ”tar för sig” ytterligare mark och hindrar framkomligheten för 

speciellt rörelsehindrade. Vem har ansvar för detta? Ytterligare en anledning finns för att ge tillräcklig 

friyta längs norra kajkanten vid fd Fiskehamnen: Tunga tankbilar måste komma fram till 

bensinmacken då och då och kajkanten är mycket dålig. 
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Detaljplanen har prickmark framför bodarna, vilket medför att byggnaderna inte får placeras längre 

ut. Detaljplanen kan inte reglera uteserveringarnas utformning eller utbredning. Ytan för uteservering 

och förutsättningarna för möblering regleras bäst i arrendeavtalet. 

Stejleplaten borde rensas från boulebanor, som inte fungerar och parkeringar och inte heller ska 

några träd planteras där! Det är en kulturplats som istället borde få ett antal stolpar med nät, som 

påminnelse om vad platsen använts till! Det finns fortfarande fiskare som brukar rensa sina nät där! 

Planens avsikt är att förädla Stejleplatsen och utveckla den till en inbjudande plats där det är trevligt 

att vistas. Exakt hur den ska utformas styrs inte i detaljplanen, på annat sätt än att ytan ska ha en 

flexibilitet med möjlighet till tillfälliga byggnader/konstruktioner under en begränsad tid. Platsens 

historia kan mycket väl kommuniceras med informationsskyltar, konstverk eller vad som anses 

lämpligt. 

Slutligen något om ställplatsen för husbilar – finns den eller inte? Officiellt inte, men elstolpar finns 

och husbilar också, som är anslutna! 

Ytan är planlagd för mesta möjliga flexibilitet för att möjliggöra att användningen anpassas efter 

säsongens och verksamheternas behov. Tillfälliga byggnader/konstruktioner tillåts en kortare tid, 

möjlighet för båtuppställning finns och möjlighet att använda ytan som parkering. Vilken typ av bilar 

som står på platsen kan inte detaljplanen reglera.  

Framtids‐Vision hur vill vi området ska se ut om 25 år? 

Detaljplanen har tagit sin utgångspunkt från det antagna inriktningsdokumentet för Båstads hamn 

och förutsatt att det är en framtidsvision. För att hålla över tid strävar detaljplanen efter så stor 

flexibilitet som möjligt. Ju fler detaljer som regleras desto större är risken för att detaljplanen blir 

inaktuell.  

Samrådet borde omfatta hamnen fram tom Brunnsparken. Så det blir en helhet. 

För att det alls ska vara möjligt att hantera detaljplanen innan nytt arrendeavtal måste tecknas har 

förvaltningen gjort bedömningen att avgränsa planområdet till arrendeområdet. På sikt bör även 

övrig intilliggande mark ses över i enlighet med vad som beskrivs i tjänsteskrivelsen för 

planuppdraget. 

Nordvästra piren skall betraktas som en allmän badplats. 

Se kommentar ovan. 

Evenemang på stranden bör undvikas och skall det vara evenemangsområde, skall det vara på 

västra sidan av Badkrukan. 

Varken stranden eller den västra sidan av Badkrukan ingår i detaljplanen. 

Bland de uppräknade handikapp‐toaletterna, saknas handikapp‐toaletten på Fiskekajen. 

Planbeskrivningen kompletteras med detta. 

Badkrukan ska inte få utöka sin servering norrut. 
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Badkrukans område har baserats på den yta som verksamheten arrenderar idag men har begränsats 

med prickmark. Ytterligare prickmark läggs norr om byggnaden. 

 

Hamnområdet skall vara tillgängligt även för personer med funktionsnedsättningar. 

Målsättningen är att hamnområdet ska vara tillgängligt för alla. Detaljplanen kan inte reglera 

markbeläggning, ytor för uteserveringar, riktlinjer för möblering mm. Detta regleras bäst i 

arrendeavtal. 

En strategi för hur restaurangerna får möblera och sätta upp reklamskyltar måste tas fram. Så 

detta inte hindrar framkomligheten. 

Detaljplanen kan inte reglera ytor för uteserveringar, riktlinjer för möblering mm. Detta regleras bäst 

i arrendeavtal. 
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Bilaga: Beslut kommunfullmäktige (2016-09-21) angående Projektbeskrivning för Översikts
plan för Båstads kommun (daterad 2016-07-07) 

Utvecklingsstrategier för Båstads kommuns översiktsplan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan 
för Båstads kommun. Beredningen har utfört sitt uppdrag i och med förslag till utvecklingsstra
tegier för Båstads kommuns översiktsplan presenteras för beslut i kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I februari 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en ny översiktsplan för Båstads kommun och att en beredning skulle tillsättas. I septem
ber 2016 beslutade kommunfullmäktige om en projektbeskrivning för översiktsplanearbetet 
och en tillfällig beredning, vars uppgift var att ge kommunfullmäktige förslag till utvecklings
strategier för en ny översiktsplan, valdes. 

Aktuellt 
Den tillfälliga beredningen har representerats av sju partier (Liberalerna enbart med ordinarie 
plats och Miljöpartiet enbart med ersättare). Arbetet har letts av Hans Grönqvist (BP) som ord
förande och Jessica Andersson (S) som vice ordförande. Arbetet har genomförts i enlighet med 
projektbeskrivningen och beredningen har haft tre sammanträden med en mer omfattande 
återkoppling av arbetet till partigrupperna mellan andra och tredje mötet. Alla partier bjöds 
även in via gruppledarna till ett extra informationsmöte den 8/11 med fokus på det förslag till 
utvecklingsstrategier beredningen arbetat fram. 

Det har vid varje mötestillfälle funnits möjligheter till diskussion och samtal inom beredningen. 
Vid de två första tillfällena baserades diskussionerna på, av förvaltningen förberedda, diskuss
ionsfrågor. Diskussionsfrågorna hade vid första tillfället fokus på det regionala sammanhanget 
och det lokala perspektivet på utvecklingsmöjligheter. Utifrån en presentation av regionala och 
delregionala planeringsunderlag, kommunens vision och mål diskuterades bl.a. vilka de viktig
aste utvecklingsfrågorna är för Båstads kommun och hur kommunen bäst kan bidra till den 
regionala utvecklingen. 

Vid det andra mötestillfället låg fokus på de frågor som beredningen identifierat som viktiga 
för utvecklingen av kommunen och förslag till utvecklingsstrategier diskuterades och priorite
rades. 

Arbetet har utgått från samma tidsperspektiv som visionen dvs. år 2030. 

Vid tredje tillfället gjordes en genomgång av de synpunkterna kom inkommit från partierna 
under förankringsprocessen och de olika förslagen diskuterades. Beredningen beslutade, efter 
debatt, om följande utvecklingsstrategier att presentera som förslag till kommunfullmäktige: 

170103\c:\users\danklil \documents\groupwise\ skrivelse till kf.docx\dk 
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BOENDE 
• Arbeta för en balanserad och hållbar samhällsutveckling där miljöfrågor gällande både mark 

och vatten ställs i fokus 

• Skapa förutsättningar för att öka antalet året runt boende i kommunen 

• Skapa förutsättningar och prioritera året runt bostäder i centrala och kollektivtrafiknära lägen i 

tätorterna för att möta invånarnas bostadsbehov 

UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRETAGANDE 
• Skapa förutsättningar för bättre utbildningsmöjligheter för fler 

• Skapa förutsättningar för företagare och entreprenörer att utveckla sina ideer och verksamhet

er samt för besöksnäring, handel, föreningsliv, naturbruk och kultur att utvecklas 

INFRASTRUKTUR 
• Nyttja befintlig infrastruktur effektivt och investera i ny infrastruktur i strategiskt hållbara struk-

turer 

• Skapa en struktur som gynnar hållbara och sammanhängande kollektiva transporter genom att 

öka tillgängligheten, inom och till kommunen, med fortsatt utveckling och förbättrat utbud av 

kollektivtrafik och gång- och cykelvägar 

• Skapa förutsättningar för digitala kommunikationer som gynnar flexibelt arbete, näringsliv och 

fritid 

ORTSTRUKTUR, BYARNA OCH EN LEVANDE LANDSBYGD 
• Se kommunens flerkärniga ortsstruktur som en tillgång - byarna kompletterar varandra istället 

för konkurrerar med varandra 

• Värna om, och varsamt utveckla, den natur och kultur som gör oss unika. Vid avvägning mellan 

olika samhällsintressen ska natur och kultur prioriteras högt 

• Möjliggör en hållbar, attraktiv och levande landsbygd samt värna och utveckla jord- och lant

bruk 

• Främja en socialt hållbar ortsutveckling som möjliggör fler mänskliga möten 

• Tillgängliggör tätortsnära natur med kopplingar till vattnet 

TRYGGHET OCH SÄKERHET 
• Främja trygghet och säkerhet i de miljöer människor rör sig. 

• Genom framsynthet utveckla beredskap för påverkan från klimatet och övriga riskbilder 

Övervägande/framtid 
Beredningen har utfört sitt uppdrag och presenterar härmed sitt förslag till utvecklingsstrate
gier för Båstads kommun till kommunfullmäktige. Beredningen var inte enig om alla utveckl
ingsstrategier och ansåg att diskussionen skulle tas i kommunfullmäktige för ett så demokra
tiskt beslut som möjligt. 

Slutgiltigt beslutade utvecklingsstrategier kommer verka som utgångspunkter och styra in
riktningen av den strategiska planeringen för kommunens markanvändning för att bidra till att 
skapa möjligheter för kommunen att utvecklas i riktning mot att uppnå kommunens vision. 

Under förvaltningens arbete med framtagandet av samrådshandlingen för översiktsplanen 
kommer, enligt projektbeskrivningen återkoppling och information ske inför samråd. Komplet
terande informationstillfälle kommer också ske vid halvårsskiftet 2017. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

1. Att anta beredningens förslag till utvecklingsstrategier för att användas som utgångs
punkt för förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandlingen för Båstads kom
muns översiktsplan. 

Båstad 2016-12-30 

Hans Grönqvist, 
Beredningsordförande 
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