
 

 
 

 
	

Detaljplan för  

Del av Båstad 109:2, Båstads 
hamn   
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
	

Granskningsutlåtande 
	

	

Detta	detaljplaneförslag,	har	varit	utsänt	för	granskning	under	tiden	2019‐03‐20	till	
2019‐05‐01	för	att	ge	sakägare,	boende,	myndigheter	med	flera,	möjlighet	att	lämna	
in	synpunkter.	Planförslaget	har	tagits	fram	av	Samhällsbyggnad	i	Båstads	kommun.		
Planen	 handläggs	 med	 utökat	 planförfarande	 enligt	 PBL	 2010:900.	 I	 detta	
granskningsutlåtande	 sammanfattas	 och	 kommenteras	 de	 synpunkter	 som	 har	
kommit	 in	 under	 granskningsskedet.	 De	 synpunkter	 som	 inkom	 under	 samrådet	
finns	sammanfattade	och	kommenterade	i	samrådsredogörelsen.	

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Sjöfartsverket	

Region	Skåne	

Nordvästra	Skånes	Vatten	och	Avlopp	AB	(NSVA)	

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen efterfrågar	information	i	planhandlingarna	om	vem	som	ansvarar	för	
att	åtgärda	markföroreningen	och	när	det	är	tänkt	att	göras.	
	
Vidare	konstaterar	de	att	nu	aktuell	detaljplan	medger	småbåtshamn	med	
tillhörande	funktioner	i	direkt	anslutning	till	tankstationen.	Länsstyrelsen	anser	att	
detaljplanen	ska	säkerställa	de	skyddsavstånd	som	krävs	för	att	visa	att	
användningen	är	lämplig.	
	
Förutsatt	att	planhandlingarna	kompletteras	och	redogör	för	markens	lämplighet	
för	sitt	ändamål	gällande	enligt	ovan	så	att	det	visas	att	platsen	är	lämplig	för	den	
förändring	som	föreslås	har	inte	Länsstyrelsen	några	synpunkter	utifrån	11	kap.	10	‐	
11	§§	PBL.	
	
Kommentar:		

Kommunen	är	som	fastighetsägare	ansvarig	för	markföroreningen.	Ingen	
ansvarsutredning	har	gjorts	och	kommunen	bedömer	att	det	inte	heller	krävs.	
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Planhandlingarna	kompletteras	med	att	markföroreningen	ska	åtgärdas	innan	
genomförandetidens	utgång.	

Tankstation	är	en	del	av	och	en	förutsättning	för	småbåtshamnens	verksamhet.	
Skyddsavstånd	för	tankstationen	regleras	i	verksamhetens	tillstånd.	
Rekommendationen	från	Räddningstjänsten	är	att	inte	reglera	detta	i	detaljplanen.	

Lantmäterimyndigheten	påtalar	att	x‐området	inte	ger	automatisk	rätt	att	
använda	området	för	gångtrafik.	Generellt	måste	en	rättighet	bildas	för	att	området	
ska	användas	för	avsett	ändamål.	Vad	gäller	x‐område	genomförs	vanligen	
markreservatet	genom	att	det	bildas	ett	servitut	till	förmån	för	en	kommunal	
fastighet.	I	detta	fall	ägs	marken	redan	av	kommunen	varför	ett	servitut	endast	
behöver	bildas	ifall	markägoförhållandena	skulle	ändras.	Ett	alternativ	till	x‐område	
kan	vara	att	lägga	ut	området	som	allmän	plats.		

För	att	genomföra	detaljplanen	fullt	ut	ska	kvartersmarken	avstyckas	och	bilda	en	
eller	flera	fastigheter,	alternativt	regleras	till	intilliggande	fastighet	(kvartersmark	
för	C‐centrum).	

Kommentar:	Hamnområdet	avses	upplåtas	genom	arrendeavtal.	I	detta	kommer	
rättigheten	för	allmänhetens	tillgång	till	x‐området	att	säkerställas.	

Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	fastighetsbildning.	

	

NSR	(Nordvästra	Skånes	Renhållnings	AB) vill	tydliggöra	att	NSR	ansvarar	för	
insamlingen	av	hushållsavfall	i	Båstad	kommun	och	att	hamnen	inte	har	något	
abonnemang	hos	NSR.	
	
Vidare	hänvisar	de	till	en	bilaga	som	tar	upp	dimensionering	och	utformningskrav	
som	ställs	för	att	säkerställa	det	viktigaste	i	gällande	renhållningsordning	för	
Båstads	kommun.	
 
Kommentar:	Planbeskrivningen	kompletteras	med	informationen.	

	

Weum	Gas	AB framför	att	de	inte	tagit	del	av	tidigare	samråd	i	ärendet	och	att	det	
inom	planområdet	finns	servis‐	och	distributionsledning	för	natur‐	och	biogas.	
	
De	önskar	att	planen	kompletteras	med	u‐område	för	den	del	av	kvartersmarken	
som	hamnar	närmare	än	2	meter	från	ledningarna.	I	övriga	områden	önskar	de	att	
gasledningen	ritas	in	plankartan	och	benämns	som	–	G	–	(gasledning).	
	
Weum	Gas	förutsätter	att	eventuella	kostnader	i	samband	med	planens	
genomförande	såsom	flyttningar	eller	ändringar	av	deras	befintliga	anläggningar	
bekostas	av	exploatören,	vilket	bör	framgå	av	genomförandebeskrivningen.	
	
Kommentar:	Planhandlingarna	kompletteras	med	gasledning.	En	mycket	kort	del	av	
en	gasledning	kan	komma	att	påverkas	av	en	eventuell	utbyggnad.	Ledningen	som	går	
från	en	byggnad	till	Badkrukan	är	en	intern	ledning	och	fastighetsägaren	ansvarar	för	
denna.	Bedömningen	är	därför	att	ett	u‐område	inte	behövs.		

Eventuella	flyttningar	eller	andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	
anläggningarnas	funktion	ska	bekostas	av	respektive	ledningsinnehavare	om	
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ledningen	inte	omfattas	av	ledningsrätt	eller	motsvarande	rättighet.	
Planbeskrivningen	kompletteras	gällande	detta.	

Skanova	har	markförlagda	kabelanläggningar	inom	detaljplaneområdet.	De	önskar	
att	så	långt	som	möjligt	behålla	befintliga	kabelanläggningars	nuvarande	läge	för	att	
undvika	olägenheter	och	kostnader	som	uppkommer	i	samband	med	flyttning.	
Denna	ståndpunkt	vill	de	noteras	i	planhandlingarna.		

Vidare	framför	de	att	om	de	tvingas	vidta	undanflyttningsåtgärder	eller	skydda	
telekablar	för	att	möjliggöra	exploatering	förutsätter	de	att	den	part	som	initierar	
åtgärden	även	bekostar	den.	

Kommentar:	Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	att	Skanova	har	
kabelanläggningar	i	området.	Kommunen	noterar	att	Skanova	så	långt	som	möjligt	
önskar	behålla	kabelanläggningarna	i	nuvarande	läge.	Gällande	ansvarsfördelning	vid	
åtgärder	för	ledningar	och	anläggningar	se	svar	till	Weum	ovan.	

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägare	till	Hyllebäcken	17	och	21	ställer	sig	i	princip	positiv	till	planförslaget.	
Ägaren	är	dock	lite	oroad	för	att	det	kommer	att	bli	någon	typ	av	vändplats	framför	
sina	fastigheter	under	sommarhalvåret.	

Kommentar:	Någon	vändplats	avses	inte	anordnas	framför	fastigheterna.	Det	finns	
goda	möjligheter	att	anordna	vändmöjligheter	för	biltrafik	inom	torgytan	vid	de	
tillfällen	som	genomfartstrafik	inte	tillåts.	

	

Ägaren	till	Hyllebäcken	13 vill	understryka	vikten	att	bevara	kustlinjen	med	
havsutsikten	vid	hamnen	men	också	den	kulturella	karaktären	av	denna	fiskehamn.	

Vidare	ifrågasätts	nockhöjden	på	4	‐	7,5	m	för	vissa	byggnader.	Han	menar	att	
nockhöjden	för	mindre	byggnader,	3,5	m	enligt	förslaget,	är	fullt	tillräckligt.	Ägaren	
framför	även	att	det	nu	när	båtuppställning	avses	permanentas	på	den	grusbelagda	
parkeringen	är	angeläget	att	en	maxhöjd	anges	för	båtarna	på	den	avsedda	platsen,	
lämpligen	2,5	m,	motsvarande	en	större	parkerad	bil	för	att	inte	skymma	deras	
utsikt	under	mer	än	halva	året	(okt	‐	april).		

Fastighetsägaren	anser	att	båtuppställningen	i	förening	med	uppställning	av	en	ny	
stor	bockkran	gör	att	området	får	karaktären	av	ett	varv	snarare	än	av	en	
fiskehamn.	Han	vill	att	man	därför	ska	avstå	från	placering	av	ytterligare	fasta	och	
rörliga	större	objekt	i	det	känsliga	hamnområdet	samt	föreskriva	att	bockkranen	
förvaras	på	annan	plats	utanför	i‐	och	uppläggningsperioderna.	

Kommentar:	En	levande	hamn	förutsätter	möjlighet	till	utveckling	och	anpassning	till	
förändrade	förhållanden.	Hamnkrogen	har	idag	en	nockhöjd	på	knappt	7,5	meter.	
Nockhöjden	har	anpassats	för	att	byggnaderna	ska	klara	översvämmande	vatten.		

Båtuppställning,	kranar	och	liknande	anläggningar	är	en	del	av	en	småbåtshamns	
verksamhet	och	kan	förväntas	inom	ett	hamnområde.	Det	är	viktigt	att	hamnens	
verksamhet	kan	finnas	kvar	och	utvecklas	även	i	framtiden.	

	

BBSS	(Båstad	Båt	&	Segelsällskap)	vill	ha	tillägget	"samt	parkering"	i	
planbestämmelsen	V1	"Småbåtshamn	med	tillhörande	verksamheter	och	kontor".	De	
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framför	att	en	grundförutsättning	för	att	de	ska	kunna	bedriva	sin	verksamhet	i	
hamnen	är	att	det	finns	parkeringsmöjligheter	nära	båtarna.	

Kommentar:	Parkering	för	hamnens	behov	ingår	i	användningsbestämmelsen	V.		

	

Näringsidkarna	i	Båstads	hamn	(Båstadtennis	&	Hotell	AB,	BFEF	och	BBSS	som	
bedöms	vara	sakägare	samt	Hotel	Skansen,	Backahill	AB,	Båstad	Hamn,	Pepes	
&	Papas,	Båstad	Hamnrestaurang,	Båstad	Företagsby,	Jopa	Fastigheter	AB	som	
inte	bedöms	vara	sakägare)	har	lämnat	in	ett	gemensamt	yttrande.		

I	sitt	yttrande	beskriver	de	att	hamnen	är	viktig	för	Båstad	och	att	verksamheterna	
förändras	över	tid	och	anpassar	sig	efter	tidens	villkor.	Det	är	därför	viktigt	att	
kommunen	ger	förutsättning	för	förändring	framöver.	

De	ställer	sig	positiva	till	planens	syfte	om	flexibilitet	och	långsiktighet	men	
upplever	att	planen	inte	lever	upp	till	syftet.	De	anser	att	det	behövs	luftiga	och	
generella	egenskapsbestämmelser	och	byggrättsytor	så	att	verksamheterna	kan	
växa.	De	anser	även	att	planen	bör	vara	frikostigt	tillåtande	och	överlåta	prövning	
till	lovhanteringsprocesserna	så	att	man	vid	varje	enskilt	tillfälle	kan	avgöra	vad	
som	är	lämpligt.	

Företagarna	framför	att	prickmarken	och	korsmarken	är	för	begränsande.	
Temporära	byggnader	behöver	kunna	stå	uppe	längre	än	6	veckor,	helst	6	månader,	
men	minst	3	månader	för	att	man	ska	kunna	skapa	byggnader	av	kvalitet	som	
skapar	attraktivitet	och	lönsamhet.	

Vidare	skriver	företagarna	om	att	de	begränsande	bestämmelserna	för	de	äldre	
bodarna	förhindrar	utveckling	då	all	förnyelse	och	utvidgning	bromsas.		

De	lyfter	att	det	finns	behov	av	att	utvidga	hamnen	med	fler	båtplatser.	De	framför	
att	det	skulle	behövas	en	ny	högre	pirarm	som	ger	ytterligare	en	hamnbassäng	med	
båtplatser	och	en	ny	rangeryta	att	hantera	båtar	på	samtidigt	som	den	hjälper	till	att	
klimatsäkra	hamnen.	Även	befintliga	pirarmar	behöver	höjas	och	förlängas.		

De	vill	ha	utvidgning	av	byggrätter	och	önskar	att	planen	skulle	ge	utrymme	till	ett	
större	hamnkontor,	ny	restaurang,	livsmedelshandel,	marin	handel	eller	något	slags	
besöksmål.	De	anser	att	utvecklingspotential	saknas	i	planen.	

Företagarna	ifrågasätter	hanteringen	av	dagens	parkeringsyta.	De	framför	att	
verksamheterna	är	beroende	av	tillgänglighet	för	fordon.	De	är	oroliga	för	att	
kunderna	kommer	att	överge	hamnen	men	även	att	båtägare	fråntas	möjligheten	att	
nyttja	hamnen	på	ett	effektivt	sätt.	De	tycker	att	det	är	fel	att	minska	möjligheten	till	
hamnnära	parkering	och	framför	att	Prästliden	inte	uppfyller	de	nödvändiga	
förutsättningarna	såvida	inte	kommunen	planerar	alternativa	fria	transporter	på	
kontinuerlig	basis.		

De	framför	att	organisera	om	parkeringen,	utöka	ytan,	ta	bort	barriärer	och	kalla	
parkeringsytan	för	torg	är	bra.	Allt	detta	talar	för	en	ökad	flexibilitet.	De	påtalar	att	
träd	och	fasta	konstverk	på	Stejleplatsen	riskerar	att	begränsa	flexibiliteten.	De	
tycker	att	man	vid	evenemang	tillfälligt	kan	ta	den	yta	som	behövs	i	anspråk	och	
styra	trafiken	det	andra	hållet	men	att	parkering	måste	tillåtas	hela	året.	De	
förmedlar	en	oro	för	att	ytan	ska	stå	tom	över	5	månader	om	året.	De	anser	att	hela	
torgytan	blir	för	stor.	Torgytor	ska	vara	små	och	intima	för	att	bli	välbefolkade	och	
trivsamma.	Vidare	framför	de	att	det	går	utmärkt	att	kombinera	parkering	och	torg.	
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De	lyfter	att	det	blir	en	intäktsförlust	för	kommunen	att	ta	bort	parkeringen.	De	
föreslår	att	man	bibehåller	parkeringen	och	istället	lägger	intäkterna	på	en	högre	
kvalitet	på	utförandet	och	en	högre	skötselgrad	på	ytorna	för	besökarnas	trivsel.		

Yttrandet	avslutas	med	att	de	anser	att	planen	behöver	omarbetas	kraftigt	för	att	
uppfylla	syftet	med	utveckling.	

Kommentar:	

En	frikostig	plan	som	överlåter	prövning	till	bygglov	skulle	skapa	en	otydlighet	kring	
vad	som	gäller	i	hamnen.	Det	skulle	medföra	en	risk	för	olika	bedömningar	vid	olika	
tillfällen	vilket	skulle	skapa	osäkerhet	både	för	verksamhetsutövare	som	för	grannar	
och	allmänhet.	

Prickmarken	säkerställer	att	tillräckliga	ytor	hålls	öppna	för	att	tillgodose	
båtverksamhetens	behov	och	allmänhetens	framkomlighet	vilket	är	att	allmänt	
intresse	i	hamnområdet.	Bestämmelsen	för	korsmarken	justeras	för	att	tillåta	
tillfälliga	byggnader	i	max	3	sammanhängande	månader.	Samtidigt	införs	en	
bestämmelse	om	att	det	krävs	bygglov	för	en	byggnad	som	flyttas	till	en	ny	placering	
inom	samma	område	för	att	säkerställa	att	platsen	hålla	öppen	under	perioder.	

De	äldre	bodarna	har	ett	högt	kulturvärde	och	regleringar	finns	för	dem	för	att	
kulturvärdena	ska	finnas	kvar	även	i	framtiden.	Då	bodarnas	volym	regleras	även	i	
varsamhetsbestämmelsen	k	tas	bestämmelsen	e2	bort	från	detaljplanen	för	detta	
område.	

En	ny	pirarm	och	utökade	ytor	genom	utfyllnad	i	vattnet	förutsätter	separata	politiska	
beslut	samt	omfattande	utredningar.	Det	hanteras	därför	lämpligast	i	en	separat	
detaljplan.	Utrymme	för	att	höja	och	bygga	om	befintliga	pirar	med	syfte	att	
klimatanpassa	hamnen	ges	inom	planförslaget.	

I	planarbetet	har	avvägningar	mellan	utveckling	och	bevarande	gjorts.	Under	
planarbetet	har	utrymme	för	att	bygga	en	ny	byggnad	med	fler	funktioner	på	marken	
där	BBSS	idag	har	sina	stugor	framförts.	Planen	ger	utrymme	för	detta.	En	större	
byggnad	där	hamnkontoret	ligger	idag	har	inte	efterfrågats	tidigare	i	planprocessen.	
De	byggrätter	som	planen	ger	har	getts	med	kulturmiljön,	utblickar	och	att	området	
är	klimatutsatt	i	åtanke.		

Syftet	med	torgytan	är	inte	att	den	ska	stå	helt	tom	under	delar	av	året	utan	att	ge	en	
möjlighet	till	att	variera	områdets	innehåll	efter	behov.	Hela	eller	delar	av	området	
kan	användas	som	öppen	torgyta	eller	för	parkering	under	kortare	eller	längre	
perioder	beroende	på	vilka	aktiviteter	som	planeras	och	hur	behovet	ser	ut.	

	

Synpunkter från ej besvärsberättigade 
Hotel	Skansen	har	lämnat	ett	förtydligande	yttrande	som	komplement	till	tidigare	
inlämnad	skrivning	från	näringsidkarna	i	Båstads	hamn.	I	yttrandet	lyfter	företaget	
att	hotellet	och	dess	övriga	verksamheter	i	hamnen	är	direkt	avhängiga	av	att	ha	bra	
tillgänglighet.		

När	Hotel	Skansen	genomgick	den	stora	om	och	tillbyggnaden	i	början	på	2000‐talet	
så	löstes	parkeringsfrågan	genom	att	de	hyr	parkeringsplatser	nere	i	hamnen	och	
detta	var/är	ett	måste	för	att	kunna	utveckla	rörelsen.	Därför	oroas	de	av	
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planförslaget.	Att	ta	bort	parkeringsplatser	som	ligger	i	nära	anslutning	till	hotellet	
gör	att	utvecklingen	stagnerar	och	gästerna	väljer	andra	alternativ.		

Vidare	skriver	de	att	den	nya	detaljplanen	för	hamnen	ska	möjliggöra	en	långsiktig	
utveckling	av	hamnen	och	på	detta	sätt	gynna	stadslivet	i	Båstad	var	intentionen	av	
planen.	De	framför	att	detta	var	något	som	de	som	driver	verksamhet	i	hamnen	och	
området	även	önskade,	men	det	saknas	i	det	nya	planförslaget.	Det	som	kom	ut	av	
det	stora	förarbetet	var	tyvärr	bara	att	ta	bort	parkeringsplatserna.		

De	framför	att	om	man	vill	skapa	utveckling	av	området	så	borde	man	höja	
skötselnivåerna	ordentligt	och	för	att	göra	detta	borde	parkeringsintäkterna	i	
hamnen	vara	viktiga	istället	för	som	i	förslaget	ta	bort	denna	så	viktiga	intäkt.	

Kommentar:	Det	är	varje	fastighetsägares	ansvar	att	lösa	erfoderligt	parkering	för	
eget	ändamål	speciellt	i	ett	område	som	är	så	välbesökt	som	Båstads	hamn.	Den	
torgyta	som	tillkommer	genom	detaljplanen	hålls	tillgänglig	för	alla	besökare	till	
hamnen,	gäster	till	hotellet	exkluderas	inte.	Kommunen	avser	också	att	om	möjligt	
utöka	antalet	parkeringsplatser.	De	parkeringsytor	i	hamnen	som	fortsatt	kommer	
vara	belägna	inom	kvartersmark	är	möjliga	för	en	huvudman	att	upplåta.	Huvudman	
är	den	som	har	rådighet	över	marken,	exempelvis	genom	arrendeavtal.	Möjlighet	att	
hyra	ett	antal	parkeringsplatser	för	ett	specifikt	ändamål	torde	även	fortsättningsvis	
finnas	i	hamnområdet.	

	

Båstad	Hamnrestauranger	AB	framför	några	kompletterande	synpunkter	till	
tidigare	inlämnad	skrivning	från	näringsidkarna	i	Båstads	hamn.	

1. Fiskekajens	signaturbyggnad	ryms	inte	inom	detaljplanens	nockhöjd.	Vid	en	
eventuella	framtida	bygglovsansökan	kan	detta	bli	ett	oacceptabelt	hinder	
för	lov	om	man	gör	en	sammanvägd	bedömning	av	avsteg	från	detaljplanen.	

2. Fiskekajen	och	Turkosa	boden	har	stora	uteserveringar	på	mark	som	är	
prickad	och	som	skall	hållas	tillgänglig	för	allmännyttig	gångtrafik.	Inga	
kommentarer	till	att	uteserveringar	är	tillåtna	finns	i	detaljplanen.	I	ett	annat	
politiskt	klimat	kan	det	innebära	att	uteserveringar	kan	avslås	med	
motivering	att	här	skall	det	var	gångtrafik.	Detta	bör	förtydligas	i	
planförslaget	

3. I	tidigare	inriktningsdokument	för	Båstad	Hamn	har	funnits	med	ett	förslag	
att	kunna	bygga	i	vinkel	bakom	den	Turkosa	boden.	Detta	har	försvunnit	i	
det	nu	aktuella	planförslaget	motiverat	av	befintligt	tankställes	skyddszon.	I	
detaljplaneförslaget	diskuteras	att	flytta	tankstället	till	den	yttre	piren.	Detta	
skulle	möjliggöra	att	tidigare	förslag	skulle	kunna	återaktualiseras	och	
förverkligas	enligt	kommunens	inriktningsdokument.	

4. Vi	anser	det	är	olyckligt	att	Badkrukan	och	stranden	hamnat	utanför	
planförslaget.	Det	är	också	synd	att	det	inte	tagits	större	grepp	vad	gäller	en	
framtida	hamnutbyggnad	med	en	ny	pirarm	mm.	

5. Ytterligare	några	synpunkter	som	inte	direkt	berör	deras	verksamhet	men	
som	kan	komma	att	få	olyckliga	konsekvenser.		

a. Inom	det	äldre	bodområdet	är	det	föreskrivet	att	bodarna	inte	får	
vara	större	än	15	kvm.	Redan	idag	finns	det	flera	bodar	som	är	
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sammanbyggda	och	därigenom	betydligt	större	än	15	kvm.	Hur	
hanterar	man	detta	bygglovsmässigt?		

b. Byggnadszonen	vid	båtklubbens	befintliga	lokaler	är	begränsad	till	
en	nockhöjd	på	+10,5	och	en	byggyta	på	650	kvm.	Någon	taklutning	
eller	annan	utformningsbestämmelse	är	ej	angiven.	Det	innebär	att	
man	kan	helt	enligt	plan	bygga	2	fulla	våningar	som	en	kub.	Kan	
detta	verkligen	vara	planförfattarens	mening?		

c. Parkeringsfrågan	är	ju	redan	berörd	i	den	allmänna	skrivningen.	Vad	
skall	hända	med	den	del	som	idag	hyrs	av	hotell	Skansen	för	
parkering	enligt	avtal	med	kommunen	och	som	utgjorde	en	del	av	
förutsättningar	för	hotellets	bygglov.	Om	området	görs	om	till	allmän	
platsmark	kommer	denna	möjlighet	till	reservation	att	försvinna.		

Vid	de	få	dagar	om	året	som	man	har	så	stora	arrangemang	att	
befintlig	parkeringsyta	skulle	behövas	borde	detta	kunna	lösas	vid	
aktuellt	tillfälle.	

	

Kommentar:		

1. Nockhöjden	för	Fiskekajens	byggnad	justeras.	

2. Prickmark	är	inte	ett	hinder	för	uteserveringar.	Bestämmelsen	x	kompletteras	
med	att	uteserveringar	får	finnas	i	den	mån	de	inte	hindrar	allmänhetens	
framkomlighet.	

3. Utbyggnad	av	området	bakom	Turkosa	boden	ligger	utanför	planområdet.	En	
sådan	utbyggnad	skulle	kunna	prövas	i	samband	med	detaljplan	för	
Badkrukan.	

4. En	förfrågan	om	planbesked	för	Badkrukan	har	inkommit	och	är	under	
handläggning	på	kommunen.	Gällande	utvidgning	av	hamnområdet	och	ny	
pirarm	se	svar	till	den	gemensamma	skrivelsen	ovan.	

5. a.	Bestämmelsen	e2	samt	nockhöjd	tas	bort	från	området	med	äldre	fiskebodar.	
Bodarnas	volym	regleras	i	varsamhetsbestämmelsen	k.	

b.	Plankartan	kompletteras	med	en	bestämmelse	om	att	bebyggelsen	ska	
anpassas	till	en	marin	karaktär.	

c.	Gällande	parkeringsytan	se	svar	till	Hotel	Skansen	ovan.	

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
 Planbeskrivningen	förtydligas	gällande	markföroreningar.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	fastighetsbildning.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	med	informationen	från	NSR	
 Plankartan	kompletteras	med	gasledningar.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	gällande	ansvarsfördelning	vid	eventuell	

ledningsflytt.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	att	Skanova	har	

kabelanläggningar	i	området.	
 Bestämmelsen	för	korsmarken	justeras	för	att	tillåta	tillfälliga	byggnader	i	

max	3	sammanhängande	månader.	Samtidigt	införs	en	bestämmelse	om	att	
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det	krävs	bygglov	för	en	byggnad	som	flyttas	till	en	ny	placering	inom	
samma	område.	

 Bestämmelsen	e2	samt	nockhöjd	tas	bort	från	området	med	de	äldre	
fiskebodarna.	

 Nockhöjden	för	Fiskekajens	byggnad	justeras.	
 Bestämmelsen	x	kompletteras	med	att	uteserveringar	får	finnas	i	den	mån	

de	inte	hindrar	allmänhetens	framkomlighet.	
 Plankartan	kompletteras	med	en	bestämmelse	om	att	bebyggelsen	ska	

anpassas	till	en	marin	karaktär.	

Ytterligare ändringar som gjorts 
 Justerat	u‐område	söder	om	de	gamla	bodarna	
 Komplettering	av	varsamhetsbestämmelsen	k	gällande	markbeläggningen	i	

området	med	äldre	fiskebodar.	
	

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

Underrättelse	inför	antagandet	och	granskningsutlåtandet	ska	skickas	till	följande:	
 Lantmäterimyndigheten	
 NSR	
 NSVA	
 Bjäre	kraft	
 Ägare	till	Hyllebäcken	23	
 Ägare	till	Hyllebäcken	13	
 Ägare	till	Hyllebäcken	17	och	21	
 BFEF	
 Båstad	Hamnrestauranger	AB	
 Hamnplats	3	
 Spirit	Event	
 Bjärehalvöns	Glass&Chokladfabrik	
 Stora	Blå	
 BBSS	
 Lagadere	
 Huset	på	Stranden/Pepes	Bodega/Pepes	&	Papas	
 Kiteskolan	
 Hamnkiosken	
 Fiskekajen	
 Sailing	Båstad	
 Båstadtennis	&	Hotell	AB	
 Föreningen	Gamla	Båstad	
 Hotel	Skansen	
 Backahill	AB	
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 Båstads	Hamn	
 Båstad	Företagsby	
 Jopa	Fastigheter	AB	

	
	

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

Underrättelse	efter	antagandet	och	besvärshänvisning	ska	skickas	till	följande:		
 Länsstyrelsen	
 Ägare	till	Hyllebäcken	13	
 BFEF	
 BBSS	
 Båstadtennis	&	Hotell	AB	
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