
 

Detaljplan för  

Båtsmannen 5 m.fl fastigheter 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse  
 

Ett detaljplaneförslag avseende Båtsmannen 5 m.fl. fastigheter i Båstad har varit ute 
på samråd  2019-12-16  till  2020-02-16 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 standardförfarande. I 
denna samrådsredogörelse finns de synpunkter som har lämnats in under samråd 
och samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2019-12-11 har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen framför: 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnader upp till 3 våningar för bostäder och 
centrumverksamhet med underjordiskt parkeringsgarage. Kommunen bedömer 
detaljplanen förenlig med gällande översiktsplan. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i 6 kap. miljöbalken (MB), länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande. 

Länsstyrelsens formella synpunkter: 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Planområdet ligger inte inom den geografiska avgränsningen för riksintresse för 
kulturmiljövården Båstad [L32], men riksintressets värden kan påverkas av 
åtgärder utanför det i karta avgränsade riksintresseområdet. Riksintresset värden 
uttrycks bland annat genom den småskaliga bebyggelsen som speglar köpmans- och 
kustsamhället under 1700- och 1800-talet. 

I förslaget till ny översiktsplan för Båstad som är ute på granskning förtydligas 
under riksintresset att den äldre bebyggelsen är koncentrerad till det forna 
huvudstråket, Agardhsgatan, torget, Köpmansgatan och hamnen. I och med den nu 
föreslagna förändrade skalan i kvarteret Båtsmannen anser Länsstyrelsen att 
konsekvensanalysen behöver kompletteras med ett ställningstagande kring hur 
planens genomförande kan komma att inverka på riksintressets värden. 

Buller 
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Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på den nya skrivningen i PBL 
2010:900 4 kap 33a§, eftersom den planerade bostadsbebyggelsen eventuellt är 
bullerutsatt. Planbeskrivningen ska, om bostadsbebyggelsen är bullerutsatt, 
innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. Detta ska 
redovisas både vid bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. Det behöver framgå 
av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra bebyggelsen och 
dessa åtgärder blir planens förutsättningar. Tillsynsmyndigheten, det vill säga 
kommunens, möjlighet att i efterhand ställa krav på verksamhetsutövaren har 
förändrats i och med införandet av den nya bullerförordningen. 

MKN-Vatten 

Dagvattenhantering 

Enligt handlingarna ska en dagvattenutredning tas fram. Länsstyrelsen förutsätter 
att resultatet av denna arbetas in i kommande planprocess. Då kommunen är 
ansvarig för dagvattenhanteringen, oavsett vilken mängd eller av vilken kvalitet, kan 
kommunen behöva säkerställer ytor för dagvattenhanteringen om det är en 
förutsättning för att miljökvalitetsnormerna kan följas. Det är lämpligt att 
kommunens miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för dagvatten, deltar i 
planläggningen så att dagvattenhanteringen sker där det är lämpligt samt att 
eventuella åtgärder som behövs är förenliga med planen. 

Länsstyrelsens rådgivning: 

Övriga kulturmiljövärden 

Både fastigheterna Båtsmannen 1 och 6 utgör ett möte till den äldre Agardhsgatan 
som har höga kulturvärden. Länsstyrelsen menar att det är lämpligt att behålla den 
lägre skalan även på fastigheten Båtsmannen 6 istället för att ersätta enplanshuset 
med ett parhus i två plan. Detta för att ta fasta på det miljöskapande värdet som 
omnämns i bevarandeprogrammet. 

Området är utpekat i förslaget till ny översiktsplan som ”Stadsbygd oförändrad – 
Båstad torg - Bevarandevärt område med restriktioner gällande utformning”. 
Utpekandet samspelar med det inriktningsprogram som tagits fram för Båstad 
tätort. I det lyfter kommunen fram att förtätning inom området bör ske mycket 
restriktivt och all utveckling ska ske i enlighet med områdets karaktär och struktur. 
För området vid Agardhsgatan, där Båstads äldsta bebyggelse finns, är 
byggnadernas volym, placering, material och färgsättning extra viktigt. 

Länsstyrelsens bedömning: 

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver kompletteras gällande MKN 
vatten och dagvattenhantering, buller och riksintresse kulturmiljö. Utan sådan 
redovisning kan inte Länsstyrelsen bedöma markens lämplighet för föreslaget 
ändamål, och kan därmed komma att ha synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i granskningshandlingen. 

Riksintresse för Kulturmiljövården 

En konsekvensanalys har gjorts av Tengbom (”Konsekvensanalys avseende 
kulthistoriska värden och påverkan på riksintresse Kulturmiljövård vid upprättande 
av ny detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad”, augusti 2020) för att redogöra 
hur planens genomförande kan komma att inverka på riksintressets värden. 
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Konsekvensanalysen baserades på ett omarbetat utformningsförslag, daterat den 1 
april 2020. 

I konsekvensanalysen konstateras att: ”Konsekvensen av planförslaget (enligt skiss 
2020-04-01) är att riksintresseområdet för kulturmiljövård kommer att påverkas 
negativt av att den nya bebyggelsen i kvarteret Båtsmannen visuellt och 
exploateringsmässigt dominerar sin omgivning.”.  

Konsekvensanalysen redovisade även förslag på hur en ny bebyggelse skulle kunna 
utformas inom kvarteret för att på så sätt minska den negativa påverka på 
Riksintresse Kulturmiljövård: 

”För att minska påverkan på riksintresset bör ny bebyggelse i planområdet ta hänsyn 
till 1900-talets eller 1800-talets köping-karaktär genom att inspireras av antingen 
Köpmansgatans eller Agardhsgatans bebyggelse. Riksintresset skulle sannolikt 
påverkas mindre om planförslagets bebyggelse följde riksintressets huvudsakliga 
bebyggelsestruktur med långsida och entré vänd mot gatan. 

Utifrån denna konsekvensanalys rekommenderas att detaljplanen bearbetas så att den 
gestaltningsmässigt utgår antingen från Alt. A eller Alt. B.  

Alt. A. För att anknyta den nya bebyggelsen i kvarteret Båtsmannen till 1900-
talsköpingens byggnadskaraktär finns de viktigaste arkitekturhistoriska 
beståndsdelarna på Köpmansgatan: 

• friliggande handels- och/eller bostadshus (handelslokaler på bottenvåning/ 
gatuplan) 

• max 2 fulla våningar och proportionerlig nockhöjd 

• entréer mot gatan 

• långsidan vänd mot gatan (nocken går parallellt med gatan) 

Alt. B. För att anknyta den nya bebyggelsen i kvarteret Båtsmannen till 1800-
talsköpingens byggnadskaraktär finns de viktigaste arkitekturhistoriska 
beståndsdelarna på Agardhsgatan: 

• sammanbyggda handels- och/eller bostadshus 

• max 1 ½  våningar och proportionerlig nockhöjd 

• entréer mot gatan 

• långsidan vänd mot gatan (nocken går parallellt med gatan)” 

Inför politiskt beslut om att sända ut planförslag på granskning gjorde 
samhällsbyggnad en avvägning mellan framtagen konsekvensanalys och andra 
faktorer som påverkar planförslaget. Den negativa  konsekvensen på riksintresse 
Kulturmiljövård ska vägas mot det faktum att fastigheten är belägen 
kollektivtrafiknära, centralt i Båstad och bidrar till förtätning, att det är en kommunal 
och regional angelägenhet att hushålla med markresurser genom ett effektivt 
marknyttjande och nyttjande av befintlig infrastruktur. 

Vid en sammanvägd bedömning anser samhällsbyggnad att de viktigaste 
parametrarna för allmänheten är utformningen mot Köpmansgatan där byggnad ska 
förses med sadeltak samt att nockarna ska orienteras längs med Köpmansgatan och 
gärna med en framdragen gavel mot korsningen Köpmansgatan/Tennisvägen. 
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Vidare anser samhällsbyggnad att en bebyggelse i 2-3 våningar är rimlig i denna 
centrala del i Båstad. En högre bebyggelse i korsningen Köpmansgatan/Tennisvägen 
och lägre mot den befintliga bebyggelsen i norr och nordväst och att entréer ska riktas 
mot Köpmansgatan, lokal-/er om minst 200 m2 för centrumverksamhet ska finnas i 
bottenvåning samt att sockel mot Köpmansgatan utformas terrasserad. En 
sammanhängande byggnadskropp inom fastigheten bedömer samhällsbyggnad inte 
påverkar riksintresse kulturmiljö. För att följa bebyggelsestrukturen i kringliggande 
kvarter är det däremot av mycket stor vikt att huskropparna inte blir för långa och 
storskaliga, de ska upplevas som enskilda byggnader som är sammanbyggda med 
grannfastigheten. Det är även eftersträvansvärt att glasfasader tillkommer mellan 
huskropparna för att dela upp fasaderna i olika enheter likt skissförslaget (som 
redovisas i planhandlingar) för att på så sätt öppna upp byggnaden mot omgivningen. 

 

Bild: Fasader mot Köpmansgatan. Röd linje tydliggör den föreslagna nya bebyggelsen i förhållande till 
befintlig 
bebyggelse

 

 

Bild: Fasader mot Tennisvägen. Röd linje tydliggör den föreslagna nya bebyggelsen i förhållande till 
befintlig bebyggelse 

Politiskt beslut togs den 8 december 2020 (KS §258) om att sända ut planförslag i 
enlighet med  ovanstående riktlinjer (baserade på samhällsbyggnads samlade 
bedömning) samt även möjliggöra en inglasad innergård. 

Planbeskrivning, plankarta samt illustrationskarta är omarbetat utefter ovanstående 
riktlinjer. 

Planbeskrivning kompletteras med resonemang om påverkan av Riksintresse 
Kulturmiljövård. 

Buller 

För att säkerställa att gällande riktvärden avseende buller uppfylls har en 
bullerutredning gjorts, (Trafikbullerutredning - Sollyckan, Båstad, 2019-11-26, 
Tyréns). 

Gällande riktvärden avseende buller bedöms ej överskridas. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2021-04-15 
 

  

 

 

5 (38) 
 

 

Planbeskrivningen kompletteras med texten ”Trafikbullerförordningens 
grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) överskrids för fasaderna mot Köpmansgatan. Detta 
innebär att någon form av åtgärd krävs för dessa bostäder. En sådan åtgärd kan vara 
att bostäderna planeras genomgående med minst hälften av bostadsrummen 
orienterade mot sida som uppfyller Leq ≤ 55 dBA och Lmax ≤ 70 dBA, vilket görs mot 
innergården. 

Vid övriga huskroppar uppfylls grundriktvärdet och bostäder kan planeras fritt. 
Trafikbullernivån vid samtliga fasader underskrider Leq 65 dBA vilket medför att små 
lägenheter (mindre än 35 kvm) kan planeras fritt.  

Riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) uppfylls för den inglasade 
innergården samt för norra delarna av detaljplaneområdet. Om en gemensam uteplats 
anläggs i ett bullerskyddat läge kan övriga privata uteplatser placeras fritt utan krav 
på bullerskydd.” 

MKN Vatten – Dagvattenhantering 

För att säkerställa dagvattenhantering samt att planförslaget ej påverkar 
miljökvalitetsnorm för vatten (MKN) negativt har en dagvattenutredning gjorts, (PM-
dagvattenutredning, Båtsmannen 4 & 5, 2020-05-29, WSP AB). 

Sammanfattningsvis redovisar PM-dagvattenutredning en hållbar och genomförbar 
dagvattenhantering samt en bedömning att miljökvalitetsnorm MKN, vatten ej 
överskrids. 

Planbeskrivningen kompletteras med en schematisk bild över planerad 
dagvattenhantering samt texten: 

”Befintlig dagvattenledning 500 mm på fastigheten kan rivas eftersom den inte är i 
bruk.  

Beräkning av erforderlig magasinsvolym för att fördröja avrinningen från fastigheten 
för att ej öka jämfört med före utbyggnaden, har beräknats till 42 m3 för 20 års 
återkomsttid. Det innebär att en underjordisk magasinsvolym byggs med 
dagvattenkassetter. En vanlig storlek är 1200x600x420 mm, vilket innebär tre lager 
på höjden, total höjd ca 1.3 m. Vid behov kan denna volym delas upp på två mindre 
magasin med placering där det lättare får plats.   

På dagvattenledningarna från fastigheten med anslutna tak och markytor som ansluts 
till magasinet sätts en brunn med sandfång.  

Före anslutningen till dagvattenservisen behövs en flödesregulator som ger maxflödet 
44 l/s, vilket motsvarar avrinningen före utbyggnaden. Den placeras lämpligen i en 
nedstigningsbrunn efter magasinet.   

För att det ska fungera med det underjordiska magasinet behöver höjdsättningen av 
marken och ytans användning anpassas över magasinet. Dvs ej träd eller tung 
utrustning, förslagsvis gräs eller blomrabatter. Ingen infiltration är planerad med 
hänsyn till byggnadens källare, utan magasinet utförs med tätskikt runt om. 

Grundvattennivån intill magasinet beräknas vara sänkt genom att husdräneringen 
ligger nära, men erforderlig täckning över magasinet beräknas med hänsyn till risk för 
upplyft av tomt magasin.  
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100-årsregn och skyfall: 

Vid 100-årsregn och skyfall som är kraftigare än dimensionerande regn, behöver 
avrinningen ledas ut från byggnader och ytor och vidare ut från fastigheten mot 
omgivande gator. Längs västra sida mot Köpmansgatan kommer det att behövas en 
kant eller mur så att dagvattnet i gatan rinner förbi fastigheten.  

Miljökvalitetsnormer:  

Föroreningshalten i utgående dagvatten bedöms ej påverkas av utbyggnaden.” 

Övriga kulturmiljövärden 

Planförslaget har omarbetats och fastigheten Båtsmannen 6 ingår ej längre i 
planförslaget. 

I övrigt se ovanstående kommentar under ”Riksintresse Kulturmiljövård”, ”MKN-
dagvattenhantering” samt ”Buller” 

 

Lantmäteriet framför att på plankartan finns en sträcka med bestämmelse om 
utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL 
endast läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga 
denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en 
planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i 
fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. 
Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för området utanför 
det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se s. 59 i Boverkets 
konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för planbestämmelser. 

Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att 
kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan 
överenskommelse med den berörda fastighetsägaren samt ersättningsprinciper för 
detta. 

Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u- 
område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på 
kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar 
ledningen, men det bildas ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett u- 
område i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt 
sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 
genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses  

Utfartsförbud är förlagd i användnings- alternativt egenskapsgräns strax innanför 
planområdesgränsen. 

Planbeskrivningen förtydligas angående inlösen av allmän plats samt ledningsrätt alt 
servitut för ledningar även inom markreservat dvs (u-område). 

Planbeskrivningen förtydligas under rubriken ”Fastighetsbildning” med texten: 
Kommunen har rätt och kan med stöd av detaljplanen lösa in den allmänna platsen 
utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren samt ersättningsprinciper 
för detta. 
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Planbeskrivningen förtydligas även  under rubriken ”Ledningsrätt” med texten: 
Ledningar förlagda inom allmän plats alternativt u-område inom kvartersmark bör 
säkerställas med ledningsrätt eller servitut.” 

 

Bjäre Kraft har granskat detaljplanen och kommit fram till begräsningar i elnätet 
som behöver tas hänsyn till: 

 Befintligt elnät inkl. nätstationer är inte dimensionerat för att kunna ansluta 
planerad byggnation enligt pågående detaljplan. Därför behöver plats 
reserveras för placering av ny nätstation inom detaljplanområdet genom att 
förslagsvis ett nytt E-område förs in i pågående detaljplan. Detta är 
avgörande för att ny byggnation inom fastigheten ska kunna anslutas till 
elnätet. 

 Bjäre Kraft kommer försörja den nya nätstationen genom förläggning av ny 
högspänningskabel till befintlig högspänningskabel som korsar 
Köpmansgatan vid Fridhemsvägen och vidare över Klinkehögsvägen, vilket 
innebär att vi kommer behöva korsa Tennisvägen för att skarva kabel vid 
någon av dessa korsningspunkter. 

 Inom detaljplanområdet finns el och slang för fiber nedgrävda. Befintliga 
elanslutningar är idag anslutna till kabelskåp inom planområdet. 

Eventuell förändring av fiber, kabelskåpsplaceringar och tillhörande 
elledningars läge utförs av Bjäre Kraft efter beställning, där beställaren 
bekostar en sådan åtgärd. 

Dessa punkter behöver tas i beaktande, och vi vill redan nu lyfta dessa för att 
tydliggöra eventuella kommande kostnader och att vid större åtgärder för Bjäre 
kraft tar dessa längre tid att genomföra. 

Vi vill även göra er uppmärksamma på att Bjäre Kraft har möjlighet att leverera 
bredbandsaccess till området i form av optisk fiberkabel. 

För övrigt finns inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses 

 En överenskommelse har skett mellan Bjäre Kraft och exploatör om att 
förlägga en nätstation inuti byggnad. Utrymme för nätstation ska uppfylla 
Bjäre Krafts krav. Avtal kommer att upprättas mellan Bjäre Kraft och 
exploatör. Plankartan kompletteras för att möjliggöra en nätstation inom 
planområdet. 

 Information mottagen. 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser 
för enskilda fastighetsägare” med texten: 

”Eventuell flytt och förändring av fiber, tele, kabelskåpsplaceringar och 
tillhörande ledningars läge som krävs för att exploatera enligt det nya 
planförslaget ska bekostas av exploatör.” 

 

PostNord framför att de har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
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placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Kommentar: Synpunkt och information är mottagen samt vidarebefordrad till 
exploatör. Planbeskrivningen kompletteras med information om postlådors placering i 
flerfamiljshus. 

Planbeskrivningen är kompletterad  under rubriken ”Utformning och utförande” med 
texten ”PostNord har som uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att PostNord ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. Vid nybyggnation av flerfamiljshus ska 
post mottas i en fastighetsbox på entréplan.” 

 

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) framför följande: 

 Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar 
allmän väg. Viktigt att det finns plats för renhållningsfordonet att stanna 
utan att blockera trafiken. 

 Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och 
underlätta för källsortering. Det nya producentansvaret pekar mot att alla 
ska ha möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

 Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer 

 Se Bilaga 2 (som är diarieförd och finns att tillgå hos samhällsbyggnad) för 
att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i gällande 
renhållningsordning för Båstads kommun. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses. 

Planförslaget möjliggör avfallshantering i enlighet med NSR’s krav. Information finns i 
planbeskrivningen om att den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens 
krav på källsortering och avfallshantering. Bland annat bör avfallsutrustning för 
fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är minst 5,5 m bred).  

Vid byggnation i form av t ex flerbostadshus  förordas gemensamt avfallsutrymme. Var 
ett avfallsutrymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till bostäderna, 
trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar 
placeringen. Byggare uppmanas ta kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB) i tidigt stadie för planering av avfallshantering. Exakt utformning av 
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avfallshantering styrs ej av PBL (Plan- och bygglagen) utan är en fråga som hanteras i 
bygglov med stöd av BBR (Boverkets byggregler). 

 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB) konstaterar att fastigheterna 
ligger inom verksamhetsområdet för kommunal dagvattenhantering. Vidare framför 
de att NSVA ser mycket positivt på att dagvatten fördröjs och renas nära källan, men 
vill påpeka at det idag inte finns lagstöd för i PBL för att föreskriva att dagvatten ska 
tas om hand lokalt. 

Den kulverterade bäcken har eventuellt blivit omledd redan på 80-talet med ny 
sträckning i Köpmansgatan istället för över Båtsmannen 5. En kontroll av brunnar 
för att säkerställa att så är fallet behöver göras innan granskningsskedet. 

I övrigt har NSVA inget att erinra. 

Kommentar: Synpunkt mottagna och tillgodoses. För att säkerställa 
dagvattenhantering samt att planförslaget ej påverkar miljökvalitetsnorm för vatten 
(MKN) negativt har en dagvattenutredning gjorts, (PM-dagvattenutredning, 
Båtsmannen 4 & 5, 2020-05-29, WSP AB). 

Sammanfattningsvis redovisar PM-dagvattenutredning en hållbar och genomförbar 
dagvattenhantering samt en bedömning att miljökvalitetsnorm MKN, vatten ej 
överskrids. 

Med anledning av förmodad kulverterad bäck har kontroll skett av brunnar i 
anslutning av planområdet där man kunnat konstatera att bäcken har letts om i 
Köpmansgatan och därmed ej sträcker sig igenom planområdet längre. 

 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan 
enligt ovan, och låter framföra följande: 

Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad 
karta. Jag antar att vi kommer ligga i prickad mark men vill ändå påvisa att vi har 
ledningar i områdets norrsida. Ledningen i sydöst används ej, noterad på kartan. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. 

Skanovas ledningar är förlagda inom u-område (markreservat för underjordiska 
ledningar) på plankartan. Ledningarna omfattas dock ej av ledningsrätt alt servitut. 

Planbeskrivningen förtydligas under rubriken ”Tekniska frågor, El, tele, internet” med 
texten ” Bjäre kraft, TeliaSonera Skanova Access AB samt Weum Gas har 
kabelanläggningar inom och i anslutning till planområdet och de kan komma att 
beröras av planens genomförande. TeliaSonera Skanova Access önskar att så långt 
som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Dessa ledningar 
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omfattas i dagsläget ej av ledningsrätt eller servitut. Det är varje ledningsägares 
angelägenhet att säkra sitt ledningsutrymme med tillbörlig rättighet.”  

Under rubriken Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare kompletteras 
texten med ”Eventuell flytt och förändring av fiber, tele, kabelskåpsplaceringar och 
tillhörande ledningars läge som krävs för att exploatera enligt det nya planförslaget 
ska bekostas av exploatör.” 

 

Trafikverket framför att de har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat 
ärende. Vidare konstaterar de att syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnation i 2-3 våningar i form av bostäder, centrumverksamhet i bottenvåning 
samt underjordiskt parkeringsgarage. 

Det är positivt att kommunen förtätar samt skapar underjordiska parkeringsgarage 
istället för markparkeringar som innebär ineffektiv markutnyttjande. Väldigt viktigt 
även att planen föreslår GATA för att möjliggöra en bred gång- och cykelbana. Detta 
går helt i linje med vårt projekt att förbättra förutsättningarna för de oskyddade 
trafikanter som reser längs Köpmansgatan.  

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 115 (Köpmansgatan) sydväst om 
planområdet. 

Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 12 meter och inom detta område 
ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten placeras. Trafikverket anser att planförslagets placering av 
bebyggelse 6-8 meter från en så starkt trafikerad regional viktig väg med en relativt 
hög andel tung trafik kan inte anses som trafiksäker. 

Buller & Vibrationer 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. 

Plankartan måste kompletteras med bestämmelse om att gällande riktvärden för 
trafikbuller ska innehållas (både inom- och utomhus). Planbeskrivningen är inte 
bindande till skillnad från plankartan. Om kommunen inte skriver vilka 
skyddsåtgärder ska vidtas så ska kommunen åtminstone skriva att riktvärden ska 
uppfyllas. Annars finns risken att planområdet byggs utan hänsyn till dessa och då 
kommer Trafikverket i nästa skede behöva hantera eventuella klagomål på oönskad 
buller något vi kommer kräva att Kommunen tar ansvar för. 

Kommunen har inte undersökt om planområdet påverkas av vibrationer från trafik. 
Planen måste kompletteras med en sådan beskrivning och bedömning om lämplig 
markanvändning. 

Anslutning 

Det är positivt att detaljplanen föreslår utfartsförbud längs med Köpmansgatan, 
denna anser vi ska förlängas fram till Agardhsgatan då planen nu möjliggör en bättre 
lösning med in-/utfart till Tennisvägen. Att minska antalet utfarter längs med 
Köpmansgatan är viktigt för att värna framkomligheten och trafiksäkerheten för alla 
trafikanter. Vi ser gärna att så få anslutningar som möjligt finns utmed 
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Köpmangatan då den är hårt belastad. Dessutom kommer gatan vara ännu mera 
attraktiv för oskyddade trafikanter med anledning av Trafikverkets satsning för att 
höja standarden för gång och cykelbanan längs med Köpmansgatan. 

Anslutning: Tennisvägen - Köpmangatan 

Eftersom de nya fastigheterna kommer att byggas längre från vägen än dagens 
befintliga bebyggelse anser vi att det inte kommer uppkomma siktproblem på 
platsen, trots att bebyggelsen blir högre. 

Anslutning: Ansluta till Köpmangatan via Agardhsgatan (kommunal gata) 

Trafiklösningen att köra utmed cykelbana för att komma till anslutning på 
Agardhsgatan är inte trafiksäker. Vårt förslag är att en bredare anslutning byggs vid 
infarten till p-hus utmed Tennisvägen - där två bilar kan mötas samtidigt. I 
detaljplanen ser det ut som att den planerade anslutningen ska användas till 10 p- 
platser på innergården. Förslag är att det sker en trafiklösning inne på innegården 
för att komma åt dessa p-platser. Av plankartan framgår ett markreservat för g1. 
Denna anser vi inte ska nyttja Agardhsgatan som in och utfart. utan som det är tänkt 
med övriga planområdet där parkering samordnas och en anslutning till 
Tennisvägen utnyttjas. 

Av plankartan framgår att träd/växtlighet ska finnas inom planområdet. Träd och 
andra siktskymmande föremål ska placeras så att kravet på fri sikt uppfylls i 
anslutningarna till allmän väg. I anslutning till väg 115 ska det, från en punkt 5 
meter in från vägkant, säkerhetsställas en fri sikt på 80 meter i båda riktningar. 
Inom denna triangel får det inte förekomma växtlighet eller andra föremål som 
överskrider en höjd om 0,6 meter. Träd och växtlighet kan även innebära 
inskränkningar på cykelvägens bredd och påverka trafiksäkerheten för dessa 
trafikanter negativt. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

Vägar 

Väglagens bestämmelser om byggnadsfritt avstånd gäller inte för bygglovspliktiga 
objekt eller inom detaljplanelagt område. Kommunen tar tillvara det allmänna 
intresset vid handläggning av bygglov för byggnader och andra anläggningar intill ett 
vägområde. I närheten av ett vägområde för statlig väg ska Trafikverket beaktas som 
sakägare enlig PBL 8 kap 22§ och ges tillfälle att avge yttrande över ansökan om 
bygglov.   

Planområdet är beläget inom stadsbygd och befintliga byggnader belägna cirka 3-5 
meter från Köpmansgatan (körbana). Fasadliv på den nya föreslagna bebyggelsen 
kommer att vara belägen cirka 7-9 meter från Köpmansgatan (körbana). Högsta 
tillåtna hastighet på Köpmansgatan är idag 40 km/h. Ett smalare gaturum bidrar till 
en hastighetsdämpande effekt. Köpmansgatan längs planområdet är ej klassificerad 
som farligt godsled.  

2016 tog Trafikverket och kommunen fram en Åtgärdsvalsstudie gällande 
Köpmansgatan, väg 115 i Båstad. Köpmansgatan har under 2019-2020 byggts om och 
ett flertal trafiksäkerhetshöjdande åtgärder såsom till exempel bredare gång- och 
cykelbanor och upphöjda övergångar, har vidtagits. 

Med anledning av att Köpmansgatans högsta tillåtna hastighet är 40 km/h, ej är 
klassificerad som farligt godsled, trafiksäkerhetshöjande åtgärder har utförts enligt 
ÅVS samt att planområdet är beläget inom stadsbygd där det även är av vikt att den 
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kulturhistoriska kvartersstrukturen bibehålls bedöms den en föreslagna nya 
bebyggelsen placering och utformning lämplig. 

Buller och vibrationer 

För att säkerställa att gällande riktvärden avseende buller uppfylls har en 
bullerutredning gjorts, (Trafikbullerutredning - Sollyckan, Båstad, 2019-11-26, 
Tyréns). 

Gällande riktvärden avseende buller bedöms ej överskridas. Se även tidigare 
kommentarer. 

Plankartan innehar upplysning om att Riksdagens och Naturvårdsverkets riktvärden 
för trafikbuller vid nybyggnation ska följas. 

För att säkerställa goda miljöförhållanden i lokaler tillämpas de riktvärden för 
vibrationer som gäller för nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur för ny 
tillkommande bebyggelse. Enligt dessa riktlinjer ska 0,4 mm/s vägd RMS klaras i 
utrymmen där människor stadigvarande vistas. 

För befintlig bebyggelse inom planområdet eller längs Köpmansgatan finns ingen känd 
problematik med vibrationer. Bidragande orsak till detta kan vara att högsta tillåtna 
hastighet är 40 km/h i kombination med markegenskaper samt typ av beläggning på 
gata. Upplysningsvis kan nämnas att vibrationsutredning gjorts för fastigheter mellan 
Inre Kustvägen samt Västkustbanan, det vill säga i en miljö som påverkas av både 
järnvägstrafik samt biltrafik. I utredningen konstateras att ovanstående riktvärden ej 
överskrids. Kommunen bedömer att riktvärden för vibrationer inom nu aktuellt 
planområde ej överskrids. 

Planbeskrivning kompletteras med ovanstående resonemang gällande buller och 
vibrationer. 

Anslutning 

Planförslaget har omarbetats och fastigheten Båtsmannen 6 ingår numera ej i det nya 
planförslaget. 

Anslutning: Tennisvägen – Köpmangatan 

Synpunkt mottagen. 

Anslutning: Ansluta till Köpmangatan via Agardhsgatan (kommunal gata) 

Planförslaget har omarbetats och fastigheten Båtsmannen 6 ingår numera ej i det nya 
planförslaget. Trafik till och från fastigheten kommer att ske via Tennisvägen. 

Synpunkt mottagen angående träd och växter längs Köpmansgatan. 
Illustrationskartan justeras. 

 

Weum Gas AB tidigare E.ON Gas Sverige AB, har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. Inom planområdet har Weum 
Gas en servisledning för natur- och biogas, se bilagd karta. 

Vi önskar att planen kompletteras med u-område om kvartersmarken som hamnar 
närmare än 2 meter från ledningarna. Vi önskar även att gasledningen ritas in 
plankartan och benämns som – G – (gasledning). 
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Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat 
anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt 
närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. 

Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. 

Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare Claes 
Torstensson, redan i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten 
av gasledningen. Weum Gas har gärna en dialog med Båstads kommun och exploatör 
om möjlig försörjning med gas inom planområdet. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. Plankartan kompletteras med 
gasledning. Befintlig gasledning är belägen mer än 3 meter från kvartersmark och som 
minst drygt 5 meter från byggnad. Planbeskrivningen förtydligas i 
genomförandebeskrivningen angående bekostande av eventuell flytt av gasledning.  

Planbeskrivningen förtydligas under rubriken Ekonomiska konsekvenser för enskilda 
fastighetsägare med texten ”Eventuell flytt och förändring av kabelskåpsplaceringar 
och tillhörande ledningars läge som krävs för att exploatera enligt det nya 
planförslaget ska bekostas av exploatör.”  

Exploatör har för avsikt att värma upp byggnaderna med gas. 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2012-12-11 har 
inkommit från följande sakägare m.fl. 

Fastighetsägarna till Båtsmannen 1 och 2 framför i två separata likalydande 
skrivelser följande reflektioner, kommentarer och synpunkter: 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. 
Båtsmannen 5 m.fl. är de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen  och 
att det med tre våningsplan kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med 
andra ord att bli en dominerande byggnad som löper risk att upplevas som 
oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller 
balkongfasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen 
samstämmighet med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets 
historiska gestaltning. Båstad är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej 
förvalta dessa band och därmed förändra Båstads karaktär är något som jag tycker 
går stick i stäv med vad man som boende värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under 
lång tid. Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och 
som inte längre kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande 
bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio 
stycken. Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av 
detta bör diskuteras. 
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Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte 
alltför lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även 
här bör effekterna av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på 
tillgänglighet för berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan 
och invid Köpmansgatan i Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal 
boende. Dessutom blir boende i Båstad påverkade av stängningen av butikerna. Det 
är med andra ord ett stort antal båstadsbor som berörs. 

Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av 
nedanstående av Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även 
säsongsboende må medverka i samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt 
att hålla samrådet vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till 
detaljplan till exempel berör ett säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att 
kommunen håller samråd under högsäsongen. Se prop. 2013/14:126, (sid. 81) i 
"Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till 
exempel vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården 
hamnar i skugga. Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas 
och tror jag på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd 
med ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

Planförslaget har omarbetats. Fastigheten Båtsmannen 6 ingår ej längre i det nya 
planförslaget. 

En konsekvensanalys avseende Riksintresse Kulturmiljövård har utförts. Se föregående 
kommentar med anledning av länsstyrelsens yttrande. 

Kommersiell handel  inryms i planbestämmelsen C (centrumverksamhet) vilket 
innebär att handel även i fortsättningen kommer att vara möjligt. Centrumverksamhet 
ska anordnas inom minst 200 m2 på entréplan. 

Detaljplanen styr ej storlek på lägenheter. Det är möjligt för exploatör att utforma 
större lägenheter vid byggnation. 

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, centrumverksamhet 
samt ett underjordiskt parkeringsgarage. Detaljplanen styr ej till vilken åldersgrupp 
bostäderna är ämnade för. 

Samhällsbyggnad fick i uppdrag att ta fram en detaljplan juni 2019 och mellan 16 
december 2019 – 16 februari 2020 var planförslag utställt för samråd.  

Planförslaget har under samrådstiden gått att ta del av via Båstads kommuns hemsida 
samt varit utställt i kommunhus samt biblioteket i Båstad under 2 månader. 
Planhandlingar har även kunna skickats digitalt alternativt via post om så önskats. 
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Information om samrådsförslag har annonserats i dagstidning, på hemsida, skickats 
som underrättelse till sakägare, myndigheter med flera samt kungjorts i 
kommunhuset. Medborgare har även erbjudits enskilda möten för genomgång av 
planförslag. 

En planprocess, med både samråd och granskning, är en lång process. I centrala 
Båstad, där planområdet är beläget, består majoriteten av fastigheterna av 
permanent boende. Kommunen välkomnar allas synpunkter men styr inte tidpunkten 
för samråd eller granskning efter när fritidshusboende besöker orten. Samrådstiden 
var väl tilltagen och handlingar samt information fanns att tillgå i flera olika former. 

Utsikt mot planområdet kommer att påverkas. För att åskådliggöra planerad 
byggnation har olika fotomontage tagits fram. Se planbeskrivning. 

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

Huruvida närbelägna fastigheters värde påverkas av en byggnation i enlighet med 
planförslag eller ej är svårt att bedöma. Klart är i alla fall att exempelvis fastigheten 
Båtsmannen 1 och 2 är belägna centralt i Båstad med närhet till både service, 
naturområden samt kollektivtrafik vilka är faktorer som anses positiva. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Båtsmannen 3 framför: Som fastighetsägare till Båtsmannen 3 
har vi tagit del av byggplanerna som finns för Båtsmannen 5 med flera fastigheter. 

Efter att noggrant ha studerat ritningarna upplever vi den totala volymen anslående 
sett ur vårt perspektiv. Vi  tänker då  på att  vyn sedd från vår trädgård  blir 
monumental och vi vill se en betydligt bättre anpassning till anslutande 
villabebyggelse. I praktiken blir det tre våningars höjd mot vår fastighet eftersom 
den glasade innergården är anpassad till trevåningsbebyggelsen utmed 
Köpmansgatan. Kontrasterna blir enorma och höjden måste anpassas bättre. Med 
tanke på den planerade höjden befarar vi en stor insyn i vår trädgård från fönster på 
byggnaden. 

En absolut invändning rör infarten till fastigheten. Eftersom avståndet mellan vårt 
hus och tomtgränsen är  väldigt  litet  befarar  vi  att  bilar  kommer  att  stryka  
mycket  tätt  intill  vårt hus. Det är till och med så nära att  en sopbil eller varubil 
skulle  kunna  dra  med  sig delar  av vårt tak, vilket också  belyser  det  olämpliga  i  
att  ha  sådan  hantering  där.  Vi  förutsätter  att en  outnyttjad  yta  ordnas  intill  
den  framtida  gränslösningen  så  att   inte  körbanan  sträcker sig alldeles intill 
denna. 

Vi förutsätter också att exploatören ordnar en acceptabel lösning med mur eller 
plank längs gränsen. 

Vidare vill vi säkerställa att infarten till garaget sker från Tennisvägen och inte från 
gårdssidan mot vår fastighet. 

Slutligen en stark reaktion angående en rivning av fastigheten  Båtsmannen  6.  Den 
ingår inte som en del i konceptet  och en  rivning  kan starkt ifrågasättas,  inte minst 
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i dessa  tider av miljödebatt och tillvaratagande av gammalt. Huset utgör idag en fin 
början på Agardhsgatan och vi är  garanterat inte de enda  båstadborna  och 
turisterna som  tycker att det vore mycket illa att riva detta. Tänk efter, är det 
verkligen den intetsägande inritade byggnaden vi båstadbor och andra för all 
överskådlig tid ska få se främst i raden av fina hus på Agardhsgatan? Som det 
hänvisas till i bevarandeplanen så har byggnaderna inom Båtsmannen 1 och 6 
betydelse för intrycket av och miljön i den  äldre delen  av Agardhsgatan. Vi undrar 
varför detta ändras nu? 

En annan fråga är varför inte denna process äger rum sommartid när fler människor 
i en sommarort som Båstad har möjlighet att yttra sig? 

Kommentar: Synpunkt mottagen och tillgodoses delvis. 

Utformningsförslaget har omarbetats och fastigheten Båtsmannen 6 ingår ej längre 
planförslaget. Sammanfattningsvis möjliggör planförslaget en byggnation längs 
Köpmansgatan och Tennisvägen med en högsta nockhöjd på mellan +19,0 till +24,0 
meter över nollplan (dvs havet) vilket motsvarar 2-3 våningar och en högsta 
byggnadshöjd på 6,5-8,2 meter. En högre bebyggelse är möjlig i syd/sydost för att 
sedan trappas ner mot den befintliga bebyggelsen i nord/nordväst längs 
Köpmansgatan och Tennisvägen. I granskningsförslaget möjliggörs även överbyggd 
glasinnegård samt komplementbyggnad. 

En två och ½ våning hög byggnad bredvid den befintliga byggnaden om 1 ½ våning 
inom fastigheten Båtsmannen 3 bedöms rimligt med anledning av det centrala och 
kollektivtrafiknära läget i Båstad. Högsta möjliga nockhöjd på glasinnegård är i 
granskningsförslaget oförändrat, dvs + 24,0 meter över nollplan. Inom planområdet 
möjliggörs även  en komplementbyggnad. Komplementbyggnaden tillåts högst vara 
+16 meter över nollplan i nockhöjd vilket motsvarar 1 våning inklusive förhöjd sockel. 
För att minimera insyn och andra olägenheter hos grannar möjliggör detaljplanen ej 
terrass ovanpå komplementbyggnad. Taket på komplementbyggnaden ska förses med 
sedum eller liknande vegetation. Gemensam uteplats för de boende avses att anordnas 
i markplan samt inuti glasinnergården. 

 

Bild: Vy från trapphuset i glasinnergården mot fastigheten Båtsmannen 3 

 

I planförslaget möjliggörs infart till planområdet i nordost. Kommunen bedömer det 
mest lämpligt att angöra planområdet från Tennisvägen då Köpmansgatan är mer 

Båtsmannen 3 Båtsmannen 2 
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trafikerad. Angöring till det underjordiska parkeringsgaraget avses ske direkt från 
Tennisvägen, se illustration. Enligt information från exploatör avses eventuella 
varuleveranser ske från Tennisvägen i söder, dvs där entré till centrumverksamhet är 
belägen. Renhållningsfordon avses tömma kärl utmed Tennisvägen och därmed ej köra 
in  på fastigheten (kvartersmark). 

För att minska insyn till fastigheten Båtsmannen 3 från planområdet möjliggörs ett 
plank på högst 1,8 meter i fastighetsgräns. (Planbestämmelse n2 på plankarta). 
Överenskommelse har skett mellan exploatör och fastighetsägare och avtal om 
uppförande avses tecknas. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Biet 15, 16, 17, 18, 19, 20 samt Båtsmannen 1 framför 
gemensamt följande sammanfattade synpunkter: 

”En främmande bebyggelse som inte har förankring i Båstad föreslås i 
skärningspunkten mellan ortens äldsta bebyggelse och Båstads nya centrum. Där 
huvudambitionen som den uttrycks i planbeskrivningen är att förtäta och exploatera 
så mycket som möjligt utan att ta hänsyn till befintligt bebyggelsemönster. 

Ambitionen om förtätning och exploatering går så långt att man i planen förbjuder 
att friliggande enbostadshus får uppföras." 

Vi saknar viktiga buller- och riskutredningar. Verkliga faktorer som kan påverka oss 
menligt och värdet på våra fastigheter. Köpmansgatan är enligt planbeskrivningen 
farligt godsled samt har hög trafikbelastning. Hur påverkar de nya högre husen det 
trafikbuller vi redan idag är utsatta för. 

Föreslagen utformning av bebyggelsen 

PBL är en avvägningslag och 2 kap. 1 § säger att vid prövning ska hänsyn tas till 
allmänna såväl som enskilda intressen. Hur denna avvägning ska göras framgår 
dock inte av lagen. 
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Om denna plan vinner laga kraft och genomförs såsom planen nu ser ut kommer vi 
undertecknande fastighetsägare att helt förlora den utsikt vi har mot horisonten. Vi 
förlorar sjöutsikt och utsikt över Båstads taklandskap mot Laholmsbukten. Detta är 
en utsikt som vi värdesätter mycket högt. Det vi kommer att få istället är det nya 
kompakta husets fasad mot Köpmansgatan samt ett stort upplyst glastak under 
kvällstid. Detta framgår med all tydlighet när man studerar sektionerna på sid 25 i 
planbeskrivningen. Planbeskrivningen redovisar inte de befintliga förhållanden, dvs 
hur sektionen ser ut idag, innan man planerar för nya höga hus. 

Ny föreslagen bebyggelse i kvarteret Båtsmannen är i storlek helt jämförbar med 
Aghards kunskapscentrum, ca 50 x 50 meter och i tre våningar. Den Föreslagna 
utformningen med saxade gavelmotiv som avslutas med sadeltak har tidigare 
använts i Båstad för att dölja och förminska byggnader som i sin skala helt bryter 
mot kommunens gängse byggnadstradition. Metoden är använd både på lca Spara 
samt på Astrakanen. På båda dessa byggnader kan man säga att den fungerar samt 
passar in eftersom båda dessa byggnader är i en våning Nu föreslås "gavel"- 
utformningen användas på en trevåningsbebyggelse där högsta tillåtna nockhöjd 
även är högre än den närmaste höga bebyggelsen i kvarteret Argus. Den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen längs Agardhsgatan är i en våning med 
långsidan av byggnaden mot gatan samt med sadeltak i samma riktning som gatan. 
Finns således inget gavelmotiv med saxad uppbruten bebyggelse i tre våningar att 
inspireras av eller anpassa sig till. 

Vi förstår ej heller var den inglasade innergården hittar sitt motiv i Båstad. I 
tjänsteskrivelsen från Samhällsbyggnadskontoret till kommunstyrelsen som 
föregick planbeskedet står följande: "Olämpligt med en glasad innergård (men gärna 
en huskroppsformation som ett U) då en så stor volym blir ett främmande inslag i en 
i övrigt småskalig del av tätorten." 

Vi närboende anser också att den inglasade innergården är ett främmande inslag i 
Båstad samt att den kommer att bli störande då den är upplyst under kvällstid med 
sina glasväggar och glastak som kommer att lysa upp omgivningen precis som en 
stor lyckta. 

Planbestämmelser och plankartan 

Planbestämmelserna ger stor frihet och flexibilitet att utnyttja byggnaden i 
framtiden. Det kan bli ett flerbostadshus men det kan även bli ett kommersiellt 
centrum med butiker m.m, men det kan även uppföras ett hotell här. Den 
parkeringsbestämmelse som finns i planförslaget reglerar enbart att det uppförs 
bostäder här. 

Sammanfattning 

Vi är inte emot en förtätning eller en förändring på platsen, vi anser att de 
perspektiv och fotomontage som finns i planbeskrivningen och som skall visa hur 
väl ny bebyggelse kommer att passa in i Båstads bebyggelse är felaktigt utförda. De 
visar en mycket lägre bebyggelse än den som i verkligheten kommer att tillåtas. 
Genom att jämföra med de redovisade sektionerna i planbeskrivningen kan man 
konstatera detta. 

Vi anser även att avvägningen mellan vårt enskilda intresse att behålla fri utsikt mot 
havet och över samhället och det allmänna intresset av att öka exploateringen och 
förtäta i centrala Båstad inte har gjorts på ett balanserat sätt. De båda intressena bör 
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kunna tillgodoses med en mer balanserad exploatering och utformning av den nya 
bebyggelsen. 

Ett sätt är att inte tillåta en ny kompakt byggnad som enbart för upplevelsens skull 
har brutits ner i mindre enheter för att verka mindre och ej störande för 
omgivningen. I verkligheten är det en stor och oproportionerligt hög byggnad som 
är helt främmande för den omgivning där den föreslås uppföras. Merparten av 
närliggande byggnader är i en våning med sadeltak. 

Beslutsunderlaget för att godkänna denna plan är således undermåligt. Viktiga 
utredningar saknas. Finns ingen bullerutredning, ej heller riskutredning för farligt 
gods eller dagvattenutredning för hur dagvatten kommer att kunna omhändertas 
och fördröjas på fastigheten vid exempelvis omfattande regn eller skyfall. Märkligt 
nog saknas även underlag för hur avfallshantering för de nya bostäderna skall lösas, 
i planbeskrivningen uppmanas exploatören att kontakta NSR för att arbeta fram ett 
förslag hur det skall ske. 

Med utgångspunkt från det material vi har fått samt med hänsyn till områdets 
belägenhet i skärningspunkten mellan gamla och nya Båstad anser vi att byggrätten 
för Båtsmannen 6 inte skall ändras eller ingå i denna plan. För övrig nybebyggelse i 
planområdet kvarteret föreslår vi att 

Båstadshems hus i Kv Argus får tjäna som förebild för våningsantal och 
höjdbestämmelse samt att ingen inglasad innergård får byggas i enlighet med 
kommunens yttrande när planbesked gavs. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

Planförslaget har omarbetats. Planförslaget har kompletterats med utredningar 
avseende buller, VA och dagvatten samt konsekvensanalys gällande riksintresse 
Kulturmiljövård. Planförslaget har även kompletterats med fler vyer och illustrationer. 

Köpmansgatan (förbi aktuellt planområde) är ej  klassificerat som Farligt godsled, 
enligt länsstyrelsens beslut, 2017. 

Föreslagen utformning av bebyggelsen 

Avvägning mellan de enskilda och allmänna intressena: 

I detaljplaneläggningen har kommunen enligt Plan- och bygglagen 2 kap 1§ att ta 
hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Allmänna intressen är bland annat 
kulturmiljön och behovet av en hållbar utveckling. Fastighetsägarens intresse att 
utveckla sin fastighet och grannarnas intresse av en oförändrad omgivning är exempel 
på enskilda intressen. 

Utgångspunkt för bedömningen är att mark och vattenområden ska användas till det 
eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och 
läge och till behoven. 

En avvägning mellan enskilda och allmänna intressen har gjorts och sammantaget 
bedöms planförslaget rimligt. 

Avvägningen baseras på bland annat: 

 En utbyggnad enligt planförslaget stöds av ÖP2030, antagen av 
kommunfullmäktige 2020-05-20. Se Utvecklingsstråk - bebyggelse, Båstad - 
Hemmeslöv (Objekts-ID 16891). 
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 En utbyggnad inom kvarteret innebär förtätning på redan ianspråktagen 
mark i centrala Båstad vilket innebär god hushållning och effektivt 
utnyttjande av mark. 

 Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, 
bostäder i olika former samt underjordiskt garage bedöms centrala Båstad 
berikas och vitaliseras genom en blandad bebyggelse med olika funktioner. De 
olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området större delen av 
dygnet veckans alla dagar. 

 En konsekvensanalys har gjorts av Tengbom (”Konsekvensanalys avseende 
kulturhistoriska värden och påverkan på riksintresse Kulturmiljövård vid 
upprättande av ny detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad”, augusti 
2020) för att redogöra hur planens genomförande kan komma att inverka på 
riksintressets värden. 

 Kommunen har gjort en avvägning mellan framtagen konsekvensanalys och 
andra faktorer som påverkar planförslaget. Den negativa  konsekvensen på 
riksintresse Kulturmiljövård ska vägas mot det faktum att fastigheten är 
belägen kollektivtrafiknära, centralt i Båstad och bidrar till förtätning, att det 
är en kommunal och regional angelägenhet att hushålla med markresurser 
och därmed möjliggöra ett effektivt marknyttjande och nyttjande av befintlig 
infrastruktur. 

 En utbyggnad enligt planförslaget bedöms kunna uppfylla bland annat god 
trafikförsörjning, trafiksäkerhet och avfallshantering. 

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

En avvägning  mellan de enskilda och allmänna intressena har gjorts med anledning 
av nytt planförslag avseende kv. Båtsmannen 5 m.fl.  

Kommunens bedömning är att en utbyggnad i enlighet med planförslaget är rimligt. 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken ”Konsekvenser” med ovanstående 
text. 

Utsikt mot planområdet kommer att påverkas. För att åskådliggöra planerad 
byggnation har flera fotomontage tagits fram. Se även planbeskrivning. 
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Nedan redovisas en  bild med vy från fastigheten Biet 15 / 16 mot aktuellt planområde. 

  

Bild: Vy från Biet 15 och 16, befintlig miljö 

 

 

Bild: Vy från Biet 15 och 16, inklusive skissförslag april 2021 

 

Planbeskrivningen kompletteras med fasad och sektion baserade på befintliga 
förhållanden. 

Exploatör avser förse glasinnegård med riktad och anpassad belysning så att störning 
ej uppstår. Planbeskrivningen kompletteras med rubrik ”Hälsoskydd” sam texten: 
Planerade verksamheter i markplan kan ge upphov till olägenheter till närboende i 
form av lukt, buller eller vibrationer. Fläktar, kompressorer, ventilation, 
trafik/transporter  och avfallshantering ska vara ordnat så att inga olägenheter 
uppstår till omgivningen. 

Skyltar, belysning, bilstrålkastare och liknande får inte orsaka ljusstörningar för 
närboende. 

Plankarta och planbestämmelse (parkeringsbestämmelse) 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Parkering med texten ”Exakt behov 
av antal parkeringsplatser styrs av hur många lägenheter samt antal kvadratmeter 
centrumverksamhet som kommer att uppföras och är en fråga som kommer att 
hanteras vid bygglovgivning. Jämförelsevis har Ängelholm och Helsingborg en 
parkeringsstrategi  respektive norm som innebär 18 respektive 21,5 parkerings-
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platser/1000 m2 BTA centrumverksamhet – vilket kan vara vägledande för denna 
detaljplan. 

Sammanfattning 

Planförslaget har omarbetats efter samråd. Justering av bebyggelsens utformning har 
gjorts och fastigheten Båtsmannen 6 ingår ej längre i planförslaget. 
Granskningsförslag är baserat på politiskt beslut som fattades 2020-12-08 där bland 
annat en glasinnergård ingår. I övrigt har bebyggelsen skalats ner från 3 till 2 
våningar mot Köpmansgatan och även utformats med längsgående tak.  

Köpmansgatan längs planområdet, är ej klassificerad som farligt godsled. (Enligt 
länsstyrelsens beslut 2017-03-27.  källa: Trafikverket NVDB (NationellVägDataBas). 

I de tidiga skisser exploatör arbetat fram avses miljöhus inrymmas i huvudbyggnad 
intill nedfart till parkeringsgarage. Exakt utformning och redovisning av sophantering 
kommer att studeras i bygglovskede. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2012-12-11 har 
inkommit från följande som inte är besvärsberättigade 

Fastighetsägare på Kungsbergsvägen 29 i Båstad framför följande synpunkter på 
detaljplan för Kv. Båtsmannen 5: 

Bristfällig tillgänglighet, visualisering och felaktiga tidsangivelser 

Samrådshandlingarna har varit svårtillgängliga på kommunens hemsida. De har inte 
heller stått att finna bland aktuella ärenden på första sidan. 

För åtkomst till handlingarna krävs ett flertal klick bland inte helt självklara 
underrubriker. 

Utställning av handlingar är satt från 16 dec 2019 - 16 dec 2020. Dock är svarstiden 
satt till den 16 februari. Hur rimmar detta? Vi förutsätter att svar inkomna efter den 
16 februari 2020 också beaktas p g a detta. 

Formuleringen kring diarienummer är ofullständig. 

Dessutom framgår inte att det går att maila in svar och till vilken mailadress erinran 
ska skickas. 

Planförslagets enstaka översiktsbilder - alla från samma vinkel ger dålig förståelse 
för hur gatubild påverkas och för hur de färdiga byggnaderna är tänkta att flyta över 
i Agardhsgatan. 

Bevarandeplan 

I planförslaget för Kv Båtsmannen 5 kan vi konstatera att man hänvisar till gällande 
Bevarandeplan för bebyggelse i tätorten. ”….framtida nybebyggelse skall regleras 
med q och i skala, proportioner och fasadmaterial anpassas till den äldre 
bebyggelsen utmed Agardhsgatan och Köpmansgatan” Planförslaget tar dock inte 
nämnvärt hänsyn till denna formulering. 

Bevarandeplanen är avsedd att användas som stöd vid planläggningen. Planförslaget 
för exploateringen av Båtsmannen 5 påverkar mynningen till Båstads signaturgata - 
Agardhsgatan och fastslagna bevarandevärden bör därför beaktas. 
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Båtsmannen s:1 och 6 

Beslut om plantillstånd fattades den 4 juni 2019. ”Planområdet är beläget i centrala 
Båstad och omfattar fastigheterna Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 samt del av 
Båstad 109:2. Planområdet avgränsas av Köpmansgatan i väster och söder, 
Tennisvägen i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. Planområdet omfattar 
cirka 0,3 ha (3 200 kvm)” 

Fastigheter Båtsmannen s:1 och 6 ingår inte planområdet. Planområdet 
överensstämmer därmed inte med plantillståndet. Det har i samrådshandlingarna 
utökats till 3600 kvm. Byggnader finns inritade på fastigheter som inte omfattas av 
plantillstånd. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses delvis. 

Planförslaget har omarbetats och kompletterats med konsekvensanalys med 
anledning av riksintresse Kulturmiljövård samt fler 3D-vyer och illustrationer. 

Bristfällig tillgänglighet, visualisering och felaktiga tidsangivelser 

Planförslaget har under samrådstiden gått att ta del av via Båstads kommuns hemsida 
samt varit utställt i kommunhus samt biblioteket i Båstad under 2 månader. 
Planhandlingar har även kunna skickats digitalt alternativt via post om så önskats. 

Information om samrådsförslag har annonserats i dagstidning, på hemsida, skickats 
som underrättelse till sakägare, myndigheter m.fl. samt kungjorts i kommunhuset. På 
grund av den mänskliga faktorn angavs det i kungörelsen (i kommunhuset) att 
samrådstiden var 2019-12-16 – 2020-12-16. (Istället för 2020-02-16). I samma 
kungörelse gick dock att utläsa att svarstiden var fram till den 16 februari 2020. 
Likaså gick det att i rubriken för samrådsutställningen att utläsa att samrådstiden 
pågick under tiden 2019-12-16 – 2020-02-16. Båstads kommun bedömer att 
samrådstiden framkommer tydligt i rubrik och svarstid vilket datum som gällde, och 
att en samrådstid på ett år visar på orimligheten i det ej riktiga  datumet. 

Detaljplanens diarienummer är B19-246 och i enlighet med samhällsbyggnads 
ärendesystem och går att utläsa i planbeskrivning, underrättelse, annons samt i 
kungörelse. 

Synpunkter på planförslag ska i första hand skickas in skriftligt med anledning av att 
en underskrift krävs. Mail kan godtas om synpunkt är undertecknad digitalt 
alternativt kompletteras med fysiskt brev efter överenskommelse. 

Planförslaget  kompletterats med fler 3D- vyer och illustrationer. Önskas personlig 
visning av 3D-vyer etc digitalt – vänligen kontakta samhällsbyggnad. 

Båtsmannen s:1 och 6 

Planförslaget har omarbetats och i det nya planförslaget (inför granskning) ingår ej 
fastigheten Båtsmannen 6 längre. En justering (utökning alt minskning) av 
planområde under pågående planprocess är möjligt oavsett vilka fastigheter som 
angivits i planbesked. 

I övrigt se föregående kommentarer.  

 

Boende i Höganäs, 

Boende i Båstad (adress okänd) 
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Agardhsgatan 69 

2 boende på Agardhsgatan 71 

2 boende på Allévägen 35 

Astrakanvägen 4 E, 

Bivägen 7 B, 

Christian 11:väg 12 

Christian 11:väg 14 

Ekorrvägen 30, 

Hagagatan 22 C 

Hultavägen 21 (Vejbystrand), 

2 boende på Karstorpsmölleväg 3 A 

Köpmansgatan 21 

2 boende på Malörtsvägen 20 (Öllövsstrand) 

Mangårdsvägen 4 A 

Paulins väg 36 

Rosins väg 15 

Salomonhögsvägen 350 

Tennisvägen 5, 

Tennisvägen 17 

Trädgårdsvägen 5 

Vångavägen 21 A 

Vångavägen 28 A 

Vångavägen 31 C 

har i olika skrivelser framfört samma åsikter som fastighetsägarna till Båtsmannen 1 
& 2, se ovan. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses delvis. 

Se föregående kommentarer.  

 

Föreningen Gamla Båstad framför: I planbeskedet beskrivs Båtsmannen 4, 5 och 
Malen 1:42 och det är dessa fastigheter beslutet omfattar. Trots detta presenteras 
ett detaljplaneförslag som även omfattar en nyligen renoverad byggnad, 
Båtsmannen 6, som i bevaringsplanen betecknas som värdefullt med sitt stöttande 
kulturvärde intill området kring Agardhsgatan. 
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I bevarandeplanen konstateras att vid kvarteret mynnar Agardhsgatan i 
Köpmansgatan och att byggnaderna närmast dessa två gator är uppförda under 
tidigt 1900-tal samt att övrig bebyggelse i kvarteret är yngre. Vidare bedöms i 
bevarandeprogrammet att byggnaderna inom Båtsmannen 1 och 6 utmed 
Köpmansgatan ha betydelse för intrycket av och miljön i den äldre delen av 
Agardhsgatan. Vidare konstateras att kvarteret för närvarande är fullt utbyggt, och 
att eventuell framtida ny bebyggelse ska regleras med q och i skala, proportioner 
och fasadmaterial anpassas till den äldre bebyggelsen utmed Agardhsgatan och 
Köpmansgatan. I dagsläget görs bedömningen att huset på Båtsmannen 6 i sig själv 
är relativt vanlig och inte har något större kulturhistoriskt egenvärde, men som det 
står i bevarandeprogrammet har den ett stöttande kulturmiljövärde. Vidare 
konstateras att huset på Båtsmannen 5 är i sin typ identisk med Båtsmannen 6 men 
hårdare ombyggd med skyltfönster vilket i princip är återställningsbart. 

Hur är det då möjligt att presentera rubr. planförslag som 

1. strider mot bevaringsplanen 

2. som innehåller en fastighet, Båtsmannen 6, som INTE fått plantillstånd 

Just närheten till det område kring Agardhsgatan gör att bebyggelsen på 
fastigheterna 4, 5 och Malen 1:42 måste utformas så att de smälter in i omgivande 
bebyggelse så som det förutsättes i bevarandeprogrammet. 
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Den föreslagna byggnationen kommer att upplevas som en enda stor koloss. Hela 
kvarteret blir bebyggt med två-tre våningar vilket KRAFTIGT avviker mot 
omgivningen. Även den illustrerade byggnaden avviker kraftigt. Så kraftigt att den 
inte bör komma till stånd. 

Vi anser att området kan förtätas genom bebyggelse i 1–2 våningar, som större 
villabebyggelse, och som väl smälter in i området. Att som här föreslås, bygga en för 
området enorm byggnadskropp, görs på det nya stationsområdet men i centrala 
Båstad hör det inte hemma. 

Hela planförslaget tyder på en tondövhet som saknar motstycke. Vi menar att 
planförslaget helt bör göras om och då ta fasta på på vilken plats det är beläget. 

Vi frågar oss vems intresse som skall vara styrande vid utformning av ett 
bostadsområde? 

Som vi alltid påpekar i våra remissvar bör en detaljerad muntlig presentation av 
planförslaget göras så att allmänheten har en möjlighet att sätta sig in i hur planen 
kan bli i verkligheten. 

 

Detta är den juridiska handling som ett beslut vilar på - vilket för en lekman är helt 
omöjligt att förstå. De presenterade illustrationerna är ju inte juridiskt bindande. 

Föreningen Gamla Båstads åsikt är 

Att planförslaget återtas i sin helhet  

Att Båtsmannen 6 undantas 

Att byggnadshöjderna tas ner till 1 vån längs Agardhsgatan och 2 våningar mot 
Tennisvägen. 

Att ett ev. nytt planförslag tar fasta på platsen, mellan ås och hav 

Att ett ev. nytt planförslag följer bevaringsplanens intentioner 

Att ett ev. nytt planförslag presenteras öppet på informationsmöte för 
allmänheten på ett förståeligt sätt, 

Att remisstiden inte läggs över storhelger och sommar. 

Vi hävdar att Båstad de senaste 5 åren har förvandlats mer än på 50 år. Det medför 
ett stort ansvar för de som planerar och beslutar om hur Båstad skall utvecklas. För 
cirka 100 år sedan skedde också en stor utveckling i Båstad. En utveckling som 
grundades i platsens förutsättningar och den arkitektoniska utformningen. Idag 
tycks det vara ohejdad optimering som är ledord för Båstads framtid. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 
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Planförslaget har omarbetats och även kompletterats med utredningar gällande 
buller, VA, dagvatten samt en konsekvensanalys med anledning av riksintresse 
Kulturmiljövård. 

Upplysningar och tillhörande direktinformation/visning av planförslag är alltid 
möjligt (under hela planprocessen) att få från personal på samhällsbyggnad både 
digitalt samt vid ett bokat personligt möte. Kontaktuppgifter till ansvarig handläggare 
på samhällsbyggnad anges alltid på underrättelse, kungörelse, annons i dagstidning, 
kommunens hemsida samt på fysisk utställning i kommunhus och bibliotek. 
Samhällsbyggnads erfarenhet är att detta sätt av förmedling av planförslag är mycket 
uppskattat av allmänheten då mötesdag/tid är mer flexibelt och att det i en mindre 
grupp är lättare att ställa frågor etc. 

Ett planförslags remissperiod styrs av hur planprocessen går framåt med hänsyn till 
bland annat utredningsarbete samt politiska beslut. I Båstads kommun ställs 
detaljplaner generellt ut under 6 veckor för samråd och 4 veckor för granskning för att  
både sakägare, myndigheter m.fl. ska ha rimligt med tid att sätta sig in i planförslaget 
och yttra sig. I de fall samråd/granskning infaller under storhelger och semestertid 
förlängs i regel remisstiden. 

Hur lång en remisstiden ska vara vid samråd, enligt PBL (plan- och bygglagen) är ej 
definierat utan kommunen har bara i uppdrag att samråda.  Däremot ska remisstiden 
(enligt PBL) under granskning pågå under minst 2 veckor. Båstads kommun uppfyller 
krav enligt Plan- & bygglagen. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

 

Boende på Killebacken 7 samt Agardhsgatan 33 framför att de ställer sig bakom 
Föreningen Gamla Båstads remissvar samt påtalar även: 

Utställning och visualisering: 

Vi anser en tredimensionell genomarbetad och detaljerad visuell beskrivning vid 
exploatering och nybyggnation i historiskt betydelsefulla delar av kommunens 
tätorter bör vara ett absolut krav. 

Modell ska ställas ut på kommunhus eller bibliotek. Invånare får på så sätt möjlighet 
att förstå hur nybyggnationen kommer att påverka gatubilden och också lämna 
synpunkter. 

Planförslagets enstaka översiktsbilder - alla från samma vinkel ger dålig förståelse 
för hur gatubild påverkas och för hur de färdiga byggnaderna är tänkta att flyta över 
i Agardhsgatan. 

Tid för inlämning av synpunkter: 

Vi uppfattar det som vilseledande att utställningstiden pågår enligt kungörelsen 
mellan 2019-12-16 - 2020-12-16. 

Men att synpunkter ska vara inlämnade senast 2020-02-16. 

Citat från boverket / Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kaP-2.4-26 §§ 

"Den som vill lämna synpunkter på det utställda/kungjorda planförslaget ska göra 
detta skriftligen. Synpunkterna ska lämnas till kommunen inom den tid som 
kungörelsen anger att utstälIningen/granskningen pågår." 
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Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

Utställning och visualisering: 

När detaljplanen för Båtsmannen ställdes ut för samråd fanns möjlighet att ta del av 
3D-modell digitalt via bland annat VR-hjälm i kommunhuset. Med anledning av bland 
annat teknisk utrustning och handledning var ett möte nödvändigt att bokas med 
personal på samhällsbyggnad. Under granskningsperioden har teknik utvecklats och 
samhällsbyggnad kommer att kunna erbjuda digital 3D-modell via länk. Med 
anledning av pågående pandemi kommer visning via VR-hjälm ej att var möjligt men 
däremot finns det möjlighet att kontakta samhällsbyggnad för en visning via digitalt 
möte (zoom). 

Se föregående kommentarer. 

 

Boende på Agardhsgatan 43 vill protestera mot denna, för Båstads hjärta, i högsta 
grad omvälvande detaljplaneändring. Föreslagna massiva byggnation och icke 
anpassade siluett kommer att förändra och förfula det centrala Båstad enormt 
mycket. 

Gör om och anpassa till bevaringsplanen för området som är antagen demokratiskt 
av kommunstyrelsen. 

Gör sedan en riktig tredimensionell modell där man får uppfattning om skalor och 
proportioner i förhållande till kvarteren ikring. Ställ ut så att även en lekman kan 
förstå vad som planeras. 

Förslagsvis utan sk VR-hjälm som kommunen hänvisar till på sin hemsida. Hur 
många av oss berörda har en sådan att tillgå? 

http://www.bastad.se/vandra-runt-i-en-3d-modell-bland-nybyggnationer/ 

På kommunens kungörelse för Detaljplan för Kv Båtsmannen står utställningstid 
2019-12-16 - 2020-12-16. Enligt Plan och bygglagen ska synpunkter lämnas inom 
den tid som utställningen pågår. Vi förutsätter att kommunen följer Plan- och 
bygglagen. 

Jag ställer mig f.ö helt bakom Föreningen Gamla Båstads remissvar angående 
Båtsmannen 4, 5, 6 och Malen 1:42. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

Se föregående kommentarer. 

 

Boende på Agardhsgatan 49 framför: ”Jag ställer mig helt bakom Föreningen 
Gamla Båstads remissvar ang Båtsmannen 4,5,6 och Malen 1:42. 

Det är svårt att få en uppfattning om hur gatubild påverkas och för mig ser 
byggnaderna mycket stora och massiva ut och passar absolut inte in i Båstad. 

Jag tycker att för alla projekt som påverkar historiska miljöer ska tydliga modeller 
och detaljerade presentationer som ska finnas på kommunhuset eller bibliotek så att 
alla kan bilda sig en uppfattning och lämna synpunkter. 
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Vidare så är det vilseledande att enligt kungörelsen så pågår utställningen till 2020-
12-16 men att synpunkter ska lämnas senast 2020-02-16. Enligt Boverkets hemsida, 
plan och bygglagen, får man lämna synpunkter så länge utställningen pågår.” 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

Se föregående kommentarer. 

 

Boende på Ludvig Nobels allé 4 förmedlar följande: ”Jag kom till Båstad som 
sommargäst redan som  nyfödd  och  har  tillbringat varenda sommar på Bjäre sedan 
dess. Anledningen till att min familj skaffade sommarhus här vara Båstads charm 
och den vackra naturen. Jag har alltid älskat Båstad och som 27 åring flyttade min 
man, som  också  har  starka  band  till Båstad, och jag hit för att bo här året runt. 

Anledningen var inte att det fanns så intressanta arbeten  och så  mycket  att erbjuda 
i form av nöjen etc. Anledningen att vi flyttade  hit  var Båstads charm, miljö, den 
fantastiska naturen och en trygg bra miljö för våra barn att  växa  upp i.  En stor 
fördel var också närheten till skola och  aktiviteter,  till vilka  de kunde  gå och cykla 
redan som riktigt små. 

Detta medförde att vi var båda redo att pendla för att  kunna  bo här. Idag pendlar 
jag inte längre utan driver ett företag i Båstad med 10 anställda. 

Enligt min uppfattning är det Båstad som charmig unik Badort och miljön på Bjäre 
som får många att flytta hit. Därför måste vi vara extremt försiktiga i hur vi 
exploaterar orten. Jag anser att det  är  viktigt  att  förtäta  orten  och  bygga  nytt 
men man måste ta hänsyn till det arv som  Båstad  har och göra  det med varsamhet. 
Både kommun och byggbolag har ett tungt ansvar inför kommande generationer. 

Under 60- & 70-talet har det byggts mindre lyckade hus i Båstad som har förfulat 
staden och minskat dess charm avsevärt. Här är skadan redan skedd och det är svårt 
att göra så mycket åt det idag såvida man inte river och bygger något nytt som 
faktiskt blir mycket bättre. 

Ett bra exempel på "reparation av gamla Byggnations misstag" är projektet som 
byggs där Gamlegården var belägen och det kommer att bli riktigt fint. 

När det gäller Båtsmannen 1, 4, 5, 6 samt Malen 1:42, Båstad 109:2 däremot blir 
byggnationen alldeles för hög och dominant alldeles  i  anslutning  till  Båstads gamla 
bebyggelse. Dessutom menar jag att den inglasade ljusgården kommer att synas på 
långt håll när man kommer från hamnen och går Tennisvägen fram. Det kommer 
kännas som ett främmande modern glaskropp mitt i den äldre delen av Båstad. 

Kvarteret ingår i ett bevarande program som undertecknades av kommunal 
fullmäktige 1997. 

Jag anser att det är åtminstone tre åtgärder som krävs; 

1. Höjden på de högsta husen ska sänkas 

Höjden på den planerade bebyggelsens trevåningshus är för hög, enligt mina 
beräkningar ca 13,5 meter. Eftersom husen också ligger nära gatan kommer de att 
ge ett kompaktare intryck redan om de håller samma höjd som Kv. Argus (Audio 
Video huset) som idag mäter 9,5 meter från Köpmansgatans nivå. 
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Enligt mina beräkningar utifrån skisserna i samrådshandlingen kommer kv. 
Båtsmannen att mäta 13,5 meter vid sin högsta punkt, vilket innebär att det är ca 
3,75 meter högre än Kv. Argus (Audio Video huset). 

Därför menar jag att trevåningshusen bör sänkas till två våningshus. 

Kv. Akvarellen (där Cykel Sven & LRF ligger) håller samma höjd, 9,5 m, som Kv. 
Argus (Audio Video Byggnaden) detta hus ligger dessutom i en nedförsbacke vilket 
gör att det upplevs ha en lägre nivå från Köpmansgatan sett. 

I Grannskapet västerut börjar den gamla bebyggelsen som består av 1-1 ½-plans 
villor. Kontrasten blir för stor med storstadsbyggnation så tätt inpå en gammal 
1700-tals bebyggelse som är bevarandeklassat. 

2. Den inbyggda glasgården måste sänkas i höjden eller tas bort helt 

Den inbyggda glasgårdens tak och sidor kommer att synas långt ifrån som en 
upplyst glasvägg. Den mäter 13,5 m när man kommer från väster dvs från 
hamnområdet längs med Tennisvägen. 

Villan, Båtsmannen 3, har en höjd på ca 7 meter. Bara några meter bakom den 
villans tomt kommer det att resa sig en glasvägg på ca 13,5 meter som kvällstid är 
upplyst. Alltså kommer det att  bli en stor yta som  blir synbar på långt håll. 

Det blir en upplyst glasvägg som skymmer den tidigare horisonten när man 
promenerar Tennisvägen fram, och ger en intryck av att man är på väg mot en 
modern shopping-galleria än snarare på promenad i en pittoresk småstad. 

Referensbilden på sid 29 i Samrådshandlingen är vilseledande  eftersom den inte 
ger en rättvis bild av verkligheten då  den  är  tagen  på  för  nära håll och med 
vidvinkel kamera, dessutom ser man knappt var glastaket är svagt tonat mot himlen. 
Jag har fyllt i det på denna bild så man inte missar det. (Se bild 1.) 

 

Det hade varit betydligt intressantare att se hur byggnaden påverkar vyn när man 
kommer lite längre ifrån på Tennisvägen, på väg mot Hamnen. Tittar man därifrån 
så kommer glasbyggnationen att bli ett dominerande inslag som skymmer både 
åsens horisont samt att på kvällen se ut som en stor upplyst koloss. (Se bild 2.) 
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(Bild 2. Intressant vy från Tennisvägen för att kunna se hur dominant byggnationen 
verkligen skulle te sig.)  

 

Den befintliga byggnationen på fastigheterna Båtsmannen 2 och 3 har denna höjd. Den tänkta 

byggnationen kommer att sticka högt ovanför med circa 7 m på visa ställen! 

På illustrationen ovan har jag försökt rita in höjden på de två närliggande villorna på 
Båtsmannen 2 och 3. Detta är mycket svårt att läsa ut ur ritningar de exakta måtten 
och ge en exakt bild av höjdförhållandena men tydligt är att det är en massiv hög 
upplyst vägg som vetter mot väster. 

Därför måste även glastaket sänkas rejält eller tas bort. 

3. Stoppa tillstånd till byggnation nu och gör sedan en nytt förslag med en 
modell så att Båstadborna kan förstå innebörden 

Mina mätreferenser är uppskattade då jag inte har tillgång till faktiska ritningar. Där 
för tycker jag att en 3-dimentionell modell över Kv. Båtsmannen samt samtliga 
omliggande kvarter borde göras innan man fattar något som helst beslut så man får 
en uppfattningen om byggnadernas verkliga portioner i förhållande till befintlig 
bebyggelse. 

Modellen bör ställa ut på offentlig plats som t ex. Biblioteket så många 
kommuninvånare får chansen att titta på den och förstå vad projektet innebär. 

Idag är det mycket svårt att finna informationen om den tilltänkta byggnationen på 
kommunen hemsida och jag tror att många som är inte är så rutinerade att söka på 
internet  helt saknar  chans att  hitta information om den planerade byggnationen. 

Med hopp om att ni ser över denna byggnation och värnar om Båstad och samhällets 
unika värden på långsikt. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

Planhandlingar kompletteras och förtydligas med fler bilder från olika vyer. 

= 
       ---    ::-..,  :-:: 
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Nedan redovisas bild från Tennisvägen i höjd med fastigheterna Falken 19 och Böljan 
7 mot planområde. 

Bild: Vy från Tennisvägen mot planområde 

I övrigt se föregående kommentarer. 

Miljöpartiet förmedlar följande: 

Bristfällig tillgänglighet, visualisering och felaktiga tidsangivelser 

Samrådshandlingarna har varit svårtillgängliga på kommunens hemsida. De har inte 
heller stått att finna bland aktuella ärenden på första sidan. 

För åtkomst till handlingarna krävs ett flertal klick bland inte helt självklara 
underrubriker. 

Utställning av handlingar är satt från 16 dec 2019 - 16 dec 2020. Dock är svarstiden 
satt till den 16 februari. Hur rimmar detta? Vi förutsätter att svar inkomna efter den 
16 februari 2020 också beaktas p g a detta. 

Formuleringen kring diarienummer är ofullständig. 

Dessutom framgår inte att det går att maila in svar och till vilken mailadress erinran 
ska skickas. 

Planförslagets enstaka översiktsbilder - alla från samma vinkel ger dålig förståelse 
för hur gatubild påverkas och för hur de färdiga byggnaderna är tänkta att flyta över 
i Agardhsgatan. 

Bevarandeplan 

I planförslaget för Kv Båtsmannen 5 kan vi konstatera att man hänvisar till gällande 
Bevarandeplan för bebyggelse i tätorten. 

"…framtida nybebyggelse skall regleras med q och i skala, proportioner och 
fasadmaterial anpassas till den äldre bebyggelsen utmed Agardhsgatan och 
Köpmansgatan". Planförslaget tar dock inte nämnvärt hänsyn till denna formulering. 
Bevarandeplanen är avsedd att användas som stöd vid planläggningen. Planförslaget 
för exploateringen av Båtsmannen 5 påverkar mynningen till Båstads signaturgata -
Agardhsgatan och fastslagna bevarandevärden bör därför beaktas. 

Tennisvägen 

Ny bebyggelse 
inom planområde 

Falken 18 

Böljan 7 
 

Hallandsås 
Båtsm. 3 
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Båtsmannen s:1 och 6 

Beslut om plantillstånd fattades den 4 juni 2019. "Planområdet är beläget i centrala 
Båstad och omfattar fastigheterna Båtsmannen 4, 5 och Malen I :42 samt del av 
Båstad 109:2. Planområdet avgränsas av Köpmansgatan i väster och söder, 
Tennisvägen i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. Planområdet omfattar 
cirka 0,3 ha (3 200 kvm)" Fastigheten Båtsmannen s:1 och 6 ingår inte planområdet. 
Planområdet överensstämmer därmed inte med plantillståndet. Det har i 
samrådshandlingarna utökats till 3600 kvm. Byggnader finns inritade på fastigheter 
som inte omfattas av plantillstånd. 

Beslutsgång 

Båstad saknar särskild byggnadsnämnd. När kommunstyrelsen beslutar om 
planärenden utan att dessa kunnat diskuteras och lyftas i fullmäktige begränsas 
möjligheterna för folkvalda att debattera och framföra synpunkter i offentligheten 
via kommunfullmäktige. Politiken måste finna avvägning mellan allmän opinion och 
starka krafter hos entreprenörer och exploatörer. 

Vi anser att: 

-Planförslaget ska ställas för nytt samråd och då i sin fulla omfattning. 
Tredimensionell modell ska presenteras med tydliga begripliga beskrivningar och 
hänsyn tagna till bevarandeplanen. 

- Tredimensionell visuell beskrivning vid exploatering och nybyggnation i historiskt 
betydelsefulla delar av kommunens tätorter framledes också bör vara ett absolut 
krav. Modell ska ställas ut på kommunhus eller bibliotek. Invånare får på så sätt 
möjlighet att förstå hur nybyggnationen kommer att påverka gatubilden och också 
lämna synpunkter. 

- Detta och liknande ärenden hädanefter ska präglas av större transparens och lyftas 
i fullmäktige för att kunna debatteras i sann demokratisk anda. 

- Felaktig angivelse av planperioden måste beaktas. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses delvis. 

Detaljplanen hanteras enligt PBL (Plan- & bygglagen) samt antagen 
delegationsordning i Båstads kommun. Med anledning av det stora intresset för 
rubricerat planförslag kommer detaljplanen även att hanteras av kommunfullmäktige. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

Sammanfattning av samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
samråd 

Förutom redaktionella revideringar, såsom t ex omdöpning av handlingar från 
”Samrådshandling” till ”Granskningshandling” medför inkomna synpunkter följande 
revideringar av planförslaget: 

Planbeskrivning har justerats främst under kapitel 8. Planförslag och dess 
underliggande rubriker. Enstaka justering har även gjorts i 
Genomförandebeskrivning. Sammanfattningsvis under följande rubriker: 

 Bebyggelse (användning, bebyggandes omfattning, utformning och 
utförande) 
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 Solstudie uppdaterad i enlighet med reviderat planförslag 

 Gator och trafik (parkering) 

 Hälsa och säkerhet (markförorening, hälsoskydd, buller, vibrationer) 

 Teknisk försörjning (dagvatten, avfallshantering) 

 Konsekvenser (Riksintresse Kulturmiljövård, social konsekvensanalys inkl 
barnkonsekvensanalys, avvägning mellan enskilda och allmänna intressen) 

 Genomförandebeskrivning (fastighetsrättsliga frågor, tekniska frågor,  
ekonomiska frågor) 

 

Plankartan har sammanfattningsvis justerats avseende: 

 Fastigheten Båtsmannen 6 ingår ej längre inom planområdet 

 Teknisk anläggning i form av nätstation möjliggörs inom planområdet 

 Byggnadshöjd (6,5-8,2 meter) och nockhöjd (+20,0-24,0 meter över 
nollplan) längs Köpmansgatan 

 Byggnadshöjd (6,5-8,5 meter) och nockhöjd (+19,0-20,5 meter över 
nollplan) längs Tennisgatan i öster 

 Takvinkel (minst 27 grader mot allmän plats) 

 Takkupor får anordnas till högst 50% av takets längd och ingår ej i 
beräkningsgrundande byggnadshöjd 

 Nockhöjd på gemensamhetslokal (+16,0 meter över nollplan) 

 Takterrass/uteplats får ej anordnas ovanpå gemensamhetslokal 

 Tak på komplementbyggnad ska vara av sedum eller liknande vegetation. 

 Planbestämmelse om att byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande 

 Planbestämmelse om att plank får uppföras i fastighetsgräns 

 

Illustrationskarta justeras i enlighet med planbeskrivning och plankarta 

 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 

När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till 
uppdragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag 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: 
 
Lantmäteriet 

Bjärekraft AB 
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PostNord 

NSR (Nordvästra Skåne Renhållnings AB) 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB) 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Trafikverket 

Weum Gas AB 

Fastighetsägare till Båtsmannen 1 

Fastighetsägare till Båtsmannen 2 

Fastighetsägare till Båtsmannen 3 

Fastighetsägare till Biet 15 

Fastighetsägare till Biet 16 

Fastighetsägare till Biet 17 

Fastighetsägare till Biet 18 

Fastighetsägare till Biet 19 

Fastighetsägare till Biet 29 

Boende på Kungsbergsvägen 29 

Boende i Höganäs, 

Boende i Båstad (adress okänd) 

Boende på Agardhsgatan 69 

2 boende på Agardhsgatan 71 

2 boende på Allévägen 35 

Boende på Astrakanvägen 4 E, 

Boende på Bivägen 7 B 

Boende på Christian 11:väg 12 

Boende på Christian 11:väg 14 

Boende på Ekorrvägen 30 

Boende på Hagagatan 22 C 

Boende på Hultavägen 21 (Vejbystrand), 

2 boende på Karstorpsmölleväg 3 A 

Boende på Köpmansgatan 21 

2 boende på Malörtsvägen 20 (Öllövsstrand) 

Boende på Mangårdsvägen 4 A 

Boende på Paulins väg 36 

Boende på Rosins väg 15 

Boende på Salomonhögsvägen 350 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2021-04-15 
 

  

 

 

36 (38) 
 

 

Boende på Tennisvägen 5 

Boende på Tennisvägen 17 

Boende på Trädgårdsvägen 5 

Boende på Vångavägen 21 A 

Boende på Vångavägen 28 A 

Boende på Vångavägen 31 C 

Föreningen Gamla Båstad 

Boende på Killebacken 7 

Boende på Agardhsgatan 33 

Boende på Agardhsgatan 43 

Boende på Agardhsgatan 49 

Boende på Ludvig Nobels allé 4 

Miljöpartiet (MP) 

som yttrat sig under samråd 2019/2020 
 
 

Underrättelse efter antagandet 

När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga.  
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande: 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Lantmäteriet 

Bjärekraft AB 

PostNord 

NSR (Nordvästra Skåne Renhållnings AB) 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB) 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Trafikverket 

Weum Gas AB 

Fastighetsägare till Båtsmannen 1 

Fastighetsägare till Båtsmannen 2 

Fastighetsägare till Båtsmannen 3 

Fastighetsägare till Biet 15 

Fastighetsägare till Biet 16 
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Fastighetsägare till Biet 17 

Fastighetsägare till Biet 18 

Fastighetsägare till Biet 19 

Fastighetsägare till Biet 29 

Boende på Kungsbergsvägen 29 

Boende i Höganäs, 

Boende i Båstad (adress okänd) 

Boende på Agardhsgatan 69 

2 boende på Agardhsgatan 71 

2 boende på Allévägen 35 

Boende på Astrakanvägen 4 E, 

Boende på Bivägen 7 B 

Boende på Christian 11:väg 12 

Boende på Christian 11:väg 14 

Boende på Ekorrvägen 30 

Boende på Hagagatan 22 C 

Boende på Hultavägen 21 (Vejbystrand), 

2 boende på Karstorpsmölleväg 3 A 

Boende på Köpmansgatan 21 

2 boende på Malörtsvägen 20 (Öllövsstrand) 

Boende på Mangårdsvägen 4 A 

Boende på Paulins väg 36 

Boende på Rosins väg 15 

Boende på Salomonhögsvägen 350 

Boende på Tennisvägen 5 

Boende på Tennisvägen 17 

Boende på Trädgårdsvägen 5 

Boende på Vångavägen 21 A 

Boende på Vångavägen 28 A 

Boende på Vångavägen 31 C 

Föreningen Gamla Båstad 

Boende på Killebacken 7 

Boende på Agardhsgatan 33 

Boende på Agardhsgatan 43 

Boende på Agardhsgatan 49 
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Boende på Ludvig Nobels allé 4 

Miljöpartiet (MP) 

som yttrat sig under samrådet 2019/2020 
 
 

Båstads kommun 
Samhällsbyggnad 
Båstad 2021-04-15 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 


