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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2015-124

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-03-13
• Illustrationskarta, 2019-03-13
• Planbeskrivning, 2019-03-13 (denna handling)
• Samrådsredogörelse, 2019-03-13
• Miljökonsekvensbeskrivning, Ramböll, 2016-09-15, reviderad 

2019-02-12etsförteckning, 2019-02-25
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2019-02-21

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
• Strategi för klimatanpassning av Båstad och Torekovs hamn, 

Sweco, 2019-01-28
• PM Kompletterande markmiljöundersökning, Sigma, 2017-11-08
• Behovsbedömning, 2016-04-01 
• Kulturmiljöunderlag, Acanthus, 2016-09-14
• Geoteknisk undersökning, Sigma, 2017-05-16
• Markmiljöundersökning, Sigma, 2017-05-20
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett mindre 
område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bin-
dande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

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

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

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och 
sedan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under sam-
rådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommun-
fullmäktige 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!
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2. SAMMANFATTNING
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på så 
sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång till 
hamnområdet samt ska även möjliggöra en lexibel användning anpassad till variationerna mellan 
sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsätt-
ningar för be intliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

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

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

Utdrag av gällande detaljplaner för 
hamnområdet. Nu aktuell plangräns 

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

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

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

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

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 är ett vägledande, viljeinriktat och värde-
grundande dokument. Det konkretiserar de strategiska inriktningsmålen och tydliggör vilka natio-
nella miljökvalitetsmål som berörs. 

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

Riksintressen
Riksintresse för Friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB) (Bjärekusten-Skälderviken) berör delar 
av norra planområdet samt utanför pirarmarna. Riksintressets huvudkriterier handlar om områdets 
särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer, friluftsaktiviteter 
samt vattenanknutna friluftsaktiviteter. Beskrivningen av riksintressets värden är generell för hela 
Bjärehalvön och Skälderviken. De delar som berör Båstads hamnområde är möjligheten till bad på 
den iordningställda badplatsen samt att det inns viss möjlighet till vattenanknutna aktiviteter så 
som vindsur ing, iske och dykning. Området ingår i sin helhet i Riksintresse för det Rörliga frilufts-
livet enligt 4 kap 2 § MB (Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden). Någon preci-
sering av riksintresseområdet inns inte men principerna för riksintresset för det Rörliga friluftslivet 
är att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid 
förändringar. Bestämmelserna utgör inget hinder för utvecklingen av be intliga tätorter eller för det 
lokala näringslivet. Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv bedöms påverkas positivt då pla-
nen syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till hamnområdet samt möjliggöra en utveckling 
av småbåtshamnens verksamhet med bland annat vattenanknutna fritidsaktiviteter.

Hela planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård Båstad [L:K 32] (stadsmiljö med prä-
gel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv) enligt 3 kap 6§ MB. Riksintressets värden består av  
stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv. Det syns bland annat genom ett 
delvis bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan, den småskaliga bebyggelsen som 
speglar köpmans- och kustsamhället under 1700- och 1800-talen samt villor och pensionat från 
1900-talets rekreationsort. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresse för kulturmiljövård ne-
gativt då den syftar till att utveckla det rekreationsliv som är en del av ortens histora. De byggnader 
och strukturer i hamnområdet som är av intresse för kulturmiljön, så som de gamla iskebodarna 
och museet Chance bevaras genom planbestämmelser.

Vattenområdet innanför och utanför pirarmarna, ingår i Riksintresse för Naturvård 3 kap 6§ MB 
(Hallands Väderö med omgivande hav). I riksintressets värdeomdöme står bland annat att området 
utgör den södra utposten för många marina växt- och djurarter, som i övrigt förekommer på väst-
kusten. Havsområdet utgör viktigt lek- och uppväxtområde för bl.a. sill och platt isk samt för säl. 
Området hyser ett stort antal häckande sjöfågel inkluderande ovanliga arter. Riksintresseområdet är 
dock stort och omfattar även Hallands Väderö och Hovs Hallar, varför det är svårt att se vilka av dessa 
värden som skulle innas inom nu aktuellt planområde. Ett genomförande av detaljplanen bedöms 
inte påverka riksintresset för naturvård negativt då hamnområdet inte bedöms innehålla de värden 
som omnämns i värdeomdömet. 

Riksintresse för Högexploaterad kust enligt 4 kap 1, 4 §§ MB berör hela planområdet. Av lagtexten 
framgår att området är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden. Bestämmelsen 
syftar till att fritidsbebyggelse och andra anläggningar endast får uppföras som kompletteringar på 
platser där det redan inns motsvarande bebyggelse. Undantag från riksintresset bedöms kunna gö-
ras då detaljplanen innebär tätortsutveckling och syftar till ett mer effektivt nyttjande av redan ian-
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språkstaken mark. Båstads hamn ingår inte heller i något av de utpekade värdekärnorna och saknar 
beskrivning i förhållande till riksintresset för Högexploaterad kust.

Natura 2000
Ett nytt Natura 2000-område ”Nordvästra Skånes havsområde” med syfte att skydda tumlare samt 
sjöfågel, har beslutats av regeringen. Natura 2000-området kan, beroende på hur bevarandeplanen 
utformas, komma att begränsa verksamheten i hamnen gällande iske, vattenanknutna fritidsaktivi-
teter samt underhållsmuddring av hamnbassängen och inseglingsrännor mm.

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 inns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenföre-
komst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) inns det miljökvali-
tetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten inns det miljökvalitetsnormer för ke-
misk och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status (både 
kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det blir mycket svårt för en del 
vattenförekomster inns vissa möjligheter till undantag. 

Planområdet berör Bjärehalvöns grundvattenförekomst respektive Laholmsbuktens kustvattenfö-
rekomst. 

Bjärehalvöns grundvattenförekomst (SE625674-13186) har enligt fastslagna normer en otillfreds-
ställande kemisk status på grund av bekämpningsmedel och höga nitrathalter i tunna jordlager som 
riskerar att nå det djupare grundvattnet. Kommunala dricksvattentäkter liksom ett stort antal be-
vattningsuttag utan tillstånd i kombination med avsaknad av utredningar om den kvantitativa statu-
sen har lett till att klassningen av den kvantitativa statusen hos vattenförekomsten är otillfredsstäl-
lande. Planförslaget medför ingen markanvändning som kan påverka möjligheten att följa MKN för 
Bjärehalvöns grundvattenförekomst.

Båstads hamn ligger inom kustvattenförekomsten Laholmsbukten (SE563330-124600). Laholms-
bukten har enligt fastslagna normer en måttlig ekologisk status då bottenfaunaprover visar på detta. 
Provtagningar av makroalger och växtplankton visar däremot på God status. Laholmsbuktens kemis-
ka status är bedömd till Uppnår ej god då kvicksilverföroreningar och polybromerade difenyletrar 
inns i förekomsten och kvicksilverhalter är uppmätta i isk. Klassning utan de överallt överskridande 

ämnena är Ej klassad. Laholmsbuktens huvudsakliga problematik omfattar övergödning och syrefat-
tiga förhållanden samt miljögifter. Avseende kustvattenförekomsten Laholmsbukten består den ke-
miska ytvattenstatusen av 45 prioriterade ämnen. Det inns inget i föreslagen markanvändning som 
bedöms leda till att föroreningsgraden ökar. Den övergripande ekologiska statusen har bedömts som 
måttlig. Bedömningen baseras på bottenfaunaundersökningar i vattenförekomsten. Genomförandet 
av planen bedöms inte förändra statusen med avseende på bottenfauna. Bottenfaunan är bland an-
nat känslig för ökad näringstillförsel, vilket planen inte orsakar. Planen medför inte heller något 
fysiskt ianspråktagande av vattenområde. I vattenförekomsten som helhet bedöms inte heller övriga 
kvalitetsfaktorer som ljusförhållanden och näringsämnen förändras. Med stöd av bedömningen för 
kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms genomförandet av planen inte motverka möjlighe-
ten att följa gällande miljökvalitetsnormer för ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus.
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Inom området inns pågående verksamheter som bedöms kunna bidra med föroreningar till dagvatt-
net. Exempel på dessa är småbåtshamnen, ytor med biltra ik och parkeringar, metallytskikt på tak 
mm. Planförslaget ändrar inte dessa förutsättningar och innebär inte någon ytterligare belastning av 
föroreningar. Planområdet är av begränsad storlek samtidigt som Laholmsbukten är en stor vatten-
förekomst. De föroreningar som avrinner från detta område bedöms därför inte bidra med förore-
ningar på ett sätt som enskilt påverkar vattenkvaliteten i Laholmsbukten. Planförslaget ändrar inte 
förutsättningarna och ett genomförande av planen bedöms därmed inte försämra Laholmsbuktens 
ekologiska eller kemiska ytvattenstatus.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd idag då gällande detaljplan är framtagen enligt PBL 1987:10. 
Då detaljplanen tas fram enligt PBL 2010:900 återinträder strandskyddet inom planområdet vilket 
därmed kommer behöva upphävas på kvartersmark. Fastigheten är redan idag till största delen ian-
språktagen och bebyggd.

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande på-
verkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har ge-
nom behovsbedömningen kommit fram till att det föreligger behov av miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:

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

• Miljökonsekvensbeskrivningen ska behandla hamnverksamhetens miljöpåverkan, påverkan på 
riksintressen, kulturmiljön, miljökvalitetsnormer för vatten, eventuella markföroreningar, risk 
för översvämning och erosion samt övriga geotekniska förutsättningar. 

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

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

Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning är att i stort medför detaljplanen inga eller 
små negativa konsekvenser. 
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Bodar uppförda 2011 Foto Emma JohanssonÄldre fi skebodar Foto Emma Johansson

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

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

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

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

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

Sedan många år tillbaka är hamnområdet en del av de områden där olika evenemang anordnas i 
samband med bland annat Swedish Open (tennisveckorna), ”Brasseveckan” och seglartävlingar.
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Skansen ligger strax utanför planområdet men är starkt bidragande till hamnområdets identitet. 
Byggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet som sädesmagasin. Idag är Skansen en del av hotellan-
läggningen. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och skyddas därför med en planbestämmelse 
om att dess yttre form och allmänna karraktär inte får förvanskas.

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

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

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

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

För eventuell bebyggelse och 
markanläggningar som påverkar 
befintliga fornlämningar krävs till-
stånd enligt Kulturmiljölagen. Om 
fornlämningar skulle påträffas vid 
markarbeten ska arbetet omedel-
bart avbrytas och Länsstyrelsen 
kontaktas enligt 2 kap 10 § kultur-
miljölagen (1988:950).

Utredningsområdet
Fornlämning 

Sjöbodar 

Stejleplatsen
Inre hamnbassängen

Museum 

Badkrukan 

Kallbadhuset

Varmbadhuset
Pepes Bodega

Hotell Skansen

Badhusparken

Stejleplatsen

Yttre hamnbassängen 
Gästhamn 
Hamn fritidsbåtar 

Inre hamnbassängen 
f.d. fiskehamn 

Chance 

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

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

Offentliga toaletter inns vid ”Stora Blå”, ”Bak ickan”, norr om den inre hamnbassängen samt i bygg-
naden ”Badkrukan”, här inns också offentliga omklädningsrum. 

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

Verksamheter
Inom planområdet inns ett antal olika verksamheter, bland annat Stora Blå som arrangerar aktivi-
teter och event, restaurangen Hamnkrogen samt mindre verksamheter i bodar inom området. Även 
föreningar har sin verksamhet i hamnen, exempelvis BBSS (Båstads Båt- och Segelsällskap) som har 
sina klubblokaler här. Hamnbolaget driver gästhamnen med tillhörande service så som bränsleför-
säljning.

Strax utanför planområdet inns Badkrukan som innehåller en servering, Pepes Bodega som är en 
nöjesmetropol samt Hotel Skansen som är även en av Båstads större arbetsgivare.

BBSS Foto Anna Fogelklou Hamnkrogen Foto Anna Fogelklou
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Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Hamnen består till stor del av utfylld mark. Resultaten i markmiljöundersökningen indikerar att 
fyllnadsmassorna som använts inte varit förorenade. De föroreningar som inns i området härrör 
troligtvis från båtuppställning med tillhörande kemikaliehantering. I alla provpunkter utom en lig-
ger mätvärdena under nivåerna för mindre känslig markanvändning (MKM), vilket bedöms vara de 
gränsvärden som ska gälla för hamnområdet. I en av punkterna har högre föroreningsvärden upp-
mätts. Föroreningen bedöms inte innebära någon akut risk med fara för människors hälsa. I området 
över MKM har en utökad provtagning och en riskbedömning gjorts. Undersökningen rekomenderar 
att det görs åtgärder av de ytliga marklagren i ett mindre område. Det inns en djupare förorening 
som inte utgär någon risk för människor som uppehåller sig på platsen men som kan utgöra en föro-
reningsrisk för Laholmsbukten.

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

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

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

Fiskare Herbert Svensson på Stejleplatsen, tidigt 70-tal Foto Sven Johansson
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Genom planområdet löper hamnpromenaden, en gångbana alldeles intill kajen, från Brunnsparken i 
söder till Hamntorget i norr.

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

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

Allmän plats
Endast gatan, parkmarken och torget är planlagt som allmän plats. Övriga ytor inom planområdet 
är planlagt som hamnområde men är tillgängligt för allmänheten, bland annat genom x-område 
för allmän gångtra ik längs kajerna, på pirarna samt på Stejleplatsen, parkering (kvartersmark för 
allmänt ändamål) samt allmänt ändamål. Totalt (inklusive parkeringsområde på kvartersmark) är 
ca 10 400 kvm inom nu aktuellt planområde planlagt som allmän platsmark. 

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

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

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

Översvämningsrisk
Hamnområdet ligger 0-3 meter över havet. Det innebär att hänsyn måste tas till klimatförändringar-
na och havsnivåhöjningen. Länsstyrelsen rekommenderar en grundläggning på minst +3 meter över 
havet. Hamnområdet har vid ett lertal tillfällen svämmats över i samband med stormar. Stormarna 
har orsakat stora skador på byggnader och anläggningar.

Olycksrisk
Inom hamnområdet inns en tankstation för båtar. Hamnen har tillstånd att hantera 3000 l bensin 
och 5000 l diesel. Cisternen är placerad under mark och anses därför inte utgöra en riskfaktor. Från 
cisternens avluftningsmynning och påfyllningsanslutning gäller skyddsavstånd på 12 respektive 25 
meter till ”plats där människor vanligen vistas”. Dit räknas bland annat servering. Från avluftningens 
mynning är skyddsavståndet 18 meter till båtplats. Från tappstället ute på bryggan gäller skydds-
avstånd på 25 meter till båtplats där människor får övernatta och till platser utan övernattning är 
skyddsavståndet 12 meter. Idag inns inga båtplatser inom skyddsavståndet. 18 meter från  påfyll-
ningsanslutningen inns en serveringsbod som kan klassas som ”gatukök utan gäster inomhus” vil-
ket då kan accepteras på det avståndet då gästborden ligger minst 25 meter från anslutningen.

12m
12m

18m
25m

25m

Skyddsavstånd runt bränslehanteringen
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Översvämning i samband med Stormen Sven, december 2016. Foto Leo Plöen

Geotekniska förhållanden
Hamnen består till stor del av utfylld mark. Den geotekniska undersökningen konstaterar att fyll-
ningen har en varierande fasthet men att det inte råder några generella stabilitets- eller sättnings-
problem inom området. Då hamnområdet till stor del utgörs av hårdgjorda ytor och har en stabil 
kajkonstruktion mot hamnbassängen råder det liten erosionsrisk.

För området föreligger normal radonrisk. 

Kulturmiljöer och fornlämningar
I väster gränsar planområdet till det medeltida stadsområdet som är en fast fornlämning genom 
kulturlagren från tidigare stadsbildningar. En mindre del av stadslagret sträcker sig in i planområ-
dets södra del. Direkt norr om planområdet finns också en skansvall, en gång uppförd för att vara 
en del av en försvarsanläggning. Fornlämningarna är väl undersökta och dokumenterade, ytterli-
gare undersökningar torde inte behövas inom ramen för detaljplanearbetet. Detaljplanen bedöms 
inte medföra någon påverkan på fornlämningarna. Enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
krävs tillstånd för eventuell bebyggelse och markanläggningar som påverkar befintliga fornläm-
ningar. Om fornlämningar skulle påträffas vid markarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas enligt samma paragraf.
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Gator och trafi k
Tra iksituationen i hamnen påverkas starkt av säsongsvariationerna i Båstad. Större delen av året 
fungerar tra ik lödena bra, men under högsäsong är belastningen stor med mycket trängsel.

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

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

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

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

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

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

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

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Weum Gas har gasledningar i området. Några av byggnaderna inom planområdet är anslutna till 
gasledningarna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bebyggelse
Användning 
Användningen i hamnen är hamnverksamhet och besöksverksamhet (V1R1). Byggnader för hamn-
verksamhetens behov ska innas så som förråd, anläggning för båttvätt, toalett och annan service 
samt hamnkontor och klubblokaler. För att stödja och utveckla besöksverksamheten behövs offentlig 
service i form av offentliga toaletter men också restauranger, caféer och handel, företrädesvis med 
koppling till det marina. Handel och caféverksamhet kan exempelvis inrymmas i de mindre bodar 
som tillåts i området under hela eller delar av sommarsäsongen. Några större byggnader inns i 
hamnområdet, i övre plan på dessa inns möjlighet till kontor, även här företrädesvis för verksamhe-
ter med koppling till hamn- och båtverksamhet.

Ytorna i hamnområdet måste tillåta en lexibel användning och kunna anpassas efter de behov som 
inns för tillfället. Ytornas funktion bör tillåtas variera mellan sommar och vinter. Sommartid kan 

allmänhetens vistelseytor och båtverksamhetens ytor samsas med evenemangsytor och tillfälliga 
bodar. Vintertid kan båtverksamheten och vistelseytorna kombineras med parkering. Användningen 
av ytorna bör även kunna anpassas efter de olika behov som inns under dygnet.

VinterSommar

Vistelseytor Vistelseytor

Evenemangsytor

Tillfälliga bodar

Båt- och hamn-
verksamhet

Båt- och hamn-
verksamhet

Parkering

Biltra ik Biltra ik

Biltra ik på 
gåendes villkor

Samnyttjande av ytor och fl exibilitet i användningen mellan sommar- och vintersäsong.
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Bostäder tillåts inte i hamnområdet på grund av risker kopplade till översvämning och stormpåver-
kan.

Markområdet närmast fastigheten Strandängen 3, där Pepe´s Bodega ligger, planläggs som kvarters-
mark med centrumändamål, samma användning som Strandängen 3 har idag. Ytan får inte förses 
med byggnad. Området är idag planlagt som allmän plats, men nyttjas av resturangverksamheten för 
avfallshantering. Syftet med att ändra användningen till kvartersmark är att möjliggöra en långsiktig 
upplåtelse av marken med syfte att verksamheten även fortsättningsvis ska kunna nyttja området 
för avfallshantering.

Placering 
Byggrätterna placeras i huvudsak där byggnader inns idag. Planen ger en möjlighet att ersätta BBSS 
två mindre byggnader med en större. Ett avstånd ska innas mellan byggnaderna för att säkerställa 
kontakten mellan Strandpromenaden och hamnbasängen. 

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

På den inre delen av den östra pirarmen ges möjlighet att uppföra ler bodar. För att inte skära av 
utblickarna mot havet läggs prickmark på en del av pirarmen. Längst ut på piren ges möjlighet att 
uppföra en eller lera mindre bodar. Dessa byggnader ska uppföras på ett sådant sätt att de tål even-
tuella översvämningar alternativt på ett sådant sätt att de kan lyttas från platsen efter sommaren. 
Prickmarken längst ut på piren syftar till att säkerställa vändplatsen samt mastkranens funktion.

Utformning
Inom planområdet inns olika typer av bebyggelse. Bodar, både permanenta och tillfälliga ges en 
högsta tillåten nockhöjd på 3,5 meter. De får vara högst 15 kvm stora. Mellanstora permanenta bygg-
nader som exempelvis hamnkontoret och en glasskiosk ges en högsta nockhöjd på 4,0 meter. Större, 
permanenta byggnader ges en högsta nockhöjd som relaterar till havet genom en plushöjd. Detta för 
att nocken ska ligga på samma höjd oavsett om marken höjs. Höjderna ska möjliggöra en lexibilitet i 
hur risken för översvämmande vatten hanteras genom att ge utrymme för en högre sockel. Storleken 
på byggrätterna för dessa byggnader utgår i stort från be intlig bebyggelse.

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

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

Bevarande
De äldre iskebodarna söder om Hamntorget, Chance samt Stejleplatsen är lämningar från verksam-
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heter kring iske och sjöfart vilket är det tydligaste kulturmiljövärdet i området. Bodarna har var 
för sig ett litet värde men skapar tillsammans ett viktigt inslag i kulturmiljön. De bevaras och skyd-
das genom en varsamhetsbestämmelse om volym, formspråk, färgsättning och placering. Kajutan 
från skeppet Chance skyddas genom en bevarandebestämmelse. Stejleplatsen bevaras som en öppen 
plats med stor lexibilitet att nyttjas efter säsongens behov. Här tillåts dock ingen permanent bebyg-
gelse. Platsens historia kan även stärkas genom informationsskyltar eller konstverk som knyter an 
till och berättar om platsens historiska användning.

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Detaljplanen reglerar inte höjdsättningen av marken. Detta för att inte låsa höjderna utan istället 
möjliggöra olika lösningar för att hantera översvämningsproblematiken, då behov och lösningar kan 
komma att förändras med tiden. Generellt är rekommendationen i hamnområdet att marken även 
fortsättningsvis sluttar lätt mot havet samt att skapa avrinningsvägar och ytor som kan tillåtas att 
översvämmas. Detta för att översvämmande vatten och nederbörd ska rinna ut i havet och inte ris-
kera att stängas in och bli kvar i vattensamlingar på land.

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

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

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

Ytan som idag är parkering förelås bli torgyta där biltra ik samsas med fotgängare, cyklister och 
torgfunktioner. Under sommarmånaderna kan ytan fungera som torgyta med gångytor, sittplatser 
och utrymme för evenemang. Under vintermånaderna kan biltra iken släppas fram och parkering 
tillåtas. 

Exempel på hur ytan kan användas under sommar respektive vinter. Bild Anna Fogelklou
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För att Stejleplatsen ska bli inbjudande att använda behöver platsen utformas med omsorg. Det är 
viktigt att platsen är lexibel för att kunna tillgodose olika behov. En gräsyta fungerar både för tillfäl-
liga evenemang och som picknickyta. För att skapa en koppling mellan Stejleplatsen och Badhuspar-
ken, stärka ekosystemtjänsterna samt återföra en del av den grönska som funnits på platsen histo-
riskt kan några träd planteras på Stejleplatsen, dock på ett sådant sätt att ytan inte fragmenteras. För 
att stärka kopplingen till Stejleplatsens historiska användning skulle även ett konstverk kunna pla-
ceras på platsen. Under sommarmånaderna får mindre bodar placeras längs kajpromenaden, men 
efter sommarsäsongen ska de lyttas bort från platsen för att Stejleplatsen åter ska bli öppen ända 
ner till kajkanten. Bodarna ska placeras på ett sådant sätt att de inte hindrar allmänheten från att 
passera mellan dem.

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

Allmän plats
Andelen allmän plats ökar något till totalt ca 8300 kvm. Den största förändringen är att knappt 1300 
kvm som tidigre varit planlagt som kvartersmark för parkering nu planläggs som allmänplats, torg. 
Marken utgörs av ca 1300 kvm gata, ca 770 kvm cykelbana och ca 6270 kvm torg. Hamnområdet är 
planlagt som kvartersmark, men allmänhetens tillgång till området säkerställs med x-område. 

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

Vattenområden/Strandskydd
Planområdet berörs av strandskydd för kusten (300 meter). Gällande detaljplan är framtagen enligt 
den äldre plan- och bygglagstiftningen (PBL 1987:10) och något strandskydd gäller inte för området 
idag. I och med aktuellt planarbete återinförs strandskyddet som därför upphävs inom planområ-
det genom antagandet av detaljplanen. Enligt PBL 4 kap. 17 § får kommunen i detaljplan upphäva 
strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livs-
villkor för djur- och växtliv. Inga naturtyper som är hotade, bedöms särskilt skyddsvärda eller utgör 
livsmiljö för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte vä-
sentligen livsvillkoren för djur- och växtarter. Aktuellt område är viktigt för allmänheten ur rekrea-
tionssynpunkt och ingår i ett större sammanhängande stråk längs havet. Planen syftar till att säker-
ställa allmänhetens tillgång till hamnområdet och bidrar därför positivt till strandskyddets syfte.

I enlighet med Miljöbalken 7 kap. 18 c § bedöms följande särskilda skäl föreligga enligt nedan:

För hamnområdet (V1R1)gäller punkt 1, 3, 4 och 5. 
1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
- Marken har varit ianspråktagen under mycket lång tid och hamnanläggningar har funnits på plat-
sen sedan tidigt 1900-tal. Området saknar betydelse för strandskyddets syfte att bevara goda livs-
miljöer för djur- och växtliv.
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3. område som ”behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området”
- En hamn måste för sin funktion ligga i anslutning till vattnet. 

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
- En utveckling av hamnverksamheten och övrig verksamhet inom området är knuten till närheten 
till vattnet och verksamheternas be intliga lägen inom hamnområdet. 

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

För den södra delen av hamnområdet (V1R1, gräsyta med korsprickad mark samt prickmark med x)
gäller punkt 1 och 4.
1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
- Området nyttjas på detta sätt redan idag.

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
- Ytan behövs som parkeringsyta och som uppställningsyta i samband med de evenemang som hålls 
i hamnområdet. Då ytan är sammanhängande med be intlig grusparkering som nyttjas på detta sätt 
kan inte utvidgningen göras på annan plats. 

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

Uppförande av anläggningar t.ex. erosionsskydd, bryggor etc. inom vattenområden de inieras som 
vattenverksamheter. Vattenverksamheter är generellt tillståndspliktiga, men kan i vissa fall vara an-
mälningspliktiga.

Geotekniska förhållanden
I den geotekniska undersökningen bedöms mindre konstruktioner kunna grundläggas med platta 
på mark. Vidare konstateras att detaljerade undersökningar behövs i samband med framtida bebyg-
gelse.
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Gående

Cykeltra ik

Biltra ik 
sommartid

Biltra ik vintertid, på 
gåendes villkor

Trafi ksystem där gående och cyklister prioriteras och 
biltrafi ken får lämna plats sommartid

Gator och trafi k
För att möta de olika behov och utmaningar som följer av säsongsvariationerna i hamnområdet före-
slås ett tra iksystem som skiljer sig åt mellan sommar och vinter. Sommartid kan hamnområdet vara 
så gott som bilfritt. Vändmöjlighet kan ordnas vid torgytan. Transporter av båtar samt annan tra ik 
som är nödvändig för hamnverksamheten kan angöra hamnområdet från den delen av Strandprome-
naden som hålls öppen för tra ik. Transporter till övriga verksamheter inom hamnområdet kan till-
låtas under begränsade tider. Vintertid kan biltra ik tillåtas även på ytan som planläggs som torgyta 
och vidare upp på Hamngatan, och då på fotgängarnas villkor.

Parkering
Då letandet efter parkeringsplats idag är en av de största bidragande orsakerna till det tra ikkaos 
som uppstår i hamnområdet sommartid inns möjlighet att ta bort alla allmänna parkeringsplatser 
i hamnområdet under sommarsäsongen. Den parkering för avlastning mm som behövs för båtverk-
samheten kan lösas inom hamnområdet i anslutning till Hamnplanen. Vintertid kan parkering till-
låtas på de öppna ytorna i anslutning till Hamnplanen samt inom området som planläggs för torg.

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

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

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

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget, med 
minskad biltra ik i hamnområdet som-
martid, bedöms påverka miljökvalitets-
normerna och möjligheterna att uppfylla 
dessa positivt.

Folkhälsa
Planförslaget stärker allmänhetens till-
gänglighet till hamnområdet och ytor som 
tidigare dominerats av biltra ik och parke-
ring. 
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Utformningen av platserna ska göras utifrån att alla människor ska kunna vistas här och tillgänglig-
heten och framkomligheten ska vara hög. Platserna ska utformas på ett sådant sätt att de är välkom-
nande även för de som inte konsumerar för att vara inbjudande för alla. Barn- och ungdomsperspek-
tiv ska innas med vid utformningen och möbleringen av de öppna ytorna.

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

Störande verksamheter och buller
Det har inte kommit in några klagomål gällande störningar från småbåtshamnens verksamhet. Som-
martid förekommer en del klagomål på störningar från nattklubbsverksamheten strax utanför plan-
området. Tidigare har även funnits klagomål på störande lukt från en iskebåt i hamnen.

Risk
Utformningen av hamnområdet och dess verksamheter ska anpassas efter närheten till havet och 
de risker för översvämning det innebär. Tillfälligt förhöjda havsnivåer förekommer i samband med 
till exempel stormar och till följd av klimatförändringarna är en mer långsiktig höjning av havsnivån 
att vänta. Eftersom hamnområdet endast ligger ett par meter över havet är risken för översvämning 
påtaglig. Det är därför viktigt att byggnader utformas enligt principen ”resiliance” - att byggnaderna 
ska klara översvämning. På grund av översvämningsrisken tillåts inte bostäder inom området. De-
taljplanen ger även utrymme för tillfälliga mindre byggnader som lyttas från hamnområdet under 
vintermånaderna när stormar är mest vanligt förekommande.

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

Det inns hantering av bränsle för småbåtshamnens behov inom planområdet. Hamnens bränsle-
hantering förutsätter skyddsavstånd, vilka hanteras i samband med verksamhetens tillstånd. Runt 
avluftningsmynning och tappställe gäller 25 meter till båtplats där människor övernattar samt 12 
respektive 25 meter till servering. Idéer inns att lytta tankstationen till utsidan av den östra pirar-
men. Detaljplanen reglerar därför inte skyddsavståndet runt bränslehanteringen för att på lång sikt 
ha möjlighet att nyttja mark och vatten på annat sätt än idag. 

För att minska risken för skador i samband med kraftig vågpåverkan ger planen utrymme för om-
byggnad av den norra pirarmen samt en höjning av pirarna. Uppförande av anläggningar t.ex. ero-
sionsskydd, bryggor etc. inom vattenområden de inieras som vattenverksamheter. Vattenverksam-
heter är generellt tillståndspliktiga, men kan i vissa fall vara anmälningspliktiga.
  

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

El och telefoni
El och telefoni avses anslutas till det be intliga ledningsnätet. El och telefoni måste utföras på ett 
sådant sätt att de inte skadas vid en översvämning.
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Dricks- och spillvatten
Spillvattenledningarna i hamnområdet ligger relativt nära markytan varför det kan bli svårt att göra 
nya anslutningar med hjälp av självfall. Spillvatten från de interna spillvattenledningarna behöver 
även fortsättningsvis pumpas till anslutningspunkten. Med tanke på översvämningsrisken i hamn-
området bör brunnen från vilken spillvattnet pumpas vara tät för att förhindra inläckage av havsvat-
ten. Elektroniken till pumpen bör om möjligt placeras inomhus. 

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

Brunnslocken längs spillvattennätet bör vara täta för att undvika att havsvatten tränger ner i led-
ningarna vid högvatten.  

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

Dagvatten
Planförslaget innebär ingen ändring avseende dagvattenhanteringen. Dagvatten föreslås även fort-
sättningsvis ledas ut i hamnbassängen. Fördröjning av dagvatten bedöms inte vara aktuellt inom 
planområdet.

Avfallshantering
Ny bebyggelse ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. Av-
fallsutrymmen bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg och dess storlek ska motsvara de 
behov som inns för att underlätta källsortering.
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9. KONSEKVENSER
Trafi k
Begränsningarna för biltra ik och bilparkering under delar av året medför att trängseln och riskerna 
minskar i hamnområdet. Det kan dock innebära att problemen lyttas till andra platser i samhället. 
Parkeringskapacitet inns vid Prästliden.

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

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

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

Ekonomiskt
Att investera i byggnader och anläggningar i översvämningsdrabbade lägen innebär alltid en högre 
risk. Åtgärder för att utforma byggnader och anläggningar så att de tål översvämmande vatten, alter-
nativt står emot vattnet, kan vara fördyrande i byggskedet.

Torgytan innebär en möjlighet till ett lexibelt nyttjande av ytan. Kommunen som huvudman har 
möjlighet att göra investeringar i ytan för att öka känslan av att platsen är allmän. Med huvudman-
naskapet följer också skyldigheten att underhålla området. Kommunen kommer således få ökade 
driftskostnader till följd av detaljplanen. Att rusta och iordningställa platsen på ett sätt som möjlig-
gör en lexibilitet i användningen innebär en kostnad. Det innebär även ett inkomstbortfall från par-
keringsavgifter under de perioder då ytan nyttjas för annat än parkering. Hur stort inkomstbortfallet 
blir beror på hur stor yta som nyttjas för andra ändamål än parkering samt hur lång tid det handlar 
om.

Tillgänglighet
Planbestämmelsen TORG ger möjlighet att använda den be intliga parkeringsytan på ler sätt än 
idag. Dock inns fortfarande möjligheten att köra och att parkera på ytan kvar. Om ytan görs om eller 
om biltra ik och parkering begränsas under delar av året ska hänsyn tas till tillgängligheten för per-
soner med nedsatt rörelseförmåga, både avseende markbeläggning och hur ytorna disponeras. För-
utsättningar ges för att öppna upp området och öka tillgängligheten och rörligheten inom området 
genom att undanröja begränsande fysiska hinder.  Detta regleras dock inte i detaljplan utan hanteras 
i genomförandeskedet. Området kommer även fortsatt att ha en hög tillgänglighet för personer med 
funktionsvariationer. 



35

Granskningshandling 2019-03-13
                       Detaljplan för del av Båstad 109:2, Båstads hamn

10. GENOMFÖRANDE
Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som er-
fordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd har genomförts 
under hösten 2016 och granskning sker under våren 2019. Antagande bedöms kunna ske i slutet av 
2019.

Kommunen äger all mark inom planområdet. Marken är vid planens upprättande utarrenderad till 
lera parter. En genomsyn av arrendeavtalen görs som en direkt konsekvens av detaljplanen.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Inom planområdet är kommunen ansvarig för projektering och utbyggnad av teknisk infrastruktur, 
samt iordningställande av torg och grönområden, planlagda som allmän platsmark. Åtgärder inom 
kvartersmark regleras genom avtal mellan jordägare och nyttjare. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsåtgärder är inte aktuella inom planområdet.

Servitut
Ledningsägare ansvarar för att söka lämplig rättighet för sin ledning.

För området som planläggs för centrumändamål (C) intill fastigheten Strandängen 3 inns ett of-
icialservitut till förmån för Strandängen 3 och last för Båstad 109:2. Servitutet ger Strandängen 

tillträde till området.

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

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

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Kommunen genom NSVA ansvarar för utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive  dagvatten-
system) inom allmän platsmark. Alla tillfälliga byggnader och verksamheter som har behov av det 
ska ha möjlighet att anslutas till hamnområdets interna VA-nät. Utbyggnaden av VA- ledningar inom 
området sker från av kommunen anvisad anslutningspunkt. Alla ritningar ska godkännas av kom-
munen innan utbyggnaden påbörjas. 

Några dagvattenledningar ligger under eller i direkt anslutning till be intliga byggnader. Vid en even-
tuell nybyggnation där någon av dessa ledningar berörs bör ledningen lyttas. u-områden inns av-
satta i närheten för de lesta ledningarna. Eventuell lytt av ledning bekostas av exploatören.

Nya VA-installationer samt förändring av be intliga anslutningar ska godkännas av NSVA innan bygg-
nation påbörjas.

Markförorening
En markmiljöundersökning har gjorts under samrådsskedet. Den visar på värden under mindre 
känslig markanvändning (MKM) i alla provpunkter utom en där fördjupade studier krävs innan 
eventuellt schaktarbete. På Stejleplatsen där det inns ett område över MKM, har en utökad provtag-
ning och en riskbedömning gjorts. Undersökningen rekomenderar att det görs åtgärder av de ytliga 
marklagren i ett mindre område runt punkt 1703. 

Utdrag ur PM Kompletterande undersökning, 2017-11-08 som 
visar undersökningspunkterna på Stejleplatsen. 

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

Denna detaljplan handläggs med utökat planförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella revi-
deringar av granskningsförslaget till antagandet. Olika utredningar kan tillkomma för att komplet-
tera planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av planförslaget 
såsom exempelvis en utökad markmiljöundersökning.

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Därefter går pla-
nen upp för antagande i kommunfullmäktige. 

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Emma Johansson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, stadsarkitekt, samhällsbyggnadschef
• Lisa Rönnberg, tidigare samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, tidigare översiktsplanerare
• Henrik Eliasson, planarkitekt
• Per Selldén, tidigare exploateringsingenjör 
• Mårten Nilsson, tidigare exploateringsingenjör
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör
• Sven-Inge Granlund, tidigare park- och fritidschef
• Marie Eriksson, gatu- och parkchef
• Andreas Jansson, tidigare tra ikingenjör
• Alexander Ejwertz Johanzon, tra ikingenjör
• Mårten Sällberg, miljöinspektör
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