
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: Tisdagen den 20 februari 2018 

Tid och plats: Astrakanen kl. 09:00 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2018  KS au 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018 

 KS au 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott under 
2018 

 KS au 5 

4.  Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20:  
A) Information om markförsäljning Hemmeslöv 5:9, Per Selldén  

 KS au  6 

 Myndighetsutövning – samhällsbyggnad     

5.  Boarp 2:26 m.fl. – beslut om granskning  Camilla Nermark KS  7-48 

 Samhällsbyggnad     

6.  Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer i Båstads 
kommun  

Kristina Bell KF 49-132 

7.  Översiktsplan för Båstads kommun – beslut om samrådshandling  Kristina Bell KF 133-135 

 Teknik och service     

8.  Gång- och cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv Andreas Jansson KF  

9.  Politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen 
avseende kommunstyrelsens ansvarsområden (handlingar skickas i 
extra utskick) 

Jan Bernhardsson  KS  

10.  Avtal avseende räddningssamverkan 2018  Pelle Pettersson KS 136-142 

11.  Avlopps- och vattenledningar längs med sydkusten Andreas Jansson KS 143-146 

 Kommunledningskontoret     

12.  Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och 
driftsprojekt från 2017 till 2018 (handlingar skickas i extra utskick) 

Elisabet Edner KF  

13.  Reducering och förändring av 2018 års investeringsbudget 
(handlingar skickas i extra utskick) 

Elisabet Edner  KF   

14.  Uppföljning av utvecklingsarbete gällande HR-servicecenter  Csaba Illyes  KS  

15.  Svar gällande inspektion från Arbetsmiljöverket  
 

Csaba Illyes KS   

 Bildning och arbete        

16.  Hantering av överskott från flyktingverksamhet Svjetlana Miletic KF  



Båstads kommun 
Datum 

2018-02-12 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

17.  NYTT ÄRENDE: Krav för försörjningsstöd  Henrik Andersson KS  

18.  Ansökan om serveringstillstånd  Per-Martin Boklund  KS au  147-150 

Båstad den 12 februari 2018 

Bo Wendt 
Ordförande 

Catharina Elofsson  
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum : 2018-02-06 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 001376/2017 – 903 
 
 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 27 februari kl. 16:00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringsper-
sonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, 
blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum : 2018-02-06 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 001377/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Dagordningen godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: 2018-02-06 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000029/2018 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott under 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde besluta 
att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. 
 
Kommunledningskontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180208\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum : 2018-02-08 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000030/2018 – 900 
 
 

Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 
 
 
A) Information om markförsäljning Hemmeslöv 5:9, Per Selldén  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-02-08 Till: KSAU (KS)  

Handläggare: Camilla Nermark  

Dnr: B2017/299 

 
Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken,  Båstads 
kommun, Skåne län – Beslut om granskning 

 
Förslag till beslut 
KS beslutar: 
 

1. Förslag till detaljplan för Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken, Båstads kommun god-
känns för att ställas ut för granskning. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, inom den så kallade 
”nedre platån” utmed Kattviksvägen, se nedanstående bild. 
 

 
 
Området omfattar delar av fastigheterna Boarp 2:26, 2:27, 2:28 och är cirka 0,58 ha ( 5 800 m2) 
stort. Planområdet avgränsas av Kattviksvägen och havet i norr och en norrvänd bokskogsbe-
vuxen brant i söder. I väster avgränsas planområdet av lövskog och i öster av Kattviksvägen. 
 
2017-03-20 inkom Norrviken Kust Moder AB med en förfrågan om planbesked avseende del av 
fastigheten Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken. Intressenten avser uppföra 66 garage med 
carport samt servicebyggnader avsedda för miljöhantering i anslutning till de 9 flerbostadshus 
som just nu håller på att byggas. 
 

Ungefärlig av-

gränsning av 

planområde 
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Marken där garage, carport och miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt som prickmark 
inom kvartersmark för bostäder, hotell (BK1), och avsett för interngata samt längsgående par-
keringsfickor, samt delvis för friluftsområde/trädgårdsanläggning (N). Detaljplan, 1615, vann 
laga kraft 2010-04-29. 
 
Då sedumtak avses att anläggas på garage, carport och miljöhus bedöms den visuella effekten 
av byggnaderna att minskas. Att placera fordon under gröna tak förhindrar reflektioner och 
ökar mängden grönyta för fastigheterna. 
 
Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter, Norrviken nedre, syftar till att möjliggöra 
garageplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering mellan ga-
ragebyggnaderna. 
 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken får 
ställas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen 2017-06-07 §149. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2017-12-07 till 2018-01-22.  

 
Aktuellt 

Planförslaget drivs enligt den nya planprocessen ”Standardförfarande” (PBL2013/14 CU:31). 
Det innebär att inkomna synpunkter från både samråd och granskning sammanställs i ett 
granskningsutlåtande efter granskning. Någon samrådsredogörelse (enligt PBL 2010:900) har 
således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avse-
ende. Bland annat har planbeskrivningen och plankartan förtydligats avseende exploaterings-
grad inom planområdet. Vidare har planbeskrivningen kompletterat med information om dag-
vattenhantering. I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts. I övrigt har enbart 
justeringar av redaktionell art gjorts. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår Sam-
hällsbyggand att detaljplan för Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken, Båstads kommun, en-
ligt bilagorna 1-3, godkänns att ställas ut för granskning. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation med sedumbeklädda tak för att dölja både fordon och avfall-
skärl bedöms den visuella påverkan minskas vilket i sin tur leder till ett positivt inslag i miljön 
och därmed göra platsen attraktivare att både bo och verka på. 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålet 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” uppfylls. Byggnation av 
garage och carport sker i anslutning till planerad byggnation och dess utformning gör att de 
bedöms smälta in i naturmiljön. Uppställda fordon döljs genom sedumklädda tak som också 
genererar olika ekosystemtjänster såsom t ex bullerdämpning, luftrening och hjälp med 
dagvattenhantering. 
 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. 
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Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent. 
 

Miljökonsekvensanalys 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) togs fram av Sweco 2008. Sammanfattningsvis 
konstateras att detaljplanen 1615 (laga kraft vunnen 2010-04-29) som omfattar ett ett större 
markområde, i huvudsak påverkar de naturvärden som finns i den fuktiga askskogen mellan 
sluttningen nedanför Norrviken Trädgårdar och Kattviksvägen. Naturvårdsintressena 
representerar dock ett mycket smalt bevarandeperspektiv i form av vissa hotade lavar och 
mossor. Detta måste vägas mot det breda bevarandeintresse som Norrviken Trädgårdar 
representerar. De värdefulla sluttningszonerna ovan- och nedanför trädgårdarna kommer 
endast att beröras i mycket begränsad omfattning.  
 
Det nu aktuella planområdet är beläget utanför de värdefulla sluttningszonerna. 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Jan Bernhardsson, Teknik & service 
Susanna Almkvist, Teknik & Service 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning, daterad 2018-02-08 
2. Plankarta samt illustrationskarta, daterad 2018-02-08 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén-planchef, Kristina Bell- översiktsplanerare, Roger Larsson-stadsarkitekt, Mårten 
Sällberg – miljö- och hälsoskyddsinspektör, Sara Borglin – VA-ingenjör (NSVA) 
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Granskningshandling 2018-02-08
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken

Detaljplan för 

del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter
i Norrviken, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Standardförfarande
Granskningshandling 2018-02-08
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Plankarta - Skala: 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)
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Beslutsdatum Instans

SAMRÅDSHANDLING 2017-12-06
Granskningsutlåtande

Illustrationskarta
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
i Norrviken,
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter
Detaljplan för

Planområdets läge

Illustrationskarta - Skala: 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

Planområdets läge
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e Största exploatering är 3200 kvadratmeter bruttoarea,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med garage/carport/miljöhus,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta totalhöjd i meter,  4 kap 11 § 1

Utformning
f Tak ska vara av sedum eller motsvarande vegetation,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n Marken skall möjliggöra infiltration,  4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år och börjar 0 år efter det att planen vunnit laga kraft,  4 kap 21 §

Gemensamhetsanläggning
g Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §

Strandskydd
a Strandskyddet är upphävt,  4 kap 17 §

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Befintlig byggnad (under uppförande)

Föreslagen ny byggnad

Träd

Bilaga 1
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Granskningshandling 2018-02-08
                       del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken

PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2017/299

Detaljplanen består av:
•	 Plankarta med planbestämmelser samt illustrationskarta, 2018-02-08
•	 Planbeskrivning, 2018-02-08 (denna handling)
•	 Fastighetsförteckning, december 2017
•	 Primärkarta (utgör underlag till plankartan), 2017-06-13

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på samhälls-
byggnadskontoret:
•	 Behovsbedömning, 2017-08-10 
•	 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) samt Tekniskt PM Geoteknik, 

Norrvikens trädgård, Bjäre Entreprenad AB, 2017-01-13
•	 Större Vattensalamander Boarp 2:16, Underlag för prövning av tillåtlighet 

enligt artskyddsförordningen, Naturcentrum 2012-11-08
•	 Större vattensalamander vid Norrvikens Trädgårdar, Naturcentrum AB, 

2012-10-31
•	 Yttrande kring förekomst av större vattensalamandrar i Norrvikens trädgår-

dar, Ekologgruppen, 2008-09-02
•	 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Sweco FFNS Arkitekter AB 2008-05-28
•	 Förslag till skötselplan för Norrvikens Trädgårdar, Båstads kommun,  

, maj 2008
•	 Översiktlig geoteknisk undersökning, WSP, 2007-12-19
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Granskningshandling 2018-02-08
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken
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Granskningshandling 2018-02-08
                       del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En	detaljplan	består	av	flera	dokument.	De	finns	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	finns	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)	finns	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 exploate-
ra ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen 
från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras 
en detaljplan för området eller ej. 

Samråd
Denna	detaljplan	handläggs	enligt	standardförfarande.	I	samrådsskedet	tas	ett	förslag	fram	till	hur	
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an-
nonserar 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	skrift-
liga	synpunkter.	De	synpunkter	som	kommer	in	sammanfattas	och	kommenteras	i	ett	gransknings-
utlåtande efter granskningsskedet.

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. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. Alla synpunkter som kommit in 
under samråd och granskning sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och se-
dan	lämnas	förslaget	till	politikerna.	De	som	har	lämnat	synpunkter	på	planförslaget	under	samrådet	
eller	granskningen	får	en	underrättelse	inför	antagandet.	Därefter	antar	eller	avslår	kommunstyrel-
sen planen.

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!

1. Så HÄR GöRS eN DetALJPLAN
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Båstad

Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, inom den så kallade 
”nedre platån” utmed Kattviksvägen. (Se nedanstående bild.) Området omfattar delar av fastighe-
terna Boarp 2:26, 2:27, 2:28 och är ca 0,58 hektar (5 800 m2) stort. Planområdet avgränsas av Katt-
viksvägen	och	havet	 i	 norr	och	en	norrvänd	bokskogsbevuxen	brant	 i	 söder.	 I	 väster	 avgränsas	
planområdet av lövskog och i öster av Kattviksvägen.

Detaljplan	för	del	av	Boarp	2:26	m.fl.	fastigheter,	Norrviken	nedre,	syftar	till	att	möjliggöra	66	gara-
geplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering mellan garagebyggna-
derna.

Planområdet är beläget i Norrviken, se nedanstående bild, och avgränsas av planerad bostadsbebyg-
gelse samt Kattviksvägen i norr samt bokskogsbevuxen sluttning i söder.

Planområdet omfattar cirka 0,58 ha (5 800 m2).

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För mo-
tivering se sida 15 (Behovsbedömning).

2. SAMMANfAttNING

3. PLANDAtA

Ägoförhållanden
Fastigheterna Boarp 2:26, 2:27 samt 2:28 är i privat ägo. 

16
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Norrviken Kust Moder AB har 2017-03-20 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende 
del	av	fastigheten	Boarp	2:26	m.fl.	fastigheter	i	Norrviken.	Intressenten	avser	uppföra	66	garage-
platser med carport och förråd samt servicebyggnader avsedda för miljöhantering i anslutning till 
de 9 flerbostadshus som just nu håller på att byggas.

Marken där interngata, garage, carport förråd och miljöhus avses uppföras är idag planlagt som 
prickmark inom kvartersmark för bostäder, hotell (BK1), och avsett för interngata samt längsgå-
ende	parkeringsfickor.	Del	av	planområdet	i	söder	är	planlagt	för	för	friluftsområde/trädgårdsan-
läggning	(N).	Se	bild	på	sida	10.	Detaljplan,	1615,	vann	laga	kraft	2010-04-29.

Då	sedumtak	planeras	att	anläggas	på	garage,	carport	och	miljöhus	bedöms	den	visuella	effekten	
av byggnaderna att minskas. Att placera fordon under gröna tak förhindrar reflektioner och ökar 
mängden grönyta för fastigheterna. För att del av fastigheten Boarp 2:26 m.fl. ska kunna bebyggas 
med garage, carport samt servicebyggnader för miljöhantering måste gällande detaljplan ändras.

efter samrådsskedet
Ett	planförslag	har	varit	utsänt	 för	 samråd	under	 tiden	2017-12-07	 till	 och	med	2018-01-22.	Då	
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd 
och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse 
har		således	inte	gjorts.	Inkomna	synpunkter	har	ändå	beaktats	och	i	möjligaste	mån	tillgodosetts	i	
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avseende. 
Bland annat har planbeskrivningen och plankartan förtydligats avseende exploateringsgrad inom 
planområdet. Vidare har planbeskrivningen kompletterat med information om dagvattenhantering. 
I	övrigt	har	enbart	justeringar	av	redaktionell	art	gjorts.

Elestorp 2:26 mfl

0 m 150m 300m

Ungefärlig avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAkGRUND OcH SYfte

Planområdets 
läge
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Planbesked	 för	 del	 av	 Boarp	 2:26	m.fl.	 fastigheter	 i	 Norrviken	 beviljades	 	 av	 	 Kommunstyrelsen		
2017-06-07	§	149.	

översiktsplan/föP (fördjupad översiktsplan)
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas	på	sikt.	I	Båstads	gällande	översiktsplan	från	2008,	ÖP08,	anges	det	aktuella	planområdet	
som	lämpligt	område	för	bostäder.	Arbete	med	en	ny	översiktsplan	för	Båstads	kommun	pågår.	Då	
området redan är detaljplanelagt bedöms ÖP08 ej påverka den så kallade ”nedre platån” inom Norr-
viken.

5. tIDIGARe StÄLLNINGStAGANDeN
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För	Norrviken	-	Kattvik	finns	det	en	fördjupning	av	översiktsplan,	antagen	2008-03-10.	I	denna	ang-
es att marken inom planområdet är lämplig för bebyggelse, typ hotell, bostäder etc.
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Planen är förenlig med översiktsplanens samt den fördjupade översiktsplanens intentioner. 

Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik, 2008-03-10

Planområdets 
läge

Planområdets 
läge
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Detaljplan
För	planområdet	gäller	idag	detaljplan	1615,	som	vann	laga	kraft	2010-04-29.	Marken	där	garage,	
carport och miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt som prickmark inom kvartersmark för 
bostäder, hotell (BK1)	och	avsett	för	interngata	med	längsgående	parkeringsfickor,	samt	delvis	för	
friluftsområde/trädgårdsanläggning (N). Se nedanstående bild.

Utdrag ur gällande detaljplan 1615, laga kraft 2010-04-29

N

Bevarandeplan
Båstads	kommun	har	en	bevarandeplan	från	1997.	Denna	är	utgiven	av	kulturnämnden	i	Båstad,	i	
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet ingår ej i bevarandeplanen.

kulturmiljövårdsprogram
Planområdet ingår i sin helhet i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet, antaget av KF augusti 
2000, Länsstyrelsens	kulturmiljöprogram	 samt	kulturmiljöstråk,	 	 från	2007.	Motiv	 till	 bevarande	
anges som följande: Norrvikens trädgårdar åskådliggör några av de tidiga 1900-talets ideal vad be-
träffar villaarkitektur och trädgårdskonst. Anläggningen är en av landets främsta från denna tid. Dock	
är den planerade byggnationen belägen utanför den karaktäristiska trädgårdsmiljön.

Utdrag ur gällande detaljplan 1615, laga kraft 2010-04-29

Ungefärlig avgränsning 
av planområde
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Landskapsbildsskydd
Stora delar av Bjärehalvön omfattas av skydd för landskapsbilden enligt tidigare Naturvårdslagens 
19§.	Inom	området	upphävdes	landskapsbildsskyddet	av	Länsstyrelsen	1985-06-17	inom	den	del	av	
planområdet som  då omfattades av generalplan vilket innebär att landskapsbildsskyddet är upphävt 
avseende bl a Boarp 2:26, 2:27 samt 2:28.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns miljö- och Energi-
program	2012-2022	bl	a	med	anledning	av	att	ny	bebyggelse	anpassas	till	miljön.	Dessutom	planeras	
byggnation ske på redan i anspråktagen mark vilket medverkar till en hållbar utveckling och hushåll-
ning av mark.

Naturvårdsprogram
Planområdet ingår i sin helhet inom kommunala naturvårdsprogrammet som utarbetades under 
1998	och	beslutades	i	kommunfullmäktige	år	2000.	Området	klassificeras	som	naturvård	klass	2	vil-

Naturvårdsprogram, KF 2000-08-23 §100

Naturvårdsplan, omr 9 mfl

0 m 500m 1000m

9� Norrviken

ket innebär ”mycket högt naturvärde”. (Området 
är markerat med stark gul färg på nedanstående 
bild.) Programmet anger följande skydd och 
skötsel av delområde 9, Norrviken, som omfat-
tar trädgårdsanläggningen samt områden väs-
ter därom: Runt Norrvikens trädgårdar föreslås 
ett naturanpassat skogsbruk. Tunga skogsmaski-
ner bör undvikas då risken för körskador är stor 
i branter och våtmarker. Askdungarna, bäckra-
vinen och fruktstråken lämnas för fri utveckling. 
I bokskogen bör de brantaste avsnitten lämnas 
orörda och ett flertal grova träd sparas som evig-
hetsträd.

Naturreservat
Planområdet är ej beläget inom naturreservat.

10� Englandsdal

8. Småryd

Planområdets läge

Skötselplan
Ett förslag till skötselplan för Norrviken har upprättats av Norrvikens Trädgårdar AB. Syftet med den 
framtagna skötselplanen (Ericsson, maj 2008) var att bevara, skydda och utveckla den kultur- och 
naturmiljö som har utvecklats inom Norrvikens Trädgårdar. Syftet var vidare att skötselplanen till-
sammans med ställningstaganden och beslut i detaljplan (1615) skulle bilda ett formellt underlag för 
att säkra bevarandevärden samt ge förutsättningar för framtida utveckling av Norrviken Trädgårdar.

Detaljplan	1615	och	skötselplan	för	trädgårdarna	ska	utgöra	en	plattform	för	den	långsiktiga	driften-
med det överordnade målet att säkra och utveckla Norrvikens Trädgårdar som en viktig besöksträd-
gård för kultur- och trädgårdsvänner.
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I	skötselplanen	beskrivs	nu	aktuellt	planområde	som	skog/odlingsmark	som	historiskt	sett	i	första	
hand utgjort en funktionell del av fastigheten - inte en arkitektonisk eller konstnärlig.

Slutsatsen i skötselplanen är bland annat att den nedre före detta odlingsterrassen med större träd-
bestånd ska utnyttjas för tillkommande bebyggelse i de lägen som minst påverkar de historiska träd-
gårdarna eller utsikten från den övre platån. Omkringliggande mark vårdas i första hand för natur-
miljöns kvaliteter och för att öka tillgängligheten till friluftslivet.

Det	nya	planförslaget	bedöms	vara	förenligt	med	skötselplan	för	Norrvikens	Trädgårdar	(Ericsson,	
2008).
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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, kust-
zonen och kulturmiljövård eftersom planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är 
ianspråktaget	av	bebyggelse	eller	odling.	Stöd	för	bostadsbebyggelse	finns	i	Båstads	kommuns	över-
siktsplan.

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	riksin-
tresse	för	kustzonen	enligt	4	kap	1,4	§§	MB.	Riksintressena	innebär	att	 turismens	och	det	rörliga	
friluftslivets intressen särskilt ska beaktas inom området. Exploateringsföretag och andra ingrepp 
får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur 
och kulturvärden.

Planområdet omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård (M 36 Norrvikens trädgårdar) 3 kap 6 
§. Riksantikvarieämbetets motivering lyder ”Rekreationslandskap med bebyggelse och anläggningar 
för trädgårdsodling, undervisning och förströelse som återspeglar utvecklingen av samhällets syn på 
människor, bildning, hälsa, naturmiljö och landskapsgestaltning - från sekelskiftet 1900 fram till idag.” 
Vidare förtydligar Riksantikvarieämbetet att ”Riksintresset har begränsats till  att gälla området med 
och omkring Norrvikens trädgårdar inklusive rörelsestråk, siktlinjer och utblickar.” 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena eftersom placering av bebyggelse sker på mark 
som redan är i anspråktagen och dessutom inte i anslutning till t ex siktaxlar och stilträdgårdar inom 
Norrviken.	Dessutom	möjliggörs	även	i	 fortsättningen	gångstråk	genom	och	i	anslutning	till	plan-
området mellan exempelvis hav och närliggande naturområden såsom t ex  Norrvikens trädgårdar. 
Planförslaget bedöms sammantaget ej  påverka natur- och kulturvärden i omgivningen.

I	ett	yttrande	över	samråd	(2018-01-22)	instämmer	Länsstyrelsen	i	kommunens	bedömning	att	ak-
tuellt planförslag inte påtagligt skadar berörda riksintressen.

Natura 2000-område
Planområdet berörs inte direkt av några Natura 2000-områden men däremot är planområdet belä-
get i anslutning till havet  som omfattas av Natura 2000-området Nordvästra Skånes Havsområde.

Planförslaget	bedöms	förenligt	med	Natura	2000-området	då	varken	fåglar	eller	fiskliv	bedöms	på-
verkas  negativt av uppförande av garage/carport i närområdet.

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 ozon.) Bå-

6. AVVÄGNINGAR eNLIGt MILJöBALkeN
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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	finns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Dessa	formuleras	på	olika	
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar	och	vattendrag)	finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	
finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekomster	
skulle uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom 
det	är	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	finns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Laholmsbukten,	WA88179174		 Måttlig		 	 	 Uppnår	ej	god

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

Bjärehalvön,	SE625674-131386	 Otillfredsställande	 	 Otillfredsställande

Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.
vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige (www.viss.lst.se).

Åtgärder	behövs	för	att	förbättra	statusen	hos	flera	av	vattenförekomsterna.	Det	kan	dock	inte	åstad-
kommas	genom	denna	detaljplan,	utan	kräver	andra	åtgärder.	Det	 är	dock	viktigt	 att	planen	 inte	
bidrar till att försämra vattenkvalitén. Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta planför-
slag inte påverkas negativt. Planförslaget möjliggör parkeringsplatser till 66 bostadsenheter som i 
skrivande stund är under uppförande. Antal ökade fordonsrörelse i området har i tidigare detaljplan 
(dpl	1615,	laga	kraftvunnen	2010-04-29)	behandlats	och	bedömts	som	en	rimlig	ökning	i	området.	
Garage/carport	inom	planområdet	kommer	att	förses	med	sedumtak.	De	sedumbeklädda	taken	hjäl-
per både till med att ta hand om och viss rening av dagvatten. Mark inom och i anslutning till planom-
rådet	(dvs	i	anslutning	till	de	flerbostadshusen	som	är	under	uppförande)	kommer	att	möjliggöra	in-
filtration	av	dagvatten	då	marken	till	största	del	
ej får hårdgöras (vilket styrs av planbestämmelse 
i dpl 1615 samt i rubricerad dpl).  Allt dagvatten 
leds via ledningar till en så kallad utjämningsyta 
som	 kommer	 att	 fungerar	 som	 infiltrationsyta	
innan vattnet sedan leds vidare i dagvattenled-
ning som har sitt utlopp i havet. Utjämningsytan 
kommer	vid	normala	flöden	av	dagvatten	att	vara	
torrlagd och endast vid extrema nederbörder att 
vara vattenfylld. Övrig mark inom och i anslut-
ning	 till	 planområdet	 möjliggör	 infiltration	 av	
dagvatten . För en mer detaljerad beskrivning av 
dagvattenhanteringen, se sida 30, under rubri-
ken	Dagvatten.

Den	 förorenade	marken	 inom	planområdet	har	 schaktats	bort	vilket	bland	annat	är	positivt	med	
hänsyn	till	att	risken	för	att	föroreningen	sprids	via	dagvattnet	eliminerats.	Infiltration	(dvs	rening)	

Utjämningsyta längs Kattviksvägen, foto januari 2018

Utjämningsyta
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Strandskydd

0 m 100m 200m

Nuvarande avgränsning av strandskydd intill Norrviken

Strandskydd

Kattviksvägen

Villa Abelin

av dagvattnet inom området genom sedumbeklädda tak, brunnar med sandfång samt utjämnings-
magasin. Alla åtgärder bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten.

Vattentäkter
Planområdet är ej beläget inom eller i anslutning till skyddsområde för vattentäkt. Vattentäkten 
”Idrottsplatsen”	i	Båstad	samt	vattentäkten	i	Västra	Karup	är	belägna	drygt	4	km	sydost	respektive	
sydväst om planområdet.

Strandskydd
Den	aktuella	strandskyddsavgränsningen	för	planområdet	går	längs	med	vattenlinjen	och	300	m	ut	i	
havet samt från strandlinjen och inåt land fram till och med Kattviksvägen.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda	livsvillkor	på	land	och	i	vatten	för	djur-	och	växtlivet.	Inom	strandskyddat	område	anges	bl	a	att	
nya byggnader ej får uppföras.

Då	detaljplanen	tas	fram	enligt	PBL	2014:900	återinträder	strandskyddet	på	100	m	längs	vattenlin-
jen	och	in	mot	land.	Del	av	planområdet	är	beläget	inom	100	m	från	strandlinjen	vilket	innebär	att	
strandskydd kommer att behöva upphävas inom B - kvartersmark. Planområdet är redan idag till 
största	del	 ianspråktagen	och	byggnation	av	 flerbostadshus	pågår.	Då	 förorening	påträffats	våren	
2017 i området har marken sanerats och förorenad mark schaktats bort. Området bedöms därmed 
”redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften” ( en-
ligt 7 kap 18 c §1 MB). Området bedöms dessutom ”behövas för att utvidga en befintlig verksamhet 
och utvidgningen kan inte göras utanför området”	(	enligt	7	kap	18	c	§4	MB).	Planförslaget	att	uppföra	
garage/carport samt miljöhus bedöms ej påverka ”de goda livsvillkoren på land för växt- och djurli-
vet” i och med att all förorenad mark är bortschaktad vilket bidrar till att växter samt djur får en  mer 
gynnsam miljö både på marken och på sedumbeklädda tak på byggnaderna. 

Upphävandet	görs	enligt	PBL	4	kap	§17	och	redovisas	på	plankartan	genom	en	administrativ	be-
stämmelse a - strandskyddet är upphävt.
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Behovsbedömning (miljökonsekvensbeskrivning)
Enligt	PBL	4	kap	34	§	ska	kommunen	avgöra	om	en	detaljplan	kan	komma	att	medföra	betydande	
påverkan	på	miljön.	Om	så	är	fallet	ska	en	miljökonsekvensbeskrivning	göras.	I	samband	med	att	gäl-
lande detaljplan togs fram gjorde Sweco FFNS Arkitekter AB en Miljökonsekvensbeskrivning (2008-
05-28) för hela Norrviken. Båstads kommun har genom behovsbedömningen kommit fram till att det 
inte föreligger något behov av någon ytterligare miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
•	 planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, 
•	 planen inte påverkar riksintressena för kustzon, friluftsliv, rörligt friluftsliv och kulturmiljövård,   
•	 ett genomförande av planen inte leder till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
•	 planförslaget inte påverkar skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
•	 planförslaget inte berör områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt. 

Dessutom	bedöms	planförslaget	bidra	 till	 långsiktig	hållbarhet	genom	ett	effektivt	utnyttjande	av	
redan ianspråktagen mark. Genom att möjliggöra byggnation med sedumbeklädda tak på garage, 
carport samt miljöhus för att dölja både fordon och avfallskärl bedöms den visuella påverkan mins-
kas vilket i sin tur leder till ett positivt inslag i miljön och därmed göra platsen attraktivare att både 
bo	och	verka	på.	De	sedumklädda	taken	genererar	dessutom	olika	ekosystemtjänster	såsom	t	ex	bul-
lerdämpning, luftrening och viss rening av dagvattenhantering. Exploatör avser anlägga både cykel-
parkering samt laddningsstolpar till el-bilar inom området vilket är  exempel på åtgärder som bidrar 
till långsiktig hållbarhet.

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.

I	ett	tidigt	yttrande	(2017-09-06)	framför	Länsstyrelsen	att	”Den mark som föreslås ianspråktagas är 
beläget inom ett känsligt område varför en miljöbedömning kan vara nödvändig. Främst med anled-
ning av projektets påverkan på hydrologin kopplat till arter som större vattensalamander. Även andra 
frågor behöver beaktas såsom påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer för vatten samt det när-
liggande Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde. En miljöbedömning krävs också för 
att kunna avgöra om det behövs tillstånd, anmälan eller dispenser enligt miljöbalken. Länsstyrelsen 
rekommenderar därför kommunen att den miljöpåverkan som planförslaget kan komma att innebära 
beskrivs och hanteras i en miljökonsekvensbeskrivning.”

Ovanstående frågeställningar behandlas i denna planbeskrivning:
•	 Större vattensalamander - sida 19
•	 Riksintressen - sida 13
•	 Miljökvalitetsnormer	-	sida	13-14
•	 Närliggande Natura 2000-området Nordvästra Skånes Havsområde - sida 13
•	 Tillstånd,	anmälan	eller	dispenser	enligt	miljöbalken	-	Då	planområdet	ej	är	beläget	i	anslutning	

till bäckar inom Norrviken är tillstånd, anmälan eller dispens inte aktuellt.

I	 samband	med	 framtagandet	 av	 detaljplan	 för	 Norrviken	 (1615,	 laga	 kraft	 2010-04-29)	 gjorde	
Sweco	FFNS	Arkitekter	AB	en	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	för	Elestorp	6:6	m.fl.	fastigheter	
(2008-05-28). 
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Syftet med detaljplanen 1615 hade två övergripande syften:

•	 Uppförande av en ny entrédel till stilträdgårdarna, restaurang/orangeri, utbildningslokaler, 
konsthall m.m. åt öster längs parkeringen och anläggningens huvudaxel.

•	 Uppförande av bostäder och hotellanläggning m.m. i anslutning till trädgårdarna.

Den	nya	planen	(1615)	skulle	också	medge	en	bättre	styrning	av	markanvändningen	och	ett	bättre	
skydd åt den kulturhistoriska värdekärnan i Norrvikens trädgårdar, jämfört med den då gällande 
detaljplanen.

Den	långsiktiga	strategin	med	de	föreslagna	sidoinvesteringarna	var	att	de	skulle	skapa	ett	ekono-
miskt utrymme för att utveckla trädgårsanläggningarna och därmed öka besöksantalet. Samtidigt 
för genomförandet av detaljplanen (1615) vissa negativa effekter på naturvärdena i området.

Sammanfattningsvis bedömde Sweco att ”detaljplan (1615) kommer i huvudsak påverka de naturvär-
den som vinns i den fuktiga askskogen mellan sluttningen nedanför Trädgårdarna och Kattviksvägen. 
Naturvårdsintressena representerar dock ett mycket smalt bevarandeperspektiv i form av vissa ho-
tade lavar och mossor. Detta måste vägas mot det breda bevarandeintresse som Norrviken Trädgårdar 
representerar. De värdefulla sluttningszonerna ovan- och nedanför trädgårdarna kommer endast att 
beröras i mycket begränsad omfattning.”
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Bebyggelse
I	 anslutning	 till	 planområdet,	på	 lågplatån,	 vid	Kattviksvägen,	har	ett	 före	detta	 studiehem	och	
senare en trädgårdsmästarbostad legat. Byggnaden stod tom länge och var i dåligt skick och är 
numera riven.

kommersiell, offentlig och social service
Från	planområdet	till	skola,	förskola,	vårdcentral	och	centrum	i	Båstad	är	det	cirka	3-4	km	och	till	
skola och förskola i Västra Karup är det drygt 6 km. Gymnasieskolan Apelrydsskolan är beläget cirka 
300 m sydost om planområdet. Till handelsområdet Boarp är det lite drygt 2 km. 

Mark, vegetation och arter
Mark och vegetation
Inga	intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom pla-
nområdet. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB (dvs nationalpark, naturreservat, 
kulturreservat,  naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, strandskydds-
område) men är beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens 
naturvårdsprogram.

Marken inom planområdet utgörs idag av en byggarbetsplats där markförberedande arbeten såsom 
schaktning gjorts för att ta bort förorenad jord.

7. föRUtSÄttNINGAR

Vy mot planområdet från nordväst (Kattviksvägen), november 2017

Vy  från brant söder om planområdet åt norr, 
december 2017
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En naturvärdesbedömning togs fram i samband med planprocess avseende detaljplanen 1615, som 
syftade	till	att	klassificera	områden	med	naturvärden	och	att	översiktligt	beskriva	deras	biologiska	
värden	(Naturcentrum	AB,	2007).	I	rapporten	utpekades	bokskogbranten	i	söder	(1)	och	lågpartiet	i	
norr (2) som område med unika naturvärden samt området längs bäckravinen (3) som område med 
höga naturvärden. Planområdet är beläget utanför dessa två utpekade området.

Områden med naturvärden  Bilaga 1 
 
Kartor över de inventerade objekten. Siffrorna hänvisar till objektsnummer i beskriv-
ningarna.  
 

Vid	markarbeten	våren	2017,	inför	byggnation	av	flerbostadshusen,	påträffades	dock	DDT	(insekts-
gift) med anledning av före detta fruktodling, inom och i anslutning till planområdet. Marken sane-
rades våren 2017.

Allmän plats
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark, dvs gatumark, torgyta, parkområde etc.

Utdrag ur ”Naturvärdesbedömning Norrviken-Troentorp”, Naturcentrum 2007
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Arter
Den	fridlysta	arten	större	vattensalamander	förekommer	inom	Norrviken-området.	Vid	planlägg-
ning av nu gällande detaljplan, 1615, togs ett expertutlåtande fram för bedömning av artens före-
komst inom Norrvikens trädgårdar samt hur denna skulle påverkas av det planförslaget (Ekolog-
gruppen, 2008-09-02). Arten noterades då främst i spegeldammen samt i område cirka 50-300 
meter från dammen inom planområdets västra delar. Även Naturcentrum AB konstaterar i sin ut-
redning (2012-11-08) att arten större vattensalamander inte förekommer inom område markerat 
med grön linje, se nedanstående bild, och att det därför inte krävs dispens enligt artskyddsför-
ordningen	för	uppförande	av	de	bostäder	för	vilka	det	finns	en	laga	kraftvunnen	detaljplan.	Detta	
fastslog Mark- och miljööverdomstolen i sin dom daterad 2016-02-03.

översvämningsrisk
Enligt	 SMHIs	beräkningar	kan	högvattennivåerna	komma	att	nå	en	bit	över	2	meter	över	dagens	
nivåer	i	slutet	av	seklet.	Till	detta	kommer	påverkan	från	stormar.	Länsstyrelsen	i	Halland	lät	WSP	
ta	 fram	en	klimatanalys	 för	 stigande	hav	och	 åmynningar	 i	Hallands	 län.	 I	 denna	konstateras	 att	
Laholmsbukten	är	 särskilt	utsatt	 för	vinduppstuvningseffekten	vid	extremväder.	Norrviken	 ligger	
relativt	skyddat	i	Laholmsbukten	men	beräkningarna	visar	att	vinduppstuvningseffekten	ändå	kan	
bli strax över 1 meter. Under ”Adventsstormen” 2013 slog vågor upp till nivåer på uppskattningsvis 
2,5 meter över normalnivån. Rekommendationen är att dessutom ha en säkerhetsmarginal på 0,5 
meter.	Det	innebär	att	en	riktlinje	för	planering	av	bostäder	och	verksamheter	bör	vara	3-3,5	meter	
över dagens medelhavsnivå. Ny och planerad bebyggelse inom och i anslutning till planområdet är 
beläget mellan +5-8 möh (meter över havet) och någon översvämningsrisk föreligger således inte.

Bild ur Naturcentrums utredning ”Större vattensalamander, Boarp 2:26, underlag för prövning av tillåtlighet enligt artskyddsför-
ordning” 2012-11-08: Samtliga konstaterade reproduktionslokaler och illustrerade hemområden (viloplater) på 100 respektive 
300 m radie. Även utanför 300 m radie kan enstaka djur förväntas uppträda, men dessa områden bedöms inte ha en kontinuer-

lig ekologisk funktion såsom viloplats i artskyddsförordningens bemärkelse (se Naturvårdsverket 2009). 

Villa Abelin

Spegeldammen

Planområde
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta består marken inom planområdet av sandig morän samt 
svallsediment, grus.

En geoteknisk översiktlig undersökning har gjorts av WSP i samband med att detaljplan 1615 ar-
betades fram. (Översiktlig geoteknisk undersökning Norrvikens trädgårdar, 2007-12-09). Samman-
fattningsvis anger undersökningen från 2007 att jordlagren utgörs av fyllig och organisk jord på 
sand som underlagras av morän. Undersökningen konstaterar att grundförhållandena inom området 
generellt	sett	är	goda	då	undergrunden	i	huvudsak	består	av	sand.	Dock	förekommer	organisk	jord	
och fyllning ned till som mest 1 meters djup vilka bör skiftas ur under planerade byggnader och 
anläggningar. Jordlagerförhållandena inom området är inte optimala för lokalt omhändertagande av 
dagvatten	då	förekommande	sandlager	är	relativt	tunna.	Inga	synliga	föroreningar	har	påträffats	vid	
fältundersökningarna. Området klassas som högradonmark.

Jordartskarta

0 m 50m 100m

Jordartskarta

Svallsediment, grus

Sandig morän

Klapper

Ungefärlig avgränsning 
av planområde
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RAÄ 549:1

RAÄ 542:1 RAÄ 345:1

Utdrag ur Riksantikvarieämbetets Fornsök, juni 2017

Ytterligare en geoteknisk undersökning har utförts av Bjäre Entreprenad AB, Markteknisk under-
sökningsrapport (MUR) samt Tekniskt PM Geoteknik, 2017-01-13. Undersökningen visar precis som 
den översiktliga undersökningen som gjordes 2007, att grundläggningsförhållandena för planerade 
byggnader utan källare är generellt goda då undergrunden består av sand på fast lera. Byggnader kan 
grundläggas med platta på mark efter att mulljord schaktats bort. Radonskyddat byggande rekom-
menderas i samband med nybyggnation.

Provtagning avseende miljöföroreningar innefattades ej i Bjäre Entreprenad AB undersökningar då 
fältundersökningen inte indikerade, varken via lukt/färg, förekomst av föroreningar. Vid markarbe-
ten	våren	2017,	inför	byggnation	av	flerbostadshusen,	påträffades	dock	DDT	(insektsgift)	med	anled-
ning av före detta fruktodling, inom och i anslutning till planområdet. Marken sanerades våren 2017.

kulturmiljöer och fornlämningar
Några	kända	 fornlämningar	 finns	 inte	 inom	planområdet.	Däremot	 finns	3	 fornlämningar	 inom	
och	i	anslutning	till	Norrviken,	se	kartbild.	RAÄ	Västra	Karup	549:1	(gårdstomt),	RAÄ	Västra	Karup	
542:1	(gravplats)	samt	RAÄ	Västra	Karup	345:1	(boplats).

Påträffas fornlämningar inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och 
Länsstyrelsen	kontaktas	enligt	2	kap	10§	enligt	Lagen	om	kulturminnen	m.m.

Planområdet	är	beläget	inom	Kulturmiljöstråk	(Skånelinjen	Per	Albin-linjen,	Länsstyrelsen	2007).	
Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern Per Albin 
Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs den södra kus-
ten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd i Bromölla kommun och skulle förhindra min-
dre	båtar,	sjöstridsvagnar	och	trupper	att	nå	land.	Som	motiv	för	bevarande	anger	Länsstyrelsen	
att försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är 
viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör.

Planområdets 
läge
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Planområdet ingår i sin helhet i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet, antaget av KF au-
gusti 2000, Länsstyrelsens	kulturmiljöprogram	samt	kulturmiljöstråk,	 	 från	2007.	Planområdet	är	
även beläget inom Kulturhistorisk värdefull bebyggelse, antaget av byggnadsnämnden 1988-01-25.  
Planförslaget	bedöms	ej	påverka	Kulturmiljöprogrammet	(Länsstyrelsen	2007)	det	kommunal	Kul-
turmiljövårdsprogrammet (kommunfullmäktige, augusti 2000) eller Kulturhistorisk värdefull be-
byggelse, (byggnadsnämnden 1988-01-25) då de planerade garage/carport samt miljöhus belägna 
utanför den karaktäristiska trädgårdsmiljön.

Gator och trafik
Trafikförsörjning	till	planområdet,	och	fastigheten	Boarp	2:26,	2:27	samt	2:28,	sker	från	Kattviks-
vägen.	Högsta	 tillåtna	 hastighet	 på	Kattviksvägen	 är	 50-70	 km/h.	 Enligt	 Trafikverkets	Nationella	
Vägdatabas	(NVDB),	juni	2017,	förekommer	en	ÅDT	(Årsmedeldygnstrafik)	avseende	totaltrafik	om	
mellan	251-500	fordon	varav	minde	än	25	avser	tung	trafik.

kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 502 (Mariatorget-Norrviken) under sommartid. Hållplatsen är 
lokaliserad till Norrvikens trädgårdar som ligger cirka 200 m från planområdet. Turtätheten är ett 
par turer/dag under dagtid  alla dagar under veckan.

Närmaste busshållplats som trafikeras av busslinje 501 året runt är belägen cirka 3 km sydost 
om planområdet. Busslinje 501 (Mariatorget-Båstad busstation-Båstad tåtstation) trafikeras med 
halvtimmestrafik vardagar under rusningstid samt timmestrafik övriga tider vardagar samt helger.

Båstads tågstation är belägen ca 7,5 km sydost om planområdet.

Gång- och cykeltrafik
En	gång-	och	cykelbana	 stäcker	 sig	mellan	Båstad	och	Norrviken	 	 längs	havet.	Längs	havet	och	
förbi Norrviken mot Torekov sträcker sig även Skåneleden. Gång- och cykelbanan längs havet samt 
Skåneleden är en populär sträcka att vandra/cykla.

Skåneled, cykelbana

0 m 200m 400m

Skåneleden, gång- och cykelbana 

Skåneleden

Skåneleden samt 
gång- och cykelbana

Planområdets 
läge
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teknisk försörjning
el och telefoni
Bjäre Kraft och Geomatikk AB/Skanova har kabelanläggningar inom och i direkt anslutning till pla-
nområdet.

Brandvattenförsörjning
En	brandpost	finns	placerad	i	anslutning	till	planområdet	(Kattviksvägen).	

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom VA-verksamhetsområdet för drick- och spillvatten för Båstad kommun. Så-
ledes	finns	det	kommunalt	vatten	och	avloppssystem.

Dagvatten
Fastigheterna	inom	planområdet	tillhör	ej	verksamhetsområde	för	dagvatten.	Dagvatten	är	ett	sam-
lingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis 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 dag-
vattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt som innebär att 
olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg. Hushållsavfall 
från	de	intilliggande	flerbostadshusen	hämtas	1	gång	per	vecka.	
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Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark inom planområdet föreslås ändras från BK1 (bostäder och hotell) till B (bo-
städer). Planförslaget föreslås möjliggöra att garage/carport, parkering, miljöhus samt interngata 
kan	uppföras	och	anläggas	i	anslutning	till	flerbostadshus	som	i	skrivande	stund	håller	på	att	byggas.

Placering  och utformning
Planförslaget föreslås möjliggöra en något justerad placering av interngata (i förhållande till nu gäl-
lande detaljplan). Garage/carport samt miljöhus möjliggörs i direkt anslutning till interngatan. Ga-
rage, carport inkl förråd samt miljöhus ska uppföras med sedumtak med en högsta totalhöjd om 3,5 
m. Exploateringsgraden inom den mark där byggnader får uppföras får uppgå till högst 3200 m2 
byggnadsarea inom planområdet. 

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar söderifrån mot norr med en höjdskillnad om cirka 2,0 m och är i 
dagsläget	ianspråktaget	då	förorenad	mark	schaktats	bort.	Det	finns	inga	kända	grundläggningspro-
blem i området.

Området	där	interngatan	avses	ska	marken	möjliggöra	infiltration.	Interngatan	ska	ingå	i	befintlig	
gemensamhetsanläggning (Båstad Boarp GA:6).

8. PLANföRSLAG
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Markens anordnande och vegetation
n Marken skall möjliggöra infiltration,  4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år och börjar 0 år efter det att planen vunnit laga kraft,  4 kap 21 §

Gemensamhetsanläggning
g Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §

Strandskydd
a Strandskyddet är upphävt. [detta galler:text],  4 kap 17 §
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Allmän plats
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark, dvs gatumark, torgyta, parkområde etc.

Strandskydd
Gällande	detaljplan	är	framtagen	enligt	den	äldre	plan-	och	bygglagstiftningen	(PBL	1987:10)	och	
något	strandskydd	gäller	inte	för	planområdet	idag.	I	och	med	aktuellt	planarbete	återinförs	strand-
skyddet som då kommer att behöva upphävas på kvartersmark (inom område betecknat med B, 
bostäder.	(Genom	administrativ	bestämmelse	”Strandskydd	är	upphävt”,	se	plankarta).	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 saknar rekreationsvärden på grund 
av	att	marken	redan	ianspråktagits	för	byggnation	av	flerbostadshus	efter	att	ha	sanerats	efter	funna	
markföroreningar.	Det	viktigaste	för	allmänheten	i	aktuellt	planförslag	är	tillgång	till	strandområdet		
norr om  planområdet. Planförslaget hindrar ej allmänhetens tillgång till stranden vilket innebär att 
strandskyddets syfte uppfylls.
 
I	enlighet	med	Miljöbalken	7	kap.	18	c	§	bedöms	följande	särskilda	skäl	föreligga	enligt	punkt	1, 2 
och	4.

1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
-	Marken	är	 i	anspråktagen	för	byggnation	av	9	flerbostadshus	(66	bostadsenheter)	och	påverkar	
inte på strandskyddets syfte då det fortfarande kommer att vara möjligt att röra sig runt fastigheten 
längs med kusten.

2. område som ”genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen”
- Planområdet är väl avskilt från strandlinjen genom Kattviksvägen.

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
-	Byggnation	pågår	av	9	flerbostadshus	(66	bostadsenheter).	Parkering	ska	ske	inom	egen	fastighet	
(kvartersmark). Gällande detaljplan möjliggör parkering inom egen fastighet (punktprickad kvarter-
smark) men ej att uppföra komplementbyggnader (garage/carport t ex). Syftet med planförslaget är 
att uppföra garage/carport samt miljöhus med sedumbeklädda tak, inom egen fastighet i anslutning 
till	flerbostadshus,	för	att	dölja	bilar.	

Arter
Den	fridlysta	arten	större	vattensalamander	förekommer	inom	Norrviken,	cirka	50-300	meter	från	
spegeldammen,	som	utgör	 fortplantningsmiljö	 för	vattensalamandern.	Det	expertutlåtande	som	
gjorts av Ekologigruppen under 2008 pekar på att  salamandern troligtvis inte påverkas av ut-
byggnadsplanerna då bebyggelsen ligger mer än 300 meter från fortplantningsmiljön i spegeldam-
men.	I	expertutlåtandet	föreslogs	åtgärder	för	bevarande	av	arten	inom	Norrviken.	Främst	avser	
detta	åtgärder	 i	själva	dammen.	Dessutom	föreslås	att	man	i	samband	med	ny	bebyggelse	 inom	
skogsmark	 tar	hänsyn	 till	befintliga	biotoper	genom	att	 tex	bevara	befintliga	 stockar,	 stenblock	
och stengärdesgårdar. Man kan även lägga ut t ex stockar och rishögar som kan fungera som göm-
ställen. Ekologigruppen föreslår även att en ny bedömning bör göras vid ytterligare exploatering, 
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angående eventuell påverkan på den större vattensalamandern.

Naturcentrum AB konstaterar i sin utredning (2012-11-08) att arten större vattensalamander inte 
förekommer inom planområdet, se även bild sida 19, och att det därför inte krävs dispens enligt 
artskyddsförordningen	för	uppförande	av	de	bostäder	för	vilka	det	finns	en	laga	kraftvunnen	de-
taljplan.	Detta	fastslog	Mark-	och	miljööverdomstolen	i	sin	dom	daterad	2016-02-03.

Förutsättningarna inom och i direkt anslutning till planområdet har ej ha förändrats på ett sådant 
sätt	att	det	finns	anledning	att	anta	att	större	vattensalamander	förekommer	inom	eller	i	närom-
rådet till planområdet sedan Naturcentrum gjorde sin utredning.

Med anledning av tidigare utredningar bedöms det ej nödvändigt att göra någon ytterligare be-
dömning.

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts inom planområdet. (Översiktlig geoteknisk un-
dersökning, WSP, 2007-12-19). Sammanfattningsvis ger undersökningen följande rekommendatio-
ner: Byggnader inom föreslagna lägen kan grundläggas utan extraordinära förstärkningsåtgärder. 
Byggnader ska grundläggas frostfritt. All organisk jord och okontrollerad fyllnad skall schaktas bort 
under byggnader. Området utgörs av högradonmark varför byggnader ska utföras radonsäkert. Jord-
lagerförhållanden inom området är inte optimalt för lokalt omhändertagande av dagvatten. Vidare 
rekommenderas att en kompletterande geoteknisk undersökning görs när byggnaders och anlägg-
ningars slutliga placering och utformning är bestämda. Framförallt bör undersökningarna ge svar på 
de organiska jordarnas mäktighet och utbredning.

En sådan undersökning gjordes januari 2017 (Markteknisk undersökningsrapport (MUR) samt Tek-
niskt PM Geoteknik, Norrvikens trädgård, Bjäre Entreprenad AB, 2017-01-13). Undersökningen vi-
sar precis som den översiktliga undersökningen som gjordes 2007, att grundläggningsförhållandena 
för planerade byggnader utan källare är generellt goda då undergrunden består av sand på fast lera. 
Byggnader kan grundläggas med platta på mark efter att mulljord schaktats bort. Radonskyddat byg-
gande rekommenderas i samband med nybyggnation.

Provtagning avseende miljöföroreningar innefattades ej i Bjäre Entreprenad AB undersökningar då 
fältundersökningen inte indikerade, varken via lukt/färg, förekomst av föroreningar. Vid markarbe-
ten	våren	2017,	inför	byggnation	av	flerbostadshusen,	påträffades	dock	DDT	(insektsgift)	med	anled-
ning av före detta fruktodling, inom och i anslutning till planområdet. Marken sanerades våren 2017.

kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet ligger i anslutning till kända fornlämningar, se sida 21, vilket kan innebära att en ar-
keologisk undersökning kan behövas innan exploateringen påbörjas. Påträffas fornlämningar inom 
planområdet	i	samband	med	markarbeten	ska	arbetet	avbrytas	och	Länsstyrelsen	kontaktas	enligt	2	
kap	10	§	i	Lagen	om	kulturminnen	mm.

Planområdet	är	beläget	inom	Kulturmiljöstråk,	Skånelinjen	Per	Albin-linjen,	i	Länsstyrelsen	Kul-
turmiljövårdsprogram (2007), se sida 21-22. Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmil-
jöprogrammet eftersom planområdet inte ligger i närheten av några kända värn, försvarsbefäst-
ningar.

37



29

Granskningshandling 2018-02-08
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken

Gator och trafik
Planförslaget,	 som	möjliggör	 garage/carport	 samt	miljöhus	 inom	befintligt	 exploateringsområde,	
bedöms	ej	generera	fler	fordonsrörelse	då	byggrätten	för	gällande	detaljplan	avseende	bostadsen-
heter ej utökas.

Parkering
Syftet med planförslaget är att möjliggöra garage/carport samt serviceutrymmen för miljöhantering. 

Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark för bostäder.

Inom	exploateringsomrdådet,	dvs	även	mark	i	anslutning	till	planområdet,	redovisas	66	garage/för-
råd	inkl	carport	samt	46	parkeringsplatser	för	besökare	där	några	är	handikappsanpassade.	Några	
av	parkeringsplatserna	kommer	att	förses	med	laddningsstolpar	för	el	bilar.	Inom	bostadsområdet	
kommer dessutom parkering för cyklar att anläggas.

kollektivtrafik
Planförslaget (som föreslås möjliggöra garage, carport, förråd samt miljöhus) har ingen direkt påver-
kan	på	befintlig	kollektivtrafik	då	planförslaget	i	sig	ej	genererar	t	ex	fler	boende	i	området.	

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget	har	ingen	direkt	påverkan	på	gång-	och	cykeltrafik.	Värt	att	notera	är	dock	att	befintlig	
gång- och cykelväg längs havet österut mot Båstad avses förlängas längs Kattviksvägen västerut till 
nybyggda	tennis-	och	padelbanor.	Dialog	pågår	med	Trafikverket	som	är	väghållar	för	Kattviksvägen.

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet.

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse. Riktvärdena är följande:
•	30	dBA	ekvivalentnivå	inomhus
•	45	dBA	maximalnivå	inomhus	nattetid
•	60	dBA	ekvivalentnivå	utomhus	vid	fasad.	Från	2017	gäller	65	dBA	ekvivalentnivå	utomhus
vid fasader för bostäder om högst 35 m2

•	70	dBA	maximalnivå	vid	uteplats	i	anslutning	till	bostad

Särskilda	bullermätningar	avseende	biltrafik	har	 inte	utförts,	men	befintliga	bullernivåer	bedöms	
inte	vara	av	sådan	nivå	att	Riksdagens	och	Naturvårdsverkets	riktvärden	för	trafikbuller	vid	nybygg-
nation av bostadsbebyggelse överskrids. Planförslaget möjliggör garage/carport samt miljöhus inom 
kvartersmark för bostäder.
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Trafiken	på	Kattviksvägen,	 vilken	är	den	 främsta	bullerkällan	 avseende	 fordonstrafik	 	 uppgår	 till	
251-500	 fordon	 i	ÅDT	(årsmedeldygnstrafik),	enligt	Trafikverkets	Nationella	Vägdatabas	 (NVDB),	
juni 2017, med en högsta tillåtna hastighet om 50-70 km/h.

teknisk försörjning
energiförsörjning
Planområdet	är	anslutet	till	befintligt elnät. 
Båstads miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Båstads kommuns 5 lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och ekosys-
tem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med bland 
annat målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör förtätning inom redan ianspråktagen mark.

el och telefoni
El	och	telefoni	är	anslutet	till	det	befintliga	ledningsnätet.	Befintligt	el-	och	telefoninät	bedöms	vara
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Bebyggelse	som	i	skrivande	stund	är	under	uppförande	är	anslutet	till	det	befintliga	ledningsnätet	
för	vatten	och	spillvatten.	Befintligt	VA-system	bedöms	vid	en	första	granskning	av	NSVA	vara	till-
räckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör. Krävs större serviser 
in till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. För ledningar inom kvartersmark ansvarar fast-
ighetsägare.

Brandvattenförsörjning
En	brandposter	finns	i	anslutning	till	planområdet	(Kattviksvägen).	Samråd	med	räddningstjänsten	
och NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) kommer att ske. 

Dagvatten
Planområdet ligger ej inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten.

Marklaget	AB	har	med	anledning	av	byggnationen	av	bl	a	de	9	flerbostadshusen	samt	anläggningen	
av tennis- samt padelbanor gjort en beskrivning av hur dagvattenhanteringen kommer att hanteras. 

Allt dagvatten kommer att ledas via ledningar till en utjämningsyta som är belägen direkt öster om 
tennisbanor	utanför	planområdet	som	fungerar	som	infiltrationsyta.	Ytan	kommer	under	normala	
förhållande	vara	torrlagd.	Lägsta	höjd	på	ytan	är	+2,46	möh	(meter	över	havet).	Vid	höga	flöden	är	
ytan är kopplad via utlopp med sandfångsbrunn till det kommunala nätet som i sin tur har utlopp i ha-
vet. VG (vattengång) på utlopp i havet är +0,60 möh (meter över havet). Takavvattning och dagvatten 
från hårdgjorda ytor kommer att ledas via brunnar med sandfång och vattenlås till utjämningsytan.   
Husdräneringar kommer att ledas via brunnar med sandfång till utjämningsytan.  
Dagvatten	 från	avskärande	dike,	beläget	mellan	släntfot	söder	om	planområdet	och	de	planerade	
garage/carporten, kommer att ledas via ledning till utjämningsytan.
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Utgångspunkten	 för	 projektering	har	 varit	 att	 dagvatten	 från	området	 skall	 ledas	 till	 en	befintlig	
D600	(dagvatten-)	ledning	under	Kattviksvägen.

Alla dagvattenledningar som avvattnar grusytor, gräsytor och tak leds till en naturlig lågpunkt på 
området kallad ”utjämningsmagasin”. Funktionen på detta magasin/lågyta är i förstahand en naturlig 
rening av dagvatten där alla ledningar släpps på ytan för att sedan rinna långsamt till utsläppspunkt. 
Områdets	markbeskaffenhet	medgör	väldigt	liten	infiltration	och	har	därför	har	ej	tagits	hänsyn	till	
i detaljprojekteringen.

Beräkningen för hantering har följt Svensk vattens P110. 

När det gäller avbördning (dvs mått på hur mycket vatten som per tidsenhet passerar genom en tvär-
sektion av ett vattendrag  från området) har beräkningarna utgått från regnintensitet, återkomsttid 
30-år med klimatfaktor 1,25. Utformningen enligt projektering ger en avbördning på 292 l/s.

I	söder	ligger	ett	avskärande	dike	som	fortsatt	fyller	sin	funktion.	Diket	rinner	mot	väster	och	vidare	
mot	ett	nytt	dike	i	väster.	Det	nya	diket	i	väster	fångar	upp	de	naturliga	dikena	och	leder	vatten	runt	
tennisbanorna	vidare	till	en	D500	(dagvattenledning)	som	leder	vattnet	till	”utjämningsyta/lågyta”	
för detaljer, se ritning M-11 och M-12, sida 32 och 33. 

Markhöjder är projekterade så att ytvatten som eventuellt dagvattensystemet ej skulle klara av leds 
ner till ”utjämningsmagasin/lågyta”.

Schematisk skiss över dagvattenhanteringen

Planområdets 
avgränsning

Utjämningsyta/
lågyta

Dagvatten leds från 
utjämningsyta ut i havet

Dagvatten leds 
till utjämnings-

yta

Befintligt dike

Dagvatten leds 
till utjämningsyta

Nytt 
dike
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Breddningsnivå	är	+3,30	möh	(meter	över	havet)	vid	Kattviksvägen.	Lägsta	FG	(färdigt	golv)	är	+5,00	
möh (meter över havet), höjdsystem RH 2000.

Area för beräkning enligt nedan tabell:
•	 Grusyta	7831	m2	x	0,4
•	 Plattor	731	m2  x 0,7
•	 Gräs	14107	m2  x 0,1
•	 Singel/Trätrall	1130	m2  x 0,2
•	 Tennisbanor	1348	m2  x 0,8
•	 Konstgräs	934	m2		x	0,4
•	 Tak	2410	m2 x 0,9
•	 Reducerad	area:	8903	m2

Ritning - M11, Marklaget AB

Flerbostadshus

Flerbostadshus

Tennisbanor

Padelbanor

Utjämningsyta/
lågyta
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Ritning - M12, Marklaget AB

Planerade garage/carport

Flerbostadshus

Avfallshantering
Den	nya	bebyggelsen	anpassas	till	att	klara	kommunens	krav	på	källsortering	och	avfallshantering.

Planområdets 
avgränsning
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen 
mark. Genom att möjliggöra byggnation med sedumbeklädda tak på garage, carport samt miljöhus 
för att dölja både fordon och avfallskärl bedöms den visuella påverkan minskas vilket i sin tur leder 
till	 ett	positivt	 inslag	 i	miljön	och	därmed	göra	platsen	attraktivare	att	både	bo	och	verka	på.	De	
sedumklädda taken genererar dessutom olika ekosystemtjänster såsom t ex bullerdämpning, luftre-
ning och viss rening av dagvattenhantering.

9. kONSekVeNSeR
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Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor-
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	standardförfarande	enligt	PBL	2010:900	(PBL2013/14	CU:13).	Samråd	
har genomförts under vintern 2017/2018 och granskning förväntas ske under våren 2018. Anta-
gande bedöms kunna ske under 2018.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen	är	ej	huvudman	för	allmän	plats	i	anslutning	till	planområdet.	Trafikverket	är	väghållare	
för Kattviksvägen som är belägen utanför planområdet. 

Inom	det	nya	området	är	exploatören	ansvarig	för	projektering	och	utbyggnad	av	all	teknisk	infra-
struktur, samt iordningställande av kvartersmark. 

fastighetsrättsliga frågor
fastighetsbildning
Planens genomförande föranleder inte några fastighetsbildningar däremot kommer en omprövning 
av Båstad Boarp GA:6 att krävas med anledning av den nya detaljplan.

Gemensamhetsanläggning
Fastigheterna Boarp 2:26, 2:27 och 2:28 ingår i gemensamhetsanläggningen Båstad Boarp GA:6 
(markerad med grönt i nedanstående bild) avseende väg, el och miljöstation.

10. GeNOMföRANDe

Servitut-Norrviken

0 m 100m 200m

Gemensamhetsanläggning inom planområdet, Båstad Boarp GA:6

Båstad Boarp GA:6
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Deltagande	fastigheter	i	en	gemensamhetsanläggning	ansvarar	genom	sitt	andelstal	för	förvaltning-
en av anläggningen (dvs Båstad Boarp GA:6). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal 
mm fastställs i ett anläggningsbeslut. 

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska gälla för fördelning 
av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Med	anledning	av	planförslaget	kommer	befintlig	gemensamhetsanläggning	(Båstad	Boarp	GA:6)	att	
behöva omprövas då områdeavgränsning för interngata etc justeras.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar 
och eventuell ersättning för upplåtet utrymme.

ekonomiska frågor
Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arke-
ologisk undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd 
markägare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare.

Planavtal
Planavtal är upprättat med Norrviken Kust Moder AB angående plankostnader, tekniska utredningar, 
grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka Norrviken 
Kust Moder AB ska stå för. 

övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheterna Boarp 2:26, 2:27 
samt 2:28 uttas ingen planavgift i samband med bygglovprövning.

tekniska frågor
Allmän platsmark
Ingen	allmänplatsmark	ingår	inom	planområdet.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive dagvattensys-
tem)	inom	planområdet.	Önskas	andra	servisdimensioner	än	de	befintliga	så	bekostas	det	av	fastig-
hetsägaren, enligt Båstads kommuns VA-taxa.
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Markförorening
Markföroreningar inom och strax intill planområdet har konstaterats. Området sanerades våren 
2017. Upptäcks ytterligare markföroreningar som föranleder ytterligare sanering tar exploatören 
initiativ till detta och står för alla kostnader.

Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och att Bover-
kets råd följs och ska stå för alla kostnader för eventuella bullerskydd. 

el, tele, internet
Geomatikk Skanova, Bjäre Kraft har kabelanläggningar inom och i anslutning planområdet och kan 
komma	att	beröras	av	planens	genomförande.	Eventuella	flyttningar	eller	andra	åtgärder	som	krävs	
för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.

Brandvatten
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörda fastighetsägare.
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Denna	detaljplan	handläggs	enligt	 standardförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella re-
videringar av granskningsförslaget inför antagandeskedet. Olika utredningar kan tillkomma för att 
komplettera planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av plan-
förslaget.

Då	planförslaget	framställs	enligt	standardförfarande	sammanställs	inkomna	synpunkter	från	både	
samråd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredo-
görelse	görs	således	inte.	Inkomna	synpunkter	under	samrådet	beaktas	ändå	i	möjligaste	mån	inför	
granskningsskedet. Efter samråd följer ett granskningsskede och därefter tar kommunen ställning 
till ytterligare eventuella revideringar innan planen går upp för antagande i kommunstyrelsen. 

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	Camilla	Nermark	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
•	 Lisa	Rönnberg,	samhällsbyggnadschef	
•	 Kristina Bell, översiktsplanerare
•	 Olof Selldén, planchef
•	 Roger	Larsson,	stadsarkitekt
•	 Per Selldén, exploateringsingenjör 
•	 Annika Jern, kart- gis chef
•	 Sara Sandberg, kart- gis ingenjör
•	 Malin Svensson, kart- gis ingenjör
•	 Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
•	 Sara Borglin, VA-ingenjör, NSVA
•	 Hanna Palm-Johansson, VA-ingenjör, NSVA
•	 Denice	Aderklint,	VA-ingenjör, NSVA

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla	Nermark
Planarkitekt

11. fORtSAtt ARBete

12. MeDVeRkANDe tJÄNSteMÄN
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Datum: : 2018-02-07. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000153/2018 – 300 
 
 

Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer i Båstads kommun  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljö som underlag för över-
siktsplanen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljö har tagits fram som stöd till arbe-
tet med översiktsplanen och vägledning för bygglov och förhandsbesked. 
 
Bakgrund 
Under flera år har behovet av uppdaterat underlag för bedömningar av natur- och kulturmil-
jöer diskuterats. I arbetet med översiktsplanen har frågan återigen aktualiserats i och med de 
antagna utvecklingsstrategier som ligger till grund för arbetet med översiktsplanen där det 
från politiken tydliggjorts att viktiga natur- och kulturmiljöer ska värnas och varsamt utveck-
las. Behovet av konkretisering av landskapsklassificeringen La, Lb och Lc som används i hand-
läggning av bygglov som efterfrågats både från myndighetsnämnden, förvaltningen och läns-
styrelsen.  
 
Eftersom det inom förvaltningen inte finns tillräckliga resurser och kompetens inom de områ-
den som krävts för att utföra arbetet har en konsult anlitats. Efter en direktupphandling anlita-
des WSP i konkurrens med sex andra anbudslämnare. Motiveringen till valet av konsult var en 
tydlig arbetsmetod som möter behoven i översiktsplanearbetet och vägledning för bygglov och 
förhandsbesked. WSP presenterade också en bredd bland kompetenserna för att täcka områ-
dena landskap, naturmiljö och kulturmiljö. Planeringsunderlaget har tagits fram av en grupp 
som inkluderat bebyggelseantikvarier, ekologer, landskapsarkitekt, expertstöd kulturmiljö 
samt kartstöd.  
 

Aktuellt 

Planeringsunderlaget som tagits fram av WSP innehåller en beskrivning av de olika kategori-
erna av landskapsområden och tydligt kartmaterial som visar hur områdena avgränsas geogra-
fiskt. Inom delområdena presenteras befintliga utpekande att förhålla sig till, beskrivningar av 
karaktärsdrag och kärnvärden med fokus på områdena landskap, naturmiljö och kulturmiljö. 
Förhållningssätt och känslighet för exploatering presenteras för varje område. För varje del-
område finns även ett urval av bilder från området för att illustrera exempel på värdefulla mil-
jöer. 
 
Planeringsunderlaget kommer att användas som underlag till översiktsplanen, verktyg för 
bygglovshandläggare i bedömning av bygglov på landsbygden men även som en service till 
personer som har för avsikt att söka bygglov och vill veta kommunens intentioner för bostads-
bebyggelse på landsbygden och vad som finns att förhålla sig till. 
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Resultatet kommer att användas i avvägning av olika intressen. I varje enskilt ärende måste 
platsspecifika bedömningar göras av exploateringsintressets påverkan på natur- och kultur-
värden. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Allmänna intressen i natur- och kulturmiljön identifieras och beskrivs och kan därmed med 
tydlighet värnas i översiktsplanen. Planeringsunderlaget ger tydlighet till den som ansöker om 
bygglov för bostadsbyggnation.  
 

Verksamhet 
Planeringsunderlaget ger stöd åt översiktsplanearbetet och tydligare riktlinjer i handläggning 
av bygglovsansökningar och förhandsbesked.  
 
 
Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Kristina Bell, Olof Selldén, Roger Larsson och Carina Ericsson.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Planeringsunderlag landskap, natur- och kulturmiljö 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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UPPDRAG, GENOMFÖRANDE OCH METOD
BAKGRUND
Båstads kommun arbetar med att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan för att er-
sätta befintlig översiktsplan från 2008.

Denna rapport ska fungera som ett kunskaps-
underlag för vägledning i frågor som rör natur- 
och kulturmiljöer samt landskapsbild.

UPPDRAGETS OMFATTNING
Rapporten beskriver särskilt skyddsvärda na-
tur- och kulturmiljöer samt områden med vär-
defull landskapsbild inom Båstads kommun, 
med fokus på kärnvärden och känslighet för 
exploatering. Arbetet är baserat på såväl be-
fintliga kunskapsunderlag som på egen analys. 
I uppdraget ingår att med hjälp av kartor visa 
geografisk avgränsning av de s k landskapsom-
råden som presenteras i Översiktsplan 2008. 

Arbetet redovisas med utgångspunkt i en in-
delning i delområden. En kartöversikt över 
respektive delområde utgör en grund som kom-
pletteras av text och bild. Kartorna visar särskilt 
skyddsvärda områden, särskilda värdefokus 
samt viktiga siktlinjer i landskapet samt identi-
fierar förslag till gränser för landskapsområden 
La och Lb. Landskapsområde Lc utgör en gene-
rell grundnivå för varsamhet.

Målet har varit att presentera ett överskådligt 
material med konkretisering av värden och kort-

fattad text som i största möjliga grad går att om-
sätta genom vidarebearbetning till övergripande 
och enskilda ställningstaganden för tjänstemän 
och politiker inom relevanta sektorer. 

GENOMFÖRANDE OCH METOD
Arbetet har inletts med inläsning av befintliga 
kunskapsunderlag. Kunskapsinhämtningen har 
utgjort grund för fältbesök rörande naturmiljö, 
kulturmiljö samt landskap under december 
2017 och januari 2018. Kunskapsunderlag med 
värdemotiveringar, fältarbete, studier av bilder 
inklusive ortofoto har utgjort viktiga underlag 
för analys av befintliga värden.

Stort antal befintliga värdeutpekanden
Inom Båstads kommun finns ett stort antal 
geografiskt avgränsade värdeutpekanden fram-
tagna sedan tidigare. Dessa rör såväl naturmiljö-, 
kulturmiljö- som landskapsbildsvärden. Vid si-
dan om dessa utpekanden utgör de landskap-
sområden som tagits fram inom ramen för 
Översiktsplan 2008 viktig bedömningsgrund för 
förhållningssätt till tillägg av bebyggelse eller 
annan verksamhet i olika delar av kommunen. 

Beaktade kunskapsunderlag
Till befintliga kunskapsunderlag som varit sär-
skilt viktiga utgångspunkter för arbetet har hört: 
• Riksintressen naturmiljö samt kulturmiljö
• Naturreservat
• Natura 2000

• Landskapsbildsskydd
• Kommunalt kulturmiljöprogram
• Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne
• Regionalt naturvårdsprogram “Från Bjäre till 
Österlen”
• Naturvårdsprogram Båstads kommun 

Områden med särskilda värden
Genom samverkan rörande värden och förhålln-
ingssätt rörande naturmiljö, kulturmiljö samt 
landskap har samlade områden med särskilda 
värden avseende dessa frågor identifierats. De-
lområdenas avgränsning utgår också från tidig-
are gjorda värdutpekanden och bearbetar dessa 
vidare. 

LÄSANVISNING
Indelningen i delområden är i hög grad knu-
ten till landskapskaraktärer inom kommunen. 
Respektive delområde presenteras genom ett 
kartutsnitt där särskilt viktiga egenskaper eller 
fokuspunkter markeras. Till kartan kopplas ett 
text- och bildmaterial med målsättningen att lät-
tillgängligt och operativt användbart förtydliga:
• Viktiga parametrar för områdets karaktär
• Befintliga värdeutpekanden inom området
• Konkret formulerade kärnvärden som är viktiga 
bärare av områdets karaktärsdrag
• Rekommendation av förhållningssätt för att 
värna befintliga kärnvärden. Potential att stär-
ka befintliga naturmiljövärden.   
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRUTSÄTTNINGAR
UTGÅNGSPUNKTER
Landskap
Fokus ligger på de fysiska strukturerna som to-
pografi, landmärken, utsiktspunkter, riktningar 
och rumsligheter samt på egenskaper som skala 
och komplexitet. Detta är faktorer som spelar 
stor roll för bedömningen av hur eventuell till-
kommande bebyggelse av olika slag skulle kun-
na komma att påverka landskapet.

Baserat på ovanstående beskrivning av land-
skapet samt på befintligt material (ÖP 08, 
landskapsbildsanalys, m.fl.) och befintliga ut-
pekanden för natur- och kulturmiljö samt land-
skapsbildsskydd har sedan en bedömning av 
dess visuella tålighet gjorts och landskapet har 
delats in i olika områden (La och Lb) som pre-
senteras med hjälp av kartor. 

Kulturmiljö
Tätheten fornlämningar särskilt från bronsålder 
är unik i landet. Kombinationen av monumenta-
la gravhögar, skålgropsstenar, fossila åkrar m. 
m. är anmärkningsvärd. 

Bebyggelsen i Båstads kommun har i delar en 
hög läsbarhet vad gäller sitt historiska samman-
hang och sin tillkomsttid. På landsbygd och i 
tätort finns emellertid också en stor andel be-
byggelse som genom åren ändrats på sätt som 
otydliggjort dess värdebärande karaktärsdrag. 

Sammantaget innebär detta att en hög varsam-
hetsnivå bör tillämpas vad gäller ändringar som 
berör kvarvarande bebyggelse med hög histo-
risk läsbarhet genom volym, gårdsbild, material 
och utförande av delar. 

För utpekande av kärnvärden och lämpliga för-
hållningssätt inom utpekade delområden inne-
bär ovanstående att parametrar som bebyggels-
ens struktur, placering i landskapet,  relation till 
vägnät samt koppling till andra landskaps- och 
odlingselement samt enskilda byggnaders volym 
och övergripande formspråk växer i betydelse.

Graden av sentida förändringar av bebyggelsen 
gör det än viktigare att vid kommande ny- eller 
tillbyggnation på ett tydligt sätt förhålla sig till 
en lokal och regional byggnadstradition. Mål-
sättningen bör generellt sett inte vara att upp-
föra ny bebyggelse i form av fullt genomförda 
pastischer sprungna ur en annan tid. Beakta is-
tället nyckelfaktorer som material i fasad, tak, 
snickerier samt volym och proportioner i form 
av längd, bredd och höjd.  Lägg därtill drag som 
takvinkel, takutsprång och färgsättning. Förena 
detta med samtidens uttryck. På så sätt kan re-
ferenser till byggnadstradition skapas. 

Naturmiljö
Det finns stora ytor naturmiljöer i Båstads kom-
mun, knutna till hav, kust, odlingslandskap och 
åsformationer. Dessa miljöer omfattar strand-, 

betes- och ljunglandskap, bäckraviner, skogsmil-
jöer och vattendrag av högt värde för den biolo-
giska mångfalden.
 
Det småskaliga, öppna mosaiklandskapet med 
stort inslag av betesmarker med lång nyttjande-
kontinuitet som är vanligt förekommande i kom-
munen är sällsynt i Skåne. Stora ytor är utpekade 
som riksintresse för naturvård och många ytor är 
också skyddade genom naturreservat och Natura 
2000-miljöer. 

Odlingslandskapet är helt beroende av en fortsatt 
jordbruksdrift, ofta starkt förknippat med att be-
tande djur håller beteslandskapen levande. 

Utpekade skogsmiljöer kan med rätt skötsel ut-
vecklas till att hysa högre naturvärden. Dock 
styrs skötseln av markägarens intentioner eller 
genom avtal som styr markanvändningen, t ex 
naturvårdsavtal eller naturreservatsföreskrifter.  

Vattendragen fungerar som bra spridningslänkar 
för fältviltet i landskapet. Där La/Lb-områden 
tangerar varandra finns goda förutsättningar för 
djuren att röra sig i landskapet längs linjeobjekt 
som stengärdesgårdar eller diken/bäckar.  Även 
skogsdungar och buskrik betesmark utgör ett 
gott skydd.

Båstads kommun visar genom utpekande med 
La och Lb vilken intention kommunen har med 

marken, och ger rätt förutsättningar för bibe-
hållandet av natur- och kulturvärden genom en 
restriktiv syn på exploatering i dessa områden. 
Många mindre objekt med naturvärden ligger 
inte inom La eller LB områden. Dessa ytor hyser 
ändå värden som är viktiga att beakta vid explo-
atering. En exploaterings lämplighet får prövas i 
varje enskilt fall.  

VARSAMHET
Översiktsplan 2008 utgör ett föredömligt ge-
nomarbetat dokument med tydliga inriktnings-
mål och förhållningssätt för landskap, kul-
turmiljö och naturmiljö värda att ta med sig i 
kommande planeringsdokument. Föreliggande 
arbete ansluter sig till de utgångspunkter som 
präglar den befintliga Översiktsplanen: Natur- 
och kulturmiljöer i Båstads kommun bör ses 
som grundläggande resurser för kommunens 
utveckling. Varsamhetsnivån för landskap, 
natur- och kulturmiljö bör utgå från den höga 
attraktionskraft som kommunens natur- och 
kulturmiljö har.

Varsamhetsnivån i föreliggande arbete utgår 
från förhållningssätt till framtagna landskaps-
områden i Översiktsplan 2008. Det innebär en 
generellt restriktiv hållning till ny bebyggelse i 
kommunens landsbygdsmiljöer och ett fokus på 
lämpliga exploateringsområden i anslutning till 
befintliga tätorter med närhet till kollektivtrafik. 
För tillägg och förändringar av byggda struk-
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turer ansluter sig föreliggande arbete till och 
utvecklar förhållningssätt framtagna inom 
Översiktsplan 2008. Rekommenderade generella  
förhållningssätt för varsamhet förtecknas inom 
ramen för beskrivning av landskapsområde Lc 
nedan. 

LÄMPLIGA PRINCIPER FÖR FORTSATT  
PLANERINGSARBETE
• Inom tätbebyggt område sker ett aktivt arbete 
med reglering av kulturvärden genom detaljpla-
ner med planbestämmelser för varsamhet och 
utformning (k, q, f).

• Områdesbestämmelser för områden på lands-
bygd kan övervägas där landskapsområde La 
tillsammans med övriga utpekanden inte be-
döms utgöra tillräckliga styrdokument med ju-
ridiskt bindande verkan.

• Vid förändringsärenden i delar av framför allt 
tät orterna Båstad, Torekov, Rammsjöstrand 
samt för övriga enskilda byggnader med särskil-
da kulturvärden bör framtagande av antikvarisk 
förundersökning med konsekvensbeskrivning 
ses som nödvändigt beslutsunderlag för ställ-
ningstagande till bygglovansökan.

• Vid områdesövergripande planerings- eller 
visionsarbete i framför allt tätorterna Båstad, 
Torekov, Rammsjöstrand bör framtagande av 
kulturhistorisk utredning ske för att belysa och 
värna områdets kulturhistoriska kvaliteter.

BEHOV AV KOMPLETTERANDE KUNSKAPS-
UNDERLAG
• Tillgängliggörande och spridning av befintliga 
och kommande dokument. Tydlig kommunikation 
av natur-, kultur- och landskapsvärden.

• Byggnadsordning/utvecklingsprogram för sär-
skilda kulturhistoriska värden i Båstad, Torekov 
och Rammsjöstrand. Tillgängliggörande av kul-
turvärdesbeskrivningar.

• Bebyggelseinventering i Förslöv, Grevie, Stora 
Hult, Västra Karup och Östra Karup. Bebyggelse-
inventering samt hänsynsbestämmelser i dp för 
Kattvik. Uppdatering av bebyggelseinventering 
i Rammsjöstrand och Torekov.

• Det kommunala naturvårdsprogrammet är 20 
år gammalt och behöver uppdateras. Invente-
ringar och ekologiska analyser av landskapet 
innebär bra förutsättningar för att peka ut de 
idag intressanta naturmiljöerna. I detta arbe-
te bör även kommunens tankar kring grön in-
frastruktur inarbetas så att värden på sikt kan 
kopplas samman, både till nytta för ekologi och 
människors hälsa.

• Aktiva åtgärder för att knyta ihop kommun-
ens naturvårdsområden och skapa grönstråk 
för människor och djur där utpekade naturom-
råden saknas. 

• Det finns många vandringshinder för fisk och 
utrivning av dammar skulle förbättra konnekti-
viteten, d v s möjligheten till spridning och fria 
passager för främst fauna, i vattendragen. 

Ovan: Tvåstegsdiken fångar näring och minskar 
risken för översvämning. Åtgärden är lämplig på 
åkermark som dräneras med öppna diken. Skillna-
den mellan ett tvåstegsdike och ett vanligt dike är 
att ett tvåstegsdike har utvidgade dikeskanter som 
ett slags trappsteg eller platåer på sidorna, istället 
för helt släta sidor från dikesbotten till marknivå. De 
brukar kallas tvåstegsdiken för att dikesslänterna är 
tvådelade som i ett trappsteg. Källa: Länsstyrelsen i 
Västra Götalands läns hemsida 2018 Höger: Vy från 
Grevie backar mot väster.

• Återskapande av våtmarker kan komplettera 
grönstråken.

• Tvåstegsdiken, diken med skapade terasser på 
båda sidor i syfte att fungera flödesutjämnande 
vid högflöden, och beträdor på åkrar skulle av-
sevärt förbättra rörelser för människor i åker-
landskapet. Beroende på hur dessa utformas 
skapas en mer skyddad passage för djur. 
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RELEVANT LAGSTIFTNING
FLERA OLIKA LAGAR STYR
Att förvalta kulturmiljö är allas vårt ansvar, men 
kulturmiljövärdena skyddas också av flera lag-
stiftningar. De viktigaste är Miljöbalken (MB), 
Plan- och bygglagen (PBL) och Kulturmiljölagen 
(KML). Kommunerna har huvudansvaret för 
Plan- och bygglagen, medan huvudmannaska-
pet för de två övriga lagarna vilar på länsstyrels-
erna och Riksantikvarieämbetet. 

MILJÖBALKEN
Utgångspunkten för det allmännas ansvar att 
skydda kulturmiljön finns i miljöbalken (MB). I 
miljöbalkens tredje kapitel om hushållning med 
mark- och vattenområden ställs det krav på att 
områden och miljöer som har allmän betydelse 
på grund av deras kulturvärden så långt som 
möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påta-
gligt skada dem. 

Miljöbalken har ett vitt miljöbegrepp och när 
det i balken talas om ”miljön” så innefattar det 
även kulturmiljön.

Hänsynsregler
I hänsynsreglerna beskrivs vilka krav som ställs 
på en verksamhetsutövare för att förhindra 
skador på miljön. I miljöbalken beskrivs det 
också när det kan ställas krav på en verksam-
hetsutövare ska utföra åtgärder för att kompen-
sera för den skada som uppstår i olika allmänna 
intressen som till exempel kulturmiljön.

Riksintresse (kap 3 och 4)
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kul-
turvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Be-
hovet av grönområden i tätorter och i närheten 
av tätorter skall särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- eller kulturmiljön. Riksintresseförklar-
ing av ett område innebär inte per definition ett 
tillräckligt stöd för att hantera berörda värden, 
utan kan kräva kompletterande skyddsformer. 

I kapitel 4 listas områden som i sin helhet är av 
riksintresse där bland annat samtliga Natura 
2000-områden omnämns. 

Skydd av områden (kap 7)
Särskilda skyddade områden (ex Natura 
2000-områden), naturreservat, kulturreservat, 
naturminne, biotopskyddsområde, djur- och 
växtskyddsområde och strandskyddsområden 
omfattas av 7 kap miljöbalken. 

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade natu-
rområden inom EU. Områdena är utpekade för 
att de innehåller arter och livsmiljöer som be-

höver ett särskilt skydd ur ett EU-perspektiv. 
Syftet är att främja biologisk mångfald. Om-
rådena ska skyddas och skötas så att arterna och 
livsmiljöerna ska kunna finnas kvar i EU på lång 
sikt. Det framgår av miljöbalkens 7 kap 27–28 §§ 
miljöbalken att utpekade områden ska förteck-
nas och förklaras ingå i Natura 2000-nätverket. 
För dessa gäller sedan särskilda bestämmels-
er som bland annat framgår i 7 kap 28–29 §§ 
miljöbalken. Att nätverket ska bildas och de 
bestämmelser som gäller är en följd av Sveriges 
medlemskap i EU och framgår av fågeldirektivet 
samt art- och habitatdirektivet.

Naturreservat, kulturreservat och naturminne
Naturreservat är mark- och vattenområden 
utpekade i syfte att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller 
tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Kulturreservat är ett mark- eller vattenområde 
utpekade i syfte att bevara värdefulla kultur-
präglade landskap. Naturminne är ett särpräglat 
naturföremål som pekas ut av länsstyrelsen 
eller kommunen om det behöver skyddas eller 
vårdas särskilt.

Generellt biotopskydd
Generellt biotopskydd gäller för alléer, trädrad-
er, källor med omgivande våtmark i jordbruks-
mark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, 
småvatten och våtmarker i jordbruksmark,  st-
enmurar i jordbruksmark och åkerholmar. Med 

jordbruksmark menas här mark som används 
som åker, äng eller betesmark. Dessa bör i så 
stor utsträckning som möjligt bevaras.

Djur- och växtskyddsområden syftar till att in-
skränka rätten till jakt eller fiske eller allmän-
hetens eller markägarens rätt att uppehålla sig 
inom området under vissa tidpunkter.

Strandskydd
Strandskyddet ska slå vakt om allmänhetens 
tillgång till stränderna samt värna det växt- och 
djurliv som är beroende av vattenmiljöer. 

DISPENS NATURMILJÖ
Dispens från föreskrifter gällande, 
naturreservat, strandskydd och det ge-
nerella biotopskyddet får endast lämnas 
om det finns särskilda skäl. I samband 
med en detaljplaneprocess får eventuella 
dispenser prövas utifrån aktuell plans sy-
fte och utformning. 

Tillstånd kan sökas för åtgärder i eller i 
nära anslutning till Natura 2000-områden 
och lämnas i princip endast om de är 
förenliga med arters eller livsmiljöernas 
bevarande eller om det är ett väsentligt 
allmän intresse. 
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Landskapsbildsskydd
Begreppet landskapsbildsskydd är ett skydd en-
ligt naturvårdslagen 19 § (i dess lydelse före den 
1 januari 1975). Trots att begreppet inte finns 
i MB gäller skyddet dock fortfarande så länge 
länsstyrelsen inte beslutar något annat. Varje 
enskilt område med landskapsbildsskydd har 
sina föreskrifter och skyddet reglerar bland an-
nat olika former av byggnation som kan skada 
landskapsbilden. Även icke bygglovspliktiga åt-
gärder innefattas av landskapsbildsskyddet och 
förutsätter tillstånd från Länsstyrelsen.

KULTURMILJÖLAGEN
Genom kulturmiljölagen (KML) anger samhället 
grundläggande bestämmelser till skydd för vik-
tiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland 
annat bestämmelser för skydd av värdefulla 
byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, 
kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.
Länsstyrelsen har enligt KML tillsyn över kul-
turmiljövården i länet och Riksantikvarieämbe-
tet har överinseende över kulturmiljövården i 
landet.

Fornlämningar
Fornlämningar är skyddade i enlighet med be-
stämmelser i lagen och får inte skadas. I lagen 
anges vad en fornlämning är, vilken utbredning 
en sådan har och hur tillståndsprövningen går 
till. Länsstyrelsen beslutar om fornlämningar 
och Riksantikvarieämbetet beslutar om forn-
fynd. Den som på något sätt vill ändra en forn-
lämning måste ha länsstyrelsens tillstånd.

Byggnadsminnen
För att en byggnad ska kunna förklaras som bygg-
nadsminne ska vissa kriterier vara uppfyllda. Vid 

byggnadsminnesförklaringen fastställs skyddsbe-
stämmelser som bland annat säger hur byggna-
den ska vårdas och hur ändringar får göras. Lagen 
innehåller dessutom bestämmelser om handlägg-
ningen av ett ärende om byggnadsminnesförkla-
ring. Länsstyrelsen är beslutande myndighet.

Kyrkliga kulturminnen
Kyrkor, kyrkliga inventarier och begravnings-
platser ska vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas. Alla änd-
ringar kräver tillstånd från länsstyrelsen. Kyrkor 
och begravningsplatser anlagda före år 1940 är 
alltid skyddade enligt KML och ska förvaltas så  
att det kulturhistoriska värdet består. För änd-
ringar av sådan anläggning krävs tillstånd från 
länsstyrelsen. Vissa särskilt kulturhistoriskt vär-
defulla kyrkoanläggningar uppförda efter år 1940 
omfattas också av motsvarande skydd. 

PLAN- OCH BYGGLAGEN 
Kulturvärden är ett allmänt intresse
Den kommunala Plan- och bygglagen (PBL) är 
det främsta instrumentet för att ange bestäm-
melser för kulturvärden hos bebyggelse. 

En grundläggande skillnad mellan PBL och KML 
är att medan Plan- och bygglagen är generell 
och omfattar all mark- och vattenanvändning 
och bebyggelse så utgår Kulturmiljölagen från 
kulturminnena, det vill säga objekt med ett kul-
turhistoriskt värde såsom fornlämningar, bygg-
nadsminnen och kyrkor. Den bebyggelse som 
skyddas genom en byggnadsminnesförklaring 
är ett urval som gjorts på en statlig nivå av bygg-
nader med synnerligen höga kulturhistoriska 
värden. Den mycket höga kvalifikationsgränsen 

DEN ARKEOLOGISKA PROCESSEN 
Det är den som avser att bygga eller förändra 
marken som har ansvaret för att ta reda på 
om åtgärderna kan beröra någon fornlämn-
ing. Finns misstanke om att fornlämning ska 
ett samråd hållas snarast med länsstyrelsen. 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinforma-
tionssystem (FMIS) är en bra källa och indi- 
kation om det finns kända fornlämningar.

Tillstånd
Om fornlämningar riskerar att skadas måste 
en ansökan göras om tillstånd till ingrepp i 
fornlämningen göras. Tillstånd till detta läm-
nas av länsstyrelsen endast om bevarandet 
av fornlämningen medför hinder eller olä-
genhet som inte står i rimligt förhållande till 
fornlämningens betydelse. Länsstyrelsen kan 
som villkor för ett tillstånd ställa skäliga krav 
på en arkeologisk undersökning för att doku-
mentera fornlämningen. Ett tillstånd enligt 
kulturmiljölagen kan behövas även om bygg-
projektet inte ska utföras på, utan i närheten 
av en fornlämning, det vill säga inom forn-
lämningsområdet. Det är länsstyrelsen som 
beslutar vem som ska utföra undersökningen.

Om en fornlämning påträffas och blir känd 
först under grävning eller annat arbete, ska 
arbetet omedelbart avbrytas till den del där 
fornlämningen berörs. Den som leder ar-
betet ska omedelbart anmäla förhållandet 
hos länsstyrelsen. Om fornlämningen inte 
förut varit känd så bekostas borttagandet av 
en sådan fornlämning av staten.

Arkeologisk utredning
Efter samråd med länsstyrelsen för att utre-
da om fornlämningar påverkas kan läns-
styrelsen fatta beslut om att ett fördjupat 
underlag i form av en arkeologisk utredning
behöver tas fram. Utredningen ska ge 
svar på om fornlämningar påverkas och 
bidrar med nödvändig information, så som 
förutsättningar och eventuella svårigheter.

Arkeologisk förundersökning
Om en fornlämning ska tas bort föregås detta 
vanligen av en arkeologisk förundersökning, 
vilken utgör länsstyrelsens underlag för 
beslut. En förundersökning är mer om-
fattande än en arkeologisk utredning. En 
förundersökning kan även användas för att 
identifiera fornlämningens avgränsning för 
att eventuellt projekt ska kunna lokaliseras
utanför fornlämningen. Förundersökningen 
är då den enda undersökning som behövs.

Arkeologisk undersökning
Om en fornlämning måste tas bort beslutar 
länsstyrelsen om tillstånd till borttagande av 
lämningen. Detta görs med villkor enligt 2 
kap. 13 § KML om arkeologisk undersökning
(utgrävning) som innebär att fornlämningen 
tas bort och dokumenteras.

Efter undersökningen (utgrävningen) finns 
inga hinder i kulturmiljölagen för att marken 
ska kunna byggas. Undersökningen bekostas 
vanligtvis av byggherren. Resultaten från 
undersökningen publiceras i en rapport och 
ibland görs även förmedlingsinsatser.
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medför bland annat att enbart ett litet urval av 
landets bebyggelse omfattas av detta skydd. När 
det gäller fornlämningar och kyrkobyggnader 
tillkomna före 1940 innebär kulturmiljölagen ett 
skydd som omfattar i princip samtliga objekt.

Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen 
utgör ofta viktiga delar i den byggda miljön och 
kulturlandskapet. De ingår därmed i de allmän-
na intressen som ska beaktas vid kommunens 
planläggning och lovprövning. Dessa anlägg-
ningar bör så långt möjligt hanteras och bedö-
mas i sina sammanhang. Det kan till exempel ske 

genom att kunskapsunderlag och fördjupningar 
avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
tas fram inom ramen för den kommunala över-
siktsplaneringen.

En dubbel skyddsreglering av en byggnad eller 
anläggning, genom både en byggnadsminnes-
förklaring och detaljplan, kan vara rationell för 
att respektive myndighet ska kunna säkerställa 
ett bevarande utifrån de perspektiv de har att 
bevaka.

PBL 2 Kap
I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras 
ett antal allmänna intressen. Där anges bland 
annat att man ska ta hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och platsens natur- och kul-
turvärden. Ett bebyggelseområdens särskilda 
historiska, kulturhistoriska miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga ka-
raktärsdrag ska respekteras och tas tillvara. 

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hän-
syn till natur- och kulturvärden, miljö- och kli-
mataspekter samt mellankommunala och regi-
onala förhållanden främja 1. en ändamålsenlig 
struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
av bebyggelse, grönområden och kommunika-
tionsleder [...]

6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov 
och vid åtgärder avseende byggnader som inte 
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den av-
sedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan [...]

PBL 3 Kap
5 § En översiktsplan ska utformas så att dess 
konsekvenser tydligt framgår. Då kulturmiljön 
utgör ett allmänt intresse så ska även konse-
kvenserna för dessa tydligt framgår.

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö 
i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvär-
den eller med hänsyn till friluftslivet skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet 
av grönområden i tätorter och i närheten av tät-
orter skall särskilt beaktas.

PBL 4 Kap
Hallandsåsen omnämns särskilt i Plan- och 
bygglagens Kap 4: 

2 § Inom följande områden skall turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller an-
dra ingrepp i miljön: Kullaberg och Hallands- 
åsen med angränsande kustområden [...]

PBL 8 Kap
Varsamhetskrav och förvanskningsförbud
Ytterligare krav på byggnader, tomter och all-
männa platser finns i plan- och bygglagens åt-
tonde kapitel. Där finns bland annat krav på att 
en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ord-
nas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen, samt ett förbud mot 
att förvanska särskilt värdefulla byggnader samt 
Ändringar av byggnader ska alltid göras varsamt 
och deras värden och kvaliteter ska tas till vara.

KULTURHISTORISK VÄRDERING 
Riksantikvarieämbetet har under de senaste 
åren drivit ett utvecklingsprojekt med syfte 
att tydliggöra arbetsprocessen kring kul-
turhistorisk värdering och urval. “Plattform 
för värdering och urval” beskriver ett grun-
dläggande förhållningssätt som ska ge stöd 
för arbetet. Plattformen förordar ett reflek-
terande och strukturerat arbetssätt där olika 
moment i värderings- och urvalsprocessen 
medvetandegörs och redovisas.

1. Beskrivande momentet
Att undersöka och beskriva ett landskap, en 
byggnad eller miljö utifrån dess fysiska och 
i förekommande fall immateriella innehåll 
och utifrån den präglande kulturhistoriska 
bakgrunden. 

Vad har hänt, vilken historia återspeglas?
 
2. Analyserande momentet
Den egentliga kulturhistoriska värderingen. 
Att närmare bedöma hur väl och i vilken 
grad den kulturhistoriska bakgrunden åter-
speglas eller uttrycks i företeelsens innehåll 
och egenskaper. 

Hur väl återspeglas historien, på vilket sätt och 
hur höga är värdena?

3. Planerande momentet
Prioritering och planering. Bedömningar 
av eventuella hot mot och förutsättningar 
för bevarande och utveckling av företeel-
sens kulturhistoriska värden. Vilka delar 
av landskap, byggnader, lämningar eller 
föremål som ska lyftas fram samt vad som 
kan väljas bort.

Vad är möjligt att åstadkomma?

4. Beslutande momentet
Formella beslut och avgöranden om skydds-
bestämmelser och resursfördelning men 
också om former och metoder för förvalt-
ning, förmedling och uppföljning. Det kan 
röra sig om vård, informationsinsatser och 
tillsyn avseende kulturreservat och bygg-
nadsminnen eller hänsynsbestämmelser 
inom Plan- och bygglagen.

Vilka åtgärder krävs för hävdande av värden och 
när?
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RELEVANT LAGSTIFTNING

Varsamhetsbestämmelse
All befintlig bebyggelse har ett allmänt varsam-
hetsskydd i Plan- och bygglagen. ”Ändring av en 
byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras 
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tek-
niska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden.” (PBL 8 Kap 17 §)

Det allmänna varsamhetsskyddet kan speci-
ficeras genom att utfärda en varsamhetsbe-
stämmelse (k) i detaljplan som preciserar vilka 
egenskaper hos en byggnad som särskilt ska tas 
hänsyn till. 

Skyddsbestämmelse
Särskilt värdefulla byggnader eller bebyggel-
seområden har ett starkare skydd i Plan- och 
bygglagen. ”En byggnad som är särskilt värde-
full från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” 
(PBL 8 Kap 13 §)

Förvanskningsförbudet specificeras för den en-
skilda byggnaden genom att utfärda en skydds-
bestämmelse (q) i detaljplan som preciserar vil-
ka egenskaper och material som särskilt ska tas 
hänsyn till. 

Underhåll
PBL reglerar också underhållet av befintliga 
byggnader. ”Ett byggnadsverk ska hållas i vår-
dat skick och underhållas så att dess utformning 
och de tekniska egenskaperna som avses i 4 § i 
huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 
omgivningens karaktär och byggnadsverkets 
värde från historisk, kulturhistorisk, miljömäs-
sig och konstnärlig synpunkt.” (PBL 8 Kap 14 §)

Kulturmiljö i områdesbestämmelse
Områdesbestämmelser kan värna kulturvärden 
utanför detaljplanelagt område. Kommunen bör 
ange i översiktsplanen vilka områden som kan 
vara aktuella för områdesbestämmelser. 

Vad kan regleras?
Områdesbestämmelser ger möjlighet att pre-
cisera särskilda värden och vilka krav dessa 
medför. Framför allt kan följande regleras med 
områdesbestämmelser: Bygglovplikten kan utö-
kas och krav på rivningslov kan införas. Kultur-
värdenas skydd genom varsamhetskrav och riv-
ningsförbud kan regleras som inom detaljplan.

Egenskaper som ska värnas hos bebyggelsen kan 
anges. I viss utsträckning går det också att reg-
lera placering, utformning och utförande hos 
tillkommande bebyggelse.

Mark som är till för gemensam användning och 
som är särskilt värdefull från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt kan också säkerställas genom bestämmel-
ser om utformning och skyddsbestämmelser. 
(PBL 4 kap 42 §)
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LANDSKAPSOMRÅDEN
Utveckling av befintliga utpekanden
I Översiktsplan 2008 har landskapet delats in 
i tre olika klasser eller landskapsområden La, 
Lb och Lc för att lättare kunna hantera frågor 
som rör exploatering med mera. De tre land-
skapsklasserna baseras på landskapets känslig-
het för tillkommande bebyggelse och andra ele-
ment som kan påverka landskapsbilden.

Föreliggande rapport utgår från landskapsom-
rådenas varsamhetsnivå. De berörda område-
na som i Översiktsplan 2008 beskrivs i text har 
sammanförts med befintliga värdeutpekanden 
för naturmiljö, kulturmiljö och landskap och 
och definierats genom avgränsningar på karta. 
Kärnvärden och förhållningssätt utgör konkreta 
verktyg för att tydligare kunna förhålla sig till 
möjliga åtgärder inom utpekat delområde.

De olika områdena har bearbetats genom kon-
kret beskrivning av kärnvärden och lämpliga 
förhållningssätt till förändring. Kartbilder ang-
er områdesgränser samt särskilda värdefokus 
inom respektive område. 

Landskapsområde La
La-områden är områden där i princip ingen ny be-
byggelse bör tillkomma. Detta är kommunens mest 
skyddsvärda områden och avgränsningarna baseras 
framförallt på befintliga utpekanden som riksintres-
seområden, naturreservat, Natura 2000-områden, 

strandskydd och de högst värderade natur- och kul-
turmiljöerna i  de regionala och kommunala natur-
vårds- respektive kulturmiljöprogrammen.

Inriktningen för dessa områden ska vara att ka-
raktären ska bevaras och således skyddas från 
förändringar som kan försvaga befintliga värden.

Detta innebär bland annat fortsatt hävd, men 
också att endast ny bebyggelse får tillkomma 
som behövs för att upprätthålla nuvarande an-
vändning eller som stödjer allmänna intressen 
som rekreation, natur eller kultur. Sådan bebyg-
gelse ska vara mycket återhållsam i sin utform-
ning och får inte blockera viktiga siktlinjer eller 
andra landskapsvärden som utgör kärnvärden. 

Inom La-område bör i princip ingen ny bostads-
bebyggelse tillkomma. Eventuella tillägg till be-
fintliga bostadshus får inte vara dominerande i 
varken befintlig bebyggelsekaraktär eller i land-
skapsbilden.

Strandskyddsområden
Samtliga vattendrag som har strandskydd är 
utpekade som La-områden. Strandskyddets ju-
ridiskt bindande restriktioner avseende uppfö-
rande av ny bebyggelse samt förändring av livs-
villkor för djur- och växtliv motsvarar närmast 
förhållningssätten för landskapsområde La. 

Dessa vattendrag utgörs av bäckar som rinner 
från åsen, ibland i djupa raviner, ner till åker-
landskapet där terrängen inte längre faller så 
mycket. I jordbrukslandskapet har bäckarna 
ibland rätats. För flora och fauna är vatten-
dragen livsnerven i landskapet. Kommunens 
nätverk av grönstruktur följer i många fall vat-
tendragen. Genom att hålla bebyggelsen på ett 
behövligt avstånd till strandzonerna så garan-
teras också en möjlig bra grönstruktur på länge 
sikt. 

Då vattendragen ofta kantas av vegetation kan 
de fungera som rumsindelare såväl som land-
märken då de ofta höga träden syns på långt 
håll. Att strandzonerna inte bebyggs gynnar 
också rekreationen i området då möjligheten att 
beträda dem bibehålls.

Med grund i ovanstående värdeaspekter och 
juridisk skyddsstatus görs i kartmaterialet en 
generell klassificering av strandskydsddszoner. 
Specifika identifierade värden omnämns i text 
för respektive delområde.

Landskapsområde Lb
Lb-områden är områden med starka reservationer 
gentemot ny bebyggelse. Dessa områden har stor 
betydelse för upplevelsen av Bjärelandskapet. Av-
gränsningarna grundar sig bland annat på Land-
skapsbildsanalysen som tagits fram inom arbetet med 
Översiktsplan 2008 och på utpekade områden med 

KLASSIFICERING AV VÄRDEN        
landskapsbildsskydd. Naturvärden kan utgöra en 
grund för utpekande för landskapsbilds- eller kultur-
miljövärden även om naturvärdet i sig inte leder till 
värdeklassning.

Stor restriktivitet till ny bebyggelse och andra 
förändringar bör gälla. Ny bebyggelse placeras 
företrädesvis inom redan bebyggd miljö och bör 
inordna sig i befintlig skala och karaktär. Om fri-
stående placering kommer i fråga ska detta ske 
med stöd i landskapets karaktär, topografi och  
skala så att tillkommande element inte blir do-
minerande. Inga viktiga siktlinjer får blockeras. 

Landskapsområde Lc
Lc-områdena är övrig mark. Även här finns vissa res-
triktioner gentemot ny bebyggelse. Lc-områdena har 
inte lika höga värden ur natur- eller kulturmiljösyn-
punkt eller för landskapsbilden som La- och Lb-område-
na, men bebyggelse ska fortfarande utföras med hänsyn 
till områdets rådande karaktär eller tänkta utveckling. 
Exempelvis bör hänsyn tas till grönstrukturen så att 
inga viktiga länkar i strukturen bryts vid exploatering.

Områdena ska bevaras och utvecklas som lands-
bygd, gröna områden eller samlade rekreations-
områden. Bebyggelse och andra anläggningar 
kan tillkomma om det sker med respekt för den 
önskade utvecklingen av områdena. Viktiga 
siktlinjer bör inte blockeras. 
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GENERELLA FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR 
VARSAMHET

Följande utgör lämplig grund för varsamhet 
inom Båstads kommun. Punkterna är till-
lämpbara som grundnivå för landskapsom-
råde Lc och innebär i sig en hög restriktivitet 
med grund i kommunens särpräglade natur- 
och kulturlandskap.

• Undvik exploatering av områden utpekade 
i kommunala och regionala naturvårdspro-
gram. En avvägning görs i varje enskilt fall 
om påverkan sker på de utpekade värdena.

• Undvik exploatering i de  gröna stråk som 
pekas ut i översiktsplanen 2008 för att skapa 
goda förutsättningar för en grön infrastruk-
tur i kommunen.

• Tydliga arkitektoniska kvaliteter hos till-
kommande bebyggelse. Hänsyn till befintliga 
karaktärsdrag vid renovering av bebyggelse. 

• Tillägg av bebyggelse och verksamheter bör 
präglas av småskalighet, med en tydlig an-
passning till rådande regional och historiskt 
förankrad tradition. Bebyggelse i en till 1,5 
våningar och en största skala där traditionell 
gårdsbebyggelse utgör måttstock. Mer stor-
skalig bebyggelse måste noggrannt övervä-
gas vad gäller placering och utformning.

 • Ny bebyggelse ska i första hand placeras 
i anslutning till befintliga hus, husgrupper 
eller gårdar. Lucktomter utmed vägar kan 
vara lämpliga lägen.

• Traditionella gårdsbilder i form av flerläng-
ade byggnadskomplex ska respekteras vid 
tillbyggnad eller komplettering.

• Vid nya bebyggelselägen i landskapet ska 
bebyggelsen ta stöd i landskapet genom an-
slutning till sluttning, anknytning till befint-
lig vegetation och anknytning till befintliga 
landskapsrum. Topografiska mellanlägen 
ska prioriteras framför krönlägen. Höjdlä-
gen som skapar silhuetter mot himlen eller 
lägen i landskapet som utgör dominanta in-
slag ska undvikas.

• Utblickar mot visuellt framträdande forn-
lämningar eller från dessa mot vyer i land-
skapet eller ut över öppet vatten får inte bry-
tas av tillkommande bebyggelse.

• Siktlinjer mellan visuellt framträdande 
fornlämningar ska upprätthållas och läm-
ningarna hållas fria från träd- och buskve-
getation.

• Viktiga siktlinjer som ökar förståelsen för 
landskapet ska inte blockeras.

• Topografin är en avgörande parameter för 
Bjärehalvöns karaktär. En restriktiv hållning 
till schaktning och fyllning för att utjämna 
nivåskillnader bör därför intas. Utgångs-
punkten, med grund i ett historiskt förhåll-
ningssätt, bör vara att anpassa bebyggelsen 
till rådande topografiska förhållanden. 
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - KULTURVÄRDEN I TÄTORT

UTGÅNGSPUNKTER
För att kunna ha ett medvetet förhållningssätt 
till den befintliga bebyggelsekaraktären måste 
denna vara beskriven och känd. Det är också en 
förutsättning för att kunna ta hänsyn till plat-
sens kulturvärden enligt PBL 2 kap. 6§. För hela 
kommunen anges att den befintliga tätortsbe-
byggelsen nästan uteslutande är småskalig. 
Bostadshus är i ett eller två plan, som högst fö-
rekommer enstaka hus i tre och fyra plan, även 
offentliga byggnader och verksamhetslokaler är 
med få undantag småskaliga. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH RIKTLINJER
Övergripande anges att tillkommande bebyggel-
se även fortsättningsvis – med få undantag – ska 
vara småskalig. Generellt finns också uttalade 
förhållningssätt till den befintliga bebyggelsen. 
För hela kommunen finns ett flertal riktlinjer 
för ny bebyggelse varav inte mindre än 13 av 
dessa syftar till varsamhet och anpassning till 
befintlig bebyggelses kulturvärden. För ny be-
byggelse i tätorterna (Tt-områden) så ska denna 
prövas i detaljplan medan enstaka komplette-
ringar inom samlad bebyggelse (Ts-områden) 
kan prövas i bygglov utifrån riktlinjerna ovan. 
Sammantaget ger detta goda förutsättningar för 
att ny bebyggelse kommer att anpassas till plat-
sens kulturvärden. 

Tätortsområden (Tt) avser de sex historiska tät-
orterna Båstad inklusive Hemmeslöv, Förslöv, 

Torekov, Grevie, Östra Karup, Västra Karup. Där-
till de större kustsamhällena längs Bjärehalvöns 
sydkust: Stora Hult, Ranarps-, Ängelsbäcks- och 
Segelstorpsstrand, Öllövsstrand, Glimminge 
plantering samt Rammsjöstrand. Sammanhål-
len bebyggelse (Ts) avser övriga områden där 
planreglering i form av detaljplan saknas men 
där tät bebyggelse råder. Här avses övriga större 
byar och småsamhällen.

BEFINTLIG BEBYGGELSEKARAKTÄR
Den befintliga bebyggelsekaraktären är för vissa 
orter utförligt beskriven, för några orter mindre 
utförligt och för några orter saknas den helt. 
För att förbättra tillvaratagandet av befintlig 
bebyggelse och anpassning av ny bebyggelse till 
platsens kulturvärden behöver den befintliga 
bebyggelsekaraktären, riktlinjerna och utbygg-
nadsområdena fördjupas enligt nedanstående 
tabell. Utöver detta är det en stor fördel om en 
inventering av bebyggelsen kan utföras så att 
de byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla 
kan kartläggas och klassificeras utifrån hur de 
kan komma att handläggas. 

Klassificeringen bör utgå från om det är kravet 
på varsamhet (PBL 8:17) eller förbudet mot för-
vanskning (PBL 8:13) som särskilt ska uppmärk-
sammas vid ändring/bygglov. Denna informa-
tion bör vara lätt tillgänglig på kommunens 
hemsida så att fastighetsägare och brukare kan 
få denna information tidigt i processen, innan 

anmälan och bygglov söks. I dagsläget finns ing-
en sådan information på kommunens hemsida.  

INVENTERING OCH KARAKTERISERING
Ett  kostnadseffektivt  sätt  att  både  utföra  och  
på  ett  lättillgängligt  sätt  presentera  en  karak-
tärisering  och  inventering  är  att  arbeta  kart-
baserat i GIS med digital blankett- och presen-
tationsapplikationer. Det innebär att man med 
digital blankett i mobiltelefon eller iPad inven-
terar de byggnader där kulturvärden särskilt 
ska uppmärksammas.  Efter  själva  byggnads-
inventeringen  går man  genom  orten/området  
och  karakteriserar bebyggelsen  utifrån  Bover-
kets  checklista  för bebyggelsekarakterisering. 
Med en presentationsapplikation knuten till 
kartdatabasen  kan  man  sedan  visa  olika  om-
rådens  karaktär  och  värdefulla  byggnader  på  
kommunens hemsida, lätt sökbart via karta. 

BEFINTLIGT SKYDD OCH  
REKOMMENDERAD ÅTGÄRD
Det befintliga skyddet för bebyggelsen i form av 
skydds- och varsamhetsbestämmelser är i Bå-
stad kommun svagt. De flesta byggnaderna med 
sådana bestämmelser finns i tätorten Båstad – 
och då främst vid Agardhsgatan – och i Torekov, 
utöver detta finns byggnader med bestämmel-
ser i Västra Karup och Förslöv (kommunalhuset 
från 1909). 

KULTURVÄRDEN I TÄTORT      

Motstående sida: Rammsjöstrand, äldre fiskeläges-
boställen med bostadshuset utmed gatan och ut-
husen vinkelställda, med gaveln mot gatan. Traditio-
nella material och stengärdesgård.
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Grevie
Befintlig karaktär
Gammal inventering. Karak-
tären är inte beskriven i något 
dokument.

Lämplig åtgärd
Bebyggelseinventering/ka-
raktärisering behöver utföras. 
Behov av att ge byggnader 
bestämmelser i detaljplan då 
tidigare utpekade byggnader 
rivits. 

Riktlinje och utformning
Uttalat att den ska anpassas, 
men inte direkt hur. ”Det kan 
ske bl a genom val av materi-
al på hus samt anpassning av 
husvolymer.” Detta är en vag 
hänvisning som blir använd-
bar först när den konkretise-
ras, direkt eller genom hän-
visning till en beskrivning av 
den befintliga karaktären.

Förslöv
Befintlig karaktär
Det är noterat att det finns ex-
empel på intressanta hus och 
miljöer från stationssamhället 
men de är inte utpekade eller 
beskrivna. 

Lämplig åtgärd
Omfattande nybyggnad före-
slås. Bebyggelseinventering/
karaktärisering behöver där-
för utföras. Finns det grupp-
husbebyggelse vars gemen-
samma karaktär behöver 
värnas? En byggnad, kommu-
nalhuset från 1909, har be-
stämmelser i plan.

Riktlinje och utformning
I inriktningsdokumentet finns 
riktlinjer endast för placering 
och höjd samt att stora tomter 
inte ska styckas om det påver-
kar kulturmiljön negativt.

Båstad
Befintlig karaktär
B e b y g g e l s e i n v e n t e r i n g 
genomfördes 1990 för samt-
liga byggnader i centrala  s 
och ett urval i kringliggande 
villakvarter. Inriktningsdo-
kumentet redogör översikt-
ligt för ortens karaktärsdrag. 
Även modernare grupphus-
bebyggelse med gemensam 
gestaltning tas med.Konkre-
tisering av karaktär som tak- 
och fasadmaterial, hägnader 
m m saknas.

Lämplig åtgärd
Gör befintliga underlag till-
gängliga. Uppdatera invente-
ringen och gör den tillgänglig. 
Endast inriktningsdokumen-
tet är nåbart via kommunens 
hemsida.

Riktlinje och utformning
1997 upprättades kvartersbe-
skrivningar där det redogörs 
för vad som bör bevaras. Rikt-
linjer i inriktningsdokument 
vad gäller förtätning, Atte-
fallshus. 

Kattvik
Befintlig karaktär
ÖP 2008 och FÖP 2008 redo-
visar landskapsbilden tyd-
ligt men redovisar inget om 
befintliga byggnaders karak-
tärsdrag eller kulturhistoriska 
värden.

Lämplig åtgärd
Bebyggelseinventering bör 
genomföras för att registre-
ra kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och för att kon-
kretisera ”Kattviksstilen” och 
andra lokala bebyggelsedrag.
En eller flera detaljplaner bör 
upprättas för att reglera be-
fintlig bebyggelse och styra 
ny bebyggelse. 

Riktlinje och utformning
ÖP 2008, FÖP 2008 och de Rikt-
linjer för Kattvik som med-
delats i tjänsteyttrande från 
2013 tar upp de restriktioner 
och andra hinder som finns 
för ny bebyggelse. Placeringar 
och omfattningar föreslås för 
ny bebyggelse liksom utform-
ning i ”Kattviksstil” eller an-
dra lokala särdrag.

Hov
Befintlig karaktär
ÖP 2008 redogör för Hovs 
äldre historia och de rika forn-
lämningarna samt gårdarna. 
Bebyggelsens karaktärsdrag 
redovisas inte närmare. 

Lämplig åtgärd
En karakterisering av be-
byggelsen i Hov kan utföras 
som stöd för vidare detaljpla-
neläggning och bygglovsgiv-
ning. 

Riktlinje och utformning
ÖP 2008 anger att ny bebyg-
gelse inta ska förekomma mot 
väster då landskapsbilden här 
ska bevaras intakt. I övrigt ska 
ny bebyggelse vara av samma 
typ som redan medgetts i de-
taljplan d.v.s. enskilda hus i 
ett plan eller blandad tätare 
bebyggelse med inslag av par- 
eller radhus. I övrigt saknas 
angivningar av utformning.   

KUNSKAPSLÄGE OCH REKOMMENDERAD ÅTGÄRD
Nedan följer en sammanfattning per tätort av hur befintliga kunskapsunderlag tecknar karaktärsdrag och 
riktlinjer för tillkommande bebyggelse. Utifrån detta föreslås lämplig åtgärd för att kunna värna bebyggelsens 
kulturvärden. Respektive ort har försetts med färgkod grönt-gult-rött med avseende på den vägledning be-
fintliga dokument kan ge och angelägenhetsnivån för rekommenderad åtgärd.

TILLFREDSSTÄLLANDE

VISS BRIST

STOR BRIST
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Stora Hult
Befintlig karaktär
Viss beskrivning finns i Kul-
turmiljöprogrammet.

Lämplig åtgärd
Bebyggelseinventering/ karak-
tärisering behöver utföras.

Riktlinje och utformning
I ÖP uttalat att ny bebyggelse 
ska anpassas till samhällets 
nuvarande karaktär, för vissa 
delar(södra) föreslås specifikt 
att inspiration kan hämtas 
från Stora Hults by. 

Östra Karup
Befintlig karaktär
”och orten har betydande kul-
turhistoriska värden med sitt 
läge vid ån och den historiska 
landsvägen över åsen. Kyrkan 
och några byggnader längs 
bäcken i Östra Karup är in-
tressanta som objekt.”

Riktlinje och utformning
I huvudsak en- till tvåplans-
hus på relativt stora tomter. 
Inslag av tätare grupphusbe-
byggelse och hyresbostäder. 
Föreslår byggnader i tre plan.

Lämplig åtgärd
I huvudsak en- till tvåplans-
hus på relativt stora tomter. 
Inslag av tätare grupphusbe-
byggelse och hyresbostäder. 
Föreslår byggnader i tre plan.  
Bebyggelseinventering/ka-
raktärisering behöver utföras. 

Behov av att peka ut och skyd-
da skyddsvärd bebyggelse. 
Miljöerna längs Postridarens 
väg och Viktor Ewalds väg är 
värdefulla. 

Västra Karup
Befintlig karaktär
ÖP 2008 beskriver landskaps-
bild och fornlämningar samt 
ett småskaligt jordbruksland-
skap. Byggnadernas karak-
tärsdrag eller kulturhistoriska 
värde redovisas inte. 

Lämplig åtgärd
Bebyggelseinventering bör 
genomföras för att registre-
ra det flertal kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som 
finns i Västra Karup och för 
att konkretisera de tydliga 
lokala särdragen som finns i 
bebyggelsen.

Riktlinje och utformning
ÖP 2008 anger fornlämningar 
begränsar och ska skyddas, 
tomtstorlek och i söder att ax-
eln mot kyrkan ska tas tillva-
ra samt att ny bebyggelse ska 
inspireras av den miljö som 
skapats här. 

Torekov
Befintlig karaktär
ÖP 2008 och FÖP 2008 redo-
visar landskapsbilden tyd-
ligt men redovisar inget om 
befintliga byggnaders karak-
tärsdrag eller kulturhistoriska 
värden.

Lämplig åtgärd
Uppdatering av bebyggelse-
inventering så att även den 
nyare bebyggelsen kommer 
med. I flera fall är denna av 
grupphuskaraktär vilken kan 
behöva upplysning/reglering 
för att bibehålla den gemen-
samma gestaltningen.

Riktlinje och utformning
ÖP 2008 och Byggnadstradi-
tioner och Byggnadsvård i 
Torekov fångar på ett före-
dömligt och tydligt sätt de ka-
raktärsdrag som gäller för den 
äldre bebyggelsen. Det saknas 
beskrivning av den nyare be-
byggelsens karaktärsdrag. 

Rammsjö-Rammsjöstrand
Befintlig karaktär
I ÖP 2008 och i Byggnadstra-
dition och byggnadsvård i 
Rammsjö beskrivs de kultur-
historiska värdena för den 
äldsta bebyggelsen. Kulturhis-
toriskt värdefulla byggnader 
pekas ut men något restrik-
tivt ex.vis enbart en byggnad 
på en hel gård. Yngre bebyg-
gelse är inte beskriven. 

Lämplig åtgärd
Uppdatering av bebyggelse-
inventering för att kartlägga 
kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer.

Riktlinje och utformning
I ÖP 2008 undantas Rammsjö-
strand från vidare exploate-
ring. För Rammsjö föreslås ca 
40 nya hus som föreslås vara 
i ett plan på stora tomter. Ut-
formning i övrigt styrs inte. 
Råd och riktlinjer ges för den 
äldsta och kulturhistoriska 
bebyggelsen. 
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VARSAMHET I TÄTORTER  
- EN BEDÖMNINGSMALL

För ett antal av kommunens tätorter krävs en 
samlad bebyggelseinventering i syfte att möj-
liggöra kulturhistoriska värdeutpekanden 
och sammanhållna områdesbeskrivningar 
vilka fångar bebyggelsens karaktärsdrag. 

Innan sådan inventering och områdesbe-
skrivning genomförts kan en kort vägled-
ning till egenskaper med bärande påverkan 
på bebyggelsens kulturhistoriska värden 
användas som utgångspunkt för ställnings-
tagande vid förändring. 

Utgångspunkten vid förändring av befintlig 
bebyggelse är att värna egenskaper med his-
torisk koppling samt att vid nybyggnation 
på ett antal punkter förankra byggnaden i 
lokal byggnadstradition samt ortens områ-
deskaraktär. Denna bedömningsmall kan 
användas för ställningstaganden till föränd-
ring av befintlig miljö. Följande delar hos be-
byggelsen är särskilt viktiga att anpassa till 
befintlig miljö:

• Skala med hänsyn till byggnadsvolym och 
formspråk

• Markplanets egenskaper. Sockelvåning, 
markbehandling, vegetation.

• Gårdsbebyggelse, tomtavgränsningars re-
lation till grannfastigheter, sätt att avgränsa 
tomt mot grannfastigheter

• Relation till gata (avstånd, byggnadskrop-
pars orientering), utformning av entrésida.

• Material, kulör och färgtyp hos fasader, tak 
och snickerier

• Hustyp med avseende på proportion, sock-
elhöjd, fasaduttryckets stiltillhörighet, fasa-
dens, symmetri/asymmetri, horisontell eller 
vertikal betoning, eventuellt centralmotiv, 
förekomst av pilastrar, frontespis, risalit el-
ler utkragningar

• Fasaddetaljer och dekor. Burspråk, bal-
konger (placering, mått, utförande), veran-
dor, fönster (proportion, material, spröjs-
ning), dörrar, gavelröstning

VARSAMHET I TÄTORT M M 
- SÄRSKILDA NOTERINGAR
Båstad
Regionalt kulturmiljöprogram knyter kulturvär-
den särskilt till stadsplan, bebyggelsemönster och 
byggnadernas utformning, strandområdets väl-
bevarade villor samt stationsmiljön.  Huvudstråk 
med historisk kontinuitet utgörs av Agardhsga-
tan, torget, Köpmansgatan och hamnen. 

Riksintresset kulturmiljö Båstads uttryck utgörs 
av ”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.”

Egenskaper identifierade som särskilt viktiga för 
kulturvärden
• De medeltida gatornas sträckning och kvar-
tersstruktur
• Gatornas rumslighet
• Byggnadernas placering i förhållande till gatan
• Omsorg vid materialval, både till markbelägg-
ning och byggnader
• Mycket restriktiv förtätning

För området vid Agardhsgatan är byggnadernas 
volym, placering, material och färgsättning sär-
skilt viktigt. För det Nobelska villaområdet är 
strukturen viktig, och området präglas av stora 
friliggande villor och gröna gaturum

Torekov
Torekov har en välbevarad 1800-talsbebyggelse. 
Ett för fiskeläge ovanligt rätlinjigt gatunät. 
Kvarteren bildar slutna enheter med husen i 
gatulinjen och trädgårdarna innanför. Särskilt 
väl bibehållna är gatumiljöerna vid Wulffs gata, 
Bläsingevägen och Väktaregränd. Tegel- och 
putsfasaderna överväger, flera med dekorativa 
detaljer. 

Egenskaper identifierade som särskilt viktiga för 
kulturvärden
• Hus utmed smala gator och gränder, direkt 
mot gatan utan eller med en mycket smal, ofta 
stenbelagd, remsa förgårdsmark. 
• Trädgårdar skyddade innanför husen, som är 
sammanbyggda eller ibland förbundna med 
plank, häckar eller murar.
• Gamla hamnen med omgivande bebyggelse, 
hamnplatsen och pirarmarna med bodarna är 
en omistlig del av Torekovs identitet.
• Landskapet kring Torekov, havet, stranden, 
odlingslandskapet och enebackarna utgör till-
sammans med den gamla bykärnan grunden för 
Torekovs attraktivitet.
• Ny bebyggelse bör närmast gamla Torekov ta 
upp kvartersmotivet med intima gator och län-
gre ut ge närhet till natur med utblickar mot 
hav och landskap.
• Tillkommande bebyggelse ges närmast gamla 
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Torekov en skala som anknyter till traditionen. 
Längre ut är det viktigt att bebyggelsen under-
ordnar sig landskapet.
• ”Väggarna” i gaturummen behandlas med om-
sorg. Höga plank eller murar på långa sträckor 
är inte önskvärda.

Kännetecknande karaktärsdrag, bostadshus
• En våning med vind
• Små takutsprång
• Rött taktegel ett dominerande takmaterial
• Färgsättning på snickerier vit, grön, brun eller 
röd
• Färgsättning på fasader ljus (vitt, gult)
• Fasadmaterial synligt tegel, puts eller locklist-
panel
• Entrédörrar är pardörrar med spegelfyllning 
och överljusfönster

Rammsjö-Rammsjöstrand
Präglande karaktärsdrag är byn Rammsjös 
gårdar på rad samt egnahemsbebyggelse längs 
Byavägen i Rammsjö. i Rammsjöstrand husrad-
erna norr om hamnen, Byavägens södra del 
samt Gröna torg med fiskebodarna.

Egenskaper identifierade som särskilt viktiga för 
kulturvärden
• Bostadshus med en våning med vind, brant 
takfall kring 45 grader

• Bostadshus i gatulinjen eller strax innanför
• Trädgårdar avgränsade med staket, stenmurar 
eller häckar
• Fasadmaterial puts eller locklistpanel i trä
• Färgsättning på snickerier är traditionellt vit, 
grön, brun eller röd 

Kattvik
FÖP konstaterar att Kattvik bör präglas av en 
huvudkaraktär av öppet, småbrutet betesland-
skap som övergår i lövskogsbevuxna sluttning-
ar. Föreliggande utredning stöder sådan inrikt-
ning. En restriktiv hållning till tillkommande 
bebyggelse utmed Kattviksvägen bör intas. För-
tätning på öppna ytor mellan vägen och strand-
linjen bör inte tillåtas. 

För Kattvik finns i FÖP förslag till förstärkta 
riktlinjer till skydd för ett urval av särskilt käns-
liga landskapsrum. Dokumentet är relevant för 
fortsatt planarbete och som utgångspunkt för 
enskilda ställningstaganden.

Norrvikens Trädgårdar
Riksintresset kulturmiljö Norrvikens 
trädgårdars uttryck utgörs av “trädgårdsan-
läggningen i sin helhet med byggnader, kon-
struktioner, parkmiljöer, fruktodlingar och 
stilträdgårdar. Anläggningens anpassning till 
omgivande terräng och vegetation, orientering 

med långsträckt mittaxel och kortare tvärax-
lar samt rumsliga indelning. Bebyggelsens och 
de olika trädgårdarnas formspråk, detaljer och 
material. Övergångar, rörelsestråk, siktlinjer 
och utblickar mellan landskapsrummen inom 
trädgårdsanläggningen samt ut mot havet och 
det omgivande landskapet. Apelrydsskolans 
läge, bebyggelsekaraktär och öppna vy mot 
havet.Skåneledens sträckning genom området 
med anslutande gångstråk och utblickar. Nor-
rvikens campinganläggning på tidigare åker-
mark, skyddad av omgivande terräng och träd-
vegetation, med öppen vy mot havet. Namn och 
benämningar på delområden, kommunikations-
stråk, byggnader och anläggningar.

Rekommendation
För Norrvikens trädgårdar med förslag till till-
kommande verksamheter bör kulturhistorisk 
utredning ligga till grund för detaljplan med 
hänsynsbestämmelser för kulturmiljö som 
tydligt värnar riksintressets uttryck. För att 
löpande värna anläggningens kulturhistoriska 
värden är på sikt även framtagandet av en vård- 
och underhållsplan för byggnaderna relevant.  
Ett sådant dokument bör även inkludera anlägg-
ningens struktur och växtmaterial och tydligt 
inkludera ett kulturhistoriskt förhållningssätt 
även till dessa delar.  
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markslag med historisk kontinuitet. Rummet ex-
ponerar från vägen nedanför också åsbrantens 
topp och åskådliggör de dramatiska topografiska 
förhållandena. Det finns kulturhistoriska skäl att 
värna den öppna släntdelen av exploaterings-
området från tillkommande byggnation. 

Föreliggande kunskapsunderlag ansluter sig vad 
gäller övriga förslag till exploateringsområden 
till hållningen att bevara öppna landskapsrum 
mellan byggnadskroppar samt att ta upp befintli-
ga drag av ängs- eller hedmark. För själva bebyg-
gelsen bör småskalighet och låg byggnadshöjd 
vara rådande principer och sluttningens karaktär 
av småbruten, variationsrik mark bör bestå.

Rammsjö
(1) Byn Rammsjö beskrivs inom ramen för del-
område 3. Exploateringsläge öster är beläget ut-
med byns entré från öster och från norr. Ramm-
sjövägen i öster utgör förankringspunkt för 
byns agrara gårdsmiljöer med lång kontinuitet, 
belägna på vägens södra sida. Rammsjövägen är 
väl förankrad i topografin med en viktig utblick 
i odlingslandskapet åt norr strax innan byn. Den 
större villan Rammsjövägen 177 med omgivande 

parkartad trädgård utgör en väl avgränsad miljö 
i landskapet. Med grund i ovanstående kan det 
anses att en exploatering utmed Rammsjövägens 
norra sida skulle otydliggöra de kulturhistoriska 
värden infarten till byn från öster idag erbjuder.

Burensvik
(2) Föreslagen anläggning för reningsverk är 
belägen omedelbart invid naturreservat och 
riksintresse kulturmiljö. Platsen utgörs av betes-
mark med stora upplevelsekvaliteter som kom-
bineras med vyer ut över öppet vatten. Utred-
ningen föreslår annat lokaliseringsalternativ för 
planerad anläggning med grund i ovanstående.

Torekov
Vid exploateringsläge längst i söder, Solsidan, är 
det av största vikt att bebyggelse infogas i land-
skapet utan att inta en dominant roll i detsam-
ma. Det innebär små volymer, låg byggnadshöjd 
och ett lågmält uttryck. En gles bebyggelse med 
påtagliga inslag av öppen tomtyta är viktig.

Exploateringsläge utmed Ängalagsvägen bör 
värna befintlig fruktodling med tillhörande 
byggnader. Befintliga inslag av äldre fruktod-
lingar med tillhörande bebyggelse är viktiga för 
att knyta an till en historiskt särpräglad näring 
på Bjärehalvön som tillför upplevelsemässiga 
kvaliteter till tätortsmiljön.

Stora Hult
Exploateringsläge söder. I den södra delen av 
området finns i anslutning till befintlig villa-
bebyggelse en äldre mindre gårdsmiljö med 
tydliga tidstypiska karaktärsdrag. Gården, som 
genom uppvuxna träd är tydligt avgränsad från 
omgivande åkermark, bör värnas genom beva-
rande och vid eventuell exploatering distans till 
tillkommande bebyggelse. Gården bör alltjämt 
vara läsbar som gårdsmiljö i landskapet.

Förslöv
Exploateringsläge längst i norr. Befintlig bebyg-
gelsegruppering vid Bokesliden är väl samlad, 

PLANERAD BEBYGGELSE
Merparten av de exploateringsområden för 
tillkommande bostäder och verksamheter som 
anges i Översiktsplan 2008 och senare tillkomna 
inriktningsdokument framstår som väl avvägda 
med hänsyn till läge i relation till befintlig be-
byggelse och landskap. 

Gentemot ett mindre antal av exploateringsom-
rådena gör föreliggande utredning bedömning-
en att invändningar kan resas med hänsyn till 
läget i relation till omgivande miljö och läge i 
landskapet. Dessa noteras nedan. 

Kattvik
FÖP Norrviken — Kattvik pekar på ett tydligt 
sätt ut landskapsrum med behov av särskild 
vård och skydd. Föreliggande planeringsunder-
lag ansluter sig till dessa utpekanden och beto-
nar vikten av att varsamhetsambitionerna följs 
upp i fortsatt planarbete. 

FÖP Exploateringsläge 3b
Den öppna släntens landskapsrum med karak-
tär av betesmark med enstaka träd utgör ett 

1
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med ett traditionellt svagt höjdläge i landska-
pet, tydliga gårdsbilder och bebyggelse med 
traditionella karaktärsdrag. Miljön har god 
anknytning till omgivande landskap. Den slut-
tande odlingsmarken mellan Bokesliden och 
järnvägen med avgränsande trädridåer utgör 
en visuellt attraktiv entré till Förslöv. För att 
fortsatt kunna uppleva den befintliga bebyg-
gelsegruppens integritet och förankring i land-
skapet samt värna entrén till tätorten föreslås 
exploateringslägenas utbredning på ömse sidor 
om nämnd befintlig bebyggelse utgå.

Grevie
(1) Exploateringsläge Grimmes väg — Marknads-
vägen. Grimmes väg i söder exponerar på ett 
värdefullt sätt äldre vägsträckning till gårdsläge 
på höjd. Mitt på Grimmes väg finns på den väs-
tra sidan en gårdsbildning med betydande äldre 
karaktärsdrag i struktur och material. Den bör 
förbli exponerad och synlig tillsammans med 
anslutande odlingslandskap vid färd på Grim-
mes väg söderut. Exploatering utmed Grimmes 
väg föreslås därför begränsas genom att områ-
det väster om vägen fram till i höjd med Grim-
mes väg 25 utgår.

(2) Exploateringsläge verksamhet öster Lindabs 
anläggning. Öster om exploateringsläget vid-
tar landskapsbild med historiska och upplevel-
semässiga värden i form av landskapets linjer, 
siktlinjer och perspektivskapande stengärdes-
gårdar med trädlinjer. Volymer, höjder och ut-
formning av tillkommande bebyggelse bör an-
passas för att åstadkomma en mjuk övergång till 
intilliggande landskapsbild.

Västra Karup
(3) Exploateringsläge norr, verksamhetsområde, 
Sönnertorpsvägens västra sida. Läget utgör en 
av samhällets entréer och är på så sätt känsligt. 
På respektive sida om Sönnertorpsvägen finns 
en samlad gårdsmiljö med tydliga kulturhisto-
riska kvaliteter. Genom relativ närhet i norr till 
gårdsmiljö väster vägen med viktig siktlinje väs-
terut genom landskapet bör exploateringsområ-
det i första hand begränsas till den södra delen 
som knyter an mot samhället och de två  befint-
liga verksamhetslokalerna där. Befintlig trädri-
då avgränsar exploateringsområdet visuellt och 

bör behållas. Tillkommande bebyggelse bör vara 
småskalig i volym inklusive höjd, där befintlig 
verksamhetslokal Sönertorpsvägen-Klockare-
brovägen utgör lämplig förebild. 

(4) Exploateringsläge norr med utbredning fram 
till Karpa Gada. Området utgör delvis landskaps-
område Lb. Karpa Gada utgör en entré till Västra 
Karup med påtagliga landskaps- och kulturhis-
toriska värden med närhet till fornlämningar 

samt betesmark med stengärdesgårdar, parti-
er med långa siktlinjer ut i landskapet samt en 
gårdsmiljö med höga kulturhistoriska värden.  
Exploateringsområde bör hålla tydlig distans till 
miljön kring Karpa Gada och begränsas till den 
västra delen, norr om och i anslutning till Bjäre- 
hemmet. 

Vänster: Förslöv, omsorgsfullt gestaltad villabebyggelse i rött tegel. Taktäckning av tegel och småspröjsade 
rutor hör till de viktiga karaktärsdragen.

1
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Analyskarta delområde 1, västra delen. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb

Storskaligt, flackt 
landskap

Landskap med unika 
klippformationer

Hov

Väg 105

Gröthögarna

Tofta högar

Segeltorp

Väg 115

Distinkt bäckravin med välvuxna alar 
och vy mot havet.

Ungefärlig sträckning 
för litorinavallen

Hallavara

Hovs hallar

Landmärke i form 
av kyrka

Många utblickar  
längs denna väg

Vegetationsskärm  
blockerar vy från lägre höjd 
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse natur 
Kustområdet Torekov — Båstad

Naturreservat
Bjärekustens naturreservat (2000967)

Natura 2000-områden 
Bjärekusten SCI (SE0420232)

Riksintresse kulturmiljö
Gröthögarna — Segeltorp [L:K 34]
Norrvikens trädgårdar [M 36]

Skåne kulturmiljöprogram
Bjärehalvöns bronsålderslandskap — Tofta högar
Bjärehalvöns bronsålderslandskap — Gröthögarna
Segeltorp — Hovs hallar
Hov — Bjäragården
Dejarp

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
9 Dejarp
10 Gröthögarna — Hovs hallar
11 Hov
12 Segeltorp
13 Tofta högar
14 Troentorp

Länsstyrelsens naturvårdsprogram (Från Bjäre 
till Österlen)
18 Kusten mellan Hovs hallar och Torekov  
(objekt a-e, varav a och b är klass 1), 21 Norrvi-
ken-Elestorp

Båstads kommuns naturvårdsprogram
2 Strandskogen i Torekov, 3 Flytermossen,  
4 Kusten mellan Torekov och Hallavara (objekt 
a-e, klass 1), 6 Hallavaradal, 7 Dejarp, 8 Eng-
landsdal, 9 Norrviken, 10 Småryd, 101 Segeltorp,  
102 Äskekull, 103 Hallavara, 104 Dragabjär,  
105 Haga, 106 Hov, 107 Elestorp.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN
Landskap Väster
• Förutom åsens västsluttning är topografin ge-
nerellt sett relativt flack med svag sluttning mot 
stranden i nordväst. Litorinavallen är dock tyd-
lig längs nästan hela kuststräckan.

• Ofta större öppna landskapsrum och långa 
siktlinjer. Något mindre rumsligheter i norra 
delen av området samt i anslutning till åsens 
sluttningar. 

1. Gröthögarna – Segeltorp – Dejarp – Norrviken
•  Storslagna vyer uppifrån åsen, närmare kus-
ten bryts siktlinjerna ofta av växtlighet och be-
byggelse i anslutning till litorinavallen. 

• Åsen syns även ofta från kusten.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer, men här finns också några 
mindre bystrukturer, samt områden med fri-
tidshusbebyggelse.

• Betesmarker och odlingsfält ligger längre inåt 
land medan steniga strandängar är karaktäris-
tiska för området närmast strandlinjen. Längst 
i norr finns Hovs hallar med mycket dramatiska 
klippformationer.

• Vegetationen i jordbrukslandskapet består 
främst av läplanteringar och självsådda träd och 
buskar i gränserna mellan fälten, samt träd i an-
slutning till vattendragen. Närmast kusten finns 
mindre partier av strandskogar. Även i anslut-
ning till åsens sluttningar är det mer skog

Landskap Öster
•  Uppe på åsen är landskapet ofta småkuperat 
för att sedan slutta brant mer mot stränderna i 
norr och öster.

•  Ofta något mindre landskapsrum där utblick-
arna är begränsade. Storslagna vyer kan dock fås 
på några ställen, bland annat ovanför Kattvik. 

•  Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
inslag av äppelodlingar. Uppe på åsen finns be-
tesmarker och odlingsfält blandas som tillsam-

I väster utgörs området av en flack sluttning 
med vyer mot havet. Den östra delen ut-
görs av platåer uppe på åsen. Gårdslägena 
är mestadels spridda, med inslag av byar. 
Bebyggelsen såväl som jordbruksmarken 
har genom bevarade traditionella karak-
tärsdrag, placering i landskapet, inslaget 
av betade marker åtskilda med stengär-
desgårdar en ålderdomlig karaktär. Längst 
i norr finns åsens branta nordsluttning som 
fortsätter fram till havet. Området kring 
Hovs hallar är sluttningarnas mest drama-
tiska del. 

mans med mindre skogspartier och skapar ett 
förhållandevis småskaligt landskap. Nedanför 
åsens sluttning finns steniga stränder

•  Bebyggelsen utgörs uppe på åsen av spridda 
gårdsmiljöer. Längs kusten finns en ganska ut-
bredd småhusbebyggelse.

• Vegetationen uppe på åsen utgörs främst av 
skogspartier och träd i anslutning till vattendra-
gen. Åsens sluttning är oftast helt skogsklädd.

Natur
• Representativt odlingslandskap med lång 
hävdkontinuitet och rik förekomst av natur-
betesmarker. På havsstrandängar och buskrik 
utmark återfinns art- och individrika växtsam-
hällen. Kuststräckan utgör häckningsområde 
för bl.a. strandskata, rödbena, större strandpi-
pare och gravand.

• Strandängarna norr om Torekov domineras av 
enefälad med strandzoneringar närmast havet. 
Fältskiktet är mycket mångformigt med närma-
re tjugo olika vegetationstyper. Området södra 
del ligger på sandstensberggrund som bitvis går 
i dagen. Klapperstensfält förekommer.

• Vid Hovs hallar har urstensgnejsen eroderats 
av havet och skapat rasbranter, klapperstens-
fält och klippor. Högre upp finns fläckvis med 
kalkrik morän med skalgrus som hyser ovanliga 
växter. I övrigt är vegetationen främst av hed-
typ med inslag av torräng. 
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Analyskarta delområde 1, östra delen. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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Hov

Väg 105

Väg 115

Höjd som utgör 
landmärke

Mer vegetationsrikt 
landskap

Äppelodlingar på 
ravinsluttningar

Äppelodlingar

Småskaligt, 
småkulligt

Golfbanor

Strandnära väg med 
många utblickar

Ravin

Ravin

Ravin

Ravin

Dejarp

Norrviken

Kattvik

Troentorp
Englandsdal

Elestorp

Småryds gård

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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• Vid Hallavara dal finns en rik lundflora nere 
i sprickdalsravinen. På den norra sluttningen 
växter en bokskog på tidigare fodermarker. I 
dalens botten rinner en bäck i naturligt lopp.

• Kring Norrvikens trädgårdar finns omväxlande 
lövskogar med stort värde för växt- och djurli-
vet. Den branta boksluttningen ovanför par-
keringen har värdefull kryptogramflora. Bäck-
raviner, fuktstråk och askdungar utgör andra 
värdefulla delområden både för flora och fauna. 
De havsnära skogsområden runt Norrvikens 
trädgårdar har stort värde som rastlokal för 
sträckande fågel.

• Englandsdal utgörs i objektets centrala del av 
Englandsdals bäckravin, som i de norra delarna 
närmst havet blir dramatisk med ca 30 m höga 
bergväggar. Ravinens botten är täckt med frost-
sprängd sten.

Kulturmiljö
Övergripande
•   I väster till övergripande del flackt, storskaligt 
landskap som mynnar i kustlinjen i nordväst. I 
den centrala och östliga delen mindre land-
skapsrum, avgränsade av landskapets topografi, 
stort inslag av lövträdsdungar och trädridåer 
mellan odlingsytor.

Särskilda miljöer och områden
• Gröthögarna: Klapperstensfält utmed kusten 
med direkt havskontakt. Gravhögar i rad samt 
stenrösen. Möljligheten att uppleva kombina-
tionen natur- och kulturmiljöelement från land, 
utmed strandlinjen och från vatten. 

• Segeltorp: By med distinkta, från varandra åt-
skilda gårdslägen åtskilda av trädridåer. Tydlig 

förekomst av tre- och fyrlängade gårdsbilder. 
Bostadslängor målade med ljus oljefärg, ekono-
milängor målade med röd slamfärg. Trädkantad 
fägata västerut till f d utmarker utmed kusten. 

• Tofta högar: Kärnområde för Bjärehalvöns 
bronsålderslämningar. Gravhögar, gravrösen, 
fornåkrar och hällristningar. 

• Dejarp: Bebyggelsen kvar på ursprungliga byt-
omter. Väl förankrad i omgivande landskap där 
odlingsmark med skiftesgränser är väl läsbara. 
Flerlängade gårdar med gårdsrum, traditionella 
material. Stort inslag av träfasad målad med röd 
slamfärg. Inslag av skiftesverkskonstruktioner.  
Stort område fossil åkermark i form av åkerter-
rasser på byns f d ängsmark väster om byn. 

• Troentorp: Bymiljö i ursprungligt läge. Äldre 
struktur med tre- och fyrlängade gårdar. Stort 
inslag av träfasad målad med röd slamfärg. Före-
komst av skiftesverkskonstruktioner. Den äldre 
vägsträckningen som passerar genom byn. Läge 
i landskapet vid kanten av åsens nordsluttning.

• Hov: Vidsträckta vyer från kyrkbyn. Gravfält 
vid kyrkan. Mötet av vägar med lång historisk 
kontinuitet vid kyrkbyn.

• Småryds gård: Helhetsmiljö med viktigt läge 
vid Båstads västra entré. Fyrlängad gård byggd i 
natursten samt skiftesverk. Vasstak. Tillhörande 
äldre fruktodlingar i sluttningarna mot kusten. 

• Småskaligt vägnät med särskilt fokus på Ing-
elstorpsvägen förbi Segeltorp, Haga byväg 
mellan Segeltorp och Kattvik, Troentorpsvä-
gen samt Hallavaravägen. Vägsträckningarnas 

topografiska anpassning, god anslutning till 
äldre gårdslägen utmed väg, utblick över land-
skapsrum i olika skala, visuell anknytning till 
fornlämningsmiljöer. Fruktodlingar med lång 
kontinuitet utmed Troentorpsvägen.

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
• I den östra delen agrara bebyggelsemiljöer som 
i hög grad finns nära det äldre vägnätet. I den 
västra delen större inslag av ensamliggande går-
dar i odlingslandskapet.

• Såväl bostadshus som ekonomilängor har en 
låg karaktär med typisk våningshöjd om en vå-
ning plus vind. 

• Viktiga inslag av traditionella byggnadsmate-
rial och äldre gårdsformationer. Fasader i lock-
listpanel målad med röd slamfärg. Förekomst 
av ekonomibyggnader i skiftesverksteknik samt 
sten med vitkalkad fog. 

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmateri-
al. Under 1900-talet har släta eller sinuskorruge-
rade eternitskivor blivit ett karaktärsmaterial.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

• Förekomst av gathus på landsbygden med ga-
vel eller långsida utmed och nära vägsträckning. 

• Bostadshus långsträckt, med låg takfot, relativt 
brant tak, små takutsprång, accentuerad sockel.
• Mångfald av material. Den enskilda byggnaden 

ofta mer än ett material i fasad. Olika material 
på bostadshus och ekonomibyggnader förekom-
mer också. Fasadmaterial med tradition är trä-
panel (locklist), ljus puts, natursten med ljus fog.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Det kustknutna området Natura 2000/riksintresse 
naturvård/naturreservat. Ingen tillkommande be-
byggelse bör tillåtas.

La-områdena är av stor natur- och kulturvetenskap-
lig betydelse främst genom att de innehåller en unik 
flora och fauna och goda livsmiljöer för utrotningsho-
tade växter och djur. La-områden ska skyddas från 
exploatering som kan inverka negativt på natur- och 
kulturvärden. 

För anläggningen Norrvikens trädgårdar, som är 
riksintresse för kulturmiljön bör huvuddragen i 
utvecklingsplan och därpå följande fördjupad över-
siktsplan följas. Specifik antikvarisk förundersök-
ning med konsekvensbedömning kan krävas för att 
ta ställning till eventuella tillkommande bebyggelse 
inom och i anslutning till anläggningen i relation till 
riksintressets uttryck.

Vid Norrviken har viss exploatering skett i närom-
rådet. Det är oklart om alla värden i tidigare under-
lagsrapporter består idag, till viss del kan skogsbruk-
såtgärder vidtagits som sänkt värdena i vissa delar. 
Området behöver återinventeras till sin helhet.

I samtliga objekt med lång hävdkontinuitet är fort-
satt hävd avgörande för värdenas bevarande. Åter-
kommande röjningar krävs där det sker igenväxning.
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Landskapsområde Lb
Siktlinjer är särskilt viktiga att bevara då de skapar 
både skönhetsupplevelser och förståelse för landska-
pet samt även ökar orienterbarheten. Fornlämningar-
na i landskapet gör området särskilt känsligt för be-
byggelsetillskott som reducerar utblicken mot dessa.  

I stora landskapsrum präglade av spridda, enskilda 
gårdar ska tillkommande bebyggelse av agrar karaktär 
i första hand förläggas till befintliga gårdsmiljöer. Kom-
pletterande bebyggelse bör inte otydliggöra befintlig 
gårdsbild och relationen mellan befintliga byggnader.   

Kompletterande bebyggelse inom befintliga bebyggel-
seenheter på landsbygden bör  inte dominera över be-
fintlig bebyggelse vad gäller skala eller bryta en tydlig 
gårdsbild av traditionell karaktär. Tillägg bör heller 
inte förläggas mellan bebyggelse och allmän väg när 
vägnätet har en tydlig förankring i gårdsläget. 

Vid tillägg inom befintlig gårdsenhet eller i anslutning 
till gathus traditionella karaktärsdrag bör tillägg på ett 
tydligt sätt förhålla sig till befintlig bebyggelse genom 
val av fasadmaterial, färgsättning samt nyckelkarak-
tärer som takvinkel och proportion. Tillägg bör inte 
tillåtas utgöra en dominerande del av befintlig miljö.

Friliggande kompletteringar är att föredra framför till-
lägg som byggs samman med befintliga byggnader med 
traditionella karaktärsdrag eller framträdande läge. 

I områdets östra del är bebyggelsens orientering kring 
befintliga vägnät med historisk förankring en viktig 
utgångspunkt. Utmed dessa sträckningar är känslig-
heten hög för tillkommande bebyggelse.

Bedömningen av möjliga tillägg bör grunda sig i en be-
dömning av tillägg i relation till vyer genom landska-

pet, förhållande till befintliga äldre vägnät, utblickar 
mot fornlämningar.

Bylägen med tydlig historisk förankring och läsbarhet i 
landskapet ska inte förtätas genom tillägg av bebyggel-
se mellan gårdsenheter eller organisk tillväxt utanför 
befintlig bebyggelse. Tomternas utbredning med öppna 
marker, träd och trädgårdar mellan respektive gård-
senhet är viktiga att lämna fria från bebyggelse. Detta 
är särskilt viktigt för Segeltorp, Troentorp och Dejarp. 

I det öppna odlingslandskapet ska bebyggelse av agrar 
karaktär inordnas i befintliga gårdsbild. Huvudprin-
cipen bör vara att tillkommande bebyggelse i skala, 
formspråk och material ska ansluta till befintliga 
byggnader med historisk förankring. 

Vid komplettering inom aktiva jordbruksenheter av 
byggnad i större skala måste läget i förhållande till 
befintliga byggnader liksom till äldre vägnät, närlig-
gande gårdar samt utblickar i landskapet noga över-
vägas. För att skapa en anslutning till formspråket hos 
1900-talets agrara byggnader. Typiska fasadmaterial 
är då rödmålad träpanel i kombination med vitputsa-
de ytor. Takfallen är alltjämt ganska branta. Taktäck-
ningsmaterial kan vara rött lertegel eller fibercement-
skivor (ersättningsmaterial för eternit).

I Hallavara kan komplettering av bebyggelse ske ge-
nom byggnation av lucktomter. Här finns en käns-
lighet för byggnation på betade och odlade marker 
framförallt på södra sidan av genomfartsvägen.

Vid tillägg av enskilda villor i anslutning till gathus, 
egnahem eller gårdsbildningar med traditionella 
karaktärsdrag bör nyckelreferenser till lokal bygg-
nadstradition vara närvarande. Graden av anpass-
ning är beroende av läget, där tillägg inom befintlig 

Ovan: Kustnära. Lågt och småskaligt, inslag av såväl 
röd träpanel, natursten och puts. Förankring i land-
skapet genom stengärdesgård.

Motstående sida, överst vänster: Kuperat med träd-
ridåer, fornlämningsknutna träddungar och äldre 
vägar anpassade till landskapet. Överst höger: Väg 
i övergång mellan bokskog och odlingsmark, områ-
det Småryd — Erikstorp. Viktiga vyer över Laholms-
bukten. Underst från vänster: Kuststräckan vid Katt-
vik, Segeltorps kaptensgårdar med ljusmålad fasad, 
Dejarps bymiljö med inslag av skiftesverk.

gårds- eller bebyggelseenhet kan kräva störst grad av 
anpassning. 

Volym och byggnadskroppens proportion samt höjd, 
fasadmaterial (träpanel målad i röd slamfärg eller 
ljus oljefärg), fönsterdisposition och -delning samt 
takmaterial är viktiga faktorer. Till detta kommer 
läge i förhållande till väg/gata, bebyggelsens stöd i 
landskapets topografi samt dess avgränsning mot om-
givningen. Att använda befintlig trädridå som tom-
tavgränsning kan vara lämpligt, alternativt att skapa 
tydlig avgränsning av tomten i form av nyplantering 
av häck, träd eller anläggande av stenmur.
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Ovan: Hallandsåsens visuella närvaro är ett av karaktärsdragen. Överst höger: Områdets västra del har en flack 
och öppen landskapskaraktär som sluttar mot havet i väster. Underst höger: Vyn mot landmärket Hovs kyrka 
från norr. Motstående sida: Gröthögarna, klapperstensfält vid kusten.
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Motstående sida: Bäckravin vid Englandsdal. Ovan: Bäck nära Norrviken. Höger överst: Kattvik med hamn, äldre 
bebyggelse i vägnära läge och förankrat i den smala kustzonen norr om förkastningsbranten. I bakgrunden Hal-
landsåsens skogdominerade del. Höger underst: Det flacka partiet närmast havet längs nordkusten. I bakgrunden 
höjderna söder om Hovs hallar.       
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Analyskarta delområde 2. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 2

BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Skåne kulturmiljöprogram
V Karup-Faritslöv-Påarp-Varan-Bröddarp
Hov-Bjäragården

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
19 Bröddarp, Faritslöv, Varan
22 Påarp, Västra Karup

Länsstyrelsens naturvårdsprogram (Från Bjäre 
till Österlen)
13a Västra Karup, 13b Glimminge 

Båstad kommuns naturvårdsprogram
13 Faritslöv, 14 Västra Karup, 14a Palmagården,  
14b Mäsinge, 14c Glimminge, 15 Påarp, 16 Bjäragår-
den, 110 Svenstad

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN
Landskap
•  Mjukt böljande landskap där östra delområdet 
utgörs av en del av Hallandsåsens platå. I västra 
delen sluttar marken mot väster.

•  Större landskapsrum gör att landskapet upp-
levs som relativt öppet, långa siktlinjer på några 
ställen

•  Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer. Åkrar skiljs vanligen från 
varandra med stengärdesgårdar och självsådda 
träd och buskar. 

•  Betesmarker med rösen, enar, berg i dagen är ett 
relativt vanlig inslag särskilt i västra delområdet.

•  Ofta ålderdomlig karaktär.

•  Sparsmakad vegetation i form av enstaka träd 
eller mindre lövskogspartier. Mer vegetation 
väster om väg 105 mellan Hov och Västra Karup. 

•  Göaberg, en skogsklädd högre kulle utgör ett  
tydligt landmärke.

•  Öster om väg 105 finns ett område med särskilt 
höga upplevelsevärden. 

Naturmiljö
• De utpekade värdena vid Glimminge utgörs av 
ett omväxlande och småkuperat landskap med 
öppna betesmarker och lövskogsdungar. Kring 
Mylte bäck finns det i lövskogsområdet en rik 
lundflora med bland annat gulsippa, smånunne-
ört, vätteros, mellanhäxört och strutbräken.  

• Vid Palmagården finns en skogsdunge med 
skogliga värden i form av alkärr och ekbestånd.

• Vid Påarp finns betesmarker, rikkärr och skog-

2. Bröddarp – Faritslöv – Västra Karup
liga värden i form av alkärr och bokskog med 
lundflora.

Kulturmiljö
Övergripande
• De rika fornlämningsmiljöerna. Särskilt utmär-
ker sig fornåkrarna nordväst om Västra Karup 
samt grupper av gravhögar.

• De småskaliga landskapsrummen väster om 
Västra Karup där betesmarker avbryts av löv-
dungar och ägorna indelas av stengärdesgårdar 
samt busk- och trädridåer.

• Den bevarade karaktären av f d utmarksom-
råde som är avläsbar genom den stora andelen 
betesmark samt gles förekomst av bebyggelse.

• En hög grad av bevarade bebyggelselägen med 
lång historisk kontinuitet. 

• Förekomst av äldre vägnät som förbinder och 
ansluter till bylägen. De äldre vägarna är rela-
tivt smala och anpassade till topografin. 

• Vägnät med lång historisk kontinuitet. Smala, 
terränganpassade vägar med god förankring 
mellan väg och bebyggelselägen, t ex i form av 
byar.

Särskilda miljöer
• Byarna Faritslöv och Varan kombinerar his-

Området har prägel av äldre, ostörd od-
lingsbygd. Det är ett småskaligt odlings-
landskap med relativt gles bebyggelse 
koncentrerad till de historiska bebyggelse-
platserna. Vägnätet är bevarat sedan tiden 
innan skiftena med smala, terränganpassa-
de vägsträckningar. Fornlämningarna ut-
gör ett betydande inslag i landskapet vilket 
medför höga kontinuitets- och upplevelse-
värden. 

toriska strukturer med tydliga äldre karaktärs-
drag hos bebyggelsen. 

• Grupper av gravhögar inom området, forn- 
åkerområdet nordväst om Västra Karup.

• Bjäragården: Gårdens omgivningar med be-
teslandskap präglat av fornlämningar i form 
av domarring, skålgropar, stensättningar och 
bronsåldershögar.

• Västra Karups entré utmed Karpa Gada åt 
nordost har starkt förankrad historisk prägel 
genom fornlämningar, betesmark och befintlig 
bebyggelse. Samhället bör inte växa genom för-
tätning utmed vägens anslutning till samhället.

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
•  Bebyggelsens stöd i omgivande landskap, där 
stenmurar, träd samt bebyggelsens förhåll-
ningssätt till intilliggande vägsträckning för-
medlar kontakten med odlingslandskapet.

• Stengärdesgårdar samt busk- och trädridåer 
utgör viktiga karaktärselement i odlingsland-
skapet.  

•  Flerlängade ekonomibyggnader bildar tillsam-
mans med bostadshus inre gårdsrum med sluten 
karaktär.
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•  Agrar bebyggelse med gavel eller långsida ut-
med och nära vägsträckning. 

•  Bostadshus långsträckt, med låg takfot, rela-
tivt brant tak, små takutsprång, accentuerad 
sockel.

• Viktiga inslag av traditionella byggnadsmate-
rial och äldre gårdsformationer. Fasader i lock-
listpanel målad med röd slamfärg. Förekomst 
av ekonomibyggnader i skiftesverksteknik samt 
sten med vitkalkad fog. 

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmate-
rial. Under 1900-talet har också släta eller sinu-
skorrugerade eternitskivor blivit ett karaktärs-
material.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

• Mångfald av material. Den enskilda byggnaden 
ofta mer än ett material i fasad. Olika material 
på bostadshus och ekonomibyggnader förekom-
mer också. Fasadmaterial med tradition är trä-
panel (locklist), ljus puts, natursten med ljus fog.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Naturvårdsstråk österut mellan Mylte bäck och Öre-
bäcken säkras genom det angränsande La-området 
vid Sinarpsdalen. Stråket bör i andra riktningen följa 
Mylte bäck söderut mot Rammsjöstrand.

Även ett naturvårdsstråk västerut är intressant. Där 
är dock vattendraget till viss del kulverterat. Det vore 

önskvärt att vattendraget åter förläggs i ytligt läge 
nordväst om Brödarp.

Landskapsområde Lb
Inga ingrepp som påverkar lundfloran negativt bör 
tillåtas vid Glimminge, dvs inga direkta fysiska in-
trång i lundmiljöer eller indirekt påverkan som kan 
förändra markfuktigheten i lundmiljön. Fortsatt be-
teshävd i betesmarkerna.

Naturvårdsstråk norrut bör också främjas mot vat-
tendragen i norra delarna av Båstad tätort. Ett stråk 
öster om Båstad golfklubb kan knyta ihop Båstad och 
Drängstorp - Västra Karup. Här saknas i stor utsträck-
ning utpekanden genom La- eller Lb-områden och den 
fysiska planeringen får därför ta extra hänsyn här.  

Naturvårdsstråk i nordväst mot vattendraget väster 
om Hov som tillrinner vid Hov och Påarp. Även här 
saknas utpekanden genom La- eller Lb-områden, men 
det finns en naturvårdsyta vid Ängalag som skapar 
relativt goda förutsättningar för ett stråk.  

Inga fysiska exploateringar bör tillåtas som minskar 
förutsättningarna för naturvärdena i de befintliga 
utpekade områdena. 

Objektet Västra Karup - Hov - Bröddarp fungerar 
troligen som en bra spridningsväg för vilt då det fö-
rekommer en hög andel skogsytor och marken är ku-
perad, vilket skapar naturligt skydd. Grönstråk bör 
skapas i alla riktningar i enlighet med översiktspla-
nen; öster, norr, nordväst, väst och syd.

Områdets kärnkaraktär av glest bebyggt område med 
grund i äldre utmark gör det känsligt för tillägg av ny 
bebyggelse. Det öppna eller halvöppna landskapet gör 
att nya anläggningar kan upplevas som påtagliga och 

ibland även främmande i det annars relativt småska-
liga och ålderdomliga landskapet. 

Siktlinjer är särskilt viktiga att bevara då de skapar 
både skönhetsupplevelser och förståelse för landska-
pet samt även ökar orienterbarheten. 

Fornlämningarna i landskapet gör området särskilt 
känsligt för bebyggelsetillskott som reducerar ut-
blicken mot dessa.  

Obebyggda landskapsrum bör inte bebyggas. Kom-
pletterande bebyggelse ska i första hand tillkomma 
i befintliga bebyggelselägen under förutsättning att 
den underordnas befintliga kärnvärden. 

Tillkommande bebyggelse av agrar karaktär ska i 
första hand förläggas till befintliga gårdsmiljöer.  
Kompletterande bebyggelse bör inte otydliggöra 
befintlig gårdsbild och relationen mellan befintliga 
byggnader.  

Kompletterande bebyggelse inom befintliga bebyg-
gelseenheter på landsbygden bör tydligt underordna 
sig befintliga byggnader vad gäller volym. Friliggan-
de kompletteringar är att föredra framför tillägg som 
byggs samman med befintliga byggnader med traditio-
nella karaktärsdrag eller framträdande läge. 
 
Inom byarna Bröddarp, Varan och Faritslöv bör en 
restriktiv hållning tillämpas till ny bebyggelse. Moti-
vet är att dels bevara förståelsen för dels byplatsens 
utbredning, dels de enskilda gårdsenheternas gårds-
bild. Tomternas utbredning med öppna marker, träd 
och trädgårdar mellan respektive gårdsenhet är vik-
tiga att lämna fria från bebyggelse. 

För att bibehålla förståelsen för byarnas äldre struk-
tur bör nya bebyggelselägen inte tillkomma inom om-
rådena för Brödarp, Varan och Faritslöv. 

Förståelsen för strukturen samt den äldre vägsträck-
ningen vid Slättaröd är viktig att bevara. Ny bebyg-
gelse bör därför inte tillåtas mellan dagens landsväg 
och den äldre vägsträckningen invid gårdarna.

Vägsträckningen från Mäsinge till Stockarydsvägen 
har bebyggelse med stort inslag av traditionell karak-
tär och placering. Försiktighet bör iakttas vid kom-
pletterande bebyggelse här och ny bebyggelse bör inte 
tillkomma mellan befintliga gårdslägen och vägen.

Mellan Stockarydsvägen och Västra Karup är kom-
plettering av bebyggelse möjlig på lucktomter utmed 
vägen. 

Förtätningar och tomtkompletteringar är möjliga 
utmed vägen Mäsinge-Västra Karup. Tillkommande 
bebyggelse bör ansluta i skala och läge i förhållande 
till väg till befintlig bebyggelse. Framför allt mellan 
Mäsinge och avfart Glimminge finns viktiga vyer sö-
derut som inte bör byggas för.

 

Motstående sida: Området har delvis utgjorts av 
utmark till kringliggande byar och har en för kom-
munen unik, glest bebyggd och ålderdomlig prägel 
med stora inslag av betesmark.
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Vänsterspalt, överst: I områdets västra del finns 
mer storskaliga rum. Vänsterspalt, underst: Väs-
tra Karup, naturmiljö Bjäragården. Högerspalt: 
Traditionella drag hos landsbygdens bebyggelse. 
Låga längor, branta tak, hög andel träpanel kom-
pletterad med flera andra material, flerlängade 
gårdar med inre gårdsrum.

Motstående sida: Gård med traditionellt rödmå-
lad fasadpanel, god anslutning till intilliggande 
småskalig väg (överst vänster). Träpanel kom-
pletterad av ytterligare material i fasad är typiskt, 
här i form av sten med vitkalkad fog. Gården är 
inbäddad bland äldre ädellövträd (underst vän-
ster). Bjärehalvön är starkt präglad av bronsål-
derns fornlämningar i form av bl a gravhögar som 
är av visuellt avgörande betydelse i landskapet.

OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 2

91



PLANERINGSUNDERLAG LANDSKAP, NATUR- OCH KULTURMILJÖ BÅSTADS KOMMUN

42

Analyskarta delområde 3, norra delen. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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Mycket speciellt 
landskap med forn-
lämningar och gammalt 
stenbrott

Storskaliga 
landskapsrum 
och vidsträckta 
vyer

Norra
 delområdet

Södra delområdet
Rammsjö

Torekov

Dagshög

Rammsjöstrand

Litorinavallen utgör gräns för 
bebyggelse inåt land såväl som 
för vyer ut mot havet.

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse natur
Kustområdet Vejbystrand — Torekov

Naturreservat
Södra Bjärekusten (2030769)
Stora Hults strand (2014611)
Stora Hults fälad (2000971)

Natura 2000-områden
Bjärekusten SCI (SE0420232)
Stora Hults fälad SCI (SE0420149)

Riksintresse kulturmiljö
Dagshög [L:K 35]

Skåne kulturmiljöprogram
Rammsjö — Ranarp

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
2 Stora Hult
8 Vasalt — Vasaltheden
17 Skäldervikskusten Torekov — Glimminge
23 Rammsjöstrand

Länsstyrelsens naturvårdsprogram (Från Bjäre 
till Österlen)
1 Kusten vid Skälderviken (omfattar objekt a-f, 
där objekt a-b i söder är klass 2 och objekt c-f 
norrut är klass 1-områden)

Båstads kommuns naturvårdsprogram
12 Kusten mellan Torekov och Vejbystrand (om-
fattar objekt a-f klass 1, objekt g klass 2) samt 
122 Möllhult.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN 

Landskap
• Generellt relativt flack topografi med svag 
sluttning mot stranden i väster. Dagshög och 
andra lämningar blir därför mycket synliga i 
landskapet. 

• En viktig och distinkt nivåskillnad i landskapet 
utgörs av den strax innanför kustlinjen belägna 
litorinavallen.

• Ofta större öppna landskapsrum och långa 
siktlinjer på några ställen. Vyerna mot havet 
finns oftast längre inåt land där marken ligger 
något högre. Närmare stranden bryts siktlinjer-
na ofta av växtlighet och bebyggelse i anslut-

3. Dagshög – Rammsjö – Vasalt – Segelstorp – Stora Hult
ning till litorinavallen. Åsen syns ofta i fonden 
in mot land.

• Samhällena längs stranden avgränsas ofta inåt 
land av litorinavallen, vilket gör att de blir min-
dre synliga från öster.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer, men här finns också flera 
mindre bystrukturer, samt områden med fri-
tidshusbebyggelse.

• Betesmarker och odlingsfält ligger längre inåt 
land medan steniga strandängar är karaktäristis-
ka för området närmast strandlinjen.

• Vegetationen i jordbrukslandskapet består 
främst av läplanteringar och självsådda träd och 
buskar i gränserna mellan fälten, samt träd i an-
slutning till vattendragen. Närmast kusten finns 
mindre partier av strandskogar. Några av de 
fritidshusdominerade strandsamhällena ligger 
inbäddade i skog.

•  Ofta mycket raka vägsträckningar som utgör 
siktlinjer. 

Naturmiljö
• Representativt odlingslandskap med lång 
hävdkontinuitet och rik förekomst av natur-
betesmarker. På havsstrandängar och buskrik 
utmark återfinns art- och individrika växtsam-
hällen. Kuststräckan utgör häckningsområde 
för bl.a. strandskata, rödbena, större strandpi-
pare och gravand. 

Sluttning och slätt söder och väster om Hal-
landsåsen. Landskapet är mjukt böljande 
till flackt, men med flera brantare partier. 
Landskapet är ofta öppet och vidsträckt 
med större rumsligheter. Litorinavallen är 
på flera ställen längs kusten mycket tydlig 
och har format kustsamhällena genom att 
utgöra gräns mot landsidan. Landskapet är 
i hög grad präglat av jordbruksskiftena på 
1800-talet, vilket innebär att gårdarna är 
enskilt placerade i landskapet. Bevarade 
byar står i flera fall i direkt relation till ett 
samhörande fiskeläge vid kusten. 

• Kusten domineras av steniga stränder bitvis 
med inslag av klippor. Strandmiljöerna omfattar 
även grus- och sandstränder. Naturreservatet 
omfattar marina miljöer till ca 20 m djup, vilka 
hyser höga marina värden för flora och fauna på 
både hård- och mjukbottnar. Revområden, ål-
gräsängar och blåmusselbankar utgör några av 
de värdefullaste miljöerna. (källa: Länsstyrelsen 
Skåne, 2013)

Kulturmiljö
Övergripande
• Sluttning och slätt med storskaliga landskaps-
rum präglade av enskilt liggande gårdar. Genom 
sluttningsläget skapas betydande vyer och sikt-
linjer åt sydväst, såväl över odlingsbygden som 
ut över havet. 

• Pärlband av byar innanför kusten samhörande 
med ett fiskeläge vid havet. Hit hör:
Rammsjö — Rammsjöstrand 
Glimminge — Glimmingestrand 
Öllöv — Öllövstrand 
Ängelsbäck — Ängelsbäcksstrand 
Segelstorp — Segelstorpsstrand 
Ranarp — Ranarpsstrand

• Kustparallellt vägnät som sammanbinder byar-
na innanför kusten. 

• Tydligt avstånd i bebyggelsen mellan by och 
tillhörande fiskeläge. 
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Bäckravin med ut-
präglade höjdskillnader

Litorinavallen utgör gräns för 
bebyggelse inåt land såväl som 
för vyer ut mot havet.

Väg med många 
utblickar och höga 
upplevelsevärden

Speciell topografi. 
Vägen ligger på tydlig ås

Väg med många 
utblickar och höga 
upplevelsevärden

Norra
 delområdet

Södra delområdet

Vasalt

Stora Hult

Segelstorp

Analyskarta delområde 3. Södra delen, Utvalda siktlinjer visas med pilar. Kommungräns visas med röd prickstreckad linje. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

Vasaltheden

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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• Fiskelägen i backe ner mot havet. Längdut-
sträcning längs med kusten. Den ofta tydligt 
markerade litorinavallen utgör fiskelägenas tra-
ditionella gräns mot land. 

• Fiskelägenas äldre tomter orienterade paral-
lellt med kusten, ofta placerade på rad. Tät be-
byggelsestruktur, strandparallella gator, smala 
tvärgränder. 

• De äldsta husen ofta placerade närmast ha-
vet, avgränsning mot kustzonens f d betesmark 
i form av häck eller stengärdesgård. Äldre fis-
karbostäder placerade i gatulinjen, byggda i 1 
till 1,5 plan med fasader i tegel eller ljus puts. 
Huvudbyggnadens långsida vänd mot havet, 
mindre uthus placerat i vinkel mot huvudbygg-
naden. Även enstaka gårdar. 

• Stor representation av ett folkligt fritidsbo-
ende med rötter i 1900-talets första hälft och 
framåt. Småskalig, låg bebyggelse, fasader i trä, 
små tomter, ofta belägen i område bevuxet med 
strandskog.

• Småskalig hamn med sjöbodar och fiskebodar. 
Rödfärgade fasader, tak belagda med tjärpapp 
eller svart plåt. Garnhängningsplatser samt ut-
rymme för båtuppläggning. 

Särskilda miljöer
• Riksintresset Dagshög: Fri utblick över öppet 
vatten. Bronsåldershögen dominerar miljön. 
Samverkan med omgivande, strandnära ene- 
och ljungbevuxna betesmarker. Spår av sten-
krossverksamhet i form av vattenfyllda täkter 
och fundament i betong. 

• Segelstorp: Betesmarker avgränsade med 
stengärdesgårdar samt odlingsrösen. God inte-
gration med fornlämningslokaler t ex i form av 
skålgropsförekomster. 

• Rammsjö och Rammsjöstrand kombinerar pa-
ret by -  fiskeläge med särskilt i Rammsjöstrand 
rik förekomst av kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse. I Rammsjö utgör byns bondgårdar 
med tomter viktiga delar, i Rammsjöstrand 
hamn med torg och fiskebodar samt husraderna 
norr om hamnen och Byavägens södra del.

• Rammsjö: Gårdsmiljöer på Rammsjövägens 
södra sida. Låga och långsträckta bostadshus 
med träpanel i röd slamfärg eller ljus oljefärg. 
Dominerar intrycket med långsidor vända mot 
vägen. Ekonomibyggnader i hög grad placerade 
bakom bostadshusen. 

• Rammsjöstrand: Gröna torg med kullerstensatt 
plan samt gräsyta. Bodar i tät formation, röd-
färgad träpanel, svarta plåttak. Byavägen med 
traditionellt utformade bostadshus med lock-
listpanel, låg våningshöjd om en våning plus 
vind, kring 45 graders taklutning, taktäckning 
av rött lertegel. Även motsvarande formspråk 
och volym men med putsade fasader eller fasad i 
rött tegel. Förekomst av uthus på tomterna samt 
tomtomgärdning av staket, stengärdesgård eller 
häck.

• Vasalt och Vasaltheden: Unikt tydlig koppling 
mellan bymiljö innanför kusten och dess kust-
nära betesmarker. Intakt bykärna med bygata 
som slingrar sig mellan gårdarna. Bebyggelselä-
gen, avgränsande stengärdesgårdar samt öppna 
marker mellan gårdarna. Frånvaron av utflyt-

tade gårdar. Bebyggelsens rester av flerlängad 
struktur och förekomsten av traditionella fasa-
der i trä.

• Naturbetesmarken söder om byn Vasalt. Öp-
pet och obebyggt landskap i tät integration med 
fornlämningar i form av gravhögar och rösen, 
förhistoriska boplatser samt skålgropar i fasta 
berghällar. 

Vägavsnitt
•  Vägavsnitt sammanfallande med delområdes-
gräns i norr-nordost-öster. Återkommande vik-
tiga vyer mot framför allt slätt i söder. 

• Ranarpsvägen med särskilt fokus korsningen 
Grimmesvägen — Segeltorpsvägen. Viktiga vyer 
mot slätt och hav. 

• Storahultsvägen. God anknytning mellan väg 
och gårdsbebyggelse med hög grad traditionel-
la karaktärsdrag i den östra delen. Låga bygg-
nader, fasader i röd slamfärg, korsvirkeskon-
struktioner. Halmtak och tak med rött lertegel. 
1900-talets tillägg av gårdsbebyggelse väl an-
passad genom materialval i fasad samt rimliga 
volymer. Vägnära träd och stenmurar. 

• Södra Hovallsvägen. Bebyggelse med inslag av 
flerlängad gårdsbild, traditionella låga volymer, 
fasad av träpanel vit oljefärg, röd slamfärg, in-
slag av putsade fasader. Vyer åt såväl havet i 
väster som slättens sluttning i öster med Hal-
landsåsen i fond. Illustrerar pedagogiskt land-
skapets topografi.

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
• Utskiftade gårdslägen liksom övriga bebyg-
gelselägen bildar ofta öar i tämligen stora land-
skapsrum. Stengärdesgårdar, klippta lövhäckar 
och omgivande lövträd är viktiga element som 
avgränsar bebyggelsen gentemot omgivande 
odlingsmark. 

• Kvarvarande flerlängade gårdsbilder kring en 
gårdsplan som ofta är stensatt.
 
• Stort inslag av 1900-talets ladugårdslängor 
med hög ovanvåning. Fasad av trä målad med 
röd slamfärg, med stalldelarna putsade och av-
färgade vita.

• Bostadshus såväl som ekonomilängor har en 
låg karaktär med typisk våningshöjd 1,5 plan 
plus vind. 

• Ekonomibyggnader med fasad av  locklistpanel 
i trä målad med röd slamfärg.

•  Bostadhus med fasad av locklistpanel målad 
med röd slamfärg, med ljus oljefärg eller med 
putsade fasader avfärgade i ljus kulör.

• Rött lertegel som taktäckningsmaterial. Under 
1900-talet har också släta eller sinuskorrugera-
de eternitskivor blivit ett karaktärsmaterial.

• Förekomst av bebyggelse i korsvirke samt sten 
med vitkalkad fog.

• Inslag av ytterligare traditionella karaktärs-
drag som fasader i rött tegel och halmtäckta tak.
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Det kustknutna området Natura 2000/riksintresse 
naturvård/naturreservat. Ingen tillkommande be-
byggelse bör tillåtas. Ingen bebyggelse bör heller 
tillåtas inom den del av La-området som utgörs av 
Riksintresse för kulturmiljö.

La-området är av stor natur- och kulturvetenskaplig 
betydelse främst genom att det innehåller en unik 
flora och fauna och goda livsmiljöer för utrotnings-
hotade växter och djur. La-området ska skyddas från 
exploatering som kan inverka negativt på natur- och 
kulturvärden. 

Samtliga vattendrag som tillrinner området är i över-
siktsplanen utpekade som samband och därmed po-
tentiella stråk att utveckla. 

Tillägg av bebyggelse inom och i anslutning till by-
miljön Vasalt bör endast ske inom befintliga gårds-
miljöer. Öppna, betade marker mellan byns gårdslä-
gen omgivna av stenmurar och trädridåer är viktiga 
ytor och ska hållas fria från bebyggelse. Bebyggels-
ens skala, förekomst av traditionella material och 
tendens till slutna gårdsbilder ska bevaras. Befintlig 
vägsträckning genom byn liksom bebyggelsens nära 
lägen till denna väg är viktig. Vasalthedens samman-
hängande område av betade marker ska hävdas och 
inte bebyggas. Fornlämningar ska vårdas så att deras 
läge i landskapet förblir framträdande och läsbara.

Landskapsområde Lb
Vyer och långa siktlinjer över stora landskapsrum 
samt ut över öppet hav präglar området och utgör en 
grundfaktor för dess känslighet. Dessa får inte block-
eras av tillkommande bebyggelse.

Områdets bebyggelsestruktur som idag till största 
delen består av tämligen glest placerade enskilda 
gårdar bör bibehållas. I landskapet bör en restriktiv 
hållning intas till ny bebyggelse som i skala eller ut-
formning tar platsen av landmärke eller på annat sätt 
blir dominant i landskapet. Detta är särskilt viktigt i 
landskapsavsnitt som erbjuder viktiga utblickar. Där 
obebyggda utblickar mot öppet hav erbjuds bör ingen 
ny bebyggelse tillåtas.

I det agrara slättlandskapet bör tillkommande be-
byggelse endast etableras i befintliga gårdsmiljöer 
och anpassas till angivna traditionella karaktärsdrag 
samt befintlig skala. Stengärdesgårdar, häckar och 
lövträd kring gårdsmiljöer ska värnas. 

Landskapets höjdstråk är känsliga för tillägg som 
reducerar utblickar och siktlinjer, liksom för tillkom-
mande bebyggelse som genom skala eller utformning 
utgör blickfång. 

Områdets vägnät utgör viktiga stråk varifrån vyer 
och utblickar på många platser erhålls. Vägavsnitt 
inkluderade i avsnitt Kärnvärden under rubrik 
”Vägavsnitt” ska härvidlag särskilt beaktas: Vägav-
snitt sammanfallande med delområdesgräns i norr-
nordost-öster. Ranarpsvägen med särskilt fokus 
korsningen Grimmesvägen — Segeltorpsvägen. Stora-
hultsvägen med särskilt fokus på dess anslutning till 
traditionell gårdsbebyggelse i sin östra del. Södra Ho-
vallsvägen. 

Kopplingen mellan byarna innanför kusten och sam-
manhörande f d fiskeläge får inte otydliggöras. Ett 
tydligt brott i bebyggelsen mellan fiskeläge och by 
hör till karaktären. 

Förtätningar alternativt organisk tillväxt av befint-
liga små samhällsbildningar är möjlig. Där litorina-
vallen är tydlig som distinkt nivåskillnad i landskapet 
och fiskelägenas bebyggelse är belägen nedanför den-
na bör försiktighet iakttas gällande principen att låta 
kustsamhällen växa inåt land. Att bebyggelsen från 
landsidan till stora delar döljs bakom litorinavallen 
är ett karaktärsdrag att ta vara på.

Fiskelägenas/fritidsområdenas bebyggelse bör på ett 
tydligt sätt präglas av småskalighet och låga bygg-
nadshöjder.

Rammsjö och Rammsjöstrand: Befintliga gårdsmil-
jöer med agrar bakgrund utmed Rammsjövägen ska 
värnas och förbli tydliga. Tillkommande bebyggelse 
bör inte tillåtas mellan gårdarnas bostadshus och 
vägen. 

I före detta fiskelägen och övriga samhällsbildningar 
vid  kusten finns en ytterligare förhöjd känslighet vad 
gäller skala. Småskaligt och lågt bör vara ledord. In-
slag av äldre bebyggelse med tydliga karaktärsdrag i 
fiskelägen ska värnas. 

  

Motstående sida: F d stenbrott vid Dagshög. Ett 
nyttjande av landskapets resurser med få motsva-
rande exempel inom kommunen. Miljön med de 
branta bergväggarna och vattenfyllda brott utgör 
idag också upplevelsevärden.
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Överst vänster: Traditionell agrar bebyggelse, överst 
i korsvirke. Överst höger: Bebyggelsen har god för-
ankring i lägen invid och under landskapets stig-
ning. Den är inte belägen i höjdläge. Underst: Dags-
högs bronsålderslämning i form av en i landskapet 
dominerande gravhög. Fornlämningsmiljön omges 
av en- och ljungbevuxna betesmarker.

Motstående sida: Den magnifika vyn från Ranarps-
vägen i höjd med Segeltorp representerar väl områ-
dets många vyer över stora landskapsrum.
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Överst vänster: Strandnära traditionell fiskarbostad. Låg med putsad fasad, avskild från kustzonens betesmark genom stengärdesgård.  
Mitten vänster: Traditionellt gathus med långsidan utmed och helt nära vägen. Underst vänster: 1900-talets fritidshusbebyggelse, påtagligt låg och 
därmed i sin helhet under litorinavallen i bakgrunden. Ovan: Strandknuten betesmark med stort inslag av stengärdesgårdar representerar stora värden.        
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Vasalt och Vasaltheden. Unikt läsbar koppling mellan bymiljö innanför kusten och dess kustnära betesmarker. Intakt bykärna med bygata som 
slingrar sig mellan gårdarna. Naturbetesmarken söder om byn är ett öppet och obebyggt landskap i tät integration med fornlämningar i form av 
gravhögar och rösen, förhistoriska boplatser samt skålgropar i fasta berghällar. 
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Motstående sida: Vy mot havet i sydväst från väg 105 
mellan V Karup och Grevie. Överst vänster: Vy från 
naturreservatet söder om Torekov mot Dagshög.  
Underst vänster: Rammsjöstrand. 
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Analyskarta delområde 4. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

1
km

±
Storslagna vyer och 
höga upplevelsevärden

Dalgång

Mycket speciell topografi 
med rullstensåsar. Höga 
upplevelsevärden

Västra Karup

Grevie

Grevie backar

Salomonhög

Sinarp

Nötte backar

Axelstorp

Sinarpsdalen

Drängstorp

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 4

BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse kulturmiljö
Salomonhög — Stora Nötte [L:K 33]

Skåne kulturmiljöprogram
Sinarpsdalen
Bjärehalvöns bronsålderslandskap - Salomon-
hög och Stora Nötte

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
4 Axelstorp
5 Böskestorp
6 Grevie backar
7 Stora och Lilla Nötte

20 Drängstorp — Häljarp
24 Salomonhög
25 Sinarpsdalen

Naturvårdsprogram Från Bjäre till Österlen
5 Grevie åsar 
8b Sinarpsdalen 
8d Axelstorp - Stora Nötte

Länsstyrelsens naturvårds program
18 Sinarpsdalen, 19 Krogstorp, 20 Axelstorps 
fälader, 21 Axelstorps skogar, 33 Grevie back-
ar, 112 Västra Karup 1, 113 Västra Karup 2, 
114 Västra Karup 3, 115 Salomonhög, 118 Nötte

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN

Landskap
Grevie backar
•  Område med mycket speciell topografi där fle-
ra rullstensåsar bildar större och mindre rums-
ligheter.

• Marken är till stor del helt öppen och betad. 
Några delar av området är skogsklätt.

• Uppifrån åsarna fås storslagna vyer.

Salomonhög
•  Högt beläget område nordväst om Sinarpsdalen. 

• Småkullig topografi med många synliga läm-
ningar i form av högar. Flera av högarna är träd-
bevuxna vilket gör de än mer synlig i det annars 
till stor del öppna landskapet.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer framförallt i åsens väst-
sluttningen och uppe på platån. 

• En stor del av området utgörs av golfbanor 
vilket bevarar landskapet öppet, men samtidigt 
gör det otillgängligt för besökare som inte spe-
lar golf.

• De stora öppna landskapsrummet och det höga 
läget gör att vyerna är många och långa. 

• Längre ner mot söder där dalgången går är det 
mer skogsklätt.

Sinarpsdalen
• Mer eller mindre kraftig  sydsluttning ner mot 
dalen. 

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer, samt byn Sinarp med en 
mycket genuin karaktär.

• Några större skogspartier ramar in ett mer öppet 
landskap med mer sparsmakad vegetation fram-
förallt i ägogränserna.

• Vidsträckta vyer år flera håll.

Nötte Backar
• Högt beläget område söder om Sinarpsdalen. 
Landskapet är något böljande med flera synliga 
lämningar.

• Vyer över Sinarpsdalen samt mot havet i syd-
väst.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
ett fåtal spridda gårdsmiljöer.

• Området är relativt småskaligt och består av 
flera mindre landskapsrum som skärmas av från 
varandra med vegetation och stengärdesgårdar.

Axelstorp 
• Höjdparti med småkullig topografi samt slutt-
ning ner mot Sinarpsdalen.

• Axelstorp har sitt ursprung i en ensamgård 
men är idag också en by med framförallt  villor. 
I övrigt är landskapet präglat av jordbruk/
skogsbruk med ett fåtal spridda gårdsmiljöer.

• Graden av öppenhet i området varierar mellan 
slutna skogsområden och ett mer mosaikartat 
landskap.  

Naturmiljö
• Grevie backar ingår i ett nätverk av rullstenså-
sar som sträcker sig i sydvästlig riktning från 
Sinarpsdalens mynning till Killebäckstorp. Ås-
ryggarna har under lång tid använts som na-
turbetesmarker.  Även Axelstorp – Stora Nötte, 
tidigare utmark till Axelstorps by, samt Krogs-
torp är naturbetesmarker. 

• Axeltorps skogar utgörs av ett varierat lövsk-
ogsområde rik på gamla träd och död ved samt 
naturligt rinnande bäckar med god vattenkvalité 
och värdefull bottenfauna. I gränserna mot åker 
och betesmark finns artrika träd- och buskbryn.

4. Grevie backar – Salomonhög – Sinarpsdalen  
– Nötte backar – Axelstorp

Grevie backar är ett område med mycket 
speciell kombination av natur- och kultur-
värden bestående av flera rullstensåsar och 
stora bronsåldershögar. Vackra vyer från 
höjderna. Sinarpsdalen är en stor dalgång 
som bryter åsen och leder mellan Grevie 
och Båstad. Sluttningarna är branta och 
omväxlande skogbevuxna och betade. I 
dalens fuktiga botten är vegetationen rik 
och varierande. Sluttningarna ger många 
utblickar över landskap och hav. Lyaravinen 
och Axeltorpsravinen leder in i Sinarpsda-
len. Salomonhög ligger på platån norr om 
dalen med vid utsikt över slätt och hav. Här 
finns ett tjugotal gravhögar med fritt läge.   
Nötte backar är en koncentration av grav-
högar. Fornlämningsområdena domineras 
av ett småbrutet, kuperat odlingslandskap 
med betesmarker och stengärdesgårdar. 
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• Nötte utgörs av en våtmark tidigare påverkad 
av utdikning och torvtäkt, med stort värde för 
främst djurlivet däribland fågel. 

• Salomonhög är en tidigare äng på inägomark 
som nu utgörs av lövskogsdunge och beteslycka 
med rik flora och fauna.

Kulturmiljö
Övergripande
• Både vid och djup dalgång, sluttningar med 
en karaktärsskapande växling mellan betade 
marker och lövskogspartier. Detta mosaikarta-
de landskap är väl synligt från ett antal viktiga 
vypunkter.

• Betesmarker med stort inslag av glest stående 
buskskikt, enstaka träd eller träd i grupper.

• Förekomst av fruktodlingar i sluttningsläge.

• Bebyggelse intar en underordnad roll i land-
skapet, är i stor utsträckning begränsad till 
lägen utmed vägar och utgörs dels av enstaka 
gårdar, egnahem eller villor, dels av några mer 
samlade bymiljöer.

• Bebyggelsen har karaktär av enstaka noder i 
dalen. Bebyggelsen utgörs till stor del av ensam-
liggande gårdar, egnahem eller villor.

Särskilda miljöer
• Sinarpsdalens sluttningar med välbevarade 
betesmarker. Därtill rik förekomst av fornläm-
ningar som bronsåldershögar, stensättningar 
och stenar med skålgropar. Tillkommande his-
toriska lämningar är hålvägar, fossila åkrar och 
odlingsrösen.  

• Salomonhög: Läget på kraftigt markerat höjd-
stråk. Gravhögar med fritt läge. Utblickar över 
Hallandsås och Skälderviken. I norra delen av 
området även stensättningar. Kuperad terräng 
med småskalig struktur och stort inslag av be-
tesmark. Rester av enefälad. 

• Stora och lilla Nötte: Läge i branten söder om 
Sinarpsdalen. Gravhögar med fritt läge. Utblick-
ar över Hallandsås och Skälderviken. Kuperad 
terräng med stort inslag av betesmark. Stengär-
desgårdar i ägogränser. 

• Byn Sinarp: medeltida läge. Fastighetsgränser 
följer byns äldre gränser inägor-utmark. Bebyg-
gelsens skala och proportioner, gårdsenhet med 
u-form av friliggande byggnader. Inslag av trä-
panel och sten med vitkalkad fog i fasad.

• Byn Drängstorp: medeltida läge. Placering i 
topografiskt mellanläge ovan betesmark i dal-
gång, åkermark på höjd. Bebyggelse med i ter-
rängen tydligt avgränsade gårdsenheter. Delvis 
kringbyggd karaktär och låga, långsträckta bo-
stadshus. Övrig bebyggelse ansluter i skala och 
material i hög grad till traditionella karaktärs-
drag och 1900-talets utveckling av ekonomi-
byggnader. 

• Sinarpsvägen mellan Bjäre Golfklubb och Äng-
elholmsvägen: Vida utsikter såväl mot dalgång 
som höjderna i norr. Småskalig väg, följer topo-
grafin. Stengärdesgårdar, glesa grupper av träd 
och buskridåer. 

• Nötte backar med utblickar åt såväl norr som 
söder. I anslutning till Axeltorpsvägen långa 
siktlinjer mot nordost.

• Söder om dalen utmed väg Nötte backar, södra 
delen. Stora landskapsrum med tydliga skiftes-
gränser i form av buskridåer. 

• Gimlevägens södra sida vetter mot viktiga 
vyer.

• Axelstorp: Skogsomsluten gårdsmiljö, ekono-
mibyggnader karaktäristiskt fyrlängad karak-
tär. Bostadshus separerat från ekonomilängor, 
omgivet av trädgårdsanläggning. Kvarnanlägg-
ning sedan medeltiden. 

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
•  Bostadshus långsträckt, med låg takfot, rela-
tivt brant tak, små takutsprång, accentuerad 
sockel.

• Kringbyggda gårdsbilder, ofta i U-form med 
friliggande enskilda byggnader.

Återkommande exempel på flerlängade gårdar 
med portlider till det inre gårdsrummet.

• Återkommande exempel på inre gårdsrum och 
halvöppna gårdsrum med grusad markyta.

• Dominans av locklistpanel i trä, målad med röd 
slamfärg. Komplement i form av träfasader må-
lade i ljus slamfärg. På ekonomibyggnader in-
slag av stenstomme samt putsad fasad infärgad 
i vit kalkfärg. Ekonomibyggnader med portar i 
kontrasterande kulör, grönt är vanligt.

• Genom byggnation i sluttningsläge har bebyg-
gelsen återkommande höga socklar utformade i 
sten eller putsade.

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmate-
rial. Under 1900-talet har också släta eller sinu-
skorrugerade eternitskivor blivit ett karaktärs-
material.

• 1900-talets ekonomibyggnader i rödmålad trä-
panel och vit puts, tegeltak eller eternittak som i 
skala ansluter till den traditionella bebyggelsen 
genom skala, proportion och materialval med 
traditionella referenser. 

•  Bebyggelsens stöd i omgivande landskap, där 
stenmurar, träd samt bebyggelsens förhåll-
ningssätt till intilliggande vägsträckning för-
medlar kontakten med omgivande landskap.

• Stengärdesgårdar samt busk- och trädridåer 
utgör viktiga karaktärselement i odlingsland-
skapet.  

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Planinriktning bör vara att inskränka tillkommande 
bebyggelse till kompletteringar inom befintliga an-
läggningar som knyter an till områdets användning.

Ingen ny bebyggelse får tillkomma inom området Gre-
vie backar.

Vid samtliga naturbetesmarker så är naturvärdena 
beroende av fortsatt hävd utan kvävepåverkan. Brän-
ning har föreslagits som åtgärd vid Axelstorps fälader.
Värdena i Axeltorps skogar bevaras genom att områ-
det inte påverkas av dikning, kvävebelastning i vat-
tendragen, avverkning av gamla träd eller rensning 
av död ved. Brynzonerna bör lämnas.
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Kärret vid Nötte behöver hållas öppet genom röjning 
och bete för att minska igenväxningen.

Vid Salomonhög måste skogsbruket bedrivas med stor 
hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. 

Traditionella karaktärsdrag i form av kärnvärden hos 
bebyggelsen ska värnas aktivt så att de består. 

Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominan-
ta inslag i landskapet, i synnerhet inte som påverkar 
siktlinjer mot eller från de fornlämningar vilka anges 
som kärnvärden ovan.

Vid tillkommande bebyggelse inom byn Sinarp ska 
denna underordna sig befintlig bebyggelse vad gäller 
karaktär och materialval med historisk tradition. Till-
lägg ska förläggas i första hand till området norr om 
respektive gårdsenhet. Ingen bebyggelse ska tillåtas 
söder om Sinarpsvägen. 

Vid tillkommande bebyggelse inom byn Drängstorp 
finns en känslighet för tillägg som vid entrén till byn 
från öster döljer siktlinjer västerut. Byns gårdsenheter 
har en tydligt flerlängad karaktär. Tillägg ska lämna 
den flerlängade karaktären obruten. Byns pedago-
giskt tydliga topografiska mellanläge i landskapet mo-
tiverar särskilt att tillägg inte genom skala, utförande 
och materialval bryter byns struktur.

Landskapsområde Lb
Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominanta 
inslag i landskapet.

Tillägg av bebyggelse ska till sin karaktär, skala och 
placering i landskapet i första hand knyta an till det 
befintliga mönstret, d v s enstaka eller små grupper 
av gårdsbebyggelse i ett öppet odlingslandskap.

Områdets platålägen ger många långa siktlinjer, vil-
ka inte får otydliggöras genom tillägg av bebyggelse.
Vägsträckningar med sådana siktlinjer finns mellan 
Västra Karup och Grevie, på Gimlevägens södra sida 
samt vid Tarravägens östra del invid den branta ås-
sluttningen mot Båstad. 

Ovan: Axelstorps fälad.
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 4

Motstående sida samt ovan: Grevie backar är en unik kombination av natur- och kulturvärden. Det kuperade 
landskapet domineras av flera rullstensåsar. Stora bronsåldershögar är placerade på de naturliga höjderna. Efter 
jordbruksskiftena kom sänkorna att odlas upp som åker. Vänster: Sinarpsdalen är i många områden ett mosaik-
artat landskap där betesmarker i sluttning mot dalsänkan kombineras med lövdungar och odlingselement som 
avgränsande stengärdesgårdar.

109



PLANERINGSUNDERLAG LANDSKAP, NATUR- OCH KULTURMILJÖ BÅSTADS KOMMUN

60
110



61

OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 4

Motstående sida: Vy över Sinarpsdalen från Sinarpsvägen utmed dalens norra sluttning. Ovan: Byn Sinarp 
med traditionellt präglad bebyggelse och fasader i trä samt sten med vitkalkad fog. Byggnaderna har delvis 
höga socklar, här utförda i sten som lämnats oputsad. Höger överst: Hägnader bidrar till att skapa perspektiv i 
landskapet. Höger underst: Vy över Sinarpsdalen tagen från byn Sinarp i östlig riktning.
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Motstående sida: Nötte backar 
med långa siktlinjer åt sydväst. 
Ovan höger: Salomonhög utgör 
en central del av Bjärehalvöns 
bronsålderslandskap på Sinarps-
dalens norra sida. Terrängen är 
kuperad terräng med stort in-
slag av betesmark och rester av 
enefälad. Vänster: Stora Nötte 
söder om Sinarpsdalen består av 
gravhögar med fritt läge och ut-
blickar över såväl Hallandsås som 
Skälderviken. Gravhögar med fritt 
läge. Utblickar över Hallandsås 
och Skälderviken. 

OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 4
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Förslöv

Grevie

Analyskarta delområde 5. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Kommungräns visas med röd linje. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

Nötte backar

Fogdarp

Böskestorp

Killeröd

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb

Storslagna vyer och 
höga upplevelsevärden 
längs denna väg
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse naturvård
Riksintresse Natur; Hallandsås och Grevie åsar 
(N3)

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
5 Böskestorp

Naturvårdsprogram Från Bjäre till Österlen 
3 Hallandsås sydsluttning (objekt a-c)

Båstads kommuns naturvårds program
37 Håle, 124 Böskestorp, 126 Vadebäck, 127 Slot-
tet, 128 Rosenhult, 137 Fogdarp

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN

Landskap
•  Relativt brant sluttning mot sydväst om än 
inte lika brant som åsens norrsluttning.

• Genom åsen rinner ett flertal bäckar med ra-
vinliknande karaktär.

• Nedanför åsen består landskapet av större och 
mindre rumsligheter avgränsade av skogspar-

tier och rader av vegetation. Graden av öppen-
het varierar.

• Åsens brant och uppe på åsen är marken oftast 
skogsbeklädd.

• Landskapet nedanför åsen är för det mesta 
präglat av jordbruk med spridda gårdsmiljöer, 
medan det i branten och uppe på åsen är mer 
präglat av skogsbruk. På några ställen finns 
samlingar av villa- eller fritidshusbebyggelse.

• Storslagna vyer kan fås i åsens sluttning mot sö-
der och väster.

Naturmiljö
• Äldre hedbokskog med lång kontinuitet. Stora 
sammanhängande bokskogar med bäckraviner, 
bland annat Vadebäck vid Böskestorp. 

• Slottet utgör en naturlig fodermark med lång 
hävdkontinuitet. 

Kulturmiljö
• Upplevelsen av åsens resning som betydande 
gräns i landskapet liksom utblicken från höjder-
na över det flackt böljande odlingslandskapet 
väster och sydväst om åsen tillhör områdets 
främsta upplevelsevärden. Odlingslandskapet 
söder om Fogdarp framstår genom trädridåer 
och andra odlingselement som särskilt varierat.

• Böskestorp utgör ett pedagogiskt exempel på 
småskaliga bebyggelsemiljöer i Hallandsåsens 

5. Hallandsåsens sydsluttning sydost om Grevie
sluttningar. Bebyggelsens läge samverkar med 
äldre vägsträckningar, småskaliga odlingsytor, 
fägata kantad av stengärdesgård, små ekono-
mibyggnader för ålderdomliga funktioner, läm-
ningar av kvarn och linbastu. Därtill kommer 
fornlämningar i form av gravanläggningar och 
åkerterrasser.

• Tämligen storskaliga landskapsrum präglade 
av åkermark framför åssluttningen närmast ös-
ter om Förslöv.

• Utmed Margretetorpsvägen små, flikiga land-
skapsrum med betesmarker, smådungar och 
trädridåer

• Utmed Killerödsvägen bebyggelsemiljöer 
vägknutna bebyggelselägen med väl samlade 
gårdsbilder. Kringbyggda gårdsformer, fasader 
i rödmålad träpanel och vita snickerier domi-
nerar och utgör traditionella drag liksom låga 
byggnadskroppar om en våning plus vind, bran-
ta takfall. Stort inslag av tak belagda med rött 
lertegel eller eternitskivor. Trädgårdar med rika 
inslag av buskar och gårdsomgärdande träd. 

• Killerödsvägen är genom sin sträckning väl 
förankrad i landskapet och för bebyggelsen är 
vägen en mycket viktig förankringspunkt. 

• Vid Killeröd gårdsmiljö och bostadshus med 
tydlig traditionell karaktär. Dels de äldre, låga 

Hallandsåsens sluttning mot sydväst öster 
och nordost om Förslöv bildar en mäktig 
fond för en varierad landskapsbild. Utmed 
Killerödsvägen är landskapet tämligen stor-
skaligt, medan det blir betydligt mer små-
brutet utmed Margretetorpsvägen.  Om-
rådet präglas av ett stort antal småskaliga 
gårdar med ofta välbevarad karaktär.

och långsträckta bostadshusen med stensockel, 
träpanelsfasad och brant takvinkel, dels ladu-
gårdslänga i vinkel från 1900-talets mitt i tegel, 
träpanel och med eternittak. Gårdsbilden tre-
längad med grusad gårdsplan. Stengärdesgårdar 
och uppvuxna vägnära träd.
 
• Fogdarps gårdsläge med karaktäristisk be-
byggelse i rödfärgad träpanel, även stensockel 
med vitkalkad fog. Material, skala och karaktär 
knyter väl an till det småskaliga landskapet och 
bebyggelsen är exponerad från Margretetorps-
vägen.  

• Vid korsningen Killerödsvägen — Bokesliden 
finns viktiga siktlinjer med långa, obrutna vyer 
söderut i landskapet.

• Utmed Margretetorpsvägen finns två typis-
ka bebyggelselägen. Dels nära anslutning till 
väg, där bostadshusen har långsidor vända mot 
vägen. Dels spridd, gles bebyggelse i det små-
brutna halvöppna landskapet ovanför vägen, i 
åssluttningen.

• Från korsningen Killerödsvägen — Bokesliden 
finns viktiga siktlinjer med långa vyer söderut i 
landskapet. 

• Upplevelsen av kontakt mellan åssluttningen 
och Grevie kyrkby.
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• Fruktodlingar norr Förslöv utgör ett inslag  
med historisk kontinuitet på Bjärehalvön.

• Korta inslag av äldre, grusade vägsträckningar 
vid sidan om befintlig väg vid bebyggelsegrupper

• Förekomst av flerlängade gårdsbilder i U-form

• Förekomst av grusade gårdsplaner.

• Inslag av traditionella material som rödmålad 
träpanel, putsade fasader. 

• Bostadshus långsträckt, med låg takfot, relativt 
brant tak, små takutsprång, accentuerad sockel.

• Förekomst av snickerier i karaktäristiskt avvi-
kande färgsättning (exempelvis dörrar i blå ku-
lör på bostadshuset).

• Förekomsten av 1900-talets jordbruksbyggna-
der i något större skala och höjd men i traditio-
nella material som fasader i rödmålad träpanel 
och tegel samt eternittak.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
En trädridå bör lämnas vid bäckarna och fuktstrå-
ken måste skötas med stor hänsyn till den rika flo-
ran. Bäckraviner bör lämnas för fri utveckling och en 
skyddszon skapas på åkermarken invid vattendraget 
i syfte att minska påverkan av kväverikt vatten.

Slottet: Fortsatt hävd med röjningar och ingen göds-
ling.

Landskapsområde Lb
Skogarna bevaras och gamla träd ökar mängden död 
ved i olika former.

Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominanta 
inslag i landskapet.

Utmed Killerödsvägen mellan järnvägsbron och kors-
ningen Bokesliden bör en restriktiv hållning intas till 
såväl nya bebyggelselägen som komplettering av be-
fintlig bebyggelse. Detta med grund i vägens betydel-
se i landskapet, utblickarna från vägen i landskapet 
och förekomsten av endast glest spridd bebyggelse 
med traditionell skala och karaktärsdrag.

Bymiljön vid Bokesliden är väl samlad, med ett tradi-
tionellt svagt höjdläge i landskapet, tydliga gårdsbil-
der och bebyggelse med traditionella karaktärsdrag. 
Miljön har god anknytning till omgivande landskap. 
Exploateringsområde enligt ÖP 2008 kan på grund av 
detta ifrågasättas.

Området mellan Grevie kyrkby och Killerödsvägen 
bör hållas fri från tillkommande bebyggelse. För-
ståelsen av miljön som kyrkby är viktig och bör inte 
otydliggöras.

Bebyggelselägen i Hallandsåsens sluttning bör ta 
stöd i vägnära lägen där utblickar inte störs eller 
vara förankrade på nedsidan stigningspartier i det 
småskaliga landskapsrummet. Bebyggelselägen bör 
inte förläggas till höjdpartier på åssluttningen. Be-
byggelsen bör begränsas så att sammanhängande 
bebyggelsegrupper inte skapas. Att det alltjämt finns 

hävdade, öppna odlingsytor omgivna av lövdungar i 
åssluttningen är av central betydelse. 

Åsens höjdpartier vilka fungerar som fond synlig på 
långt avstånd bör alltjämt vara dominerade av skog-
klädda områden.

Motstående sida: Stora utblickar åt sydväst. Vy från 
åsens sluttning kring området Stenhotten.
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Ovan vänster, överst: Småskalig bebyggelsemiljö nordost om Förslöv. Ovan vänster, underst: Bebyggelseläge i 
övergången mellan odlad mark och åssluttning öster om Förslöv. Inslagen av såväl träpanel som stenstomme 
är typisk, liksom bostadshuset låga, långsträckta form. Ovan höger: Banvallen, här vid Böskestorp, utgör ett 
tydligt stråk i landskapet som minner om den gamla järnvägssträckningen nedanför åsen. 
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Ovan: Killerödsvägen erbjuder mäktiga utblickar över åsens sluttningar. Ovan vänster: Öster om Förslöv utgörs  
odlingsmarkens övergång till Hallandsåsens sluttning delvis av bokskogspartier med stora upplevelsevärden. 
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Analyskarta delområde 6. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Kommungränsen visas med röd linje. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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Landskapsområde La

Landskapsområde Lb

Speciell topografi 
kring bäckravin och 
gårdsmiljö

Bjäred

Bäckravin i 
bokskogsmiljö

Område med 
storslagna vyer

Finnsbo-Kungsberget

Speciell bymiljö med 
utblickar.

Östra Karup

Eskilstorp

Kyrkhult

Lya fälad

Lya
Gunnaröd

Väg E6
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse naturvård
Riksintresse Natur Hallandsås och Grevie åsar 
(N3), Riksintresse Natur Hallandsås Stensån (23)

Naturreservat; Lyadalen (2002912), Hallandsås 
Nordsluttning (2000964), Täppesås (2000965), 
Korup med Älemossen och Lya Ljunghed 
(2040429)

Natura 2000; Lyadalen (SE0420284), Hallandsås 
Nordsluttning (SE0420283), Lya Ljunghed och 
Älemossen (SE0420179), Ledtorpet (SE0420292), 
Älemossen — Hulrugered (SE0420277), Korup 
(SE0420273)

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
3 Atteköp
27 Finnsbo — Kungsberget
28 Gunnaröd
29 Hulrugered

30 Hunnestorp — Nidingstorp
31 Kyrkhult
32 Lya Fälad — Korup

Regionalt kulturmiljövårdsprogram
Korup — Lya fälad
Gunnaröd
Atteköp

Naturvårdsprogram Från Bjäre till Österlen
6 Hallandsås platå, 15 Hallandsås norra sluttning

Båstads kommuns naturvårds program
24 Lyadalen, 26 Finnsbo, 27 Hallandsåsens nord-
sluttning, 30 Dalahuset, 31 Hallandsåsens höjd-
platå

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN
Landskap
• Nedanför åsens norrsida består landskapet av 
stora öppna landskapsrum med spridd gårdsbe-
byggelse traditionellt belägen vid åsfoten, och 
bymiljöer som Östra Karup och Eskilstorp. Detta 
område är också präglat av närheten till E6 och 
viss storskalig externhandel.

•  Branta sluttningar mot norr och väster med 
många vypunkter. Småkulligt landskap uppe på 
åsen. 

• Åsens brantaste partier är oftast skogsklädda.

• Genom åsen rinner ett flertal bäckar med ra-
vinliknande karaktär som skapar ytterligare va-
riation i landskapet.

6. Hallandsåsens nordsluttning och östra platå
• Graden av öppenhet uppe på åsen varierar 
kraftigt mellan slutna skogsområden, mosa-
iklandskap och halvstora till stora öppna land-
skapsrum med milsvida utsikter. 

• Mindre bystrukturer finns kring Lya och Finns-
bo, i övrigt består bebyggelsen av spridda går-
dar med jord- och skogsbruk.

• Vägarna är ofta relativt slingriga och anpassa-
de till landskapets topografi.

Naturmiljö
• Hallandsås norra sluttning var en öppen od-
lingsbygd under förhistorisk tid. I historisk tid 
var sluttningen betad utmark. De senaste hund-
ra åren har skogsmiljöerna vi idag ser vuxit upp. 

• Naturvärdena i skogsmarken är dock höga ef-
tersom trädkontinuiteten på åsen är lång. Ravi-
ner och vattendrag har fungerat som reservoar 
för hotade arter. Hallandsåsens förkastnings-
branter domineras av lövskog främst bok. Bok-
skogarna varierar från torra och näringsfattiga 
hedskogar på höjdplatåerna till fuktiga och nä-
ringsrika ängsskogar med en artrik markflora 
på de nedre delarna av sluttningarna. Sluttning-
arna innehåller flera djupt nedskurna raviner 
t.ex. Kägleån som med sitt rena och syrerika 
vatten innehåller en intressant flora. Barrskog 
kommer på sikt ersättas med lövskog i de utpe-
kade naturobjekten.

• På Hallandsås höjdplatå finns ett stort och högt 
beläget odlingslandskap med inslag av unika 
ljunghedar. Området har lång hävdtradition och 
har troligen utgjorts av utmarker i en svårtill-
gänglig terräng. Hallandsåsens höjdplatå rymmer 
ett av de sista stora ljung- och fukthedsområdena 
i sydvästra Sverige. Området har ingen motsva-
righet i landet (Länsstyrelsen i Skåne, 1996).

• Stensån, inklusive den nedre delen av ån, är ett 
oreglerat vattendrag med ursprungliga stam-
mar av lax och havsöring. Ån hyser alla svenska 
nejonögearter samt groplöja. Stensån i Skåne 
län, liksom nedre delen av ån på slätten i Hal-
lands län, är kanaliserad, dock ej utloppet ge-
nom Hemmeslöv som fungerar som estuarium 
(vattenområde med bräckt vatten).

• Klarningen är en sjö längs Stensån som har 
restaurerats i omgångar sedan 2002. Sjön har 
återfått fågelvärden, men är också viktig för 
vattenregleringen nedströms.

Kulturmiljö
Särskilda miljöer
• Lya fälad: Rest av karaktäristisk fäladsmark 
för Bjärehalvön. Ljunghed med enbuskar, od-
lingsmaker och kärr i kuperat landskap. Små-
skaligt och med tradition sedan medeltiden. 
Rik förekomst av historiska lämningar som 
stensträngar, fägata, hålvägar och odlingster-
rasser. Torpruiner och stengärdesgårdar.

Hallandsåsens nordsluttning är en distinkt 
gräns mot slätten nedanför och syns på 
stort avstånd. Närmast öster om Sinarps-
dalen är platån uppe på åsen flack med 
vida utblickar. Längre österut finns skogs-
områden, men också enefälader kring my-
rområden. Mindre områden av åker och 
betesmark öppnar sig också. I öster närma-
re motorvägen finns områden med äldre 
bokskog, också här med småskaliga rum av 
odlade marker.
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• Gunnaröd: Bebyggelsemiljö med karaktäris-
tiskt läge utmed sluttning och väg i mellanläge 
i åsens sluttning. Inslag av traditionellt präglad 
bebyggelse. Gårdar med kringbyggd gårdsbild, 
egnahem och mindre hus av närmast torpka-
raktär. Träpanel målad röd, puts och rött tegel 
hos den äldre bebyggelsen. Stora områden med 
terrasserade och röjda åkerytor med odlings-
rösen och i sluttningarna finns ett välbevarat 
hålvägssystem. Flera stora gravrösen och grav-
högar från bronsålder, möjligen samtida med 
åkersystemet. 

• Kyrkhult: Ensamgård i avgränsat odlat land-
skapsrum, typiskt för Hallandsås. Traditionellt 
bostadshus, lågt med rödmålad träpanel i fasad.  
Odlingsmarker med inslag av lövträd samt rik 
förekomst av stengärdesgårdar. Vägsträckning 
som är väl förankrad i landskapets linjer.

• Finnsbo — Kungsberget samt Lya: Småska-
ligt odlingslandskap. Stor förekomst av forn-
lämningar som storhögar från bronsåldern, 
stensättningar från järnålder, skålgropsföre-
komster samt stensträngar. Läge för riksgräns 
Sverige-Danmark (1645-1658) markerad inom 
området. Glest spridda gårdslägen, i första hand 
knutna till lägen nära vägnät med historisk kon-
tinuitet. Avgränsade landskapsrum kring Lya by 
genom dungar och ridåer i ägogränser liksom 
förekomsten av trädomgärdning kring flera av 
gårdarna. 

Från området kring Finnsbo storslagen vy över 
Laholmsbukten. 

• Finnsbo — Kungsberget samt Lya: Tydlig före-
komst av flerlängade gårdsbilder. Stort inslag av 

gårdsbebyggelsens traditionella karaktärsdrag i 
form av fasadmaterialen röd- eller ljusmålad 
träpanel samt ljus puts men även fasader i sten 
med vitkalkad kraftig fog. Bebyggelsen är väl 
förankrad i landskapet genom anknytning till 
väg, terrasseringar utförda i natursten samt rik-
lig vegetation. Genom nyttjande av suterräng-
byggnation samt omgivande grönska framstår 
bebyggelseenheterna inte som dominanta i det 
ganska storskaliga landskapsrummet i åsens 
sluttning. Stengärdesgårdar ett viktigt inslag i 
odlingslandskapet.

• Bjäreds by: Betesdominerade marker, tämligen 
stort landskapsrum med tydliga gränser i form 
av skogbevuxna omgivningar. Rik förekomst 
av fornlämningar i landskapet, ofta knutna till 
höjdlägen som också utgör avgränsade lövdung-
ar. God förankring i landskapet genom läget vid 
Axeltorpsbäcken och dess omgivande trädridå 
samt utmed väg som slingrar tätt invid går-
darna. Flerlängade gårdsbilder. ”Släpp” mellan 
respektive gård där öppna ytor eller trädridåer 
tydliggör gränserna för den enskilda gården. 
Byggnader med tydligt förankrad historisk ka-
raktär genom gårdsbild, skala, den låga karaktä-
ren, faluröd träpanel. Inslag av andra fasadma-
terial som puts infärgad i vitt, rött tegel. Portar i 
avvikande färg (grön). Häckar och vägnära träd 
i bymiljön.

• Gårdsmiljöer norr om Hallandsåsen: Områden 
mellan väg 115 och åsens skogklädda bas. Från 
tunnelmynning i väster till golfbanan i öster. 
Obrutet flackt åkerlandskap som stiger mot 
åsen. Den skogklädda åsen som bildar fond. Se-
parata gårdslägen i ett mellanläge mellan väg 
och åsbas. Tydligt traditionell flerlängad gårds-

bild. Byggnadernas traditionella skala, domi-
nans av rödmålad träpanel, stort inslag av bo-
stadhus målade i ljus oljefärg. 

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
• Såväl bostadshus som ekonomilängor har en 
låg karaktär med typisk våningshöjd om en vå-
ning plus vind. Bostadshus långsträckt, med låg 
takfot, relativt brant tak, små takutsprång.

• Viktiga inslag av traditionella byggnadsmate-
rial och äldre gårdsformationer. Fasader i lock-
listpanel målad med röd slamfärg. Förekomst 
av ekonomibyggnader i skiftesverksteknik samt 
sten med vitkalkad fog. 

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmate-
rial. Under 1900-talet har också släta eller sinu-
skorrugerade eternitskivor blivit ett karaktärs-
material.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

• Stengärdesgårdar samt busk- och trädridåer 
utgör viktiga karaktärselement i odlingsland-
skapet. 

• Korta inslag av äldre, grusade vägsträckningar 
vid sidan om befintlig väg vid bebyggelsegrupper

• Förekomst av flerlängade gårdsbilder i U-form

• Förekomst av grusade gårdsplaner.

• Inslag av traditionella material som rödmålad 
träpanel, putsade fasader, låga byggnadskroppar.

• Förekomst av snickerier i karaktäristiskt avvi-
kande färgsättning (exempelvis dörrar i blå ku-
lör på bostadshuset).

• Förekomsten av 1900-talets jordbruksbyggna-
der i något större skala och höjd men i traditio-
nella material som fasader i rödmålad träpanel 
och tegel samt eternittak.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Bevara de öppna småbrutna odlingslandskapet med 
en variation av miljöer och hög andel betade land-
skap. Igenväxning och gödsling är aktuella hot liksom 
igenväxning, skogsplantering, energiskogsplantering 
på jordbruksmark. Bebyggelse och dikning är andra 
hot. All förenkling för djurhushållning bör vidtas för 
att minska risken för att betesdriften upphör. 

Skogarna bör utvecklas till flerskiktade/fullskiktade 
skogar där vissa träd tillåts blir riktigt gamla. Död ved 
bör lämnas i olika former.

Brynzoner bör bevaras i övergångszoner mellan skog 
och öppna marker.

Stensån är unik på grund av att det inte har släppts 
ut någon förädlad fisk. Fiskstammarna är ursprung-
liga. Hoten mot värdena i Stensån kan dels handla 
om bebyggelse, exploatering eller näringspåverkan 
men också inplantering av fisk, uttag av vatten för 
bevattningsändamål, överfiske eller tillförsel av orga-
niska gifter. Återskapandet av delar av sjön Klarning-
en är positivt för naturvärdena i området, och ytorna 
för vattenreglering och naturvärden skulle kunna 
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utökas ytterligare om man jämför med hur området 
såg ut före de stora jordbruksreformerna (Skånska 
rekognosceringskartan 1812-1820). 

Som särskilt väl knutna till omgivande topografi och 
med stora upplevelsevärden framstår vägnätet i mil-
jön Finnsbo — Kungsberget med Lya by. Detta skapar 
ytterligare grund för en restriktiv hållning till bebyg-
gelsetillägg i vägnära lägen. 

Landskapsområde Lb
Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominanta 
inslag i landskapet.

Åsplatåns kulturlandskap har en karaktär av av-
skildhet och ostördhet som bör värnas. Viktigt är 
landskapsrum som både är tämligen stora men tyd-
ligt avgränsade av omgivande skog, befintligt äldre 
vägnät, begränsning av bebyggelse till befintliga be-
byggelselägen samt varsamt förhållningssätt till tra-
ditionella karaktärsdrag. 

Området uppe på åsen präglas av enskilt placerade 
gårdar och denna karaktär bör vidmakthållas. 

De långa utblickarna mot landskapet nedanför åsen 
utgör en del av upplevelsen av avskildhet och stor res-
triktivitet bör intas till bebyggelsetillägg som otydlig-
gör dessa vyer.  

Ny bebyggelse bör primärt ansluta till befintliga 
gårdslägen och då helt underordnas befintlig skala, 
karaktär och material. Där gårdsbilder och byggna-
der saknar sentida tillägg och har välbevarade äldre 
karaktärsdrag är medvetna ställningstaganden till 
placering och utformning av tillkommande bebyggel-
se särskilt viktiga.

Tillägg av anläggningar utan grund i områdets agra-
ra funktion bör föregås av särskild antikvarisk förun-
dersökning och konsekvensbedömning med avseende 
på påverkan på kulturmiljö och landskapsbild.

Miljöerna Kyrkhult och Axelstorp är historiskt sett en-
samgårdar, vilket gör gårdsmiljö med kringliggande 

Höger: Odlingsrösen och fornlämningar synliga som 
kullar i landskapet präglar åsens platå.landskapsrum särskilt känsliga för tillägg av bebyg-

gelse i det kulturlandskap som är knutet till gården.

Anblicken av åsbranten från norr med den odlade mar-
ken och de glest placerade, flerlängade gårdsenheterna 
är starkt karaktärsskapande och en restriktiv hållning 
till tillkommande bebyggelse rekommenderas. 
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Motstående sida: Finnsbo — Kungsberget. Småskaligt odlingslandskap med ägogränser synliga genom stängsel och buskar i gränslinjerna. Vida utblickar över La-
holmsbukten. 
Överst vänster: Örlid, småskaligt skogsgårdsläge med god förankring till intilliggande väg. Mitten: Finnsbo — Kungsberget. Flerlängade gårdsbild. Även här finns ett 
stort inslag av gårdsbebyggelsens traditionella karaktärsdrag i form av fasadmaterialen röd- eller ljusmålad träpanel samt ljus puts, men även fasader i sten med vitkal-
kad kraftig fog. Underst: Gunnaröd med karaktäristiskt läge utmed sluttning och väg i mellanläge i åsens sluttning. Inslag av traditionellt präglad bebyggelse. Killeröds-
vägen erbjuder mäktiga utblickar över åsens sluttningar. Ovan höger: Lya by har lång kontinuitet i det småbrutna landskapet uppe på åsen. Läge invid väg, anknytning 
till omgivande betesmarker samt omgivande uppvuxna träd bidrar starkt till att förankra bebyggelsemiljön i landskapet.
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Ovan: Lya fälad har stort värde som rest av en tidigare karaktäristisk fäladsmark för Bjärehalvön. Ljunghed med enbuskar, odlingsmaker och kärr i kuperat landskap. 
Småskaligt och med tradition sedan medeltiden. Rik förekomst av historiska lämningar som stensträngar, fägata, hålvägar, odlingsterrasser, torpruiner och stengärdes-
gårdar. Ovan höger, överst: Vägnät väl förankrat i landskapets linjer. Lya — Finnsboområdet. Ovan höger, mitten: Åsen möter staden. Båstads läge vid Sinarpsdalens 
mynning och den fortsatta åshöjden längre västerut avtecknar sig tydligt från Hallandsåsens krön ovan nordsluttningen. Ovan höger, underst: Kyrkhult är en ensam-
gård i ett avgränsat odlat landskapsrum, typiskt för Hallandsås. Odlingsmarker med inslag av lövträd samt rik förekomst av stengärdesgårdar.
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Ovan: Finnsbovägen löper ovanför och parallellt med åssluttningen. Landskapet är odlat och bebyggt, men utan att bebyggelsen intar en dominerade plats. Landska-
pet spelar en huvudroll genom marknyttjandet till bete, träd som bildar siluett mot himlen och den dramatiska utblicken.
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.  
WSP Sverige har bred kompetens inom landskap, naturmiljö och  
kulturmiljö. Omkring 60 landskapsarkitekter utför utredningar och 
analyser av olika slag. Vi jobbar med formgivning samt olika typer av 
utredningar och analyser inom fysisk planering. Hänsyn till stadens och 
landskapets förutsättningar, miljö och människa är självklara utgångs- 
punkter. WSP har även ett stort nätverk av ekologer som kan utföra olika 
typer av ekologiska utredningar, naturinventeringar och ekologiska 
bedömningar. Vi fokuserar också på att förbättra den urbana ekologin 
för att skapa hållbara städer. Kulturmiljökompetensen omfattar cirka 15 
medarbetare över hela landet. Vi är bland annat byggnadsantikvarier, 
arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och  
samhällsplanerare. 

Tillsammans ser vi till att WSP kan försörja myndigheter, allmänheten, 
företag, exploatörer och privatpersoner med tydliga underlag och 
utredningar efter de senaste rönen inom kultur- och naturmiljöfältet.

www.wsp.com

132



 Tjänsteskrivelse  
 

180207\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
Datum: 2018-02-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000652/2014 – 315 
 
 

Översiktsplan för Båstads kommun – Beslut om samråd 
  
  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling och tillhörande konse-
kvensbeskrivning att gå ut på samråd. 

2. Uppdra förvaltningen att förbereda handlingen för samråd (medborgardialog och lay-
out). 

3. Uppdra förvaltningen att ta fram tidplan för medborgardialog under samrådet och in-
formera vid kommunstyrelsens möte i april 2018.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en samrådshandling för 
Båstads kommuns översiktsplan. Samrådshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntbo-
ende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är 
unik för Bjärehalvön. 
 
Bakgrund 
I februari 2016 (KS § 13) fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra förvaltningen att ta 
fram en ny översiktsplan för Båstads kommun. I september 2016 (KF § 152) beslutade kom-
munfullmäktige om en projektbeskrivning för arbetet och valde en tillfällig beredning som tog 
fram förslag till utvecklingsstrategier för en ny översiktsplan. I januari 2017 (KF § 7) antog 
kommunfullmäktige den tillfälliga beredningens förslag till utvecklingsstrategier som utgångs-
punkt för förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandling för Båstads kommuns över-
siktsplan.  
 
I beslutet i september 2016 ingick i uppdraget att ta fram en ny översiktsplan som följer Bo-
verkets modell och lämpar sig för framtida ”rullande” översiktsplanearbete. 
 
 
Aktuellt 
Under arbetet med samrådshandlingen har utgångspunkten varit de antagna utvecklingsstra-
tegierna som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kom-
munen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för 
Bjärehalvön. Kunskapsinhämtning har skett från alla verksamhetsområdens ledningsgrupper 
och tjänstepersoner inom förvaltningen. Tidiga dialoger har också hållits med Länsstyrelsen 
Skåne, NSVA och myndigheter som Naturvårdsverket. Vid två tillfällen har politiken samverkat 
om arbetet med översiktsplanen.  
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Samrådshandlingen är framtagen för att uppfylla lagkraven gällande översiktsplan och miljö-
konsekvensbeskrivning i Plan och Bygglagen och Miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen 
har utökats för att inkludera även sociala och ekonomiska aspekter.  
 
Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan är ett digitalt dokument och presente-
ras i en kartlösning likt Båstadkartan. Den digitala lösningen kommer förenkla framtida uppda-
teringar av översiktsplanen.  
 
Förvaltningen föreslår att under samrådet speciellt bjuda in föreningslivet, näringslivet och 
intresseorganisationer. Även allmänheten ska bjudas in brett, med fokus på de grupper som 
sällan gör sin röst hörd under planeringsprocessen.  
 
Efter avslutat samråd kommer en samrådsredogörelse sammanställas och tillsammans med 
reviderad planhandling gå upp till beslut i kommunfullmäktige för granskning. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Beslutet innebär att översiktsplanen går ut på samråd vilket ger kommunens invånare, 
verksamhetsutövare och besökare möjlighet att påverka den fysiska planeringen av mark- och 
vattenområden i kommunen. Översiktsplanen visar den önskade inriktningen på kommunens 
utveckling vilket signalerar tydlighet till kommande exploatörer. 
 
 

Verksamhet 
Verksamheten är en av de stora användarna av översiktsplanen. Planen utgör underlag och 
stöd i vidare planering och bygglovshandläggning. Även Barn & Skola, Bildning & Arbete och 
Vård & Omsorg kan använda översiktsplanen som underlag gällande var befolkningsökning i 
olika åldersgrupper kommer att ske beroende på lokalisering av områden för stadsbygd och 
därmed påverkan på verksamheterna. 
 

Ekonomi 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Konsekvensanalysen av översiktsplanen inkluderar barnperspektivet. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Kristina Bell, Olof Selldén och Carina Ericsson.  
Kommunkontoret - Kristina Geiger 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Webblänk till Båstads kommuns översiktsplan – samrådshandling: 
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_sam_b/index.ht
ml?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Samrad/Layouts/OP_samrad.Application
Definition&locale=en 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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Datum: 2018-02-08 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Pelle Pettersson 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Räddningssamverkan  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

- Att teckna samverkansavtal med Räddningstjänsten i Halmstad/HILL om larm & ledning och vatten-

dykare 

- Att teckna samverkansavtal med Räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg om gränslös räddnings-

tjänst 

 
 
Bakgrund 
Båstads kommun har en komplex riskbild. I vår risk- och sårbarhetsanalys identifieras de mest framträdande 

riskerna som på ett eller annat sätt påverkar vår kommun. Det handlar exempelvis om en ökad fordonstrafik på 

E6, utrymningskritiska och personintensiva anläggningar, väderrelaterade händelser, lång kuststräcka, fartygs-

trafik i sundet, intensiv passagerar- och godstrafik på järnväg genom en 8,7 km tunnel genom Hallandsås mm.  

 

Den varierande riskbilden ställer stora krav på räddningstjänsten och dess förmåga att samordna, organisera 

samt anpassa för att kontinuerligt kunna leverera ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor, för de 

som bor, vistas och färdas i kommunen.  

 

Båstads kommun bedriver en olycksförebyggande verksamhet med uppgift att undvika eller lindra risken för 

olyckor. Tillsammans med andra kommuner samverkar vi om nationella kampanjer (ex. minskat antal om-

komna vid brand i bostad).  

Båstad har också en operativ räddningstjänstorganisation som kan hantera mindre och normala händelser. För 

att hantera flera samtidiga larm samt större händelser har Båstads kommun avtal om samverkan med andra 

kommuners räddningstjänster.  

 

Räddningstjänsten i Båstads kommun samverkar sedan flera årtionden med andra kommuner för att kunna lösa 

kommunens uppdrag enligt lagen om skydd mot olyckor. Samverkan med andra kommuner sker i olyckans alla 

tre skeden det vill säga före, under och efter en olycka. Syftet med samverkan är att erbjuda den drabbade en 

snabb och effektiv hjälp. 

 

Räddningstjänsten bedriver i huvudsak samverkan inom tre områden med: 

- Laholms kommun, om gemensam insatsledare och gränslös räddningstjänst 

- Familjen Helsingborg, om gemensamma ledningsfunktioner och gränslös räddningstjänst 

- Skåne, om gemensamma stabs- och specialresurser samt ett generellt Räddsam Skåne samarbete. 

 
 

 
Aktuellt 
 Räddningstjänsten i Båstad måste i framtiden fortsätta att samverka med andra kommuner för att kunna klara 

av de krav och utmaningar som vi ställs inför. Dock ser vi med oro på hur kostnaderna för samverkan inom 

Familjen Helsingborg tenderar att öka. I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal efter avtalsuppsäg-

ningen av förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst ”RSNV” (Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga) 

den 8/9 2017 mellan de nordvästskånska kommunerna har kostnaden för samverkan ökat i presentationen av ett 

nytt avtalsförslag. Det är främst kostnader för lokaler och teknik i den regionala ledningslokalen i Bårslöv, 

Helsingborg, som ökar.  
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Därför har räddningstjänsten i Båstads kommun tagit kontakt med Räddningstjänsten Halmstad och HILL 

(Hallands Integrerade Larm och Ledning) för att undersöka förutsättningarna för ett samarbete. Gensvaret har 

varit positivt och vi ser möjligheter till en ökad samverkan.  

 

En utökad samverkan med HILL innebär dessutom en ekonomiskt bättre lösning jämfört med ett samarbete 

inom Familjen Helsingborg. Kostnaderna per år för en larm & ledningsfunktion i avtalsförslaget från RSNV är 

131’ mot 94’ i förslaget från HILL. 

 

Skillnaderna i larm & ledningsfunktionen är att på nivå 1-larm (tex. automatiskt brandlarm, sjukvårdslarm)  

inom Familjen Helsingborg är det den lokala SOS-operatören som hanterar larmet och vid nivå 2-larm och 

högre är det ett Inre befäl som hanterar larmet. 

På HILL i Halmstad är det ett Inre befäl som hanterar samtliga larm. Detta är en bättre och mer renodlad larm 

& ledningsfunktion där man på samtliga larm har ett räddningstjänstkunnigt Inre befäl som hanterar och stöttar 

upp Räddningstjänsten Båstads styrkeledare och insatsledare. Blir också en mer tydlig radiokommunikation då 

man har en part att kommunicera med och inte som idag två. 

 

Familjen Helsingborg erbjuder också ett avtalsförslag om en  TiB-funktion som ska starta upp kommunens 

eget arbete och det avtalet ger en kostnad på 29’ om året. Denna funktion ligger i avtalsförslaget från HILL. 

Båda avtalsförslagen är likvärdiga och funktionen omvärldsbevakar och startar upp Båstads kommuns egen 

TiB-funktion som idag är i form av en kontaktlista till fyra namnsatta individer + insatsledare i beredskap när 

någon från listan inte nås. 

 

Det är alltså av både ekonomiska skäl och av en tydligare larm och ledningsfunktion som Räddningstjänsten i 

Båstad planerar att inleda ett utökat samarbete med Räddningstjänsten Halmstad och HILL. Vi kommer dock 

att behålla vissa delar av samarbetet med de skånska räddningstjänsterna och vi, Båstad, hoppas med detta 

kunna bygga ”räddningstjänstbroar” mellan Halland och Skåne! 

 
 
 

Konsekvenser av beslut 
En utökad samverkan via samverkansavtal med HILL kräver en del förberedande arbete. Vid samtal med SOS 

och genomlysning kring eventuella brister har det inte framkommit några hinder för en överflyttning av ut-

larmning och medlyssning vid larm. 

 

I det framtagna förslaget till samverkansavtal med HILL ingår samverkan i olyckans tre skeden. I före skedet 

ingår Båstad i arbetsgrupperna förebyggande, operativ, gemensam preparandutbildning mm. I under skedet 

ingår Båstad i ett gemensamt operativt samarbete som delar på gemensamma ledningsfunktioner, gränslös 

räddningstjänst, stab, vattendykare mm. I efter skedet kommer Båstad via avtal anlita Räddningstjänsten Halm-

stads olycksutredare/insatsutvärderare 

 

För att skapa snabbast och effektivast hjälp för de som bor, vistas eller färdas i Båstads kommun kommer sam-

verkansavtal att tecknas även med RSNV. I det avtalet kommer vi att avtala att närmaste räddningsstyrka lar-

mas oavsett kommungräns.  

 

Vi kommer även fortsättningsvis ingå i det skånegemensamma ledningsfordonet. Detta ledningsfordon kan 

utgöra en resurs även för de halländska kommunerna. Vi fortsätter även att ingå i avtalsskrivningen med SOS 

Alarm och Rakel Skåne. Likaså kommer vi att kunna anlita regionala resurser såsom kemberedskap, kembefäl 

och tung räddning.  

 

Vid ett utökat samarbete med Räddningstjänsten Halmstad upphör Båstads deltagande och medverkan i: 

- övningsfältet i Helsingborg (Båstad använder då Laholm och Halmstad till en lägre kostnad än idag.) 

-  

Ute på skadeplats fortsätter vi att dela insatsledare med Laholms kommun och får vid behov dessutom snabb-

bare hjälp av både vattendykare och vakthavande brandingenjör som utgår från Halmstad.  

En nyckelperson i det operativa samarbetet är Inre befäl på HILL. Inre befäl fungerar i rollen som ledningsope-

ratör och går in direkt vid larm. Inre befäl kan också fungera som regional tjänsteman i beredskap. Vid behov 

förstärks den inre ledningen med stabspersonal. Räddningschef i icke drabbad kommun kallas vid behov till 

HILL i Halmstad.  

 

137



 
 

 

3 (3) 

 

Samverkansavtalet med Räddningstjänsten Halmstad kan med tiden och efter behov utökas till andra tjänster 

och uppgifter såsom slangtvätt, andningsskydd mm.   

 
 

Ekonomi 
Vid ett tecknande av räddningssamverkansavtal med Räddningstjänsten Halmstad innebär det minskade 

kostnader med ca. 73’ om året 

 

 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen 

- Kostnadsjämförelse Familjen HBG – Räddningstjänsten Halmstad 

- Avtal med Räddningstjänsten i Laholms kommun om gemensam insatsledare 

- Förslag till nytt samverkansavtal med Räddningstjänsten i Halmstad/HILL 
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Räddningssamverkan 2018 
Kostnader

Fam. Helsingborg Halmstad

RRC Regional 

Räddningschef i 

beredskap 16000 0

Larm & ledning 131000 94000

TiB 29000 0

Vattendykare 10000 19000

Summa 186000 113000
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Avtal om gemensam insatsledare i Båstads och Laholms kommuner 

§1 Avtalsslutande parter 
Mellan Båstads och Laholms kommuner har följande avtal träffats om en gemensam 
insatsledare i beredskap, tillika chef i beredskap för Laholms kommun. 

§2 Avtalets syfte 
Avtalet syftar till att effektivt använda tillgänglig operativ ledningskompetens till gagn 
för de som vistas i de båda kommunerna samt i övriga samverkanskommuner. 
Detta skall uppnås genom att fastställd kompetensnivå kan upprätthållas över tid. 

§3 Tillämpning 
Enligt respektive kommuns handlingsprogram skall funktionen som insatsledare finnas. 
För Båstads kommun beskrivs insatsledarens roll och uppdrag i "ramavtal om samverkan 
och gemensamma befälsresurser i nordvästra Skåne". För Laholms kommun beskrivs 
insatsledarens roll och uppdrag i "samverkansavtal för Räddsam Halland". Beredskapen 
utförs enligt tjänstgöringslista för insatsledare. 

§4 Finansiering 
Kostnaden för beredskap delas lika (50/50) mellan de båda kommunerna. Övriga kostnader 
(t.ex. fordon, larm utanför kontorstid mm) fördelas så att Laholm betalar 60% och Båstad 
40%. Alla kostnader justeras mellan de båda kommunerna i slutet av året, med den 1 
november som brytdatum. 
Undantag från ovanstående kostnadsfördelning är speciella händelser som är utdragna över 
tid. Då skall drabbad kommun stå för sina kostnader. 

§5 Fm·don mm 
Fordon med tillhörande utrustning för insatsledaren ägs av Laholms kommun. 

§6 Giltighet _ 
Detta avtal gäller från 2007-02-01 till och med 2009-12-31 och därefter ytterligare ett (1) år i 
taget om det inte skriftligen sägs upp av någon part före juni månads utgång innevarande år. 
Före en sådan uppsägning skall samråd ske. 

Detta avtal är upprättat i ett exemplar till varje deltagande kommun. 

Per Asklund 

Anders Nilsson 
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Avtal om tjänster från HILL  

Hallands Integrerade Larm och Ledningscentral . 
 

 

§ 1   Avtalsslutande parter 

 

Mellan Räddningstjänsten i Båstads kommun (nedan kallad nyttjaren) och Räddningstjänsten i 

Halmstad (nedan kallad Halmstad), har följande avtal slutits avseende nyttjande av tjänster i 

HILL.  

 

§ 2   Avtalets syfte 

 

Idén med HILL är att vara systemledande funktion, dvs. över tid säkerställa en skälig operativ 

beredskap, för räddningscheferna/RäddSam Halland.  

HILL bemannas av en ledningsoperatör som är den som i normalfallet är utförare av tjänster i 

HILL. Vidare skall ledningsoperatören medlyssna inkommande 112-samtal för att bedöma 

resursbehov. Arbetet skall ske på det sätt som bäst gagnar medborgaren inom 

samverkansområdet.   

 

§ 3   Tillämpning 

 

Hur detta avtal skall tillämpas regleras i 4:e kapitlet i dokumentet Ledningssystem-N vilket 

fastställts av räddningschef i respektive kommun.  

Ledningsoperatören lyder vid räddningstjänst under utsedd chef för systemledning.  

Vid belastning skall HILL prioritera systemledning och att initiera insatsledande stab till 

respektive kommun. 

 

§ 4   Omfattning 

 

Nyttjaren erhåller genom ledningsoperatören i detta avtal tjänster som beskrivs under 4.2. i 

dokumentet Ledningssystem N. 
 

§ 5   Delegerade mandat 
 

För att kunna lösa avtalade uppgifter har nyttjaren genom detta avtal delegerat mandat till Hill 

enligt beskrivning i dokumentet Ledningssystem-N kap 4.2 rubriken delegerade mandat. 

 

§ 6   Halmstads åtaganden 
 

- Tillhandahålla lokaler och teknisk grundutrustning för ledningsoperatören. 

- Tillhandahålla ledningsoperatör med lägst kompetens Räddningsledare A, eller – 

 motsvarande samt särskild utbildning/övning för uppgiften. 

- Bemanna HILL inom 90 sekunder från inkommet 112-samtal/automatlarm. 

- Tillhandahålla förstärkning till Hill när så behövs. 

- Informera ansvarigt befäl i respektive kommun när styrka disponeras/flyttas. 
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§ 7   Nyttjarens åtaganden 
 

Tillhandahålla kartmaterial, planer, instruktioner och ledningsstöd i övrigt som används i egen 

kommun och som kan ha betydelse för ledningsoperatörens förmåga att lösa uppgifter enligt  

§ 4 ovan samt erlägga ersättning till Halmstad enligt § 8. 

Delfinansiera särskilda tekniska stöd och sambandslösningar enligt särskild överenskommelse 

i varje enskilt fall. 

 

§ 8   Finansiering  
 

Nyttjaren skall för tjänst enligt ovan erlägga en månatlig avgift om ca 7 800 kr. Avgiften 

räknas upp årligen med faktisk löneuppräkningsfaktor för aktuell personalgrupp. 

Avgiften faktureras kvartalsvis av Halmstad. 

Uppkomna faktiska kostnader till följd av att HILL beroende på belastning behöver förstärkas 

på grund av systemledning skall fördelas lika på inblandade räddningstjänster.  

 

§ 9   Avtalets giltighet 
 

Avtalet gäller för perioden 2018-01-01 – 2019-12-31. Sker ej uppsägning av avtalet från 

endera parten senast tolv (12) månader före avtalstidens utgång, anses avtalet förlängt på 

samma villkor för ytterligare ett (1) år i sänder. Uppsägningen skall vara skriftlig och 

tillställas samtliga avtalskommuner. 

 

§ 10   Tillämpning 
 

I frågor rörande tillämpningen i detta avtal företräds Halmstad av räddningsnämnden och 

övriga kommuner av de nämnder som företräder räddningstjänsten. Fortlöpande samråd skall i 

erforderlig omfattning äga rum mellan parterna och mellan räddningscheferna. 
 

 

§ 11 Tvist 
 

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk 

rätt. 
 

2017-12-xx    2017-12-xx    

För Räddningstjänsten i Båstad För Räddningstjänsten i Halmstad  

 

 

------------------------------------------ ------------------------------------------ 

Pelle Pettersson Hans Ekberg 

Räddningschef Räddningschef 
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Datum: 2018-02-05 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000618/2017 - 500 

 
 

Avlopps- och vattenledningar längs med Sydkusten i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen väckte den 7 juni 2017 ett ärende rörande avlopps- och vattenledningar 
längs med Sydkusten. Bakgrunden till ärendet är uppgifter om att VA-ledningarna längs 
sydkusten är i dåligt skick och att läckage från avloppsledningar kan ha negativ påverkan på 
ovärderliga naturområden. I beslutsunderlaget finns ett skriftligt svar och statistik från NSVA.  
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA 
 
Samråd har skett med: 
NSVA 
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1 
 

Svar på skrivelse från Centerpartiet Båstad 2017-05-30 

Spillvattensituationen på Sydkusten.  
NSVAs samlade bedömning är att ledningsnätet i sydkusten inte avviker i sitt skick från ledningar i 

övriga Båstad eller jämfört med andra kommuner inom NSVA. Vid de tillfällen saneringsplanen har 

utformats är den samlade bedömningen att tillskottsvatten kommer till systemet från större, spridda 

områden och någon omedelbar åtgärd som kraftigt förbättrar situationen kan inte genomföras. Vid 

efterföljande filmningar har sträckor i bristande skick identifierats och åtgärdats. Nedan följer NSVAs 

arbetssätt för att långsiktigt förbättra situationen.  

Filmplaner 
I år påbörjar NSVA arbete med att ta fram filmplaner över spill- och dagvattenledningar. I dessa 

kommer samtliga områden där läckage skulle riskera stor påverkan på miljö att tas hänsyn till. 

Filmplanen kommer att resultera i att man hittar eventuella brister så att dessa snarast möjligt kan 

åtgärdas. 

Ökad förnyelsetakt och aktivt arbete med förnyelseplanering 
Då Båstad under de senaste åren haft aningen lägre förnyelsetakt på VA-ledningsnätet än övriga 

kommuner inom NSVA, har vi lagt fram en plan på att öka förnyelsetakten till ungefär samma nivå 

som de övriga kommunerna ligger på. Att takten varit aningen lägre beror på att det underlag som 

NSVA har till sitt förfogande avseende ålder och material på ledningsnätet delvis varit bristfälligt. 

Men statistik från driftstörningar gör nu att vi avser höja takten för att nå en framtidssäker nivå. När 

det gäller förnyelsetakten på VA-anordningar, såsom ventiler och brandposter, har denna varit hög, 

då man aktivt arbetat med att bli av med de problem man haft med stort antal icke fungerande 

avstängningsventiler.  

I förnyelseplaneringen, där vi prioriterar vilka enskilda ledningar som ska läggas om, tar vi utöver 

parametrar såsom antalet påverkade kunder och risk för skada på egendom, även hänsyn till 

eventuell miljöpåverkan. Sydkustens VA-ledningsnät ingår denna avvägning. Ytterligare en parameter 

i det slutgiltiga valet är möjligheten till samordning.  

Missfärgat vatten vid sydkusten och Sydvatten 
I delar av sydkusten har enstaka kunder haft problem med missfärgat vatten. Detta arbetas med 

aktivt genom rensning av vattenledningsnät i form av spolning. Under februari månad utför man 

även luft-vattenspolning med hjälp av entreprenör.  

Under slutet av 2020 planeras inkopplingen av Sydvatten att ske, vilket kommer att påverka denna 

delen av Båstad positivt. NSVA kommer innan inkopplingen av de nya ledningarna att rensa befintligt 

vattenledningsnät. Man räknar med att dessa åtgärder kommer att leda till att de återkommande 

problemen med missfärgningar kommer att till stor del eller helt försvinna. I samband med 

Dnr: KS 000618/2017-500
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förläggning av ledningar i samband med Sydvattenanslutningen utreds i detta nu möjligheten att 

samförlägga en spillvattenledning för att på sikt avlasta sydkustens spillvattensystem.  

Statistik talar om skicket på ledningsnätet 
I tabellerna nedan ser man att Båstads kommun inte sticker ut vad gäller brister på ledningsnätet 

jämfört med övriga kommuner inom NSVA. Analyserar man statistiken ytterligare, visar denna att 

sydkusten, som en separat del av Båstads kommun, inte sticker ut.  
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Datum: 2018-02-08 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Per-Martin Boklund  

Dnr: 01-2018-00001 

 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på  
Bistro Grodlår & Timjan, Båstad 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Inez Restauranger AB /559101-1589/ tillstånd 
att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Bistro Grodlår & Timjan, Köpmansgatan 4, Båstad. 

2. Serveringslokal är matsal enligt ritning dnr 01-2018-00001. 
3. Serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt 
4. Beslutet förklaras som omedelbart justerat. 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Inez Restauranger AB /559101-1589/ har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa al-
koholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året 
runt .  
 
 

Bakgrund 
Inez Restauranger AB har köpt verksamheten på ovanstående serveringställe och ansöker där-
för om tillstånd att servera alkoholdrycker.  

 
Aktuellt 
I yttrande från skatteverket framkommer att de sökande har haft mycket låga inkomster under 
de senaste tre åren.  förklarar att de har levt på egna kapital och lånade me-
del. Detta bedöms inte hindra att ett serveringstillstånd kan beviljas. 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt Alkohollagens 8 
kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas enligt ansökan. 
 
Per-Martin Boklund, Individ och familj 
 
 
Enhetschef 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning med ritning 
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UTREDNING                   

 
2018-01-08    Dnr 01-2018-00001 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro  
269 80 Båstad  Lyckan 15 0431-773 73   www.bastad.se 650-8337 

   E-post 
   per-martin.boklund@bastad.se    

  

   Inez Restauranger AB 
    

    

    

 

 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker   

Bistro Grodlår & Timjan, Båstad 
 

Inez Restauranger AB /559101-1589/ har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att 
gälla året runt .  

 
Sökande: Inez Restauranger AB ägs av  till lika delar.  
Bolaget har köpt verksamheten på ovanstående serveringsställe med övertagande från och med 
2018-01-01. Överlåtelseavtal är uppvisat. 
Bolaget har också tecknat hyresavtal med fastighetsägaren med tillträde från och med 2018-01-01. 
Hyresavtal är uppvisat. 
 
Kunskapsprov: Bolaget innehar sedan 2017-03-30 serveringstillstånd inom Laholms kommun med 
samma omfattning som det sökta tillståndet. Därmed behöver de inte göra ett nytt kunskapsprov. 
 
Verksamhetsbeskrivning: Restaurangverksamhet med huvudsaklig kvällsverksamhet.  
 
Matutbud: Serveringsstället har ett fullständigt restaurangkök som möjliggör tillagning av råvaror 
till ett varierat utbud av förrätter, huvudrätter och efterrätter. Exempel på meny är uppvisad. 
 
Finansiering: Bolaget har uppvisat en redogörelse som visar hur köpet av verksamheten har 
finansierats. Insatt kapital kommer från banklån, privat lån samt egen insats. Kvitton och 
kontoutdrag är uppvisat som visa samtliga transaktioner.  
 
Serveringslokaler: Lokalerna är insynade vid tidigare tillsynsbesök. Lokalerna är sammanhängande 
och överblickbara för serveringspersonalen. 
 
Serveringstider: 11:00-01:00 alla dagar året runt. 
 
Remisser: Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, miljöavdelningen, räddningstjänsten och 
skatteverket. Ingen av instanserna framför något som hindrar att ett tillfälligt serveringstillstånd 
beviljas.  
Yttrande är även inhämtat från alkoholhandläggaren i Laholms kommun som uppger att de inte har 
några anmärkningar mot hur bolaget har bedrivit verksamheten där. 
 
Alkohollagen 
8 kap. 2 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag 
eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss 
tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett 
enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
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UTREDNING                   

 
2018-01-08    Dnr 01-2018-00001 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro  
269 80 Båstad  Lyckan 15 0431-773 73   www.bastad.se 650-8337 

   E-post 
   per-martin.boklund@bastad.se    

Serveringstillståndet kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en 
eller flera av dessa drycker. 
 
8 kap. 12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till 
sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 
denna lag 
 
8 kap. 14 § serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren. 
  
8 kap. 15 § Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast medges endast om 
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller 
på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter kl. 
23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 
 
8 kap 17 § Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors 
hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställts i lagen är uppfyllda. 
 
 
Bedömning: I yttrande från skatteverket framkommer att de sökande har haft mycket låga 
inkomster under de senaste tre åren.  förklarar att de har levt på egna kapital och 
lånade medel. Detta bedöms inte hindra att ett serveringstillstånd kan beviljas. 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt Alkohollagens 8 
kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas enligt ansökan. 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Inez Restauranger AB /559101-1589/ tillstånd att 

servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Bistro 
Grodlår & Timjan, Köpmansgatan 4, Båstad. 

2. Serveringslokal är matsal enligt ritning dnr 01-2018-00001. 
3. Serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt. 
4. Beslutet förklaras som omedelbart justerat. 
 
 
I tjänsten 
 
 
Per-Martin Boklund 
Enhetschef IoF 
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