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Förord
Den fördjupade översiktsplanen har utförts av FOJAB arkitekter genom
arkitekt SAR/MSA Klas Brunnberg och arkitekt SAR/MSA Ulf Kadefors i samarbete 
med Båstads kommun genom tidigare stadsarkitekten Hans Folkeson och, under 
arbetet efter samrådsskedet, planchefen Per Iwansson. Landskapsvärdering mm 
har utförts av Lena Jungmark Landskapsarkitekt LAR/MSA.

Antagandehandlingen har kompletterats med förtydligande kartmaterial och änd-
ringar av FOJAB arkitekter genom Landskapsarkitekt LAR/MSA Magdalena Hed-
man och arkitekt SAR/MSA Karin Fagerberg i samarbete med Båstads kommun 
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Malmö 2008-03-10

Magdalena Hedman     Per Iwansson   
Landskapsarkitekt LAR/MSA   Planchef, Båstad Kommun



4



5

Innehållsförteckning

Förord      3

Bakgrund      6
Planområdet      7

Planområdets förutsättningar  10
Befi ntlig markanvändning    11
Trafi k och kommunikation   12
Kulturmiljövärden     12
Friluftsliv och rekreation    12
Naturvärden      12
Tillgänglighet kommunikationer   13

Formella förutsättningar   14
Riksintressen och förordnaden   15
Natur- och Kulturmiljöprogram   17
Landskapsrummen     18

Förslag till Åtgärder    22
Övergripande riktlinjer    22
friluftsliv      22
Trafi k- och kommunikation   22
Områden med restriktioner   26
1. Norrvikens trädgårdar    28
2. Golfbana      34
3. Kattvik med närmaste omgivning– 
anpassad utbyggnad    36
4. Ekoturism      42
5. Camping      45
6. Boarp      46
7. Apelrydsskolan     48

Genomförande och konsekvenser 
Konsekvenser     50

Förenligt med översiktsplanen, 
riksintressen och program  54
Teknisk försörjning    54



6

Fördjupad översiktsplan, Norrviken – 
Kattvik

Bakgrund
Fördjupningen av översiktsplanen för Norrviken – Kattvik-området väster 
om Båstads tätort syftar till att förtydliga sammanhangen mellan Norrvikens 
trädgårdar, bebyggelsen i Kattvik och omgivande områden, de framträdande 
naturvärdena i olika partier och rekreationsintressena i form av bl a golfspel 
och turism med naturupplevelser som syfte - ekoturism. Detta syfte innefattar 
avvägningar för att gynna samspelet mellan de olika nämnda intressena så 
mycket som möjligt. 

Uppdraget är lämnat genom beslut i kommunfullmäktige 2001-12-19, grundat 
på Kommunstyrelsens utredning rörande Norrviken och angränsande om-
råden. I uppdraget har också kommit att innefattas frågor från samråd kring 
planprogram för Västra Karup 1:105 våren 2002 på underlag av Miljö- och 
stadsarkitektkontorets programförslag 2002-01-17 samt Miljö- och Byggnads-
nämndens rekommendationer 2003-03-24 till fortsatt planarbete. Planen har 
reviderats efter samråd 2003.

Syfte
Syftet med den fördjupade översiktsplanen kan konkretiseras - i form av ett 
antal överordnade frågor:

• klargöra de planmässiga förutsättningarna för utvecklingen av verksamheten 
inom Norrvikens trädgårdar utifrån utvecklingsplanen och efterföljande diskus-
sioner.

• studera konsekvenserna av att upphäva och ändra den detaljplan för hotell 
m.m. norr om Norrvikens trädgårdar, som numera förlorat aktualitet 

• studera förutsättningarna för en viss utbyggnad av permanent- och fritidsbe-
byggelse i och i anslutning till Kattvik och Boarp, sett mot bakgrund av: 
 • en generell önskan om tillväxt av kommunen, där denna kommundel  
 nära huvudorten Båstad är efterfrågad av bostadssökande 
 • påbörjad utbyggnad av VA-nätet som också behövs och 
 • möjligheten att skapa ekonomiskt underlag för restaureringen av Norr 
 vikens trädgårdar

• studera förutsättningarna för etablering av golfbana inom området i överens-
stämmelse med de natur- och landskapsbildsvärden som präglar detta

• studera förutsättningarna för andra verksamheter av rekreationsintresse inom 
området som svarar mot landskapets krav

• klargöra ytterligare behov av skydd av natur- och landskapsbildsvärden i rela-
tion till redan formaliserade skydd, gjorda inventeringar/värderingar etc

• klargöra förutsättningarna för att slå vakt om den tydliga västgränsen för Bå-
stads tätort och mötet med det öppna landskapet

• klargöra Apelrydsskolans utveckling och utbyggnadsmöjligheter 
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• fullfölja utredningarna av planfrågorna kring Boarp, samt att

• planmässigt beskriva den samlade helhet som bör utgöra inramningen
av ovanstående delfrågor, inte minst mot bakgrund av önskemålet att
inte sprida bebyggelse okontrollerat i landskapet.

Planområde

Planområdet ligger på Bjärehalvöns norra sida och tillhör Båstad kommun. 
Området sträcker sig ca 5 kilometer i öst-västlig riktning och ca 4 kilometer i 
nordsydlig. 

Norrvikens 
trädgårdar

Kattvik

Boarp

väg 115

golfbana

Kattviksvägen

0 1000m 2000m

skala 1:40 000
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Planområdets förutsättningar
Bjärehalvön är den natursköna delen av Hallandsåsen som sticker ut i Katte-
gatt. Åsen bildar gräns mellan landskapen Halland och Skåne. Hallandsåsen
ligger till största delen i Skåne och sträcker sig från Örkelljunga i öster till Hovs
hallar i väster. Nordsidan på åsen sluttar brant och faller i två steg mot havet
vilket gett upphov till delar av Kattvik och Norrviken på en mellanliggande
platå. Hallandsåsen är Skånes högsta horst (berg), på sina ställen över 200
meter över havsytan. Från åsens spets, Knösen, har man bra utsikt över söde-
rut mot Skälderviken och norrut mot Laholmsbukten.
Huvuddelen av området ligger på åsens höjdplatå.

Markägoförhållanden
Marken inom området ägs i huvudsak av privata markägare. Kommunen äger 
idag fastigheten Svenstad 4:6 (den s.k. skjutbanetomten). 

Befi ntlig markanvändning
Planområdet utgörs av några samlade bebyggelsegrupper, ett mindre antal 
verksamheter, jordbruksmark med spridd bebyggelse i mindre grupper eller 
som enstaka hus, samt lövskog och strandområde. Dessutom finns en golf-
bana i den södra delen och Norrvikens trädgårdar i norr.

Jordbruk och djurhållning
Åkermarken inom planområdet är koncentrerad till dalgångarna i öster och 
väster. Med undantag för Troentorpsbäckens dalgång är marken generellt sett 
dålig att odla på och är klassificerad som bäst i kategorin 3 enligt klassifice-
ringen gjord av länsstyrelsen 1974. Mycket av området är öppna ängar som i 
olika utsträckning används till betesmark. Planen redovisar lägen på befintliga 
aktiva gårdar med djurhållning och/eller hästhållning. Inom planområdet finns 
tre större djurgårdar (nötkreatur, 50-100 djurenheter) och ett antal mindre, 
samt ett antal hästgårdar där de två största är ridhus med upp till 60 hästar. 
(se karta sid 11)

Service
Området har ett välutvecklat handelscentrum med både dagligvaror och en del 
specialbutiker i Boarp vid väg 115. Närmsta låg- och mellanstadieskolor liksom 
högstadium samt förskolor finns i Båstad på c:a 4km avstånd. Området omfat-
tas av kommunens skolbussar. Apelrydsskolan är ett privat gymnasium som 
delvis har internat. Både Apelrydsskolan och yrkesutbildningen vid Akademi 
Båstad använder lokaler inom Norrviken.

Övrigt
Norrviken är områdets attraktionspunkt och besöksmål under sommarhalvåret 
både genom trädgårdsanläggningen i sig och de evenemang den bildar ram 
för. Här finns också restaurant och café. Trädgårdsanläggningens överlevnad 
är dock hotad av att den inte kan finansieras genom besökare. De senaste 
åren har besöksantalet legat kring 40.000 (33.000 år 2007). ”Hasses lada” och 
hembygdsgården vid Boarps Handelscentrum är en andra besöksanläggning. 
Här ordnas konserter, jul- och midsommarfirande etc.

Skjutfält
På fastigheten Svenstad 4:6 finns en skjutbana. Inför en eventuellt förändring 
av användning bör risken beaktas och en nogrannare undersökning göras 
eftersom marken här kan innehålla bly. 
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Toffelfabrik ocg glassfabrik
Inom området mitt emellan väg 115 och Kattvik finns ett eget litet verksamhets-
område med bl.a. toffel- och glassfabrik.

Tippområden, m.m.
Kommunen har idag en aktiv sophanteringsstation i Svenstad som har ex-
isterat sedan 1969. Ursprungligen var här både en deponi och en förbrän-
ningsanläggning. Förbränning upphörde 1980. Deponin har grävts ut och efter 
sortering fraktats till NSR:s anläggning i Helsingborg. Idag är stationen en 
mottagning för grovsopor och trädgårdsavfall innan vidare transport. Sven-
stadsanläggningen kan trots detta ge upphov till viss störning från transporter 
genom damm och buller vilket gör att den bör ha ett skyddsavstånd på 300 m 
till bostäder.

Trafi k och kommunikation
Det finns tre allmänna vägar inom området: väg 1749, Kattviksvägen, går ut-
med kusten och väg 115 i öst-västlig riktning från Båstad till Torekov. Väg 1748 
förbinder Kattvik i norr med Svenstad och väg 115. Andra mindre vägar utgår 
oftast från väg 115 och sträcker sig mot respektive mål norrut. Det finns inga 
förbindelser över området i öst-västlig riktning norr om väg 115. Huvudvägen 
inom området är väg 115 som har bra standard medan vägarna 1747 och 1748 
och 1749 är relativt smala. Trafiktätheten i vägnätet är måttlig större delen av 
året, men stiger i vissa avsnitt drastiskt under sommarens mest intensiva pe-
riod. Väg 115 är mest trafikerad och har mer än 1500 fordon per typiskt årsme-
deldygn. Väg 1749 (sträckan Båstad-Norrviken) har mellan 800-1500 fordon i 
genomsnitt medan vägarna 1749 (sträckan Norrviken -Kattvik) och väg 1748 i 
genomsnitt har mindre än 800 fordon per dygn.

Regionbuss 525 som förbinder Båstad med Torekov stannar på väg 115. Bus-
sen som i normalturen angör Boarp mot Båstad via Västra Karupsvägen har 
turer på morgonen anpassade i tid och sträckning till skoltider men har i övrigt 
gles turtäthet. Mellan Båstad och Boarp använder bussen ”Italienska vägen” 
mot rondellen innan centrala Båstad. En sträckning via Boarp, Apelrydsskolan 
och västra Båstad vore naturligare med avseende på resmål och underlag i 
studerande och boende men hindras av att vägen Boarp-Norrviken inte har en 
standard som gör det möjligt.

Utblick söderifrån med ridhuset (Troentorp 1:77) i fonden.
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Kulturmiljövärden
Bebyggelse, fornlämningar och landskap i samverkan bidrar till ett högt kultur-
historiskt värde. Det är viktigt att element som tydliggör den historiska utveck-
lingen beaktas vid förändringar inom området. 

Fornlämningar
Bjärehalvön är ett karakteristiskt bronsålderslandskap och gerellellt sett rikt på 
fornlämningar. Här finns stora gravhögar, gravrösen, fornåkrar och hällristning-
ar. Det är framför allt det stora antalet bronsåldershögar som är utmärkande 
för området. Bjärehalvön är ett av Nordens rikaste skålgropsområden (Skålgro-
par, små runda eller ovala försänkningar inhuggna i sten). 

Friluftsliv och rekreation
Kustområdet och Bjärehalvön i kommunen har ett stort värde för turism och fri-
luftsliv, även ur ett regionalt perspektiv. Turistnäringen i kommunen bygger på 
natur-, kultur- och rekreationsvärden. I den kommuntäckande översiktsplanen 
beskrivs förutsättningarna för friluftslivet som välbevarade kulturmiljöer, värde-
full natur och vacker och omväxlande landskapsbild. Stora värden finns i det 
öppna hävdade beteslandskapet med vyer över hav och landskap och i kust-
områdets strandnära miljöer med möjlighet till bad. Detta är värden som finns 
inom planområdet och som skapar förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Dessa 
värden skyddas genom riksintressen och förordnanden. Det finns ett antal fina 
vandringsleder på Bjärehalvön, både Skåneleden och ett antal kulturslingor. 

Naturvärden
Området är starkt präglat av sitt läge på Bjärehalvöns norrsida med den
varierade naturskönhet som kännetecknar partiet: småbrutet odlingslandskap 
och en tämligen småskalig ägostruktur med landskapsrum med olika utsträck-
ning. 
Vida vyer, på många ställen över Laholmsbukten, skiftar med intima bokskogs-
inramade gläntor, och partier av betesmark eller fruktodlingar.  Inslaget av 
enbevuxna betesmarker och ängar är stort. 
Planområdet ligger i norrsluttning ner mot havet och kännetecknas av vacker 
natur och fina utblickar över bukten. Lövskog förekommer inom hela planområ-
det men framför allt på sluttningen. Vegetationen domineras av bok och bland-
lövskog. 

Topografi  och vatten
Kuststräckan är som brantast vid Hovs hallar medan den i andra delar har en 
flackare karaktär och vid Båstad övergår i mjukt buktande sandstränder.

Teknisk Försörjning
Området saknar idag i stort kommunalt vatten och avlopp. Huvudledningar 
för vatten från täkter i Båstad och för avlopp med pumpstationer mot Hedhu-
sets reningsverk är utbyggda till campingen öster om Norrviken. En vidare 
utbyggnad är angelägen mot bakgrund av den relativt omfattande bebyggelsen 
i området med Kattvik och Boarp som tätare byar, Handelsområdet i Boarp, 
Verksamhetsområdet vid Troentorp, Golfbanan vid Boarp m.m.. En ytterligare 
anledning till att utbyggnad av avlopp är viktigt är att marken på hallandsåsens 
norrsida i Kattvik m.fl platser har dokumenterat dålig kapacitet för infiltration. 
Enskilda brunnar har påverkats och nya enskilda avloppsanläggningar tillåts 
endast undantagsvis idag. Kommunens tekniska kontor har aktuella planer på 
en utbyggnad av VA-nätet vars faser kommer att bero på var nya bostäder och 
anläggningar realiseras.
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Formella förutsättningar
De formella förutsättningarna vad avser riksintressen och andra restriktioner 
beskrivs nedan och återges i kartform i särskild bilaga. I förslaget till ny över-
siktsplan finns därutöver en komplett och uppdaterad redovisning.

Ny översiktsplan
Förslag till ny kommuntäckande översiktsplan har utarbetats och varit föremål
för samråd och är utställd inför antagande. Den återger vad avser området för 
den fördjupade översiktsplanen förslagen i denna och båda plandokumenten 
är således i överensstämmelse med varandra. Behandlingen av den fördju-
pade översiktsplanen avses ligga före behandlingen av den kommuntäckande 
översiktsplanen i tiden och kommer således att avgöra den sistnämndas redo-
visning av det aktuella området.

Till de överordnade dragen i den nya översiktsplanen av betydelse för FÖPens 
planområde hör att den betonar samband busslinjer och ny bebyggelse så att 
mindre tätorter och byar längs busslinjer prioriteras för tillväxt framför de som 
ligger mer perifert i förhållande till dessa. Boarp är betonat i planen av detta 
skäl. Planen har dock också som syfte att skapa förutsättningar för tillväxt i de 
relativt stora kustsamhällen som finns och där efterfrågan på bostäder är stor. 
Samhällena har mycket fritidsboende men är inte renodlade fritidssamhällen 
och avses integreras mer i den generella kommunala service- och tekniska 
strukturen. Kattvik är ett av de större kustsamhällena med c:a 100 fastigheter 
och runt 90 permanent boende.

Riksintressen mm
Riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap, riksintresse för det rörliga friluftsli-
vet enligt 3 kap 6§ samt friluftslivet enligt MB 4 kap.
Planområdet ingår i område för ovan nämnda riksintressen vilket innebär att 
turismen och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas inom om-
rådet. Attraktiva områden för turismen bör användas så att ett allsidigt utnytt-
jande möjliggörs. Med bakgrund av att områdena ska kunna användas allsidigt 
för turism och friluftsliv är andra boendeformer än traditionell, enskilt ägd 
fritidsbebyggelse önskvärd. Exempel på boendeformer som gagnar turismen 
och friluftslivet är stugbyar, vandrarhem och campingplatser.

I specialmotiveringen till 4 kap 4§ kustzonen står det att: ”Det förhållandevis 
begränsade utrymme som finns för ytterligare fritidsbebyggelse inom dessa 
kustområden bör så lång som möjligt utnyttjas för andra former av fritidsbebyg-
gelse än enskilt ägd bebyggelse. Grundregeln är alltså att fritidsbebyggelse 
bör tillåtas bara i form av kompletteringar av befintlig bebyggelse. Fritidsbebyg-
gelse kan dock få komma till stånd också i annan form än som kompletteringar 
till befintlig bebyggelse, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses 
bl a att bebyggelsen ingår som ett led i att förbättra områdenas attraktivitet för 
turism och friluftsliv”.

Riksintresse för naturvård (3:6 MB). 
Englandsdals naturreservat och ett parti norr resp söder därom utgör område 
för ovan nämnda intresse. Områden som är av riksintresse för naturvården ska 
skyddas mot åtgärder som innebär påtaglig skada. Exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa områden om det kan ske på 
ett sätt, som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Inom planområdet är också kuststräckan Kattvik-Apelryd (N1b), utpekad som 
område av riksintresse. I en precisering till riksintresset framförs att: kust-
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sträckan mellan Kattvik och Apelryd är värdefulla strandområden och att bibe-
hållande av värden innebär ett bevarande av den skogliga kontinuiteten med 
äldre träd och död ved. Inga ingrepp tillåts i strandmiljön. Norrvikens trädgår-
dar omfattas inte av riksintresset.
Englandsdal beskriv som ett omväxlande landskap med geologiska och bota-
niska värden. Särskilt norra delen av området beskriv som en djup sprickdal  
med höga branter och sprängsten i ravinens botten. Bibehållande av värden 
innebär fortsatt hävd utan gödsling och fri utveckling av vegetationen i bran-
terna. Ingen skogsodling med barrträd får förekomma.

I stort motsvarande område utgör natur klass 3 i länsstyrelsens inventering, 
där dessutom det bebyggda partiet norr därom utgör natur klass 2 och område 
av kulturintresse.

Strandskydd och landskapsbild
För hela kuststräckan gäller strandskydd med 300 m utom vid detaljplanelagda
områden. Strandskyddet är utvidgat till att omfatta områdena utefter vattendra-
gen mot dels Norrviken från naturpartierna söder därom medan det sydligare 
loppet mot Boarps by föreslås hävt, dels mot Kattvik från Troentorp. Hela om-
rådet norr om väg 115 mot Torekov har landskapsbildsskydd enl §19
NVL. Ett större område söder om denna väg från Boarp och västerut utgör
Försvarsmaktsområde enl 17:16 PBL.

Kommunala program etc
Kommunens naturvårdsprogram anger Englandsdal (8) och Småryd (10) som
naturvärdesklass 3 och Norrviken (9) som naturvärdesklass 2. Vid Elestorp
(107) anges ett mindre parti med stort botaniskt värde.

Kommunens kulturmiljövårdsprogram anger Troentorp (14) som en av kom-
munens bäst bevarade bymiljöer med gamla gårdslägen och ett ursprungligt 
vägnät som särskilda värden. Programmet anger också Norrvikens trädgårdar 
(21) och Småryds gård (26), den senare för den intakta sekelskiftesmiljön med 
ett välbevarat byggnadsbestånd och fruktodlingar som särskilda värden.

Allmänt sett kan hävdas att den fördjupade översiktsplanen med sin inriktning
mot vård av natur- och rekreationsintressena i huvudsak står i överensstäm-
melse med ambitionen i de angivna riksintressena. I enskilda fall, där t ex 
bebyggelse föreslås, får en mer detaljerad granskning göras i den fortsatta 
planläggningen.

Gällande planer
För Norrvikens trädgårdar gäller detaljplan, lagakraftvunnen 1989-10-05 med
innebörd att säkra trädgårdarnas verksamhet på platån och med byggrätt för 
andelsbostäder och en större hotellanläggning på den lägre nivån vid stranden.
Tidigare generalplan för Norrviken gäller såsom områdesbestämmelser,
fastställda 1985-12-19. Områdesbestämmelserna uttrycker detsamma som
gällande detaljplan, alltså att trädgårdarna skall bevaras, samt möjligheter att
bygga hotell med tillhörande anläggningar på platån på den lägre nivån.
För områdena med nyare fritidsbebyggelse väster om Kattvik gäller detaljplan,
fastställd 1963-07-19. Kattvik och Boarps by utgör samlad bebyggelse.

Övriga formella förutsättningar
För Boarpsområdet har planprogram upprättats av Miljö- och stadsarkitektkon-
toret 2002-01-17 (Planprogram för Västra Karup 1:105 m fl), vilket varit föremål 
för programsamråd. Planprogrammet är föranlett av den pågående utveckling-
en av bl a handel kring Boarpskrysset och ett stort antal propåer om utbygg-
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nad, avstyckning etc här och i Boarps by. Planprogrammet behandlar utförligt 
förutsättningar och alternativa handlingsvägar med hänsyn till platsen och 
rådande formella restriktioner. Planprogrammets slutsatser och rekommenda-
tioner för fortsatt planläggning avspeglar en restriktiv hållning till utbyggnad 
och föreslår en begränsad planläggning (se avsnitt 6 Boarp). Slutsatserna av 
programsamrådet och förslaget till fortsatt planarbete understryker detta ytter-
ligare och utesluter t ex vidare utbyggnad av villatomter öster om byn.

En kartläggning av nyckelbiotoper har diskuterats såsom önskvärt verktyg för
framtida planering och tillståndsgivning och bör aktualiseras. Kommunens 
policy för nya golfbanor har varit i bruk sedan några år och bl.a. resulterat i 
att den golfbana som föreslogs i samrådsomgången och där mötte åtskilliga 
kritiska synpunkter nu avskrivits i den föreslagna formen. 

Tidigare beslut
Uppdraget att upprätta fördjupad översiktsplan har lämnats genom det tidigare
nämnda beslutet av kommunfullmäktige 2001-12-19, grundat på Kommunsty-
relsens utredning.

Landskapsrummen – vård och skydd
Landskapet inom planområdet är föremål för ett omfattande skydd av olika 
slag – såväl landskapsbildsskydd som i form av kommunens och länsstyrel-
sens värdering av natur- och kulturmiljövärden.

I den fördjupade översiktsplanen föreslås förändringar inom några av restrik-
tionsområdena, baserat på bedömningen att dessa förändringar inte behöver 
stå i strid med restriktionsområdenas huvudsyften. En prövning av dessa 
antaganden är ett av syftena med planen. Ett villkor för förändringarna är att 
de i sin utformning tar hänsyn till de speciella värdena och iakttar de krav av 
olika slag som är förknippade med ianspråktagandet. De angivna områdena 
för förändring är resultat av överväganden mellan dessa och andra, ofta an-
gränsande, områden, där skyddsvärdet bedömts ytterligare högre för dessa. 
Den fördjupade översiktsplanen syftar till att de områden som inte berörs av 
föreslagna förändringar ges förstärkt skydd i den utsträckning som fordras och 
i den mån de inte redan har ett effektivt skydd. 

De värderingar som ligger till grund för detta urval avser främst visuella och 
upplevelsemässiga landskapsvärden. Dessa värden är inte oberoende av mer 
vetenskapligt grundade natur- och kulturmiljövärden utan samspelar genomgå-

Dalgången mellan Troentorp och Kattvik.
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ende med dessa. Flera av dem sammanfaller också med de redovisade for-
maliserade inventeringarna och värderingarna och skyddsförklaringar. Det har 
likväl framstått som angeläget att i plansammanhang understryka de speciella 
värden som ligger till grund för planövervägandena i övrigt.
Trots en tydlig helhet har de olika landskapsrummen unika sammansättningar 
av dessa naturtyper resp olika slag av aktivt odlingslandskap, olika slag av 
bebyggelse resp olika relation till det storslagna vattenrummet över bukten.
Beskrivningen av området kan därför göras del för del för olika landskapsrum 
med i hög grad olika förutsättningar även om samspelet mellan de olika de-
larna är påtagligt, där t ex vyerna är öppna över större områden.

De angivna områdena är (se kartbild)
1. Dalgången mellan Troentorp och Kattvik med främst vyerna från höjdpar-
tierna öster om dalgången. De distinkta gränserna i landskapet bör vårdas 
och nya inslag ta sin utgångspunkt i dessa. Någon byggnad kan utvecklas på 
platån omedelbart söder om Kattvik inom ramen för den tidigare fruktodlingens 
läplantering och enstaka byggnader i anslutning till befintliga gårdar i dalgång-
ens övre del bör kunna tillkomma (generationsskifte) men annars bör inga 
förändringar i form av bebyggelse tillkomma.

2. Motsvarande vyer från höjdpartierna sydväst om Kattvik. Ytterligare bebyg-
gelse som påverkar vyerna bör inte medges med samma undantag som ovan 
beträffande gårdar.

3. Utsiktsaxeln över sluttningspartiet i det i övrigt bebyggda området av tidi-
gare jordbruksmark i östra delen av Kattvik (den obebyggda centrala delen av 
fastigheten 1:78) skall bevaras fri.

4. Siktaxeln från Norrvikens trädgårdar. Förutsättningen för att siktaxeln skall 
kunna uppfattas är att den är tillräckligt tydlig och ramas in av obruten växtlig-
het. Det påverkar nedre delen av fastigheterna 2:33 och 2:32 men också östra 
delen av fastigheten 2:29 väster om vägkorsningen. Dessa partier skall lämnas 
obebyggda och med bevarad plantering utöver de röjningar som behövs för att 
vidmakthålla siktaxeln.

5. Sänkan vid Elestorp 4:13 norr om Englandsdals naturreservat. Den isolera-
de dalen med beteslandskap och vattenfylld sänka utgör en unik miljö genom 
att den inte ger utblickar över några bebyggda områden. Den föreslås i planen 
för en helt naturanpassad bebyggelse med övernattningsmöjligheter på speci-

Landskapsrummet sydväst om Englandsdals naturreservat.
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ella villkor enl nedan beskrivet förslag, där ambitionen är att denna så lite som 
möjligt ska påverka landskapsrummets karaktär och kvaliteter. Andra föränd-
ringar bör inte medges.

6. Dalgången söder om Englandsdals naturreservat – öster om skjutbanan. 
Även detta landskapsrum är tydligt men flikigt avgränsat med höjdryggar på 
ömse sidor och med påtagliga upplevelsevärden. Det är präglat av pågående 
bete och tidigare fruktodling. Det ingår i det område som föreslås kunna utre-
das för golfbana. Villkoret är att så mycket som möjligt av karaktären bevaras 
inom ramen för en eventuell golfanläggning och att denna nyttiggör den speci-
ella karaktären – specificeras i det fortsatta arbetet. 

7. Även ett motsvarande stråk parallellt med det sistnämnda men längre
söderut har stora värden. Det är öppnare och har vyer söderut över det mer
intensivt brukade jordbrukslandskapet. Rummet är finindelat av små dungar
av lövskog. Från höjderna i dess östra delar öppnar sig på några platser
storslagna vyer över skogen mot Laholmsbukten

8. Landskapsrummet på platån ovanför Norrvikens trädgårdar – distinkt slutet
på tre sidor och öppet mot sydväst och med ett litet vattendrag som centralt
inslag; en utlöpare av höjdryggen från sydväst delar rummet i mindre delrum.
Övernattnings-/fritidsboende med gemensam mark och samordnad utformning
enl nedan beskrivet förslag kan ta plats och nyttiggöra rummet utan att det går
förlorat.

9. Ravinen utefter vägen från Norrvikens trädgårdar mot Boarp utgör en unik
miljö som inte tål ingrepp.

10. Sluttningen från Kattviksvägen och norrut mot strandskogen vid Småryd –
ett av ortens stora landskapsrum som förklarar tätortens ställning i landskapet
och markerar dess tydliga gräns i väster. Småryds gård är fastvuxen i rummet
och intar en naturlig plats där. Förändringar som påverkar landskapsrummets
helhet och roll i landskapet runt tätorten bör inte komma till stånd. 

Utgångspunkten för överväganden om förändringar kring själva gården
bör vara att det dominerande öppna landskapsrummet bevaras, samt 
gårdens kulturhistoriska värde. Den är i någon mån en del av en bybildning
med fler hus norr om vägen Båstad-Norrviken ochnågon form av komplement
utifrån nuvarande gårdsanläggning bör kunna tillkomma förutsatt att det har
ett innehåll med allmänt intresse, anpassas arkitektoniskt till den
kulturhistoriska gården och inte innebär en större förändring av den redan
byggda miljöns förhållande till landskapsrummet. Ev utbyggnad av Apelryds-
skolan bör med hänsyn till landskapet ske norr om bef konsertsal/tidigare lada. 

11. Vyerna från Boarps by över skogsridån i norr mot havet – inga ytterligare
ingrepp i form av bebyggelse medges här.

12. Sänkan vid väg 115 väster om Boarp – de öppna vyerna bör bevaras; inga
ytterligare ingrepp i form av bebyggelse medges här.

Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete:
• De angivna landskapsrummen ges relevant skydd i fortsatt planarbete eller i 
form av andra restriktioner med utgångspunkt i de olika specifika förutsättning-
arna och skyddsbehoven.
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Förslag till Åtgärder
Som grund för föreslagna åtgärder har en sammanvägning gjorts av de intressen som redo-
visas under planförutsättningar och tidigare ställningstaganden samt vad som framkommit i 
analysdelen.
Först ges övergripande riktlinjer för områdets utveckling i stort. Därefter ges riktlinjer för hur 
bebyggelseutvecklingen inom området bör ske.

Övergripande riktlinjer
Området har ett stort landskapsvärde, vilket bekräftas av att det delvis eller i sin helhet omfattas 
av riksintresse för naturvård, kustzon och, strandskydd samt landskapsbildsskydd. De föreslag-
na förändringarna ska ska vara av ett sådant slag att områdets värden och karaktär i huvudsak 
bibehålls. Huvudkaraktären skall även med ny bebyggelse vara ett relativt öppet småbrutet 
odlingslandskap som i norr övergår i lövskogsbevuxna sluttningar. För de utpekade landskaps-
rummen i analysdelen gäller en restriktiv hållning med avseende på åtgärder såsom bebyg-
gelse och vägar. Bebyggelse skall kunna placeras så att landskapsrummens värde bibehålls 
samt utan att påverka den värdefulla trädvegetationen i de branta sluttningsparterna negativt. 
Bebyggelse skall ha särskilt höga kvalitetskrav vad gäller bl a anpassningen till landskapsbilden 
på respektive plats.

natur- och kulturmiljö
För att bevara de natur- och kulturvärden som finns inom området är det viktigt att beakta 
dessa värden vid förändringar i området. För att bibehålla dess historiska bakgrund måste man 
vara restriktiv med ny bebyggelse och även vid förändringar av befintlig bebyggelse. 

En särskild förutsättning för nya bebyggelsegrupper i området bör vara att det allra mest 
skyddsvärda naturpartiet vid Englandsdal utökas som naturreservat. Idag följer reservatets en 
ägogräns och inte trädvegetationens naturliga utsträckning. 

friluftsliv
I princip hela området är av vikt för friluftsliv och rekreation, framförallt strandområdet och 
området runt Skåneleden. Genom åtgärder som ökar tillgängligheten till skåneleden och närlig-
gande områden ökar möjligheten till rörligt friluftsliv inom området. Värdena för friluftslivet inom 
området beaktas och nuvarande markanvändning bibehålls i stort sett. Området skyddas även 
av riksintressen och förordnanden och förändringar ska ske med hänsyn till de värden som 
pekas ut.

Trafi k- och kommunikation

Vägar
De befintliga vägarna inom området antas i stort kunna fungera för den föreslagna bebyggel-
sen med förbättringsåtgärder i form av breddning och mötesplatser där det behövs och bättre 
beläggning. Avfallsanläggningen i Svenstad och Boarps handelscentrum föranleder redan i 
dagens situation behov av förändringar i väganslutningar. Planens föreslagna husgrupp väster 
om Boarp motiverar den förra åtgärden ytterligare liksom utvecklingen av Boarp gör det. En
kommande angelägen förbättring kan också bli av vägen Boarp-Norrviken. Det är angeläget in-
för ett ökande besökstal till Norrviken att trafik hit i ökad utsträckning kommer från söder/väster 
i stället för genom Båstad. Det är samtidigt en grannlaga uppgift ur natur- och kulturvärdesyn-
punkt att förbättra denna väg (se också kollektivtrafik).

Gång- och cykelvägar
Västerut skall rekreationsstråket längs kusten knytas ihop med Norrviken och får en förläng-
ning via campingen till Kattvik. Norrviken och Appelrydsskolan samt Boarp bör också förbindas 
bättre med Båstad. Cykelleder kan utvecklas genom att kombinera mindre och mindre frekven-
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terade vägar och nya separata cykelbanor i strategiska lägen. Ett cykelvägnät 
över området föreslås i den kommuntäckande översiktsplanen.

Kollektivtrafi k
Underlaget för busstrafik är begränsat i en kommun av Båstads storlek. Den 
nya stationens placering på ett avstånd från centrum och Båstads utsträckta 
form innebär behov av en pendlarbuss till den nya stationen. Omvänt så ger då 
tätortens befolkningsunderlag och koncentration av sysselsättning i centrums 
kommunadministration grundförutsättningar för att busstråk mot stationen kan 
få relativt hög turtäthet. Från/mot väster finns bussstråket Torekov –Hov – 
Västra Karup - Boarp – Båstad - Östra Karup (nuvarande buss 525) som bör 
kunna få större turtäthet med en ny station och eventuella förändringar i sin 
sträckning (jfr förutsättningar, trafik och kommunikation).

Sträckningen för en eventuell särskild stadslinje inom Båstad och stationspen-
del återstår att definiera men den kan få sin västra utgångspunkt vid Norrvi-
ken/Boarp eller Kattvik. Norrviken med ett framtida besöksantal på 100.000 
personer/år (?) blir en viktig målpunkt liksom en alltmer utvecklad Apelrydssko-
la. Kattvik och Boarp har redan viss storlek och betydelse men där ytterligare 
tillväxt behövs för att ge tillräckligt underlag för en busslinje av denna art. Det 
blir svårt att betjäna bägge områdena samtidigt. Boarp har sitt handelscentrum 
som ytterligare angelägenhet för en bussförbindelse eller Kattvik. En pendel-
buss kan sedan kopplas vidare till Kattviksområdet eller/och Boarpsområdet. 

Förslag till åtgärder

De förändringar som föreslås som resultat av de genomförda studierna är av
huvudsakligen tre slag:

1. förändringar som föranletts av utvecklingsplanen för Norrvikens
trädgårdar och övriga verksamheter i anslutning till anläggningen.

2 utbyggnad av fritids- och permanentbostäder i mindre partier.

3 utbyggnad i Boarp. - Tidigare aktualiserade åtgärder i planprogram komplet-
teras med en bostadsgrupp i väster längs väg 115.

Planen föreslår också principer för utbyggnad vid Apelrydsskolan, åtgärder i 
anslutning till befintlig camping samt diskuterar lägen för en mindre golfbana. 
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Områden med restriktioner

Inom planområdet finns ett antal områden som är särskilt värdefulla för upp-
levelsen av området och viktiga att inte bebygga. Det finns också några verk-
samheter som vars närområde är undantagna från exploatering pga. skydds-
avstånd, transporter etc. Områden med restriktioner visas på kartan på sidan 
27.

1. Landskapsrum som har identifierats i avsnittet ”Landskapsrummen” är visu-
ellt värdefulla för området och bör studeras vid eventuella förändringar.

2. Englandsdals naturreservat med föreslagen utvidgning.

3. Hallandsåsens sluttningspartier, övre och nedre. Dessa partier är värdefulla 
ur natursynpunkt och får inte bebyggas.

4. Strandzonen får inte bebyggas då den är värdefull ur natur-landskapsbild- 
och friluftshänseende. Strandzonen omfattas också av strandskydd.

5. Inom planområdet finns en avfallsstation och några större gårdar med djur-
hushållning. Dessa verksamheters skyddsavstånd bör beaktas vid eventuell 
exploatering.
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1. Norrvikens trädgårdar

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

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

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

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

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

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

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

Norrvikens trädgårdar ca 1940-talet?
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skala 1:40000 50 100 150m
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dagens besöksanläggning (ev. nytt kul-
turskyddat område)

lågplatån

alternativa lägen för utomhusteater

villa Abelinv bla AbeelA

Förslagsskiss över Norrvikens trädgårdar utifrån Utvecklingsplan från 2001 
och Dispositionsplan från 2007.
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trädgårdarna och samlar de nya verksamheterna. Förslaget till ny entréanlägg-
ning från utvecklingsplanen bekräftas men med en ytterligare understruken 
roll som plats för försäljning mm. Förslaget om Kulturcentrum har utvecklats 
och fått fastare form. En nybyggnad med kök för restaurant/utbildning mellan 
parkeringsplatsen och slänten mot havet bekräftas. Möjligheter att bygga för 
utbildning alternativt övernattning/studentbostäder visas söder om infarten intill 
bäcken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Etablering och utformning skall regleras genom detaljplan

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

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

Norrvikens trädgårdar

Boarp

väg 115 väg 1747

golfbana

golfbana

Skåneleden

utredningsområde
golfbana

utredningsområde
golfbana

Englandsdals 
naturreservat

0 500m 1000m
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Kattvik utmed Strandvägen.

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

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

Naturförutsättningar är sådana att Kattvik inte naturligt som andra kustsamhäl-
len kan växa inåt land. Troentorpsdalens landskapsrum bör inte bebyggas (se 
landskapsrummen s. 18) och i söder innebär naturvärdena i Hallandsåsens 
nordsluttning en gräns för expansion.  

Samhället, genom åren kompletterat med en mer eller mindre stillsam fritids-
bebyggelse, har stora värden som miljö – både för besökare och för dem som 
bor där. Det är viktigt att slå vakt om denna karaktär, som ändå kan bedömas 
som relativt tålig. En del av karaktärsdragen – läget i ett storslaget landskap, 
format också av bebyggelsens belägenhet till stor del nedanför landborgen, 
med en vid utblick över Laholmsbukten, som rår över de flesta andra inslag – 
tål sannolikt ytterligare kompletteringar utan att skadas. Förutsättningen är ett 
omsorgsfullt val av kompletteringar. Det kan bl a konstateras att platsen har få 
tomtplatser av traditionellt slag kvar obebyggda. Däremot finns ett antal lägen 
i det omgivande landskapet som med olika förutsättningar kan kompletteras 
med små eller inga ingrepp i helheten som resultat.

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

3a. Kattvik, vid strandvägen
Som nämnts finns inte många naturliga bebyggelselägen kvar i själva grupperingen av ur-
sprunglig bebyggelse. Ett antal förtätningsmöjligheter finns i raden av bebyggelse söder om vä-
gen vid stranden och på samma nivå som denna, som kan utnyttjas för kompletteringar utan att 
den traditionella rytmen i husraden behöver gå förlorad. Villkoret är tomtstorlekar om minst ca 
2000 m2. Det rör sig om storleksordningen 5 hus. Mot stranden finns luckor. Här bör emellertid 
med hänsyn till utblickarna och kontakten med vattnet ingen ytterligare bebyggelse komma till 
stånd.

enstakatae
förtätningar förtätningarrr
utmedttmedtme
StrandvägegStr dvägStrandvägdvägväggenengen

ååååförtätning på ng åååååpååpåpf rtätning på fört ning pnnnnnnnnförförtättör
platånp atånånp ånåntåtååtååå
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ingen ytterligare utbyggnad
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3b. Kattvik, platån 1:40-41, 1:44-45, 1:69 och 
1:78
På platån ovanför bebyggelsen vid vägen finns ytterligare ett antal lägen som
på olika sätt kan medge förtätning. På ett parti ovanför landborgen och norr 
om vägen på platån – fastigheterna 1:40, 1:41, 1:44-45 samt 1:69 och 1:78 
– finns en redan etablerad struktur av fastigheter och vägar, som med skaft-
matning och ytterligare styckning kan erbjuda förtätning med tomter i storleks-
ordningen 1200 –2000 m2. Inslag av inramande växtlighet och läget på platån 
medger hus i två rader utan någon stor påverkan på fiskelägets huvudkaraktär. 
Detta parti skulle kunna rymma ytterligare drygt 15 hus. 
Här finns också ett öppnare landskapsparti där glest placerade hus kan nås 
från de befintliga vägarna (de obebyggda delarna av fastigheten 1:78). Förut-
sättningar för bebyggelse här är dock att det öppna landskapsrummet mellan 
husraderna bevaras (se landskapsrummen s. 18). I samrådsomgången före-
slogs en tätare grupp av hus för övernattning med service – möjligen pensio-
nat med flera mindre bostadshus – på fastigheten 1:25 inom fruktodlingsom-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bebyggelse förutsätter reglering med detaljplan

• Anslutning till kommunalt VA-nät utgör förutsättning

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

samlade enskilda anläggningar och husgrupper

befintlig skjutbana

4a

4b

4d

4e

4c

Englandsdals 
naturreservat
Englandsdals
naturreservat

4:13

4:6
4:7

5:5

2:19

5:24
5:29

1:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boarp
väg 115

golfbana

väg 1747

1:6

1:5
1:33

1:108

1:28

3:15

4:11
4:8 2:22

3:18

1:67

1:103

10:5

1:112

enstaka enskilda förtätningar tomter >2000 m2

samlade enskilda förtätningar tomter 1200- 2000 m2

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

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

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

Fastighet 1:112 och 2:22
En fastighet utefter vägen mot V Karup (1:112) anses ingå i området utifrån 
förutsättningen att utformningen av vägen förändras inom handelsområdet mot 
större trafiksäkerhet och mer plats för gående. Här medges boende kombine-
rat med service (seniorboende) och viss övernattning. Bland övriga ambitioner 
för fortsatt planering på denna översiktliga nivå kan nämnas dels en ny väg till 
hembygdsgården (2:22) söder om handelsområdet, dels insatser för att med 
kraftfull växtlighet skapa stadga i det öppna landskapet och rama in bebyg-
gelse på ett sätt som svarar mot traditionen i jordbrukslandskapet. På liknande 
sätt bör golfbanorna få en inramning, främst mot vägarna. 
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Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete: 
• Planprogrammet 2001-01-17 och samrådsredogörelsen 2003-02-11
är utgångspunkt för fortsatt hantering av planfrågorna i Boarps
by och handelsområdet. Förändringar – bortsett från glesare tillskott i byn - 
skall regleras i detaljplan.

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

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

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

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

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

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

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

• Nybyggnader bör i första hand placeras norr om ladan

• Förändringar skall regleras i detaljplan

Apelryds-
skolan

Norrvikens trädgårdar

viktig utblick

Apelrydsskolans anläggning utmed Kattviksvägen.

ev. ny idrottssal

ev. utomhusarena
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Genomförande och konsekvenser

Genomförandefrågor
Genomförandet av förslagen i planen måste bygga på ett långt drivet samspel 
mellan ett stort antal intressenter. Som framgått är flera av förslagen villkorade 
i förhållande till varandra, t ex upphävande av tidigare detaljplaner, utbygg-
nad av VA-nät etc. I det utredningsskede som förslagen f n befinner sig bör 
kommunen ses som ensam ansvarig. Varje enskilt objekt i planen förutsätter 
avtalsreglering och, i de flesta fall, prövning i detaljplan.

Konsekvenser

Natur och rekreationsvärden
Riksintresse för kustzon-, friluftsliv- och det rörliga friluftslivet och naturvård. 
Natur-och kulturvårdsprogram.

Syftet med de första riksintressen som täcker hela området (och halva/hela 
kommunen) är att skydda karaktären av områden som har särskilt intresse för 
en stor allmänhets rekreationsaktiviteter, att begränsa en större utveckling av 
fritidsbebyggelse som ”privatiserar” markanvändning, fragmentiserar samman-
hängande naturområden och hindrar deras användbarhet för allmänheten. Mer 
formellt säger MB 4kap,4§ att ”inom kustområde får fritidsbebyggelse komma 
till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns 
särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis 
sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus 
i närheten av de stora tätortsregionerna”.  Samtidigt utgör dessa riksintressen 
enligt MB 4kap, 1§ ”inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet”. Syftet med riksintresset för naturvård är att skydda vär-
defulla naturpartier såväl med avseende på biologiska värden som med avse-
ende på rekreationsvärden. Inom planområdet finns riksintresset N1b, kusten 
Torekov-Båstad (strandremsan inklusive Englandsdal) 

Länsstyrelsen i Skåne län har i Skriften Skånes kustområden – ett national-
landskap fördjupat anvisningar och bl.a. gett den generella riktlinjen att kust-
samhällen i Skåne inte skall växa åt sidan utan inåt land.

Kommunens bedömning av planens konsekvenser innebär en tolkning av 
dessa paragrafer där kommunen i förhållande till riksintressena för kustzon 
och friluftsliv tar stöd av förklaringar till lagtexten när den ursprungligen utar-
betades i Naturresurslagen. Beträffande riksintresset för natur har kommunen 
gjort en första inventering av naturen som är den som gett anledning till att 
pröva förslagen bebyggelse mot riksintresset.

I förarbetena till NRL som redovisas i skriften Skånes kustområden förklaras 
bl.a. att ” med särskilda skäl avses bl.a. att bebyggelsen ingår som led i att 
förbättra områdenas attraktivitet för turism och friluftsliv. Tidigare har nämnts 
stugbyar för uthyrning, vandrarhem och enkla campingstugor. Särskilda skäl 
kan också vara att det är fråga om en enkel typ av fritidsbebyggelse i närheten 
av de större tätortsregionerna” och ”tillstånd till sådan bebyggelse bör.. föregås 
av överväganden för större områden samtidigt i en översiktlig fysisk planering”.

Naturvårdsverkets Handbok om Riksintresse för naturvård och friluftsliv förkla-
rar vad som menas med utveckling av befintliga tätorter eller lokalt näringsliv: 
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Salomonhög
L

Sinarp

Mossen

Böckergården

Drängstorp
Häljarp

Holmen

Yderhult

Hånarp

nertorp

Bjäragården
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” förändringar av bebyggelse och anläggningar som behövs med hänsyn till en 
normal befolkningsutveckling, förändringar i bostadsstandarden, behovet av 
trafikleder, grönområden, sysselsättning etc.” Här sägs vidare att när bestäm-
melsen tillämpas bör man också beakta den befintliga näringslivsstrukturen, 
tätortstorleken etc. Förarbetena förtydligar att en turistanläggning som ett 
hotell är att betrakta som lokalt näringsliv.

Planen föreslår att såväl området Norrviken-Boarp som samhället Kattvik skall 
växa. Bägge är motiverade av ett alternativresonemang beträffande tillväxt i 
och runt huvudtätorten Båstad. Kommunen anser, vilket bekräftas i den nya 
översiktsplan som är under utställning, att kuststräckan en bit inåt land mot 
väg 115 från nuvarande bebyggelse i Båstad och till Apelrydsskolan skall hål-
las öppen av landskapskäl (den fria vyn över landskapet mot havet) och att 
Båstads tillväxt alltså inte skall ske kontinuerligt åt väster. Samtidigt är området 
västerut med åsens höjd ner mot kusten och de attraktiva boendemöjligheter 
det innebär det allra mest eftertraktade området i kommunen. Särskilt Norrvi-
ken-Boarp men i viss mån också Kattvik kan betraktas som det alternativa (till 
kontinuerlig tillväxt) Västra Båstad. N/B ligger 3-4 km från kyrktorget i Båstad 
med två välutvecklade vägförbindelser samt en utbyggd cykelväg mot Båstad 
längs kusten. I förlängningen från Norrviken har också Kattvik en bra och 
lättanvänd väg över i huvudsak plan mark (tillgänglighet). Området har sitt eget 
välutvecklade handelscentra i Boarp på knappt två km från Norrviken, en gym-
nasieskola i Apelrydsskolan (gångavstånd om än över lutning), bussförsörjning 
i Boarp (som i en framtid lämpligen också bör dras över Norrviken/Apelryd), 
besöks- och evenemangsmål i Norrviken, Hasses lada, Hembygdsgården, 
organiserad rekreation i befintliga golfbanor, goda befintliga strövmöjligheter i 
det övre platåområdet, på stranden norr om Kattviksvägen och möjligheter att 
utveckla ytterligare naturstråk över åsens sluttningspartier.

Förslagen till bostadsbebyggelse och en del av turistanläggningarna i FÖP till-
hör enligt kommunen det som i detta området bör räknas till normal utveckling 
av Båstad.

Andra turistanläggningar i FÖP kan enligt kommunens bedömning väl försva-
ras av själva andemeningen i riksintressena kustzon och friluftsliv med de 
förklaringar som ges – att göra området tillgängligt för en större allmänhets 
rekreationsaktiviteter. Den större grupp av enkla fritidshus (jfr texten till riksin-
tresset) som anges, ligger över en sedan några år nerlagd fruktodling där Skå-
neleden passerar förbi. De andra anläggningar som föreslås är till sin storlek 
närmast basanläggningar från vilka det blir möjligt att nå naturen. En eventuell 
golfbana över delar av området kan, men måste inte innebära inskränkningar i 
allmänhetens tillgång till landskapet. Det får prövas vidare.

Föreslagna bostadsgrupper i omedelbar anslutning till Kattvik är också de i 
första hand motiverade av ett alternativresonemang – här mot andra land-
skaps-, och naturvärden än de som påverkas av förslaget. Planens landskaps-
analys pekar ut Troentorbsbäckens dalgångar som ett område där ytterligare 
samlad bebyggelse inte bör utvecklas och sätter därmed en gräns gentemot 
både västra och östra Kattvik. Hallandsåsens branta trädbevuxna sluttning 
i sin övre sluttningsdel är ett av kommunens allra viktigaste naturpartier och 
sätter i hela sin sträckning en gräns där bebyggelse inte kan växa inåt land. 
Över Kattvik/Norrvikenområdet faller åsen mot havet i två partier med en mel-
lanliggande lägre lutande platå. Den nedre sluttningen är också den av stort 
naturvärde medan platån historiskt sett har använts för bosättning och jord-
bruk och därför inte har samma naturvärden. Planen har funnit två områden i 
Kattvik där naturvärdena som riksintresset i första hand avses att skydda inte 
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kan sägas vara stora. Det ena i en äng omgiven av skog innan åsen reser sig i 
söder, det andra på platån, där skogen konstaterats bestå av ungskog och sly. 
Planen gör dock markeringen att detta område behöver undersökas närmre 
med avseende på biologiska värden vid vidare planläggning. Här anser alltså 
kommunen att värdena som riksintresset avser inte påverkas negativt på något 
avgörande sätt. I bägge fallen kan vidare planläggning/exploatering också öka 
möjlighet att knyta Kattviks närliggande naturs rekreationsvärden till Skånele-
dens huvudstråk för rekreation.

Norrvikens omgivande natur omfattas inte formellt av riksintressen. Här har 
planens avvägningar en större komplexitet än bara i förhållandet till naturen. 
Föreslagna bostäder och hotellanläggning på den nedre platån är motiverade 
först enligt ovan. I andra hand motiveras de av att de delvis är förutsättningar 
för att anläggningens drift och utveckling skall kunna finansieras. Placeringen 
är också en avvägning gentemot själva anläggningens kulturvärden. Alternati-
va placeringar av t.ex. hotell på Norrvikenplatån har prövats men bedömningen 
är att de ingrepp som görs i naturen i föreslaget läge är att föredra framför en 
placering som inkräktar på kulturvärdet i trädgårdarnas kärnanläggning. Där 
bostäder är föreslagna finns inga särskilda naturvärden. Området var fram till 
1940-talet använt för frukt- och trädgårdsodling, men har länge varit oanvänt. 
Det saknar uppvuxen trädvegetation.

Landskapsbildskydd
Planen gör en fördjupad analys ur landskapsbildssynpunkt och föreslår ett 
fördjupat skydd av viktiga landskapspartier som förutsättning för/komplement 
till exploateringar.

Naturreservat. 
Planen föreslår att Englandsdals naturreservat (där inga bebyggelseingrepp 
görs) utvidgas. 

Strandskydd
Strandskyddet har över sitt område som motiv att skapa skydd för biologiska 
värden och säkra allmänhetens tillgång för rekreation. I praktiken är det en-
dast själva strandområdet som i dagsläget är tillgängligt över planens område. 
Innanför Torekovsvägen är vegetationen mot vägen mycket tät och marken våt. 
Vatten kommer i smärre vattendrag uppifrån åsen och pressas upp ur denna, 
vilket tillsammans med skyddande vegetation mot havet och det dränerings-
hinder vägbanken utgör har skapat särskilda naturmiljöer. De är å ena sidan 
otillgängliga å andra sidan unika som naturmiljöer så länge de inte rörs genom 
att göras tillgängliga. Planens bebyggelse i Norrviken påverkar områdena som 
naturmiljöer men ökar tillgängligheten för en större allmänhet. Den husgrupp 
i Kattvik som formellt ligger inom det utökade strandskyddet påverkar som 
nämnts inte naturen negativt men ökar tillgängligheten.

Teknisk försörjning.

Trafi k

Biltrafi k
Inga längre nya vägar behövs för att realisera planens bebyggelse utan endast 
ett par förändrade anslutningar.  Däremot medför planens förslag ett antal 
lokala framkomlighetsproblem och behov av förbättringar på de mindre vägar 
som föreslås betjäna områdena som mer eller mindre egna tillfarter och en 
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påverkan på enskilda grannar till föreslagen bebyggelse. Här måste vidare 
prövning ske i kommande detaljplaner och överenskommelser om åtgärder 
träffas. Tillkommande bebyggelse i Boarp och väster om Boarp ökar kraven på 
att anslutningar till väg 115 får en bättre utformning än idag, något som också 
det måste studeras vidare planmässigt och tekniskt. Den största trafikökning-
en i området kan komma om Norrviken utvecklas och får ett betydligt större 
besöksantal. Här finns en önskan och ett problem i att regional turisttrafik mot 
Norrviken söderifrån gärna skall styras över Bjärehalvön från söder i stället 
för att passera Båstad. Problemet ligger i att vägen Boarp-Norrviken inte har 
kapacitet och utformning för detta.

Kollektivtrafi k
Området har idag en bussförsörjning via linje 525 med hållplatser längs väg 
115 i t.ex. Boarp. Norrviken ligger inom hållplatsens influensområde om buss-
turer kan göras tätare och om man utvecklar en promenadväg mot Norrviken 
(jfr promenaden till Lousiana från stationen i Humlebaek). En tänkbar och 
eftersträvansvärd framtida utveckling och konsekvens av planens ökade antal 
boende i Norrviken/Kattvik vore annars att bussen drogs via Norrviken/Apel-
ryd. Ett tänkbart alternativ till detta är en egen stadsbuss inom Båstad som 
når Norrviken och möjligen Boarp eller Kattvik. En sådan blir nödvändig och 
mer motiverad när Båstads station flyttas. Konsekvens och problem att lösa är 
dock att vägen Boarp-Norrviken inte har utformning som klarar busstrafik.

Gång- och cykeltrafi k
Planen beskriver kort hur gc-nätet från föreslagna bostadsområden kan knytas 
till Skåneleden, Boarps Handelscentra och Båstad. Om planen realiseras ges 
möjlighet att knyta delfinansiering av en förlängning till Kattvik och standard-
höjning (belysning) av befintlig gc-väg längs stranden till föreslagna exploate-
ringar i exploateringsavtal. Mindre gångvägar och stigar som knyter föreslagna 
bebyggelsegrupper till Skåneleden och till Boarp kan delfinansieras på mot-
svarande sätt.

Miljö, hälsa säkerhet

Radon
Det finns ingen mer omfattande undersökning över radonrisk i kommunen. 
I berggrund och grundvatten bedöms generellt sett låg radonrisk föreligga 
medan det i mark föreligger låg eller normal risknivå. Undersökningar av mark-
radon bör ske i samband med planläggning av nya områden där ingen tidigare
kunskap om marken finns.

Trafi k, buller
I ett större trafikperspektiv är planförslagets ökning av trafik liten och får myck-
et begränsade konsekvenser med avseende på buller och utsläpp. Avstånds-
begränsning gentemot bebyggelse från trafikbuller blir relevant framför allt där 
hastigheten antas vara 70 km/tim på Kattviksvägen, väg 115 och väg 1748. Här 
bör bostäder ha ett avstånd av minst 40 meter från vägmitt för att hålla ett rikt-
värde på 55dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Alla föreslagna bostäder, 
hotell och annan övernattning har ett större avstånd från dessa vägar.
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Skjutbanan
Skjutbanan är placerad så att risker och störningar är minimerade i förhållande 
till befintlig bebyggelse. Planen förändrar inte detta förhållande med mindre än 
att golfbanan skall realiseras, i vilket fall skjutbanan får läggas ner. Vid an-
nan användning än dagens måste marken som påverkats av skjutningen ( bly) 
undersökas och eventuell saneras.

Avfallsanläggningen i Svenstad
Avfallsanläggningens karaktär beskrivs i planhandlingen ovan. Miljöstörningar 
från anläggningen är i första hand damm och buller när hämtning av avfall sker 
för vidare transport till NSRs avfallsanläggning. Tippen genererar bara mycket 
litet luktproblem eftersom ingen deponering eller kompostering längre sker. 
Boverket rekommenderar 500 m avstånd till en tipp med deponi. Damm och 
buller kan motivera detta avstånd i den huvudsakliga vindriktningen och där 
inga spridningshinder för damm i form av vegetation finns. Planen anger ett 
skyddsavstånd på 300 mot den bostadsgrupp som föreslås i närheten. Det re-
ducerade avståndet jämfört med det ideala är motiverat av att den ligger i den 
minst frekventa vindriktningen från tippen, av topografiska förhållanden och av 
att det finns ett par vegetationsdungar mellan området och anläggningen.

Djurhållning och jordbruk
Många synpunkter på planen i samrådet för fram att den innebär konflikter 
med jordbruket. Området har litet åkermark, sådan är koncentrerad till dal-
gångarna i öster och väster. Skälet är att marken generellt sett är dålig att odla 
på över området. Med undantag för Troentorpsbäckens dalgång är den klas-
sificerad som bäst i kategorin 3 enligt klassificeringen gjord av länsstyrelsen 
1974. Mycket av området är öppna ängar som i olika utsträckning används 
till betesmark. Planen redovisar lägen på befintliga aktiva gårdar med djur-
hållning och/eller hästhållning. Jordbrukets och djurhållningens konflikt med 
annan markanvändning består dels i den absoluta tillgången på mark dels i att 
störningar i form av lukt från gödsel kan skapa konflikt med icke jordbrukande 
andra boende. Huruvida hästallergener kan spridas över ett större område är 
omdiskuterat. 

Med avseende på tillgång till mark är det viktigt att det finns tillräckligt stora 
sammanhängande betesarealer samt att större gårdar kan koncentrera sitt 
markinnehav nära stallen för att ha tillgång till spridningsareal för stallgödsel. 
Planen tar bort den betesmark som finns inom de områden där den föreslår 
annan markanvändning. Det är dock endast två av föreslagna husgrupper norr 
och väster om Boarp, utvecklingen i själva Boarp samt golfbanan som innebär 
större ytor i detta avseende. Det är osäkert om den husgrupp/stugby som lig-
ger på nu nerlagd fruktodling verkligen används till bete och  egentligen är det 
bara golfbanan som innebär mer betydelsefull yta av annan markanvändning. 
Marken är ofta arrenderad av jordbrukarna från markägare som inte själva 
bedriver aktivt jordbruk. I Boarps handelsområde m.fl. är det jordbrukaren själv 
som är intressent i bebyggelse och han kan alltså påverka markanvändningen. 

Planen redovisar hur det i området finns tre större djurgårdar (nötkreatur, 
50-100 djurenheter) och ett antal mindre, samt ett antal hästgårdar där de två 
största är ridhus med upp till 60 hästar. Störningar från djuren kan minskas ge-
nom att skyddsavstånd hålls till bostäder. Boverket anger 500 m som lämpligt 
avstånd från större djurhållande gård. Länsstyrelsen har i en utredning föresla-
git att anläggningar på 30-100 hästar skall ha avstånd på 200 m till stall samt 
100-200 till hage. Nya utredningar kring hästallergener ifrågasätter samtidigt 
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allt mer att de har ett så stort spridningsavstånd. Oavsett vilket så måste av-
ståndsriktlinjer ses också i förhållande till vindriktningar, topografi, vegetation 
m.m.
Området av stugbebyggelse mellan Boarp och Norrviken ligger avståndsmäs-
sigt 150m från en djurgård men inte i dominerande vindriktning, så mycket 
högre och skiljt av vegetation och att gruppen knappast störs lukt eller buller-
mässigt. De två första faktorerna gäller också i förhållande till Boarp norr om 
väg 115. När det gäller en befintlig by på landsbygden som denna antas också 
nya boende kunna acceptera vissa störningar från lantbruk. Annars skulle 
byarna inte kunna få nya boende. I övrigt innebär föreslagna nyexploateringar 
inga konflikter av denna art.
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