
 

 
 

	

	

Detaljplan för  

Tegelugnslyckan 11 och 17 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
	

Samrådsredogörelse  
	

	

Detta	 detaljplaneförslag,	 har	 varit	 utsänt	 för	 samråd	 under	 tiden	 2015‐05‐07	 till	
2015‐06‐04	för	att	ge	sakägare,	boende,	myndigheter	med	flera,	möjlighet	att	lämna	
in	synpunkter.	Planförslaget	har	tagits	fram	av	Samhällsbyggnad	i	Båstads	kommun	
och	handläggs	med	normalt	planförfarande.	I	denna	samrådsredogörelse	finns	dels	
sammanfattningar	av	de	synpunkter	som	har	lämnats	in	och	dels	Samhällsbyggnads	
kommentarer	till	synpunkterna.	

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Region	Skåne	

Swedegas	AB	

E.ON	Elnät	Sverige	AB	

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
	

Länsstyrelsen	 konstaterar	 att	 ekvivalent	 bullervärde	 mot	 Köpmansgatan	 anges	
vara	 63	 dBA.	 Detta	 är	 högt	 och	 planhandlingarna	 bör	 ytterligare	 redovisa	 vilka	
åtgärder	som	kan	vidtas	för	att	förbättra	bullersituationen.	De	anser	även	att	en	mer	
aktuell	 bullerberäkning	 än	 den	 från	 2012	 behövs	 för	 att	 länsstyrelsen	 ska	 kunna	
göra	 en	 bedömning	 och	 informerar	 om	 att	 länsstyrelsen	 kan	 annars	 komma	 att	
ingripa	vid	sin	tillsyn	enligt	11	kap	10	§§	PBL.		

Vad	 gäller	 kulturmiljö	 ser	 länsstyrelsen	 positivt	 på	 bevarande‐	 och	
varsamhetsbestämmelser	för	Borgen.		

Kommentar:	Bullerdämpning	avses	göras	med	byggtekniska	åtgärder	i	fasad.	Utöver	
detta	ställs	krav	på	att	minst	hälften	av	bostadsrummen	ska	vara	mot	tyst	sida.	

Den	bullerutredning	som	gjordes	2012	är	beräknad	på	en	högre	hastighet	än	vad	som	
gäller	 för	 området	 idag.	 Beräkningen	 gjordes	 för	 hastigheten	 50	 km/h	 och	 högsta	
tillåtna	 hastighet	 är	 idag	 40	 km/h.	 Detta	 innebär	 att	 mätningen	 visar	 på	 högre	
bullernivåer	än	vad	som	är	den	verkliga	situationen.	Den	eventuella	trafikökning	som	
kan	ha	skett	sedan	2012	ändrar	inte	detta.	Kommunen	bedömer	det	därför	inte	rimligt	
att	kräva	en	ny	bullerutredning	av	exploatören.	
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Länsstyrelsens	 synpunkter	 medför	 att	 planförfarandet	 ändras	 från	 enkelt	
planförfarande	 till	normalt	planförfarande,	vilket	 innebär	att	planförslaget	 sänds	ut	
på	ytterligare	en	remiss.	

	

Lantmäterimyndigheten	 anser	 att	 planförfarandet	 bör	 tydliggöras	 bättre	 i	
handlingarna.	 Lantmäteriet	 uppmärksammar	 även	 en	 otydlighet	 i	
planbeskrivningen	gällande	servitut	för	tillfartsvägar.	

De	 anser	 även	 att	 plankartan	 ska	 ritas	 enligt	 Boverkets	 nya	 allmänna	 råd	 (BFS	
2014:5).	 De	 framför	 även	 synpunkter	 på	 formuleringen	 av	 bestämmelsen	 e2,	
bestämmelsen	 om	 brandskyddskrav	 för	 fasad,	 att	 ytor	 med	 bestämmelse	
”räddningsväg”,	 u	 och	 g	 ska	 prickas	 samt	 att	 plusprickningen	 bör	 göras	 tydligare.	
Lantmäteriet	uppmärksammar	även	befintligt	u‐område.		

Vidare	 informerar	 Lantmäteriet	 om	 en	 pågående,	 vilande	 förrättning	 för	
fastigheterna.	

Kommentar:	 Planbeskrivningen	 justeras	 för	 att	 förtydliga	 planförfarandet	 samt	
korrigeras	avseende	servitut/gemensahetsanläggning	för	tillfartsvägarna.		

Bestämmelserna	gällande	byggnadsyta	ses	över	och	bestämmelse	om	brandskyddskrav	
på	 fasad	 omarbetas	 i	 de	 fall	 det	 fortfarande	 är	 aktuellt	 efter	 revideringar	 av	
planförslaget.	Prickmark	och	plusprickad	mark	ses	över	och	förtydligas.	Detaljplanen	
påbörjades	 innan	 Boverket	 ändrade	 sina	 allmänna	 råd	 och	 upprättas	 därför	 enligt	
tidigare	standard.	

Det	finns	inga	kända	ledningar	inom	befintligt	u‐område.	

	

Trafikverket	anser	att	in/utfart	till	Köpmansgatan	som	redovisas	inte	är	optimal	ur	
trafiksäkerhetssynpunkt.	Den	på‐	och	avstigningsplats	som	finns	vid	in/utfarten	gör	
att	 siktkraven	 enligt	 VGU	 (Vägar	 och	 gators	 utformning)	 inte	 klaras.	 På‐	 och	
avstigningsplatsen	 bör	 därför	 tas	 bort.	 Detta	 ska	 bekostas	 av	
kommunen/exploatören.		

Innan	planen	antas	måste	ett	finansierings‐	och	genomförandeavtal	tecknas	mellan	
kommunen	och	Trafikverket.	Av	avtalet	ska	ansvarsgränser	avseende	ägande,	drift	
och	underhåll	klargöras.		

Trafikverket	 informerar	 om	 den	 pågående	 Åtgärdsvalsstudien	 för	 Köpmansgatan.	
Då	påverkan	på	allmän	väg	är	föranledd	av	detaljplanen	hanteras	dessa	separat	från	
Åtgärdsvalsstudien.		

Trafikverket	 informerar	 om	 att	 förordning	 (2015:216)	 om	 trafikbuller	 vid	
bostadsbyggnader	inte	kommer	att	gälla	för	aktuell	detaljplan	då	den	har	påbörjats	
före	januari	2015.	De	rekommenderar	därför	att	kommunen	se	över	avsnittet	Buller	
i	planbeskrivningen.		

Trafikverket	anser	 inte	att	avsteg	kan	göras	 från	bullerriktvärdena	då	de	anser	att	
detta	 endast	 kan	 accepteras	 i	 större	 städer.	 Om	 kommunen	 väljer	 att	 göra	 avsteg	
från	 riktvärdena	 kan	 Trafikverket	 acceptera	 detta	 under	 förutsättning	 att	 god	
boendemiljö	 fortfarande	 uppnås	 men	 då	 anser	 de	 att	 kommunen	 ansvarar	 för	
eventuella	bullerstörningar	 i	 framtiden.	Om	Trafikverket	drabbas	av	kostnader	 till	
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följd	 av	 kommunens	 planering	 eller	 bristande	 uppföljning	 av	 planering	 kommer	
Trafikverket	att	överväga	att	ställa	skadeståndsanspråk	på	kommunen.	

Trafikverket	 rekommenderar	 att	 kommunen/exploatören	 tar	 fram	 en	
bullerutredning	som	redovisar	ljudnivåer	inklusive	konsekvenser	för	åtgärden.		

Vidare	förutsätter	Trafikverket	att	 lastzon/plats	för	godsleveranser	anordnas	inom	
fastigheten	och	inte	ut	på	allmän	väg	och	vill	att	detta	förtydligas	i	detaljplanen.	

Kommentar:	 På‐	 och	 avstigningsplatsen	 kommer	 att	 tas	 bort.	 Detta	 bekostas	 av	
exploatören	 och	 regleras	 i	 avtal.	 Utöver	 detta	 innebär	 inte	 detaljplanen	 några	
förändringar	vad	gäller	ägande,	drift	och	underhåll	som	påverkar	Trafikverket.	

Avsnittet	Buller	ses	över.		

Trafikverket,	 som	 är	 väghållare	 för	 Köpmansgatan,	 kräver	 att	 kommunen,	 med	
anledning	av	att	avsteg	från	bullerriktvärdena	tillämpas	vid	upprättad	detaljplan	för	
fastigheten	 Tegelugnslyckan	 17,	 ska	 åtaga	 sig	 allt	 framtida	 ansvar	 för	
bullersituationen	 från	 trafiken	 på	 Köpmansgatan	 som	 kan	 komma	 att	 påverka	
bostadsbyggnaderna.	Det	förtjänas	att	noteras	att	väg	115,	som	Köpmansgatan	är	en	
del	av,	 löper	genom	Båstad	tätort	 i	en	sträcka	av	ca	3,2	km	med	bebyggelse	på	ömse	
sidor	 av	 vägen,	 varav	 merparten	 utgörs	 av	 byggnader	 som	 nyttjas	 som	 bostäder.	
Totalt	är	över	100	byggnader	etablerade	längs	denna	sträcka	som	Trafikverket	har	ett	
oinskränkt	 väghållaransvar	 för.	 Att	 Trafikverket,	 som	 är	 statens	 eget	 organ,	 som	
ensam	part	i	samhällsbyggnadsprocessen	vill	friskriva	sig	från	ansvar	och	regleringar	
om	buller,	eller	vad	det	än	må	vara,	som	statsmakterna	beslutar	om	för	en	förändrad	
tid	 och	 samhällsutveckling	 ter	 sig	 synnerligen	 anmärkningsvärt.	 Prövning	 i	
planprocessen	 gällande	 t.ex.	 störningar	 i	 form	 av	 buller	 och	 som	 berör	människors	
hälsa	 prövas	 och	 avgörs	 i	 första	 hand	 av	 Länsstyrelsen.	 Det	 uppdrag	 som	 vilar	 på	
Länsstyrelsen	enligt	PBL	att	 sammanväga	olika	 risker	och	 lämplighet	med	avseende	
på	 t.ex.	människors	hälsa	och	säkerhet	kan	 inte	 föranleda	vare	sig	Trafikverket	eller	
någon	 annan	 att	 sätta	 Länsstyrelsens	 uppdrag	 åt	 sidan	 och	 själva	 införa	 eget	
regelverk	med	 egna	 bedömningar.	 Om	 alla	 aktörer	 som	 kan	 vara	 involverade	 i	 en	
planprocess	 inför	 egna	 regelverk	 omöjliggörs	 självfallet	 all	 planering.	 Trafikverkets	
krav	på	kommunen	att	teckna	avtal	för	en	åtgärd	som	ankommer	på	Länsstyrelsen	att	
värdera	och	pröva	är	därmed	ett	orimligt	krav	som	inte	tillgodoses.	

Gällande	bullerutredning	se	kommentar	till	länsstyrelsen.	

Då	ytorna	för	verksamheter	är	små	och	endast	ger	utrymme	för	mindre	verksamheter	
bedöms	 behovet	 av	 godstransporter	 vara	 litet.	 Att	 då	 ställa	 krav	 på	 att	 skapa	 en	
lastplats	inne	på	fastigheten,	i	boendemiljön,	anser	kommunen	vara	en	orimlighet.	

	

NSVA	ställer	krav	på	fördröjning	med	en	effektiv	volym	på	100m3/ha	hårdgjord	yta	
för	varje	fastighet	där	ny‐	eller	tillbyggnad	sker.	Magasinsvolymen	kan	reduceras	om	
byggnader	förses	med	gröna	tak.	Att	tomten	lutar	från	befintliga	byggnader	mot	de	
planerade	husen,	som	dessutom	är	suterränghus	med	garage	i	källare,	ställer	extra	
krav	 på	 höjdsättning	 så	 att	 dagvatten	 från	 övre	 delen	 av	 tomten	 inte	 ställer	 till	
problem	vid	de	nya	husen.	Vid	 extrema	 regn	 ska	dagvatten	 kunna	 rinna	bort	 från	
tomten.	 Det	 är	 viktigt	 att	 de	 sekundära	 avrinningsvägarna	 inte	medför	 skador	 på	
närliggande	byggnader	och	anläggningar.	De	påpekar	även	att	dagvattenhanteringen	
inom	Tegelugnslyckan	11	är	okänd.	
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Vidare	 konstaterar	 NSVA	 att	 enligt	 plankartan	 är	 radhusen,	 närmst	 bakom	
glassbaren,	 placerade	 rakt	 över	VA‐ledningarna.	Detta	 innebär	 att	 dessa	 ledningar	
måste	flyttas,	vilket	bekostas	av	exploatören.		

I	de	fall	kommunen	ej	avses	äga	gatorna	ska	ledningarna	skyddas	med	ledningsrätt.		

Kommentar:	 Bestämmelse	 införs	 om	 att	 dagvatten	 ska	 fördröjas	 inom	 området.	
Planbeskrivningen	 förtydligas	 gällande	 dagvattenhanteringen	 och	 att	 den	 ska	
granskas	av	kommunen	och	NSVA	i	samband	med	detaljprojektering.	

Planbeskrivningen	kompletteras	med	text	om	att	eventuell	flytt	av	befintliga	ledningar	
bekostas	av	exploatören.	

Plankartan	kompletteras	med	u‐område	för	ledningar.	

	

TeliaSonera	 Skanova	 Access	 informerar	 om	 att	 de	 har	 kabelanläggning	 inom	
berört	planområde,	vilka	ev	kommer	att	beröras	av	planens	genomförande	och	vill	
därför	 att	 genomförandebeskrivningen	 kompletteras	med	 texten	 "Flyttningar	 eller	
andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	Skanovas	kabelanläggningars	funktion	
ska	bekostas	av	exploatören/fastighetsägaren”.	

Kommentar:	Genomförandebeskrivningen	kompletteras	enligt	önskemål.	

	

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	39	påtalar	att:	

1. Avståndet	till	Tegelugnslyckan	39	gällande	möjlighet	att	placera	byggnad	på	
Tegelugnslyckan	11	och	17	är	inte	fastställd.	Vi	anser	att	avståndet	ska	vara	
ungefär	 samma	avstånd	 som	 anges	 i	 detaljplan	 för	Tegelugnslyckan	 nr	 39.	
Som	 framgår	 av	 detaljplan	 för	 Tegelugnslyckan	 nr	 39	 så	 är	 den	 prickade	
marken	 ca	 6	meter	 till	 gränsen	mot	 den	 aktuella	 detaljplanen	 och	 det	 bör	
även	gälla	för	detta	område	som	detaljplanen	omfattar.	

2. Nockhöjderna	31,5	och	30,0	är	höga	om	man	tar	i	beaktande	att	vår	fastighet	
har	ett	"innergolv"	på	18,86	och	den	omkringliggande	trädgården	 ligger	på	
ca	18,5	meter.	Det	innebär	att	en	byggnadskropp	kan	resa	sig	12	‐13	meter	
över	 vår	 "trädgårdsmarksnivå".	 Det	 ger	 ett	 intryck	 av	 att	 vi	 har	 ett	
fyravåningshus	som	vår	närmsta	granne	och	väldigt	nära	inpå.	Detta	anser	vi	
inte	vara	acceptabelt	från	vår	sida.	

3. Med	sådana	höga	byggnader	som	granne	kan	det	innebära	att	under	vintern	
och	våren	kan	vår	trädgård	ligga	i	skugga.	Är	några	solstudier	gjorda	för	att	
se	hur	grannfastigheterna	påverkas?	Om	inte,	önskar	vi	att	sådana	görs.	

4. Av	 illustrationen	 på	 sid	 20	 framgår	 det	 att	 ett	 sätt	 att	 bebygga	 denna	
fastighet	på,	är	med	radhus	i	fyra	plan.	Detta	är	väldigt	högt	med	tanke	på	att	
vi	 som	 bor	 på	 Tegelugnslyckan	 nr	 39	 har	 en	 (1)	 plans	 hus	 med	 källare.	
Kontrasterna	blir	i	vårt	tycke	alltför	stora.	Dessutom	kommer	vi	att	uppleva	
att	man	 från	 dessa	 radhus	 "tittar	 ner"	 på	 vår	 uteplats.	 Det	 är	 trevligt	med	
grannar	om	man	upplever	att	de	befinner	sig	på	någorlunda	samma	nivå	bild	
likt	talat.	
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5. Emma	Johansson	överlämnade	till	oss	den	2	maj	en	sektion	C‐C,	av	Zimdals	
arkitektkontor	 AB,	 genom	 de	 "nedre"	 radhusen	 och	 grannfastigheten	
Tegelugnslyckan	24.	Här	 visar	man	 att	 radhusens	 "golvplan"	 i	 garagen	har	
+16,40	och	första	plan	ligger	på	nivån	+19,1	och	med	en	totalhöjd	av	+28,5	
över	 nollplan.	 Vi	 förmodar	 att	 denna	 ritning	 återspeglar	 de	 höjder	 som	
kommer	 att	 gälla	 vid	 kommande	 bygglov.	Men	 denna	 ritning	 från	 Zimdals	
ger	 ett	 förvirrande	 intryck	 eftersom	 grannfastigheten	 Tegelugnslyckan	 24	
absolut	 inte	 ligger	 på	 dessa	 nivåer	 som	 är	 angivet	 i	 ritningen‐	 byggnaden	
ligger	 betydligt	 lägre	 än	 angivet.	 Så	 vi	 förstår	 inte	 syftet	 med	 att	 göra	 en	
sektion	C‐C	där	inte	måtten	stämmer.	Men	det	visar	på	behovet	av	att	göra	
sektionsritningar	 där	 man	 visar	 sektioner	 på	 grannfastigheterna	 inklusive	
vår	fastighet	Tegelugnslyckan	39	i	relation	till	den	kommande	bebyggelsen.	
När	det	gäller	vår	fastighet	önskar	vi	‐	en	sektion	där	man	visar	vår	fastighet	
med	 de	 "nedre"	 radhusen	 och	 en	 sektion	med	 de	 "övre"	 radhusen.	 Då	 får	
man	en	bättre	inblick	i	höjdförhållandena	till	de	olika	fastigheterna.	

6. Höjderna	+31,5	och	+30,0	är	 alldeles	 för	 generösa	 i	 detta	villakvarter.	Den	
kommande	 bebyggelsen	 måste	 få	 betydligt	 lägre	 proportioner.	 I	
illustrationerna	 visas	 fyravåningshus	 inklusive	 garageplan	 och	 det	 passar	
absolut	inte	in	i	detta	kvarter.	Tvåvåningshus	smälter	mera	in	i	detta	kvarter	
och	ger	ett	mera	harmoniskt	intryck	till	omgivningen.	

Kommentar:		

1. Placeringen	 av	 radhusen	 omstuderas	 för	 att	 öka	 avståndet	 till	
fastighetsgräns	till	minst	4,5	meter.	

2. Högsta	 tillåtna	 nockhöjd	 sänks	 och	 möjligheten	 till	 ett	
penthouse/inglasat	uterum	på	taket	tas	bort.	

3. Med	 ökat	 avstånd	 från	 fastighetsgräns	 och	 borttagen	 möjlighet	 till	
penthouse	minskar	skuggpåverkan.		

4. Möjligheten	till	penthouse	tas	bort.	Den	föreslagna	bebyggelsen	kommer	
att	 innehålla	 bostadsbebyggelse	 i	 två	 plan	 samt	 garage	 i	
suterrängvåning.	

5. Sektionerna	kontrolleras	och		justeras	till	granskningsskedet.	

6. Nockhöjderna	justeras	något.	Förtätningen	av	kvarteret	härrör	från	att	
Båstads	möjlighet	till	utveckling	är	just	genom	förtätning	då	tätorten	är	
starkt	begränsad	av	åssluttningarna	och	havet.		

	

Ägare	 till	Tegelugnslyckan	 24,	 ägare	 till	Tegelugnslyckan	 27	 samt	 ägare	 till	
Tegelugnslyckan	43	framför:	

När	kommunstyrelsen	(KS)	den	4	april	2012,	§128,	vid	sitt	sammanträde	tog	beslut	
om	 att	 lämna	 planbesked	 för	 Tegelugnslyckan	 11	 och	 17,	 så	 beslöt	 man	 efter	
yrkande	av	Ingela	Stefansson	(S),	Ann‐Margret	Kjellberg	(S)	och	Jonas	Nilsson	(Mp)	
att:	 De	 nya	 byggnaderna	 ska	 ansluta	 till	 omgivande	 bebyggelse	 i	material,	
storlek	och	form	(enligt	bevarandeprogrammets	intentioner).	Efter	omröstning	
beslöt	10	av	kommunstyrelsens	13	ledamöter	att	så	skulle	planförslaget	utformas.		

I	 Bevarandeprogrammet	 för	 kvarteret	 Tegelugnslyckan	 står	 följande	 beträffande	
gällande	 detaljplan	 fastställd	 den	 9	 oktober	 1987:	 "Både	 bebyggelsen	 utmed	
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Köpmansgatan	och	Agardhsgatan	anses	vara	värdefull	och	det	är	angeläget	att	den	
får	behålla	sin	traditionella	utformning	och	karaktär.	Förtätningar	anges	vara	möjliga	
inom	tomt	23	samt	i	kvarterets	inre	del."		

Planen	medger	att	två	eller	tre	nya	villor	kan	byggas	i	inre	del!		

I	 bevarandeplanen	 kommenteras	 gällande	 detaljplanen	 från	 9	 oktober	 1987:	
"Förtätning	inne	i	kvarteret	är	inte	att	rekommendera.	Kvarterets	mitt	bör	i	möjligaste	
mån	lämnas	fritt	för	trädgård	och	mindre	uthusbyggnader."		

Det	 planförslag	 vi	 närboende	 sakägare	 nu	 har	 fått	 för	 samråd	 följer	 inte	 detta	
direktiv.	Nedan	utvecklar	vi	synpunkter	och	kommentarer	på	planförslaget	vi	fått	på	
samråd.		

	

1. Ny	byggnad	Köpmansgatan	

Av	situationsplanens	 illustration	ser	huset	ut	att	ha	 loftgångar	på	baksidan	
samt	friliggande	trapphus	med	hiss.		

Denna	typ	av	byggnad	är	helt	främmande	för	området	och	avviker	helt	i	
storlek	 från	byggnadstraditionen	 i	kvarteret	och	kan	ej	anses	 följa	KS	
utformningsdirektiv.	

	

2. Borgen/Madison	

Vi	 ser	 positivt	 på	 att	 den	 ursprungliga	 byggnaden	 friläggs	 och	 att	 senare	
tillbyggnader	rivs.		

Detta	 borde	 inkludera	den	 två	 våningar	 höga	 tillbyggnad	på	 baksidan	 som	
gjordes	 i	 början	 av	 1970‐talet	 och	 som	 idag	 är	 vitmålad/putsad.	 (se	 foto	
bilaga	 A).	 Det	 skulle	 bidraga	 till	 att	 byggnaden	 helt	 återställs	 till	 sitt	
ursprungliga	skick.		

Vi	 ställer	 oss	 dock	 tveksamma	 till	 att	 balkonger	 tillåts	 att	 komplettera	
byggnaden	på	framsidan.		

Föreslagna	varsamhetsbestämmelser	för	byggnaden	bör	kompletteras	
med	förbud	mot	förändring	av	nuvarande	fasad	mot	Köpmansgatan.	

	

3. Radhusen	

Tre	områden	med	byggrätt	är	angivna	på	plankartan	med	en	byggnadsarea	
(BYA)	 av	 85	m2/	 tomtplats	med	 en	 tillåten	 högsta	 nockhöjd	 i	meter	 över	
nollplanet.	

Den	 föreslagna	byggrätt	 för	 radhus	 som	 ligger	närmast	Köpmansgatan	har	
tillåten	 högsta	 nockhöjd	 av	 +31,5	 meter.	 De	 radhus	 som	 ligger	 närmast	
fastigheten	 Tegelugnslyckan	 24	 och	 27	 har	 föreslagits	 en	 tillåten	 högsta	
nockhöjd	av	+30,0	meter.		

Dessa	föreslagna	nockhöjder	innebär	att	radhusen	kan	bli	ca	14	meter	höga	‐
vilket	medger	byggande	av	4‐5	vånings	hus!		
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De	föreslagna	radhusbyggnaderna	avviker	i	storlek	och	form	markant	
från	byggnadstraditionen	i	kvarteret	Tegelugnslyckan	och	kan	ej	heller	
anses	följa	KS	utformningsdirektiv	för	planen!	

	

4. De	nya	 radhusen	 föreslås	 få	uppföras	 som	närmast	ca	4,2	meter	 från	
granntomt	enligt	detaljplanen!	

Äldre	 stadsplanetradition	 i	 Sverige	 medgav	 att	 byggnader	 fick	 uppföras	
närmast	grannfastighet	lika	tillåten	hushöjd.	Denna	regel	användes	för	att	få	
gles	bebyggelse	där	de	olika	husen	 i	 ett	område	 inte	stör	varandra.	Senare	
plantradition	 för	 tvåvånings	 villor	 har	 varit	 att	 tillåta	 att	 huvudbyggnad	
uppförts	4,5	meter	från	fastighetsgräns.	

	

5. Föreslagen	exploatering	på	fastigheterna	

Exploateringen	på	Tegelugnslyckan	11	och	17	sägs	"exploateringsgraden	blir	
ungefär	detsamma	som	idag"	(sid	23)		

Detta	påstående	stämmer	inte!	

För	 att	 kunna	 jämföra	 täthet	 i	 en	 exploatering	 med	 en	 annan	 används	
normalt	begreppet	 ‐	 exploateringstal	 (e).	 (Exploateringstalet	beräknas	 som	
summan	av	all	tillåten	bruttoarea/fastighetsareal.)		

Exploateringstalet	 för	 föreslagen	detaljplan	är	ca	1,3	samma	täthet	som	ett	
tättbebyggt	stadskvarter	i	en	rutnätsplan.	(Ett	normalt	villakvarter	i	Båstad	
har	i	regel	ett	exploateringstal	av	0,2.)		

Detta	utgör	mer	än	en	fördubbling	av	tätheten	jämfört	med	den	som	är	
befintligt	 på	 fastigheterna	 idag	 och	 föreslagen	 exploatering	 avviker	
markant	 från	 traditionen	 i	kvarteret	och	kan	 ej	heller	 anses	 följa	KS	
direktiv	för	planen.	

	

6. Parkering	och	Trafik	

Utfart/infart	 till	 all	 bebyggelse	 är	 tänkt	 ske	 från	 Köpmansgatan,	 Båstads	
mest	trafikerade	gata	under	sommartid.	Antalet	bostäder	som	skall	använda	
denna	har	inte	angivits	i	planen.	Antalet	bilar	kan	uppskattas	till	två/radhus,	
22	 st	 samt	 ca	 20	 st	 för	 lägenheterna	 och	 till	 detta	 skall	 läggas	
sophämtningsfordon	och	andra	servicefordon.	Det	avsnitt	på	Köpmansgatan	
där	all	 trafik	skall	komma	ut	är	mittemot	den	viktiga	och	belastade	 in‐	och	
utfarten	till	vårdcentralen.	Detta	känns	inte	särskilt	genomtänkt.		

Fastighetsägarna	 inom	 kvarteret	 opponerar	 sig	 mot	 den	 planerade	
vägen,	som	ligger	i	tomtgräns	till	ett	antal	fastigheter,	och	kommer	att	
medföra	 trafik	 och	 avgaser,	 störningar	 av	 billyktor	 och	 buller,	 i	 ett	
område	som	enligt	kommunens	Bevarandeplan	borde	behållas	som	ett	
"grönområde"	fritt	från	större	bebyggelse	mitt	i	kvarteret.	
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7. Mark	och	vegetation	

På	fastigheten	Tegelugnslyckan	43	finns	en	stor	äldre	björk,	ca	25	meter	hög,	
vars	 rötter	 och	 rotsystem	vi	 befarar	 kommer	 att	 påverkas	 och	 i	 värsta	 fall	
förstöras	 om	 det	 blir	 tillåtet	 att	 göra	 denna	 exploatering	 så	 nära	
fastighetsgräns.		

Stora	höga	träd	har	under	de	senaste	åren	minskat	särskilt	mycket	i	centrala	
Båstad	 både	 genom	 exploatering	 men	 även	 genom	 att	 sommargäster	 har	
prioriterat	 utsikt	 och	 sol.	 Detta	 är	 högst	 märkbart	 i	 kvarteret	
Tegelugnslyckan	vilket	tydligt	framgår	då	man	jämför	ett	foto	från	1960	talet	
med	ett	från	idag.		

Vi	anser	att	denna	utveckling	är	mycket	olycklig	för	Båstad	tätort	och	
påverkar	negativt	riksintresse	kulturmiljö.	

	

8. Riksintresse	kulturmiljö	

Det	 riksintresse	 som	 påverkas	 mest	 av	 den	 föreslagna	 planändringen	 i	
kvarteret	 Tegelugnslyckan	 är	 "Riksintresse	 kulturmiljö".	 Planbeskrivningen	
saknar	 helt	 bedömning	 hur	 riksintresset	 påverkas	 samt	 hur	 planförslaget	
förhåller	 sig	 till	 "Riksintresse	kulturmiljö".	 Planförfattarna	 anser	 att	 rivning	
av	 Borgens	 utbyggnader	 är	 positivt	 för	 riksintresset	 eftersom	
tillbyggnaderna	anses	förvanska	byggnaden.		

I	definitionen	av	”Riksintresse	kulturmiljö"	för	Båstad	tätort	står:	"Stadsmiljö	
präglat	 av	medeltid	 och	 1900	 talets	 rekreationsliv	 .‐‐‐‐Småskalig	 bebyggelse	
som	 speglar	 köpmans‐	 och	 kustsamhället	 under	 1700	 och	 1800‐talen	 samt	
villor	och	pensionat	från	1900‐talets	rekreationsort."	(sid	10)		

Allt	detta	finns	representerat	idag	i	kvarteret	Tegelugnslyckan	och	är	relativt	
oförändrat!	 De	 förändringar	 som	 har	 gjorts	 under	 senare	 år	 har	 varit	
varsamma	och	anpassade	till	småskaligheten	mm.		

Vi	anser	att	 riksintresse	kulturmiljö	allvarligt	 skadas	av	den	extremt	
höga	 exploatering	 som	 föreslås	 i	 planförslaget	 beträffande	
byggnadshöjder	och	 tillåtna	byggrätter	räknat	 i	såväl	bruttoarea	som	
byggnadsarea!	

	

9. Miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	

Vi	anser	att	om	planförfattarna	hade	gjort	en	heltäckande	MKB	i	planen	
så	 hade	många	 av	 de	 brister	 och	 fel	 som	 planförslaget	 har	 kunnat	
undvikas.	

	

10. Sakfel	och	brister	mm	i	planhandlingarna:	

a) Bostadsförsörjningen.	 I	planbeskrivningens	sammanfattning,	beskrivs	att:	
”syftet	med	planen	är	att	utveckla	bostäder	och	en	del	handel	på	fastigheterna.	
Området	bedöms	nödvändigt	för	kommunens	bostadsförsörjning".	(Sid	8‐10)	

Råder	det	brist	på	bostäder	i	Båstad?	När	vi	har	kommit	i	kontakt	med	denna	
fråga	i	debatten	så	sägs	det	alltid	att	kommunen	behöver	fler	billiga	bostäder	
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för	ungdomar,	samt	att	det	som	byggs	 i	centrala	Båstad	alltid	är	stora	eller	
för	dyra	bostadsrätter	eller	radhus.		

Planförslaget	beskriver	på	inget	sätt	hur	eller	varför	denna	mängd	av	stora	
radhus	hjälper	upp	behovet	av	ungdomslägenheter	i	Båstad.	Vår	bedömning	
är	 att	 det	 enbart	 är	 fråga	 om	 dyra	 bostadsrätter	 och	 radhus	 för	
sommarboende	 och	 turister.	 På	 denna	 typ	 av	 bostäder	 råder	 det	 knappast	
någon	brist	på	i	Båstad.		

(På	 bostadsförsäljningsplatsen	Hemnet	 finns	 det	 nu	 285	 bostäder	 till	 salu!	
Detta	inkluderar	alla	typer	av	ägda	bostäder.	På	Blocket	bostad	finns	det	145	
bostäder	 som	 söker	 hyresgäst/uthyres	 i	 Båstad.	 De	 flesta	 annonser	 avser	
olika	 typer	 av	 bostäder	 som	 uthyres	 veckovis	 men	 det	 finns	 även	 några	
studentlägenheter.)	

	

b) Bebyggelsens	 storlek	 i	planbeskrivningen,	 står	 att	 "Om	man	 tittar	på	
hela	 kvarteret	 Tegelugnslyckan	 så	 ser	man	 att	 planområdet	 sticker	 ut	med	
större	byggnader.	Längs	med	hela	Köpmansgatan	skiljer	sig	bebyggelsen	från	
de	andra	kvarteren	i	centrum	genom	högre	och	större	byggnader."	(sid	10)	

Vilken	 slutsats	drar	planförfattaren	av	detta	påstående?	Att	det	därmed	är	
legitimt	 att	 öka	 exploateringen	 inne	 i	 planområdet	 till	 ännu	 större	
omfattning	än	vad	som	finns	i	andra	delar	av	centrala	Båstad?	

	

c) Brist	 på	 redovisning	 av	 konsekvenserna	 av	 ny	 bebyggelse	 i	
planförslaget.	

Planförfattaren	 konstaterar	 visserligen	 "att	markytan	 sluttar	markant	 ner	
mot	Agardhsgatan"	(sid	13)		

Men	varken	på	plankartan	eller	 i	beskrivningen	 finns	en	 redovisning	
hur	den	nya	bebyggelsen	förhåller	sig	till	angränsande	bebyggelse!	Hur	
kommer	grannarna	i	de	befintliga	husen	att	påverkas	av	planförslaget?		

I	planbeskrivningen	finns	två	illustrationer,	en	karta	och	en	sektion.	(sid	20)		

Men	ingen	av	dessa	redovisar	hur	de	nya	byggnaderna	förhåller	sig	till	
våra	 bostäder.	 På	 kartan	 finns	 de	 med,	 men	 all	 höjd	 redovisning	
saknas!	På	sektionen	redovisas	inget	samband	mellan	det	nya	och	våra	
bostäder.		

Vi	 har	 gjort	 våra	 egna	 sektioner	 som	 visar	 hur	 de	 föreslagna	 4‐5	
våningsbyggnaderna	 kommer	 att,	 i	 synnerhet,	 helt	 dominera	
Tegelungslyckan	24	och	27.	Dessa	sektioner	är	bifogade	som	bilaga	B	och	C.		

Vi	 vill	 dessutom	 påpeka	 att	 de	 sockelhöjder	 som	 är	 angivna	 för	
Tegelugnslyckan	24	och	27	betecknar	bjälklagsnivån	för	övervåningen	i	båda	
fallen.		

Planförslaget	måste	 göra	 en	 ärlig	 redovisning	med	markhöjder	 samt	
sektioner	där	våra	hem	finns	med	och	dessutom	redovisa	skuggstudier	
hur	förslaget	påverkar	våra	byggnader.		
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Det	 saknas	 även	3‐dimensionell	 redovisning	 sett	 från	Agardhsgatan	 för	 att	
kunna	 bedöma	 hur	 denna	 viktiga	medeltida	 gata	 kommer	 att	 påverkas	 av	
detaljplanen.	

	

d) Fastigheternas	storlek	 ‐	på	sid	7	 i	beskrivningen	står	att	planområdet	 för	
fastigheterna	 Tegelugnslyckan	 11	 och	 17	 är	 ca	 4.000	 m2	 stora.	 Vi	
uppskattar	att	planområdet	är	drygt	3.800	m2.''	

	

e) Dagvattenhantering	 ‐	 planbeskrivningen	 visar	 hur	 bristfälligt	
dagvattenfrågan	behandlas	i	planen.	På	befintliga	förhållanden	säger	man	att	
dagvattnet	 från	 Tegelugnslyckan	 17	 leds	 ut	 direkt	 i	 havet	 via	 en	
dagvattenledning	 i	Killebacken.	För	den	andra	fastigheten	vet	man	inte	hur	
dagvattnet	 tas	 omhand.	 Infiltration	 på	 egen	 fastighet?	 Ansluten	 till	 samma	
ledning	som	den	andra	fastigheten?	

Föreslagen	lösning	för	framtida	dagvatten	hantering	är	lika	summarisk!	Står	
enbart	 att	 dagvattenfrågan	 är	 viktig	 samt	 att	 eftersom	Tegelugnslyckan	11	
består	mest	av	hårdgjorda	ytor	så	är	det	viktig	att	det	ordnas	infiltration	på	
egna	 tomten!	 Men	 var	 då?	 Hela	 fastigheten	 kommer	 även	 framöver	 att	
hårdgöras	med	förslaget!	

	

f) Planförslagets	 konsekvenser	 för	Trafik,	 "Planens	 genomförande	 bedöms	
inte	nämnvärt	att	påverka	antalet	trafikrörelser	i	omgivningarna,	jämfört	med	
fortsatt	användande	i	enlighet	med	gällande	detaljplan".	(sid	23)	

Även	denna	fråga	är	otillräckligt	utredd.	

	

g) Planförslagets	konsekvenser	för	Kulturmiljön,	sid	23.	I	denna	fråga	anser	
planförfattarna	 att	 gällande	 Bevarandeplan	 kan	 åsidosättas	 eftersom	 det	
tidigare	har	skett	en	förtätning	med	nya	villor	i	kvarterets	inre!?	

Det	har	tillkommit	två	nya	villor	tidigare!	Detta	kan	inte	anses	vara	ett	
motiv	 för	att	nu	helt	kringgå	Bevarandeplanens	 rekommendation	 för	
kvarteret	 Tegelugnslyckans	 inre	 delar?	 Borgens	 friläggande	 från	
senare	 tillbyggnader	 anses	 uppfylla	 det	 nationella	miljömålet	 ‐	 "God	
bebyggd	miljö".	

Borgens	 "återställande"	 kan	 enligt	 vår	 mening	 inte	 innebära	 att	 vi	
grannar	 skall	 tåla	en	exploatering	och	en	markant	 försämring	av	vår	
boendemiljö?	

h) Konsekvenser	av	Planförslaget,	"Planen	tillåter	att	nya	byggnader	uppförs	
med	en	 taklutning	och	nockhöjd	 som	överensstämmer	med	omkringliggande	
byggnader"	(sid	23)		

Ytterligare	ett	helt	 felaktigt	påstående	 ‐	det	 finns	 inga	4‐5	våningshus	
med	platt	tak	i	kvarteret	idag!	
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Sammanfattning		

Med	stöd	av	vad	vi	ovan	anfört	anser	vi	att	planförslaget	är	bristfälligt	och	saknar	
viktiga	utredningar	och	ställningstagande	i	bland	annat	miljö	och	kulturmiljöfrågan.	
Det	 redovisar	 ej	 heller	 på	 ett	 tillfredställande	 sätt	 hur	 vi	 sakägare	 påverkas	 av	
planförslaget.		

Vår	 bedömning	 är	 att	 planförslaget	 har	 utformats	 för	 att	 tillfredställa	 nuvarande	
markägares	 och	 exploatörernas	 enskilda	 intresse	 att	 bebygga	 fastigheterna	 så	
mycket	 som	möjligt	 utan	 hänsynstagande	 till	 hur	 förslaget	 påverkar	 de	 allmänna	
intressena	 av	 en	 "God	 bebyggd	 miljö"	 samt	 det	 intresse	 vi	 har	 som	 grannar	 till	
fastigheterna.	 Vårt	 intresse	 är	 att	 inte	 få	 en	 markant	 försämrad	 boendemiljö,	 en	
boendemiljö	 som	 inte	 alls	 tar	 hänsyn	 till	 omgivningen	 utan	 inför	 en	 helt	 ny	 och	
främmande	skala	för	den	kulturhistoriska	värdefulla	stadskärnan	i	Båstad.		

Vi	 vill	 samtidigt	 påpeka	 att	 Kommunstyrelsens	 tidigare	 ställningstagande	 i	 frågan	
har	 helt	 åsidosatts	 och	 planförslaget	 bör	 därför	 inte	 antagas.	 Vi	 ber	 därför	 att	
Kommunstyrelsen	helt	förkastar	föreliggande	planförslag.		

I	det	 fall	Kommunstyrelsen	 inte	 förkastar	planförslaget	helt	utan	har	 för	avsikt	att	
medge	 planändring	 för	 fastigheterna	 Tegelugnslyckan	 11	 och	 17,	 yrkar	 vi	 att	 det	
nuvarande	planförslaget	återförvisas	till	Samhällsbyggnadskontoret	för	bearbetning	
i	enlighet	med	KS	beslut	i	samband	med	att	planbesked	lämnades	2012.		

Vi	anser	avslutningsvis	att	de	intentioner	som	planförslaget	har	för	fastigheterna	vid	
Köpmansgatan	kan	godtas	efter	smärre	justeringar	i	förslaget	samt	att	detta	kan	ge	
en	 bra	 utveckling	 av	 Båstad.	 Förslagets	 förtätning	 med	 radhus	 i	 kvarteret	
Tegelugnslyckans	 inre	bör	däremot	helt	 förkastas.	Vi	anser	att	kvarterets	 inre	kan	
förtätas	med	två	villor	i	samma	storlek	som	de	befintliga.	

	

Bilagor:	

A		

	

Foto	från	1960		
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Foto	från	idag	

	

Sektion	genom	radhus	och	Tegelugnslyckan	24	
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Sektion	genom	radhus	och	Tegelugnslyckan	27	

	

Kommentar:		

1. Gällande	 byggnaden	 närmast	 Köpmansgatan	 ska	 byggnadsvolymen	 stämma	
överens	 med	 befintlig	 byggnad	 på	 grannfastigheten	 Tegelugnslyckan	 18.	
Detaljutformning	 och	 hur	 tillgängligheten	 till	 lägenheterna	 löses	 hanteras	 i	
bygglovskedet.	

2. Borgen	avses	återställas	och	tillbyggnaderna	rivas.	Bestämmelsen	om	ändring	
av	balkongräcken	avser	befintliga	balkonger.	

3. Högsta	 tillåtna	 nockhöjd	 sänks	 och	 möjligheten	 till	 ett	 penthouse/inglasat	
uterum	på	taket	tas	bort.	

4. Placeringen	av	radhusen	omstuderas	för	att	öka	avståndet	till	fastighetsgräns.	

5. Exploateringsgraden	blir	inte	detsamma	som	idag,	byggnadsytan	blir	ungefär	
den	samma	som	den	totala	byggnadsytan	på	fastigheterna	idag,	inklusive	den	
gamla	garageanläggningen.	Planbeskrivningen	justeras	avseende	detta.	
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6. Planområdet	 ligger	mycket	centralt	 i	Båstad.	 I	ett	centralt	 läge	bör	ett	 lägre	
bilinnehav	 kunna	 antas.	 Planen	 kompletteras	med	 bestämmelser	 om	 att	 det	
ska	finnas	1‐1,25	parkeringsplatser	per	bostad.	

7. Kommunen	 kan	 inte	 styra	 över	 träd	 på	 privata	 fastigheter	 utanför	
planområdet.	 Det	 aktuella	 trädet	 bedöms	 heller	 inte	 ha	 något	 högt	
bevarandevärde	på	grund	av	trädsort	och	ålder.	

8. Då	 de	 aktuella	 fastigheterna	 är	 påverkade	 av	 om‐	 och	 tillbyggnader	 är	
kommunens	 bedömning	 att	 de	 i	 hög	 grad	 saknar	 värde	 för	 kulturmiljön.	
Genom	 detaljplanen	 ställs	 krav	 på	 återställande	 av	 Borgen	 samt	
utformningskrav	 på	 byggnaden	 närmast	 Köpmansgatan.	 Genom	 dessa	
åtgärder	bedöms	riksintresset	för	kulturmiljö	stärkas.	Kommunen	har	gjort	en	
avvägning	mellan	bevarandevärdena	 som	 redovisas	 i	bevarandeprogrammet	
och	 behovet	 av	 förtätning	 till	 förmån	 för	 en	 hållbar	 utveckling	 av	 tätorten.	
Utveckling	av	ett	område	går	hand	 i	hand	med	ett	bevarande	av	dess	värden	
och	ställs	mot	vad	som	händer	med	området	och	värdena	om	inget	görs.	

9. En	 behovsbedömning	 av	miljöbedömning	 har	 upprättats	 och	 samråtts	med	
länsstyrelsen.	Kommunens	bedömning,	vilken	länsstyrelsen	instämmer	i,	är	att	
den	föreslagna	detaljplanen	inte	kan	antas	medföra	betydande	miljöpåvekan.		

10. 	a.	Utbudet	av	bostäder	hos	mäklare	och	hyresvärdar	varierar	stort	under	året	
och	från	år	till	år.	Detta	kan	inte	ligga	till	grund	för	kommunens	långsiktigta	
bostadsförsörjning.	 I	 Båstads	 tätort	 behövs	 ett	 varierat	 bostadsutbud	 med	
både	villor,	lägenheter	och	radhus.	Då	bostadsutbudet	i	dag	till	mycket	stor	del	
består	av	villor	behöver	det	kompletteras	med	andra	typer	av	bostäder.	

b.	Texten	är	en	beskrivning	av	nuläget.	Förtätningen	av	kvarteret	härrör	från	
att	Båstads	möjlighet	 till	utveckling	är	 just	genom	 förtätning	då	 tätorten	är	
starkt	begränsad	av	åssluttningarna	av	havet.		

c.	 Handlingarna	 kompletteras	 med	 justerade	 sektioner	 där	 befintlig	
bebyggelse	finns	med.	

d.	 Den	 exakta	 storleken	 på	 planområdet	 är	 3875	 m2.	 Planhandlingarna	
justeras	till	att	planområdet	är	knappt	3900	m2.	

e.	Se	kommentar	till	NSVA.	

f.	Påverkan	på	 trafikflödena	på	Köpmansgatan	blir	marginell.	Skillnaden	vid	
ett	genomförande	av	planen	blir	att	viss	trafik	kommer	in	på	fastigheterna	för	
att	angöra	bostäderna.	

g.	Se	kommentar	punkt	8.	

h.	 Skrivningen	 syftar	 på	 den	 nya	 byggnaden	 närmast	 Köpmansgatan.	
Planbeskrivningen	förtydligas	avseende	detta.	

I	 detaljplaneläggningen	 har	 kommunen	 enligt	 Plan‐	 och	 bygglagen	 2	 kap	 1§	 att	 ta	
hänsyn	till	både	allmänna	och	enskilda	 intressen.	Allmänna	 intressen	är	bland	annat	
kulturmiljön	 och	 behovet	 av	 en	 hållbar	 utveckling.	 Fastighetsägarens	 intresse	 att	
utveckla	sin	fastighet	och	grannarnas	intresse	av	en	oförändrad	omgivning	är	exempel	
på	enskilda	intressen.	
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Ägarna	av	Tegelugnslyckan	10	 instämmer	helt	 i	och	delar	de	synpunkter	ägarna	
till	Tegelugnslyckan	24,	Tegelugnslyckan	27	och	Tegelugnslyckan	43	har	framfört	 i	
sitt	yttrande	över	detaljplaneförslaget	daterat	Båstad	16	juni	2015.	

Utöver	dessa	synpunkter	vill	vi	tillägga	följande:	

Angående	 byggnadernas	 placering	 för	 att	 få	 maximal	 havsutsikt	 har	 inte	 hänsyn	
tagits	till	våra	fastigheter	som	funnits	på	plats	i	över	150	år,	se	fotobilaga.	

Vi	motsätter	oss	den	trafik	som	kommer	att	ske	vid	den	smala	in	och	utfarten	vid	vår	
gavel	på	Tegelugnslyckan	10.	Det	skulle	vara	förödande	under	byggtiden	med	tung	
trafik	med	risk	för	sprickbildning	i	den	putsade	fasaden	samt	störande	vibrationer	i	
fastigheten.	

	

Bilagor	
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Kommentar:	Höjder	och	placering	av	byggnaderna	justeras	något.	Möjligheten	till	ett	
penthouse/inglasat	uterum	på	taket	tas	bort.		

Ett	samhälle	utvecklas	och	 förändras	med	tiden.	Båstads	tätort	har	genomgått	stora	
förändringar	 de	 senaste	 150	 åren	 och	 kommer	 även	 i	 framtiden	 att	 fortsätta	 att	
utvecklas.	 I	 det	 ingår	 att	 även	 utsikten	 kan	 komma	 att	 förändras.	 Att	 samhället	
förtätas	är	viktigt	ur	en	hållbarhetsaspekt	där	täthet	bland	annat	leder	till	ett	minskat	
bilbehov.			

Byggherren	 har	 ansvar	 för	 att	 inte	 skador	 ska	 uppstå	 på	 grannfastigheter	 under	
byggnationen.	

	

Ägare	av	 lokal	 i	 fastigheten	Tegelugnslyckan	35	 instämmer	helt	 i	 och	delar	 de	
synpunkter	 ägarna	 till	 Tegelugnslyckan	 24,	 Tegelugnslyckan	 27	 och	
Tegelugnslyckan	 43	 har	 framfört	 i	 sitt	 yttrande	 över	 detaljplaneförslaget	 daterat	
Båstad	16	juni	2015.	

Kommentar:	 Se	 kommentar	 till	 Ägare	 till	 Tegelugnslyckan	 24,	 ägare	 till	
Tegelugnslyckan	27	samt	ägare	till	Tegelugnslyckan	43,	ovan.	

Synpunkter från ej besvärsberättigade 
Båstadbo	 framför	 sin	 protest	 mot	 detaljplan	 för	 Tegelugnslyckan	 och	 vänder	 sig	
mot	detta	förslag	som	de	tycker	slår	sönder	den	idylliska	villabebyggelsen	med	sina	
trädgårdar	som	fortfarande	finns	kvar.	Det	strider	också	mot	bevarandeplanen	från	
1997	där	man	vill	värna	trädgårdarna.	Detta	är	en	unik	miljö	som	man	absolut	inte	
ska	bygga	sönder.	

Kommentar:	 Se	 punkt	 8	 i	 kommentar	 till	Ägare	 till	 Tegelugnslyckan	 24,	 ägare	 till	
Tegelugnslyckan	27	samt	ägare	till	Tegelugnslyckan	43,	ovan.	

	

Boende	 på	 Agardhsgatan	 33,	 ägarna	 till	 Musslan	 13	 och	 14,	 ägarna	 till	
Tegelugnslyckan	31,	ägarna	till	Tegelugnslyckan	25	 instämmer	helt	 i	och	delar	
de	 synpunkter	 ägarna	 till	 Tegelugnslyckan	 24,	 Tegelugnslyckan	 27	 och	
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Tegelugnslyckan	 43	 har	 framfört	 i	 sitt	 yttrande	 över	 detaljplaneförslaget	 daterat	
Båstad	16	juni	2015.	

Kommentar:	 Se	 kommentar	 till	 Ägare	 till	 Tegelugnslyckan	 24,	 ägare	 till	
Tegelugnslyckan	27	samt	ägare	till	Tegelugnslyckan	43,	ovan.	

	

Föreningen	Gamla	Båstad	skriver:	

Som	planbeskrivningen	antyder	har	här	någonstans	bränts	 tegel	under	1500‐talet.		
Ett	tegelbruk	skall	ha	legat	öster	om	Hyllebäck.	Några	arkeologiska	undersökningar	
har	inte	under	gjorts	varför	det	nu	är	viktigt	att	låta	arkeologer	undersöka	vad	som	
kan	 finnas	 i	 marken.	 (Se	 Riksantikvarieämbetets	 rapport	 nr	 41	 Medeltidsstaden	
Båstad	sid	27.)	

Kvarteret	 Tegelugnslyckan	 eldhärjades	 inte	 vid	 den	 stora	 branden	 1870.	 Detta	
innebär	att	den	gamla	bebyggelsen	i	kvarteret	är	från	1700‐	och	1800‐talet.	I	det	här	
sammanhanget	 är	 inte	 bara	 byggnaderna	 intressanta	utan	hela	 kvarteret	 utgör	 en	
kulturhistorisk	miljö,	som	måste	värnas.	

Tegelugnslyckan	 11,	 Borgen,	 är	 en	 patriciervilla	 från	 förra	 sekelskiftet.	 Villan	 är	
typisk	 med	 sina	 två	 torn,	 ett	 runt	 och	 ett	 fyrkantigt.	 Trots	 att	 byggnaden	 inte	
passade	 in	 i	 Båstads	 småskaliga	 miljö,	 är	 den	 värd	 att	 bevara	 för	 sin	 arkitektur.	
Dessutom	har	den	en	intressant	historia,	från	privatbostad	till	hotell	och	restaurang	
och	 slutligen	 nattklubb.	 Byggnaden	 bör	 återställas	 i	 sitt	 ursprungliga	 skick	 med	
öppen	trädgård	runt	huset.	Det	är	dock	mycket	positivt	att	tillbyggnaden	mot	väster	
tas	bort.	

Tegelugnslyckan	17,	Glassbaren,	är	ursprungligen	en	villa,	med	gaveln	indragen	från	
gatan.	Huset	 uppfördes	 vid	 förra	 sekelskiftet.	 Under	 1900‐talets	 första	 hälft	 fanns	
Trapps	 Pensionat	 inrymt	 här.	 År	 1959	 byggdes	 huset	 till	 för	 att	 inrymma	Danska	
Glassbaren.	Byggnaden	har	byggts	om	och	till	flera	gånger,	varför	inget	kulturvärde	
kan	hävdas.	Ny	byggnad	kan	uppföras	 i	gatulinjen.	Här	 igenom	följer	man	rådande	
byggnadssätt.	Huset	ska	inte	utgöra	mer	än	1	½	våningsplan	och	anpassas	till	övriga	
hus	på	Köpmansgatan	från	sent	1800‐tal	(Köpmansgården).	Kupor	mot	gatan	får	ej	
uppföras,	mot	havet	bör	takkupor	vara	måttliga,	för	att	inte	störa	områdets	helhet.	

Enligt	kommunens	bevarandeplan	får	inte	kvarterets	inre	delar	förtätas	utan	istället	
lämnas	fritt	för	trädgård	och	mindre	uthusbyggnader.	Detta	inte	bara	ur	en	historisk	
samhällsbyggnad	 utan	 för	 att	 ge	 boende	 i	 och	 kring	 en	 god	 boendemiljö.	 Någon	
ytterligare	 bebyggelse	 inom	 planområdet	 är	 alltså	 inte	 tänkbar.	 Planförslaget	
förespråkar	 dock	 tre	 radhuslängor	 i	 tre	 våningar	 med	 garage	 i	 suterrängvåning.	
Utformningen	 tycks	 vara	moderna	hus	med	platta	 tak.	Byggnaderna	kommer	med	
sina	höga	höjder	att	bli	väl	synliga	från	Agardhsgatan.	Det	är	att	inte	förstå	Båstads	
byggnadstradition	 och	 dess	 framtida	 boendemiljö	 att	 planera	 för	 en	 sådan	
bebyggelse	där.	

Kommentar:	Kommunen	har	 i	 samråd	med	 länsstyrelsen	gjort	bedömningen	att	 en	
arkeologisk	utredning	 inte	är	motiverad.	Om	 fornlämning	påträffas	 i	 samband	med	
grävarbete	ska	dock	alltid	arbetet	avbrytas	och	länsstyrelsen	kontaktas.	

Gällande	 kommunens	 ställningstagande	 kring	 bevarandeplanen	 se	 kommentar	 till	
Ägare	 till	 Tegelugnslyckan	 24,	 ägare	 till	 Tegelugnslyckan	 27	 samt	 ägare	 till	
Tegelugnslyckan	43,	ovan.	
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Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
Planbeskrivning:	

 Planförfarandet	 ändras	 från	 enkelt	 planförfarande	 till	 normalt	
planförfarande.	Planbeskrivningen	förtydligas	gällande	planförfarandet.	

 Stycket	om	buller	ses	över	och	kompletteras	

 Planbeskrivningen	kompletteras	med	ett	stycke	gällande	risk	

 Genomförandekapitlet	justeras	avseende	servitut/gemensamhetsanläggning	

 Planbeskrivningen	förtydligas	avseende	dagvattenhantering.	

 Kompletteras	 med	 ett	 stycke	 gällande	 att	 flytt	 av	 ledningar	 och	 kablar	
bekostas	av	exploatören	

 Sektionerna	justeras	och	kompletteras.	

 Redaktionella	 ändringar	 avseende	 byggnadsyta/exploateringsgrad,	
planområdets	storlek	samt	taklutning	och	nockhöjd	för	 föreslagen	byggnad	
närmast	Köpmansgatan.	

Plankarta	och	illustrationskarta:	

 Bestämmelse	gällande	byggnadsyta	och	brandskyddskrav	ses	över.	

 Plankartan	ses	över	redaktionellt	avseende	prickmark	och	plusmark.	

 Plankartan	kompletteras	med	u‐områden.	

 Placeringen	 av	 radhusen	 omstuderas	 för	 att	 öka	 avståndet	 till	
fastighetsgräns	till	minst	4,5	meter.	

 Högsta	 tillåtna	 nockhöjd	 sänks	 och	möjligheten	 till	 ett	 penthouse/inglasat	
uterum	på	taket	tas	bort.	

 Planbestämmelserna	 kompletteras	 med	 förbud	 mot	 balkong	 mot	
Köpmansgatan.	

 Planen	 kompletteras	 med	 bestämmelser	 om	 att	 det	 ska	 finnas	 1‐1,25	
parkeringsplatser	per	bostad.	

 Bestämmelse	om	att	dagvatten	ska	fördröjas	inom	området	införs	

 Bestämmelse	införs	om	att	bostäder	ska	utformas	i	enlighet	med	riktlinjerna	
för	permanentboende	i	gällande	BBR.	

	

Underrättelser inför antagandet och granskningsutlåtande  
När	planen	går	till	antagande	skickar	kommunen	en	underrättelse	om	det	 till	upp‐
dragsgivaren	 och	 alla	 som	 lämnat	 synpunkter	 på	 planen	 under	 samråd	 och	
granskning	 (med	undantag	 av	 Länsstyrelsen).	 Granskningsutlåtandet	 skickas	med.	
På	detta	sätt	får	de	som	lämnat	synpunkter	reda	på	att	planen	är	på	väg	att	antas	och	
de	kan	läsa	hur	deras	synpunkter	har	hanterats.		

Utifrån	vad	vi	vet	nu	kommer	följande	att	få	underrättelsen	och	utlåtandet:	



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2015-12-21 
 

19 (20) 

Lantmäterimyndigheten	
Trafikverket	
NSVA	
TeliaSonera	Skanova	Access	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	10	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	24	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	25	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	27	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	31	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	35		
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	39	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	43	
Ägarna	till	Musslan	13	och	14	
Boende	på	Agadhsgatan	33	
Föreningen	Gamla	Båstad	
	

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning 
När	planen	har	antagits	 skickar	kommunen	ut	en	underrättelse	om	det	och	en	be‐
svärshänvisning	till	Länsstyrelsen,	eventuella	regionplaneorgan	och	kommuner	som	
berörs,	samt	de	personer	och	organisationer	som	enligt	kommunens	bedömning	har	
rätt	att	överklaga	planen.	Besvärshänvisningen	 förklarar	hur	man	gör	om	man	vill	
överklaga.	

Underrättelse	efter	antagandet	och	besvärshänvisning	ska	skickas	till	följande:		
Länsstyrelsen	
Lantmäterimyndigheten	
Trafikverket	
NSVA	
TeliaSonera	Skanova	Access	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	10	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	24	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	27	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	35	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	39	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	43	

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
Planförslaget	godkänns	för	granskning	i	enlighet	med	denna	samrådsredogörelse.	

	

Båstad	2015‐12‐21	

	

	

	

Emma	Johansson	 	 	 Lisa	Rönnberg	
Planarkitekt	 	 	 	 Samhällsbyggnadschef	 	
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