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1. Norrvikens trädgårdar

Gällande detaljplan för Norrvikens trädgårdar
För Norrvikens trädgårdar gäller detaljplan, lagakraftvunnen 1989-10-05 med
innebörd att säkra trädgårdarnas verksamhet på platån och med byggrätt för 
andelsbostäder och en större hotellanläggning på den lägre nivån vid stran-
den.

Tidigare generalplan för Norrviken gäller såsom områdesbestämmelser,
fastställda 1985-12-19. Områdesbestämmelserna uttrycker detsamma som
gällande detaljplan, alltså att trädgårdarna skall bevaras, samt möjligheter att
bygga hotell med tillhörande anläggningar på platån på den lägre nivån (låg-
platån).

Vad gäller de närmaste omgivningarna till Norrvikens trädgårdar, d v s de
bokskogsklädda slänterna i söder och väster, bör övervägas en utvidgning av
det nuvarande Englandsdals naturreservat eller annat lämpligt skydd för
naturmiljön i de partier som naturligt hänger samman med det nuvarande
reservatet och som bildar gräns för den öppna betesmarken på högplatån.

Utvecklingsplanen från 2001
Utvecklingsplanen för Norrvikens trädgårdar, upprättad av Ulf Nordfjell på upp-
drag av kommunen 2001-06-05, syftar, grovt sammanfattat till en rekonstruk-
tion av de offentligt tillgängliga trädgårdarnas ställning som demonstrations-
objekt för en både bevarad och förnyad vital trädgårdskonst. Planen tar sin 
utgångspunkt i trädgårdarnas unika värden såväl historiskt som vad avser den 
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trädgårdskonst de representerar och har som förutsättning att motsvarande 
kvaliteter kan återupprättas. Utvecklingsplanen och trädgårdarnas utveckling 
har varit föremål för fortsatta diskussioner och förslag sedan utvecklingsplanen 
gjordes. 

Den ursprungliga utvecklingsplanen 2001 avsåg inte att ta ny mark i anspråk 
och ställde bara i begränsad utsträckning krav på hur omgivande områden 
disponeras och används. Den innebar i stort en bekräftelse av den nuvarande 
markanvändningen men med väsentligt höjda kvalitetskrav. Planen medgav 
dock ett antal nya verksamheter med samspel i olika grad med huvudverksam-
heten. Tanken var att dessa kunde bidra både med aktiviteter och hyresintäk-
ter som skulle kunna stärka huvudverksamheten. Bland de föreslagna verk-
samheterna fanns såväl utbildning som restaurang och ett nytt kulturcentrum. 
De nya verksamheterna som inte förutsatts ingå i kärnverksamheten föreslogs 
där utanför en ny entré väster om parkeringsplatsen, också såsom inslag i den 
tydligare organisation och gestaltning av denna.
Den ursprungliga utvecklingsplanens huvudidéer finns samlade på karta (bi-
laga 1). Där finns en punktvis sammanställning av vilka inslag som bör bevaras 
och restaureras respektive rekonstrueras, vilka som bör bevaras och utveck-
las, vilka som bör rivas samt nya satsningar.

Fördjupad översiktsplan
De idéer som nu har samlats i den fördjupade översiktsplanen ( se karta sid 
30-31) innebär, med avseende på stilträdgårdarna och entrézonen, i huvudsak 
en bekräftelse av utvecklingsplanen från 2001. På lågplatån och mot Apelryds-
skolan föreslås ytterligare bebyggelse uifrån en förslagsskiss till dispositions-
plan, utarbetad av Ove Hidemarks Arkitektkontor AB (se bilaga 2). 

Avsikten med nedan redovisade justeringar är att ligga inom ramen för den 
ursprungliga utvecklingsplanens huvudmål och syfta till samma slag av ut-
veckling men med anpassning till aktuella förutsättningar för finansiering och 
genomförande. Huvudidéerna tar fasta på och understryker ytterligare tanken 
om att det ostligaste partiet med bl a parkering ligger utanför de egentliga 

Norrvikens trädgårdar ca 1940-talet?
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trädgårdarna och samlar de nya verksamheterna. Förslaget till ny entréanlägg-
ning från utvecklingsplanen bekräftas men med en ytterligare understruken 
roll som plats för försäljning mm. Förslaget om Kulturcentrum har utvecklats 
och fått fastare form. En nybyggnad med kök för restaurant/utbildning mellan 
parkeringsplatsen och slänten mot havet bekräftas. Möjligheter att bygga för 
utbildning alternativt övernattning/studentbostäder visas söder om infarten intill 
bäcken.

Hotell- och konferens
Möjlighet till hotellanläggning och bostäder redovisas i planen på lågplatån och 
utefter gångvägen från lågplatån till trädgårdarnas tväraxel. Gränsen för hotel-
lanläggningen mot vägen och havet bör vara den befintliga stengärdesgården. 
(se karta s. 31) Gräns mot söder är där den brantare och mer trädbevuxna 
delen av sluttningen tar vid. Centralt i alla projekt för trädgårdarna och för ho-
tell är att villa Abelin har en nyckelställning som representativt konferens-, och 
utbildningscentrum med trädgård som fokus. 

Utomhusarena
Utvecklingsplanen från 2001 omfattar förslag till en mindre och naturanpassad 
friluftsscen i sluttningen strax söder om lågplatån. Förslag har också disku-
terats om en större och mer monumentalt byggd amfiteater i ravinen i höjd 
med den nya entrén. Den bedöms dock göra ett så stort ingrepp i bokskogen 
att den inte är lämplig i detta läge. Frågan kan också ställas om rätt förutsätt-
ningar – störningsfrihet, teknik etc – kan skapas på ett sätt som gör den stora 
ansatsen rättvisa. 

Den fördjupade översiktsplanen föreslår i stället en mindre anläggning (se 
karta s. 31) med klar naturanpassning, t ex enkla sittbänkar i markgradänger, 
antingen på lågplatån vid foten av sluttningen eller på högplatån vid parkering-
en och den planerade utställningsträdgården vid motsvarande sluttningsfot. En 
alternativ placering kan också diskuteras med tydligare anknytning till Kam-

Lågplatån söder om Norrvikens trädgårdar.
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marmusikfestivalens lokaler på Apelrydsskolan, d v s i slänten mot havet norr 
om skolan. På denna plats är risken för bullerstörningar från trafik väsentligt 
mindre än motsvarande placering längre västerut.

Entrédelen
Andra justeringar eller nyanseringar av utvecklingsplanen som aktualiseras 
här är dels en tydligare markering av entrén till trädgårdarnas centrala delar, 
dels utnyttjandet av marken utanför denna inre entré. Den yttre delen präglas i 
hög grad av sin parkeringsfunktion som skiljer den från de centrala delar som 
både genom gestalt och funktion upplevs som det egentliga målet för besöket i 
trädgårdarna. Avståndet mellan infarten från vägen till de intensivare partierna 
kring villan upplevs stort och parkeringsfältet ganska ödsligt. Med förslagen i 
utvecklingsplanen tillförs nya attraktioner till den yttre delen, varav flera inte är 
direkt knutna till trädgårdarnas centrala verksamhet men ändå samstämmiga 
och med naturlig anknytning. Det finns ändå anledning att tydligare markera 
den egentliga entrén till de centrala trädgårdarna och där ge nya möjligheter 
att rymma service, försäljning etc. En distinkt entré har, rätt utformad, också 
ett stort värde för att förstärka upplevelsen av attraktionen innanför och göra 
mötet med utbudet där tydligare. En annan aspekt på detta är också de bättre 
möjligheter som finns för en bärkraftig verksamhet på ett mer koncentrerat 
område. Förslaget är alltså en möjlighet att uppföra entrébyggnader i höjd med 
den första tväraxeln med utrymme för service, försäljning och servering etc. 
Placeringen av denna entré har också en innebörd av de olika grader av skydd
av den nuvarande miljön som gäller innanför respektive utanför entrén.

Visningsträdgårdar- nytt kulturreservat?
Innanför entrén bör gälla ett ovillkorligt skydd av den ursprungliga verksam-
heten med visningsträdgårdar – permanenta resp, i området närmast entrén, 
såsom tillfälliga utställningar. Här bör frågan om kulturreservat eller annat 
formaliserat skydd av verksamheten och den nuvarande miljön aktualiseras.
Utanför entrén bedöms behovet av formellt skydd som mindre. Alla förändring-
ar här förutsätts respektera den ursprungliga miljön och ha de centrala träd-
gårdarna såsom utgångspunkt men de kan inom denna ram vara friare i sitt 
förhållande till verksamheten inom trädgårdarna. Det gäller såväl kulturhuset 
som ev utbildningslokaler inom detta område. Den fördjupade översikplanen 
lämnar därvid större utrymme för utbyggnad av utbildningslokaler och student-
bostäder, bl a även söder om infarten i anslutning till bäcken och skogskanten 
än utvecklingsplanen från 2001.

Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete:
• Utvecklingsplanen för Norrvikens trädgårdar är utgångspunkt för fortsatt 
planarbete men med utrymme för justeringar i denna i enlighet med förslags-
skiss till dispositionsplan.
• Det innebär att även sådana projekt inom området som inte drivs av verk-
samhetsbolaget men som ingår i utvecklingsplanen skall ges förutsättningar 
att förverkligas
• Utöver de nybyggnadsprojekt som utvecklingsplanen tar upp skall utrymme 
för utbildningar i samklang med trädgårdarnas verksamhet, för hotell och even-
tuellt annat boende reserveras
• Ny detaljplan upprättas
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2. Golfbana

Bakgrund
Flera golfbaneprojekt har aktualiserats på Bjärehalvön trots en relativt stor 
mängd befintliga banor. Golf växer emellertid fortfarande som sport. Det finns 
också en växande efterfrågan vad gäller banor med annan utformning än den 
traditionella, t ex banor som lånar mer av den omgivande landskapskaraktä-
ren. Det kan innebära banor med t ex karaktär av sådana landskapstyper som 
fått sin prägel av bete under lång tid. Det är inte fråga om nödtvungen an-
passning utan bedöms i dessa fall som en kvalitet som kommer även spelet till 
godo. Detta kan bl a förklara efterfrågan på nya banor även i golftäta områden. 

Utredningsområde golfbana
En bananläggning med anknytning till Norrvikens trädgårdar har funnits i dis-
kussionen kring hur trädgårdsanläggningen skall kunna utvecklas och finansie-
ras med hjälp av sidoaktiviteter i tidigare utredningar och planer kring anlägg-
ningen och har efterfrågats också i samband med dagens planer. Ett utkast till 
en bana med läge i dalgången och på platån strax söder om Skåneleden och 
Englandsdals naturreservat har diskuterats och återgivits i samrådsomgången 
av den fördjupade översiktsplanen. Den har i samrådet varit föremål för kritiska 
kommentarer och konstaterats vara i konflikt med angränsande markanvänd-
ning. I de beslut gällande ett antal förfrågningar om golfbanor som följde på 
utarbetandet och antagandet av kommunens policy för nya golfbanor avslogs 
den skisserade banan. Intresset för golf på höjdryggen i en form som svarar 
mot de krav naturvärdena ställer kvarstår dock trots de invändningar mot detta 
som gjorts. Det framhålls, hittills utan stöd av redovisade utredningar, att en 
golfbana av detta slag erbjuder en möjlighet att bevara det betespräglade 
landskapet och att detta inte behöver kollidera med annat allemansrättsligt 
utnyttjande av marken. Ev konflikter eller möjligheter till samnyttjande med den 
pågående betesdriften är inte heller utredda och måste således klarläggas. På 
dessa villkor bör frågan utredas vidare med öppenhet även för golfspel i den 
utsträckning som kan accepteras. Här markeras, inför önskan att etablera en 
bana, ett mindre golfområde än den bana som presenterades till samrådsför-
slaget för eventuella vidare planutredningar (se karta s. 35). 

Alternativ anläggning
Som alternativ till detta markeras också ett område för en mindre anläggning 
söder om Svenstad med anslutning till Sönnertorps Golfbana som sedan gam-
malt är etablerad där. Banan föreslås omfatta nio hål och till stor del samnyttja 
den service som den redan etablerade banan står för. Den kan få ett läge i 
landskapet som gör att förändringarna i detta, sett från t ex de omgivande vä-
garna, begränsas. Tillfart kan ske från väg 1747 i söder medan den nuvarande 
vägen norrut mot väg 115 bör utvecklas till en gång- och cykelväg som skapar 
samband med naturreservatet och miljön kring Norrvikens trädgårdar. 

Ytterligare en aspekt på behov av en golfanläggning och placeringar av denna 
är dess samband med en eventuell utbildning kopplad till golf på Apelryds-
skolan. En sådan utbildning kan ha karaktär av idrottslinje och syfta till att ge 
unga spelare möjlighet till god träning och/eller syfta framför allt till att utbilda 
till anläggning och drift av golfbanor i samband med t.ex. annan trädgårdsut-
bildning. I det första fallet är det viktigare att ha tillgång till en bana (banor) av 
hög standard än att den (de) ligger i omedelbar närhet av skolan. I det andra 
fallet är närheten det viktiga, inte banans storlek och kvalitet. Några golfhål för 
övningsändamål kan vara tillräckligt.
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Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete:

• Angivna avgränsningar för golfbanor – med justeringar för att skapa över-
ensstämmelse med inslagen av värdefull natur - är utgångspunkt för fortsatt 
prövning av etablering

• Etablering och utformning skall regleras genom detaljplan

• Särskilda kvalitets- och karaktärskrav skall ställas på en
golfanläggning i detta läge

• De två golfbanorna bör prövas mot varandra vid eventuell vidare planpröv-
ning.

Norrvikens trädgårdar
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Kattvik utmed Strandvägen.

3. Kattvik med närmaste omgivning–           
anpassad utbyggnad
Kattvik är ett av de samhällen som kommunen anser bör växa i kraft av läge 
och bostadsefterfrågan. Det har drygt 100 bostadshus och c:a 90 fastboende. 
6 km och enkel (i huvudsak plan) vägförbindelse till Båstad och närmre men 
sämre vägförbindelse till Boarps handelscentrum.

De tekniska förutsättningarna för utbyggnad är goda. Tidigare planering av 
Norrviken-Kattviksområdet har medfört en utbyggnad av vatten- och avlopps-
nätet som med små insatser kan kompletteras och bidra till finansieringen av 
den tidigare utbyggnadsetappen – aldrig tagen fullt i anspråk såsom planerats.

Naturförutsättningar är sådana att Kattvik inte naturligt som andra kustsamhäl-
len kan växa inåt land. Troentorpsdalens landskapsrum bör inte bebyggas (se 
landskapsrummen s. 18) och i söder innebär naturvärdena i Hallandsåsens 
nordsluttning en gräns för expansion.  
 
Samhället, genom åren kompletterat med en mer eller mindre stillsam fritids-
bebyggelse, har stora värden som miljö – både för besökare och för dem som 
bor där. Det är viktigt att slå vakt om denna karaktär, som ändå kan bedömas 
som relativt tålig. En del av karaktärsdragen – läget i ett storslaget landskap, 
format också av bebyggelsens belägenhet till stor del nedanför landborgen, 
med en vid utblick över Laholmsbukten, som rår över de flesta andra inslag – 
tål sannolikt ytterligare kompletteringar utan att skadas. Förutsättningen är ett 
omsorgsfullt val av kompletteringar. Det kan bl a konstateras att platsen har få 
tomtplatser av traditionellt slag kvar obebyggda. Däremot finns ett antal lägen 
i det omgivande landskapet som med olika förutsättningar kan kompletteras 
med små eller inga ingrepp i helheten som resultat.

För all fortsatt utbyggnad bör gälla noggrant övervägda utformnings- och 
planvillkor, anpassade till de olika platsernas förutsättningar. Här nedan redo-
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visas ett antal delområden som kunnat bedömas som lämpliga för tillskott av bebyggelse och 
som bör prövas i fortsatt utredningsarbete. De är övervägda mot bakgrund av en bedömning av 
värdet av olika landskapsrum på dalsluttningen mot Laholmsbukten, där vissa av vyerna från 
höjdpartierna är omistliga som tillgångar i landskapet. Denna värdering strider på någon punkt 
mot andra värderingar av naturvärden och landskapsbild men har ändå bedömts som tillräckligt 
intressanta för att föras upp till diskussion. Några av de diskuterade bebyggelseområdena berör 
riksintressen för natur och klassade naturområden enligt länsstyrelsen och kommunens natur-
vårdsprogram.

3a. Kattvik, vid strandvägen
Som nämnts finns inte många naturliga bebyggelselägen kvar i själva grupperingen av ur-
sprunglig bebyggelse. Ett antal förtätningsmöjligheter finns i raden av bebyggelse söder om vä-
gen vid stranden och på samma nivå som denna, som kan utnyttjas för kompletteringar utan att 
den traditionella rytmen i husraden behöver gå förlorad. Villkoret är tomtstorlekar om minst ca 
2000 m2. Det rör sig om storleksordningen 5 hus. Mot stranden finns luckor. Här bör emellertid 
med hänsyn till utblickarna och kontakten med vattnet ingen ytterligare bebyggelse komma till 
stånd.
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utmedttmedtme
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3b. Kattvik, platån 1:40-41, 1:44-45, 1:69 och 
1:78
På platån ovanför bebyggelsen vid vägen finns ytterligare ett antal lägen som
på olika sätt kan medge förtätning. På ett parti ovanför landborgen och norr 
om vägen på platån – fastigheterna 1:40, 1:41, 1:44-45 samt 1:69 och 1:78 
– finns en redan etablerad struktur av fastigheter och vägar, som med skaft-
matning och ytterligare styckning kan erbjuda förtätning med tomter i storleks-
ordningen 1200 –2000 m2. Inslag av inramande växtlighet och läget på platån 
medger hus i två rader utan någon stor påverkan på fiskelägets huvudkaraktär. 
Detta parti skulle kunna rymma ytterligare drygt 15 hus. 
Här finns också ett öppnare landskapsparti där glest placerade hus kan nås 
från de befintliga vägarna (de obebyggda delarna av fastigheten 1:78). Förut-
sättningar för bebyggelse här är dock att det öppna landskapsrummet mellan 
husraderna bevaras (se landskapsrummen s. 18). I samrådsomgången före-
slogs en tätare grupp av hus för övernattning med service – möjligen pensio-
nat med flera mindre bostadshus – på fastigheten 1:25 inom fruktodlingsom-

3b. Kattvik, platån 1:40-41, 1:44-45, 1:69 och 1:78
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rådet. Denna är inramad av en kraftfull läplantering och med en lika kraftfull 
trädridå mot stranden som på ett bra sätt bedömdes kunna rama in en sådan 
anläggning. Bebyggelsen har dock i ett så stort antal yttranden i samrådet 
bedömts som ett främmande inslag till såväl användning som utformning, bl 
a jämförts med ”stugby”, att idén inte setts som intressant att utveckla vidare. 
Den har således avskrivits utan att ersättas av annan förändring.

Fastigheten Kattvik 1:51
Fastigheten är delvis bevuxen med relativt ung tall- och björkskog med inslag 
av bok. Vid en eventuell exploatering är det viktigt att vegetationsridån som 
bildar kant mot det öppna landskapsrummet i väster behålls, liksom stengärds-
gården. 

I övrigt kan inom den glesa bebyggelsen på norrsluttningen ovan landborgen 
i Kattviks östra del – till stora delar trädbevuxna tomter – rymmas förtätningar 
på motsvarande villkor som den befintliga bebyggelsen, d v s på tomter om 
minst 2000 m2. Det är viktigt att den ursprungliga markkaraktären – skiftande i 
de olika delarna av området – i möjligaste mån bibehålls. Den lummighet, som 
präglar stora delar av detta parti, är en tillgång inte bara i den mindre skalan 
och för den enskilda tomten utan även sett i landskapsparti. Strävan efter 
utsikt över Laholmsbukten får inte hota det karaktärsfulla samspelet mellan öp-
pen mark och trädbevuxna partier.

Kattvik, platån ovanför landborgen.
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3c. Fastigheterna 1:20 och 2:25 
Ovanför platån, när sluttningen tar vid mot det brantaste och högre partiet på 
åsens norrsida, finns ytterligare ett öppet parti som skulle kunna tas i anspråk 
för bebyggelse. Det är ett distinkt avgränsat parti av tidigare åker- eller be-
tesmark, inramat på två sidor av tätare växtlighet. I ryggen mot söder vidtar 
den täta skogen ungefär där sluttningen reser sig brant mot söder. Det öppna 
partiet är ett mäktigt rum med gles bebyggelse i öster och avgränsat mot 
väster av ett sammanhållet öppet stråk, krönt av en gård. En bebyggelse här 
(se bild nedan) kan formas med stöd av de två större byggnader som flankerar 
landskapsrummet genom att de nya husen ställs på en rad, i samma linje som 
de två husen, som anpassar sig till sluttningens form. Två rader hus, komplet-
terade med enstaka hus närmast vägen nedanför, kan ge närmare 15-20 hus 
på frikostiga tomter.

Tomterna bör inte avgränsas på traditionellt sätt utan karaktären av samman-
hållen äng eller hed bör bibehållas även om marken styckas. Avståndet till den 
bakomliggande översta platån bör hållas. Vägnätet bör utformas som smala 
markvägar, delvis med koppling till det befintliga nätet av grusvägar. Alternativt 
kan denna bebyggelse få sträcka sig även in på fastigheten 2:25 öster om 1:20 

3c. Kattvik- fastigheterna 1:20 och 2:25 

3d. Fastigheten 2:33 och 2:32
Närmast campingplatsen och i anslutning till vägskiljet, kan ett relativt brant 
parti med ungskog tas i anspråk för en utformningsmässigt samordnad fritids-
bebyggelse. Det gränsar till uthuggningen för trädgårdarnas siktaxel och får 
inte inkräkta på denna. Bebyggelseidén bygger på hus, som är fritt liggande 
i gläntor i den i stort bevarade ungskogen och som saknar egen tomt (se bild 
s. 41). Uteplatser kan anläggas närmast varje hus men utan fast och geome-
triskt bestämda avgränsningar. Husen är grupperade kring en serpentinformad 
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markväg i lutningen. Gallring i skogen görs men i princip inordnas husen mel-
lan träden. En siktaxel mot havet anläggs. Förutsättning för planläggning och 
bebyggelse är att biologiska värden på marken kartläggs.

Utformningen med smala envåningslängor med kortsidan mot havet och med 
souterräng i den norra änden; fritt liggande hus utan annan gruppering än efter 
vägen bygger också på anpassningen till skogen med fasader i obehandlat el-
ler laserat trä och med samordnad arkitektur. Beroende på hustyp, gruppering 
och hur nivåanpassningen kan ske i verkligheten mm kan 20 – 30 hus rymmas 
här. Ev kan även delar av grannfastigheten, 2:32, ingå.

Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete:
• Kattviks olika områden kan byggas ut med de gränser som Troentorpsbäck-
ens dalgång innebär och Hallandsåsens branta sluttningsparti innebär om de 
specifika utformnings- och planvillkoren för varje plats iakttas

• Där samordnad gruppbebyggelse förutsätts ställs särskilda krav på planform 
och utformning för att tätheten skall kunna säkras

• Bebyggelse förutsätter reglering med detaljplan

• Anslutning till kommunalt VA-nät utgör förutsättning

3d. Kattvik- fastigheten 2:33 och 2:32
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4. Ekoturism
Naturvärdena inom hela planområdet är av ett slag som inte bara kräver skydd 
och vård utan också bör göras tillgängliga för besök. Övernattningsmöjlighe-
ter för längre och kortare vistelser även för andra slag av besök än bad- och 
sommarliv bör kunna arrangeras – men på landskapets villkor. Det sistnämnda 
ställer inte bara krav på anläggningarnas omfattning och utformning – inte för 
stora anläggningar som innebär t ex en trafikbelastning som hotar syftet – utan 
också på den innehållsmässiga karaktären. De bör även i detta avseende vara 
tydligt inriktade på kontakt med naturen.

samlade enskilda anläggningar och husgrupper

befintlig skjutbana

4a

4b

4d

4e

4c

Englandsdals 
naturreservat
Englandsdals
naturreservat

4:13

4:6
4:7

5:5

2:19

5:24
5:29

1:20

0 250m 500m
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4a. Fastigheten 4:13 Elestorp. Övernattningsmöjligheter i skogskanten- ”resort”

4a. Fastigheten 4:13
Ett antal lägen är möjliga och av intresse men ett har illustrerats med de 
stränga krav på egenskaper och utformning som ställs i detta läge. Kring 
dammen på fastigheten 4:13 i Elestorp invid gränsen till Englandsdals natur-
reservat öppnar sig en glänta med bete mark i den omgivande skogen (se bild 
nedan). Där inte skogen avgränsar sluter lokala höjdryggar landskapsrummet 
och gör det helt skyddat från synkontakt med det omgivande jordbruksland-
skapet. Inga gårdar eller andra byggnader är synliga härifrån. Däremot finns 
begränsade utblickar mellan träden ut över Laholmsbukten. Här kan speciella 
naturanpassade övernattningshus grupperas glest i skogskanten runtom glän-
tan – i princip så att de är knappt skönjbara från varandra utan vetter ut mot de 
obebyggda delarna av dalgången. I det utformningsexempel som illustreras är 
de grupperade rygg i rygg två och två på sådant sätt att de inte stör varandra.

Anläggningen kan formas till ett retreat eller resort för en stilla och inåtvänd 
vistelse i kontakt bara med naturen. Förutsättningen är dels en utformning som 
svarar mot läget, dels att husen inte nås med bil utan bara via stigar i skogen. 
De kunde drivas med bas i någon centrumanläggning med service, där parke-
ring sker med omlastning till cykelkärror för bagage. Husen förses med pentry 
men servicecentret kan också stå för matservering. Ca 8 par, d v s 16 enheter, 
kan sannolikt placeras här på dessa villkor. 
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4b. Fastigheten Svenstad 4:7
Ett liknande resortboende (ej illustrerat) föreslås också på fastigheten Sven-
stad 4:7 söder om det utvidgade naturreservatet.

4c. Fastigheten Svenstad 4:6
I samrådsförslaget identifierades en servicepunkt för den då prövade golfba-
nan på den s k skjutbanetomten (Svenstad 4:6) . Detta läge är också lämpligt 
som servicepunkt för det resortboende som föreslås på 4:13 och 4:7 i  form av 
anläggning för hälso-/vårdboende, hotell, mindre stugby eller vandrarhem (ej 
illustrerat). Besökare till resortboendet skulle parkera här och ta sig vidare på 
annat sätt. Placeringen förutsätter vissa åtgärder i det lokala vägnätet efter-
som de befintliga vägarna är smala. Det är då angeläget att åtgärder görs på 
ett sätt så att vägen inte förlorar sin karaktär. Förutsättningen för en lokali-
sering hit är att VA-frågorna kan lösas genom anslutning till den skisserade 
ledningen till Kattvik. 

4d. Fastigheterna Boarp 5:24, 5:5, 2:99 m fl 
Vid höjdryggens östra del, d v s på fastigheterna Boarp 5:24, 5:5, 2:99 m fl, 
och i närheten av handelsträdgården, kan en grupp med friare villkor skapas 
(se bild s. 45), som antingen har formen av retreat eller har formen mer av 
vanligt övernattningsboende. Här förutsätts en högre grad av gemenskap mel-
lan husen, grupperade i stråk utefter markvägar. Villkoret är även här att en-
skilda tomter inte skapas utan att uteplatser vid husen anläggs med inramning 
av t ex buskar. Även detta parti är naturskönt med framträdande nivåskillnader, 
som ger naturliga anvisningar för grupperingen av husen. De kan nås via den 
nuvarande markvägen från Kattviksvägen, förbättrad i det nedre partiet men 
som enkel markväg inom varje husgrupp, alternativt via vägen till växthuset 
ovanför området.

4e. Fastigheten Boarp 1:20
Utbyggnaden av fastigheten Boarp 55:24, 5:5 m fl kan ev kombineras med 

Fastigheten Boarp 5:24 ligger inbäddad med tydliga vegetationsridåer som 
bildar kanter. 
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4d. Fastigheterna Boarp 5:24, 5:5, 2:99 m fl. Grupper av naturanpas-
sade hus kring enkla vägar

övernattningsmöjligheter och mat i en anläggning på platsen för den övergivna 
gården väster om växthusen.

Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete:
• De två lägena utreds vidare för naturanpassad bebyggelse för fritidsändamål 
med olika inriktning
• Kraven på utformning av husen och en medveten utformning av driften är 
stränga och olika i de båda grupperna
• Anpassning och hänsyn till respektive biologiska värden på de två
platserna är en förutsättning
• Bebyggelse förutsätter reglering med detaljplan, ev i kombination med natur-
vårdsförordnande
• Anslutning till kommunalt VA-nät utgör förutsättning, åtminstone för gruppen i 
Boarp; för gruppen i Elestorp kan enskild avloppsanläggning prövas som alter-
nativ om anslutning till det kommunala nätet är orealistisk och förutsättningar 
för infiltration finns.

5. Camping
Campingplatsen vid Kattviksvägen har utvecklats till en omfattande
anläggning med efterhand alltmer permanent karaktär. Den är rimligt inordnad
i naturen med inramande växtlighet, som emellertid kan förbättras ytterligare,
så att anläggningen blir mindre framträdande mot vägen och stranden.
Anläggningen kan kompletteras med bättre faciliteter för bad.

Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete:
• Campingplatsen utvecklas vidare så att den inordnas i den storskaliga natur-
miljön med bl a förstärkt inramning av högre växtlighet också mot vägen
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6. Boarp
Boarps by har de senaste åren utvecklats på ett delvis okontrollerat sätt med 
växande anläggningar för handel mm. Planfrågorna har utretts återkommande, 
föranlett av önskemål om ytterligare utbyggnad av såväl handel som bostäder i 
det öppna landskapet i närheten. Detta präglas i hög grad av de två golfbane-
anläggningarna, belägna söder om väg 115. 

Boarp och Norrviken kan med de utvecklingsförutsättningar som denna plan 
diskuterar med avseende på de funktioner de kommer att innehålla tillsam-
mans ses som något av ett västra Båstad. Här finns besöksmål som Norrvi-
ken, Hembygdsparken och Hasses lada, fullt utvecklad handelsservice, en 
gymnasieskola, bussförsörjning, ett antal bostäder, golfbana, strand och nära 
naturrekreation inom ett avstånd på 2 km, om än över Hallandsåsens sluttning.

Boarp
väg 115

golfbana

väg 1747

1:6

1:5
1:33

1:108

1:28

3:15

4:11
4:8 2:22

3:18

1:67

1:103

10:5

1:112

enstaka enskilda förtätningar tomter >2000 m2

samlade enskilda förtätningar tomter 1200- 2000 m2

0 250m 500m
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Det är givet att ett utvecklat Norrviken innebär att det blir alltmer attraktivt att 
bo också i Boarp såväl permanent som på fritiden och som korttidsbesökare. 
Samtidigt är med stor sannolikhet attraktionskraften beroende av att ny bebyg-
gelse får lägen och utformning som underordnar sig landskapet och bibehåller 
värdena i detta. Boarp med Norrviken bör inte utvecklas till att bli en ny tätort 
eller hänga samman bebyggelsemässigt med Båstad utan ny bostadsbebyg-
gelse bör ske i mindre grupper utifrån de förutsättningar som landskapet ger. 
Här föreslås utöver den skisserade utvecklingen av själva Boarps bydelar den 
bostadsgrupp mellan Boarp och Norrviken som beskrivs i avsnittet Ekotu-
rism ovan (Boarp 5:24,m.fl.) och ytterligare en bostadsgrupp väster om gamla 
Boarps by. Ett större utredningsområde för bostäder som förekommit öster om 
Boarp i förslaget till kommuntäckande översiktsplanen avses tas bort ur denna 
med anledning av ställningstaganden enligt ovan.

Tidgare Planprogram och samråd
Planprogram har upprättats 2002-01-17 och varit föremål för samråd. Planpro-
grammet behandlar utförligt såväl förutsättningar vad avser landskapsbild, kul-
turmiljö, teknik etc. som formella restriktioner liksom kommunens generella mål 
vad avser bebyggelse i det öppna landskapet utanför tätorterna. Planprogram-
mets slutsatser är distinkta, bl a grundade på kommunens restriktiva hållning 
till bebyggelse i fria lägen utanför tidigare bebyggeleskoncentrationer. Kom-
pletteringar i byarna bör ske i anslutning till de gamla bykärnorna där luckor 
kan finnas och på villkor som svarar mot byarnas bebyggelsemönster. Plan-
programmets slutsatser har bekräftats i den sammanfattning av programsam-
rådet, som behandlats av Miljö- och Byggnadsnämnden i mars 2003. Boarp 
består i detta avseende av två delar åtskilda av väg 115; den gamla bykärnan 
norr om vägen och Handelsområdet som kan ses som en modern ”bykärna”. 
Skälen för begränsningarna i planprogrammet är också tekniska. Trafikbelast-
ningen i bl a Boarpskorset är stor i förhållande till miljön och en komplettering 
förutsätter enligt programmet en ny utformning av korsningen t ex som två 
trevägskorsningar. Även vatten- och avloppsförsörjningen kräver insatser för 
att säkra villkoren för en utbyggnad.

Slutsater av program och samråd
Rimliga slutsatser av övervägandena i planprogrammet och det efterföljande 
samrådet är att enstaka förtätningar av byn norr om vägen kan medges på 
villkor att tomtstorleken inte underskrider ca 2000 m2 och att utformningen av 
tillkommande bebyggelse respekterar såväl byns kontur som dess befintliga 
bebyggelse. Däremot medges inte den utbyggnad av ett antal villatomter öster 
om Boarpskorset, som diskuterats under programsamrådet. För handelsområ-
det medges förtätningar med handel och bostäder inom ramen för den kontur 
som avgränsas med Hembygdsparken och av omgivande golfbana. 

Fastighet 1:112 och 2:22
En fastighet utefter vägen mot V Karup (1:112) anses ingå i området utifrån 
förutsättningen att utformningen av vägen förändras inom handelsområdet mot 
större trafiksäkerhet och mer plats för gående. Här medges boende kombine-
rat med service (seniorboende) och viss övernattning. Bland övriga ambitioner 
för fortsatt planering på denna översiktliga nivå kan nämnas dels en ny väg till 
hembygdsgården (2:22) söder om handelsområdet, dels insatser för att med 
kraftfull växtlighet skapa stadga i det öppna landskapet och rama in bebyg-
gelse på ett sätt som svarar mot traditionen i jordbrukslandskapet. På liknande 
sätt bör golfbanorna få en inramning, främst mot vägarna. 



48

Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete: 
• Planprogrammet 2001-01-17 och samrådsredogörelsen 2003-02-11
är utgångspunkt för fortsatt hantering av planfrågorna i Boarps
by och handelsområdet. Förändringar – bortsett från glesare tillskott i byn - 
skall regleras i detaljplan.

• Nya övernattningsbostäder/hotell medges på de två angivna fastigheterna.

• Insatser görs för att rama in bebyggelse och golfbanor med kraftfull växtlig-
het.

• De befintliga golfbanorna bör inte utvidgas utöver en möjlig utvidgning av 
Sönnertorps bana enligt ovan.

7. Apelrydsskolan
Apelrydsskolans anläggning har ett från flera synpunkter anmärkningsvärt läge 
– i Kattviksvägens korsning med entrén till Norrvikens trädgårdar, i sydvästra 
hörnet av det mäktiga landskapsrummet mellan nordbranten och bukten med 
utblickar över denna och skogsridån vid stranden. 

Utöver utbildningsverksamheten har skolan fått en publik ställning genom den 
årliga och alltmer uppmärksammade kammarmusikfestivalen, där skolans 
tidigare lada är huvudkonsertsal. Det knyter skolan på ett naturligt sätt till det 
evenemangscentrum som denna och Norrvikens trädgårdar tillsammans utgör, 
dessutom med särskild syftning på de utvecklingsmöjligheter för festivalen 
som ligger i planerna på Kulturcentrum inom trädgårdarna. Musikverksamhe-
ten och andra utvecklingsidéer inom skolan, bl a anläggningar för idrott, indike-
rar ett utbyggnadsbehov. 

På södra sidan om vägen, d v s i anslutning till skolans huvudbyggnad, är ut-
rymmet begränsat till i princip endast mindre komplementbyggnader. All större 
utbyggnad måste således ske norr om konsertsalen/ladan. Det är av avgöran-
de vikt för både upplevelsen av skolanläggningen och av landskapsrummet att 
en utbyggnad här sker samlat och med största hänsyn till de speciella förut-
sättningarna på platsen. 

Tidigare studier visar på möjligheterna att samla nya byggnader och anlägg-
ningar till konsertsalen/ladan så att så lite av utblickarna norrut som möjligt 
går förlorade. Situationen på platsen kräver en prioritering av utblickarna från 
de två berörda vägarna, där utblickarna norrut från huvudvägen bedöms som 
viktigare än de mot nordost och öster från den nordsydliga skänkeln av Katt-
viksvägen, där redan idag ett antal uthus begränsar vyn. Förutsättningarna för 
samspel mellan konsertverksamheten i ladan och ett tänkbart läge för utom-
husarena vid stranden norr därom bör övervägas såväl vid valet av läge för 
arenan som för utbyggnad av ladan. 
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Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete: 
• Utbyggnadsmöjligheterna för Apelrydsskolan studeras vidare med utgångs-
punkten att så litet som möjligt påverka landskapsrummet och vyerna mot norr 
från vägen vid skolan

• Nybyggnader bör i första hand placeras norr om ladan

• Förändringar skall regleras i detaljplan

Apelryds-
skolan

Norrvikens trädgårdar

viktig utblick

Apelrydsskolans anläggning utmed Kattviksvägen.

ev. ny idrottssal

ev. utomhusarena
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