
 

 

 

Detaljplan för  

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

Granskningsutlåtande  
 

Ett detaljplaneförslag avseende kv. Båtsmannen 5 m.fl. fastigheter har varit 
utställd för granskning under tiden 28 april till och med den 7 juni 2021 för 
att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in syn-
punkter. Länsstyrelsen begärde (och beviljades) förlängd remisstid till den 
11 juni 2021. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads 
kommun.  Planen handläggs med standardförfarande. I detta 
granskningsutlåtande finns  sammanfattningar av de synpunkter som har 
lämnats in under både granskning och Samhällsbyggnads kommentarer till 
synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen 

Trafikverket 

Weum Gas AB, del av Nordion Energi 

Region Skåne, Enheten för regional planering avstår från att yttra sig 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 15 april 2021, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen konstaterar att 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 rådgivning 

Riksintresse för Kulturmiljö 

Länsstyrelsen instämmer med bedömningen i den antikvariska 
konsekvensbeskrivningen, att detaljplanen innebär en skalförskjutning som 
kommer att ha en negativ inverkan på det närliggande riksintresset. Vissa 
åtgärder har dock vidtagits till granskningsskedet som att styra 
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byggnadernas placering längs med Köpmannagatan. Länsstyrelsens 
bedömning är att inverkan som planen kan medföra är negativ men inte till 
den grad att den kommer att utgöra påtaglig skada på de värden som ligger 
inom riksintresseanspråket. Kommunen lyfter i kapitlet Konsekvenser att 
den negativa konsekvensen på riksintresse Kulturmiljövård ska vägas mot 
det faktum att fastigheten är belägen kollektivtrafiknära, centralt i Båstad och 
bidrar till förtätning. Länsstyrelsen vill dock betona att bedömningen av 
påtaglig skada på ett riksintresse kan inte viktas mot andra enskilda och 
allmänna intressen som inte utgör riksintressen. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande 
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ 
PBL. 

Kommentar: Synpunkter mottagna.  

Text under rubriken ”Riksintresse Kulturmiljövård” är justerad enligt nedan: 

”Inför politiskt beslut om att sända ut planförslag på granskning gjorde 
samhällsbyggnad en avvägning mellan framtagen konsekvensanalys och andra 
faktorer som påverkar planförslaget.  

Vid en sammanvägd bedömning anser samhällsbyggnad att de viktigaste 
parametrarna för att minska negativ påverkan av riksintresse kulturmiljövård 
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. 

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 negativt. 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 för att på så sätt öppna upp byggnaden mot omgivningen.  

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.” 

Under rubriken ”Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen” har text 
justerats enligt följande: 
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”Vid prövning av detaljplan har kommunen enligt Plan- och bygglagen 2 kap 1§ 
att ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Med det menas att 
kommunen alltid måste göra en avvägning mellan intressen som berör oss alla, 
som till exempel natur- och kulturaspekter, och den enskilde fastighetsägarens 
intresse av att till exempel få bygga.” 

”Kommunen har gjort en avvägning mellan framtagen konsekvensanalys och 
andra faktorer som påverkar planförslaget. Den negativa  konsekvensen på 
natur- och kulturvärden har vägts 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.” 

 

Lantmäteriet har noterat följande vid genomgång av planförslagets 
handlingar: 

PLANKARTA 

Det ser ut som att området utlagt för gata i den högra röda ringen i bilden 
nedan inte har någon användning? Kanske området går ihop med området 
utlagt för gata i den vänstra ringen, men om man zoomar in i plankartan 
verkar det ändå som att det är två olika områden. Och då saknas det 
användning på området i den högra ringen. Eftersom det är ett krav i 4 kap 5 
§ PBL att alla områden ska ha en användning angiven skickar jag med denna 
notisen. 

 

Egenskapsbestämmelsen n1 saknas inom markerat område som är 
rödmarkerat i bilden nedan. Är det tanken att det ska vara så? Det är också 
svårt att se var egenskapsbestämmelserna går, kanske jag missuppfattat 
området som är markerat nedan. 
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Lantmäteriet vill också påpeka att gränsen som planområdet ansluter till på 
Båtsmannen 6 är inlagd i registerkartan med dålig noggrannhet. Om gränsen 
är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en 
gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig 
gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att 
bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. 
anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. 

PLANBESKRIVNING 

Under Fastighetsrättsliga konsekvenser finns inte angivet något om vem som 
initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs för genomförandet 
av detaljplanen. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. 

PLANKARTA 

Användningsområdet GATA är ett sammanhängande område. Plankartan 
förtydligas genom ytterligare en pil. 

Angående planbestämmelse n1 (dvs parkering ska lösas inom kvartersmark, 1 
parkeringsplats per bostadsenhet och 2 cykelparkeringar per bostadsenhet ska 
anordnas). Området är ej avsett som ”lägenhetsyta”. Avsikten är en innergård 
med glastak - därav ingen planbestämmelse om antal parkeringar per 
bostadsenhet. 

Fastighetsbestämning av gränsrör är beställd av Lantmäteriet, april 2021. 
Utredning pågår. 

PLANBESKRIVNING 

Genomförandebeskrivningen kompletteras under rubriken Ekonomiska frågor 
med ”Exploateringsavtal” och texten: ”Exploateringsavtal ska ingås mellan 
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kommun och exploatör innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet reglerar 
genomförandet i samtliga delar; fastighetsrättsliga åtgärder, iordningställande 
av allmän plats, kostnader och ersättningsfrågor mm.  I det här fallet är det 
exploatören som ansvarar för genomförandet, även avseende ansökan om 
fastighetsbildning och de kostnader som är anknutna till erforderliga 
lantmäteriförrättningar.” 

Under rubriken Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 
kompletteras texten med: ”Fastighetsägaren till Båtsmannen 5, tillika 
exploatör, står för de kostnader som uppstår till följd av detaljplanens 
genomförande.” 

 

NSVA, Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB, framför önskemål om 
omformuleringar  och komplettering enligt nedan: 

Förutsättningar 

Dricks- och spillvatten 

Sida 22. Ändra till: Den tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området. I 
de intilliggande gatorna Köpmansgatan och Tennisvägen finns det befintliga 
ledningar för dricks- och spillvatten. 

Fastigheterna Båtsmannen 4, 5 samt Malen 1:42 har idag befintliga 
anslutningar till det kommunala ledningsnätet för dricks- och spillvatten. 

Dagvatten 

Sida 22. Ändra till: Befintliga dagvattenledningar finns i både Köpmansgatan 
och Tennisvägen med tillhörande dagvattenserviser som leder in till 
respektive fastighet; Båtsmannen 4, 5 samt malen 1:42. 

På Båtsmannen 5 och 4 finns två befintliga dagvattenledningar som korsar 
fastigheterna, en som brukas och en som är slopad. 

Planförslag 

Dricks- och spillvatten 

Sida 40. Varje fastighet ska ha tillgång till EN förbindelsepunkt för VA. Om 
nya serviser efterfrågas så ska gamla proppas. Vilka serviser som ska 
proppas och vilka som ska bestå får tas i samråd med NSVA. Åtgärderna ska 
bekostas av exploatör. Om 3D-fastighet ska bildas ska en 
gemensamhetsanläggning för ledningar bildas av BRF, och då får GA:n en 
anslutningspunkt. 

Sida 40. Spillvattenledning BTG225 från Tennisvägen ska slopas (och 
servisen ska även proppas). (se figur nedan). 
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Dagvatten 

Sida 40. Dagvattenledning BTG225 från Tennisvägen ska slopas (och servisen 
ska även proppas). (se figur nedan). 

 

Övrigt 

Vidare framför NSVA att intern tryckstegring kan komma att behövas och att 
denna i så fall bekostas av exploatören. 

Avslutningsvis framför NSVA att skyfall och sekundära avrinningsvägar ligger 
utanför deras ansvarsområde men att det är viktiga frågor att beakta vid 
höjdsättning av såväl mark och ny byggnation (dvs höjd på färdigt golv, FG). 

I övrigt har NSVA inget att erinra. 
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Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. Planbeskrivningens ordval 
justeras enligt NSVA:s synpunkter enligt ovan. 

Med anledning av höjdsättning inom planområdet har bygglovavdelningen 
granskat exploatörens utformningsförslag (daterade 12 april 2021) 
tillsammans med plushöjder på grundkarta och konstaterat att färdigt 
golvhöjd (FG) för lägenheterna längs Köpmansgatan i norr ligger på +11,8 
samt att lokalerna på vardera sida om entrén mot Köpmansgatan är belägna 
på +11,34 respektive +11,20. 

Med hänsyn till befintlig gatuhöjd (cirka +11,15) så bedöms färdigt golvhöjd 
(FG +11,8) på lägenheterna acceptabla. 

Lokalerna ligger däremot på gränsen och golvet kan komma att behöva höjas 
10-15 cm. (Gatuhöjd vid lokalerna ligger på mellan +11,14 samt +11,23). I 
sektionen konstateras att rumshöjden för lokalerna är 3,055 meter och då 
minimikrav för lokaler är 2,7 meter bedöms att det finns marginal utan att 
behöva påverka bjälklaget. Vid granskningen konstateras också att 
konsekvensen av att höja färdigt golvhöjd (FG) för lokalerna kan påverka 
tillgängligheten mot Köpmansgatan. Vid bygglovsprövning bedöms alltid 
färdigt golvhöjd (FG) i förhållande till omgivningen oavsett planbestämmelse 
eller ej och i detta fall kommer en avvägning att göras mellan lämplig färdigt 
golvhöjd samt god tillgänglighet. 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken ”Utformning”  med texten: 

”Vid bygglovsprövning bedöms alltid färdigt golvhöjd (FG) i förhållande till 
omgivningen oavsett planbestämmelse eller ej och i detta fall kommer en 
avvägning att göras mellan lämplig färdigt golvhöjd samt god tillgänglighet.” 

 

NSR (Nordvästra Skånes Renhållningsbolag) bekräftar att deras tidigare 
synpunkter har noterats. Dock vill de tillägga följande: 

 Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att 
uppmärksamma frågor som rör hantering av överskottsmassor (och 
vilka massor som ska användas vid ett eventuellt underskott på 
massor) redan i detaljplanskedet. Man kan med fördel reflektera över 
massbalanserna inom området och börja planera för eventuell lagring, 
sortering, behandling och återanvändning av massor. Detta gäller 
både massor som är förorenade i olika grad samt för området rena 
massor. 

 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 tillgodoses. Planbeskrivningen kompletteras under 

rubriken ”Geotekniska förhållanden, Massbalansering” med texten: För att 

minska miljöbelastningen bör varje projekt syfta till att man uppnår massbalans. 

Massbalansberäkningar bör utföras i tidigt stadie utifrån hushållning av 

naturresurser och för att minimera omgivningsstörningar och transporter i 
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samband med exploatering. Eventuella fyllnads- eller överskottsmassor bör inte 

transporteras långa sträckor. Fyllnadsmassor ska kontrolleras för man ska kunna 

ta reda på dess lämplighet för planerad utfyllnad och för att 

föroreningsbelastningen inom planområdet inte ökar. 

I möjligaste mån ska markmassor hanteras och fördelas inom planområdet eller i 

dess närhet. 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 15 april 2021, har 
inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade 

Ägarna till Båtsmannen 3 framför följande synpunkter angående ny 
detaljplan för kv Båtsmannen: 

 Att stor vikt läggs på att regnvatten kan hanteras inom fastigheten 
med tillräckligt med dagvattenbrunnar etc. När all yta kommer att bli 
hårdgjord vill vi att någon form av kant, exempelvis trottoarsten, läggs 
i gränsen till vår fastighet. Leder bort vatten och håller bilar på 
avstånd. 

 Att någon takterrass ovanpå gemensamhetslokal inte får uppföras och 
ingen annanstans heller. Det nämns i och för sig i det nya förslaget att 
någon sådan inte får uppföras, men vi vill vara mycket tydliga på 
denna punkt. Att en sådan fanns i det gamla förslaget var mycket 
diffust och framkom egentligen inte förrän i de filmer som lades ut på 
Backahills hemsida och YouTube. 

 Det nya förslaget ser betydligt bättre ut med sina långsidor i stället för 
gavlar mot Köpmansgatan. Man frågar sig om inte hela projektet hade 
blivit mer harmoniskt om även delen som vetter mot korsningen 
Tennisvägen/ Köpmansgatan hade fått visa upp en bruten/något 
förskjuten långsida likt delen mot Köpmansgatan istället för dessa 
spetsiga gavlar. Vi tror att intrycket av kvarteret hade kunnat bli mer 
smakfullt på så sätt. 

 Många gamla träd kommer att försvinna. Kommer man att 
kompensera för dessa genom nyplantering någon annanstans i 
kommunen? 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses.  

 Kantsten avses att anläggas i anslutning till fastigheten Båtsmannen 3. 
Se nedanstående illustration. 
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 Takterrass är ej möjligt inom övrig byggbar kvartersmark då 
byggnader måste förses med sadeltak med en minsta taklutning om 27 
grader alternativt bestå av genomsynligt glastak eller likvärdigt.  

 Synpunkt mottagen. Detaljplanen hindrar inte att fasader mot 
korsningen Tennisvägen/Köpmansgatan förses med längsgående 
taknock mot gata. 

 Som fastighetsägare har man full rådighet att besluta om 
trädavverkning eller ej inom egen fastighet. Huruvida privat 
fastighetsägare avser plantera träd inom andra fastigheter har 
kommunen inte kännedom om. 

 

Ägarna till Biet, 15, 16, 17, 18, 20, Falken 17, Båtsmannen 1 samt 
Musslan 18 har inkommit med ett gemensamt yttrande och framför följande: 
En främmande bebyggelse som inte har någon förankring i Båstad föreslås i 
den historiska gränsen mellan tätorterna Båstad och Malen. En plats som i 
stort sett var obebyggd tills Båstad och den nya sommarorten Malen blev en 
kommun. 

Förslaget är helt historielöst och kommer att för all framtid att påverka 
upplevelsen och den historiska utvecklingen av de båda samhällena Båstad 
och Malen. Stora kulturhistoriska riksintressevärden kommer att påverkas 
och skadas om detta förslag genomförs. 

Vi närboende direkt berörda grannar har i vårt tidigare inlämnade 
samrådsyttrande påtalat alla de felaktigheter  planförslaget  har. Vissa av 
dessa felaktigheter  har arbetats bort men många frågetecken kring planens 
motiv och planbestämmelser kvarstår. I vårt yttrande över 
granskningsförslaget inriktar vi oss nu enbart på de kulturhistoriska värden 
som går förlorade, andra plantekniska tveksamheter får andra påpeka. Vår 
förhoppning står till att Länsstyrelsen kommer att leva upp till sin roll i 
planprocessen  och bevaka de riksintressefrågor som påverkas och därmed 
kalla in planen och neka fastställelse. 

Vi har således ingen förhoppning att de tjänstemän som har gjort planen skall 
förstå våra synpunkter eller att de politiker som sitter i Båstad 
kommunstyrelse skall förstå den skada som denna plan orsakar inte enbart 
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för oss närboende utan för hela samhället. Viktiga siktlinjer både mot havet 
och åsen kommer för all framtid gå förlorade. 

Länsstyrelsens yttrande under samråd 

"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." 

Vårt yttrande under samråd 

I vårt yttrande framförde vi samma synpunkter om buller, dagvatten och 
kulturmiljö. Underlag för en plan som måste finnas och vara inarbetade och 
lösta i varje plan innan planen går ut på samråd till berörda grannar. 

Planförslag för granskning 

Planförfattare och Båstad kommunpolitiker har delvis förstått innebörden av 
Länsstyrelsens yttrande och har således låtit arbeta in hur dagvatten och 
buller skall åtgärdas. Beträffande Kulturmiljö och eventuell skada på 
riksintressekulturmiljö har man uppdragit åt certifierad kulturmiljökonsult 
att göra en Konsekvensanalys och utredning om hur kulturmiljön påverkas 
av förslaget. 

Konsekvensanalys kulturmiljö 

Konsekvensanalysen om kulturmiljön och planförslagets påverkan på denna 
är omfattande och noggrant utförd och beskriven. I analysens 
sammanfattning står följande: 

"Planområdets utveckling till vad det är idag är en länk till förståelsen av 
Båstads grundande, bebyggelseutveckling och slutliga sammanslagning med 
området Malen. 

Ett ord som sammanfattar karaktären för kvarteret Båtsmannen och 
närområdet är ordet "köping". De kännetecknande bebyggelsedragen för en 
köping, oavsett om det är en 1800-tals köping eller 1900 -tals köping, är 
bebyggelsens låga siluett med bostadshus i 1-2 våningar, att husens långsida 
vänds mot gatan, trädgårdar bakom husen, innanför ett plank eller en mur, 
handelslokaler i handelshusens bottenvåning med 1-2 bostadsvåningar 
ovanför." 

"Kvarteret Båtsmannen har högt värde som miljöskapande entré till Båstads 
historiska kärna. Området mellan Båstad-Malen, vari kvarteret Båtsmannen 
ingår, innehar symbol- och identitetsvärde . 

Konsekvensen av planförslaget är att riksintresseområdet för kulturmiljövård 
kommer att påverkas negativt av att den nya bebyggelsen i kvarteret 
Båtsmannen visuellt och exploateringsmässigt dominerar sin omgivning. För 
att minska påverkan på riksintresset bör ny bebyggelse i planområdet ta 
hänsyn till 1900-talets eller 1800- talets köpingkaraktär och inspireras av 
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antingen Köpmansgatans eller Agardhsgatans bebyggelse. Detta beskrivs i kap. 
10 Förslag på åtgärder." 

Har Båstads kommunpolitiker i Kommunstyrelsen inte förstått innebörden 
av den analys de beställt av kulturvärden? De har efter en omröstning 
bestämt att det skall byggas en inglasad innegård i direkt anslutning till de 
nya föreslagna bostäderna! Ett bostadsförslag som helt avviker från 
byggnadshistorien samt från de principer de i andra beslut har fattat för 
Båstads långsiktiga utveckling. 

Utformning och omfattning av förslaget till ny bebyggelse förklaras och 
motiveras av att det finns en busshållplats i närheten av kvarteret! Denna 
busshållplats motiverar att man bygger högre än vad området tål, utan att 
förlora eller skada omistliga kulturvärden. Förslaget bryter på alla punkter 
mot vad som är en bra och stödjande utveckling av Båstad tätort. Inga nya 
värden tillskapas för samhället utom för de som kommer att bo i fastigheten 
som kanske får det varmt och torrt. För oss närboende räcker det inte med 
att man kan styra när den "stora Lyktan" är tänd. Den kommer alltid att vara 
ett främmande inslag i miljön. 

Vi vill även stillsamt påpeka att tillgängliga ytor för verksamheter inom 
kvarteret minskar, det blir en halvering mot dagens förhållanden. Ett 
förhållande som inte påverkar oss så mycket som den utsikt vi förlorar. 

Sammanfattning 

Vi är inte emot en förtätning eller en förändring på platsen. Vi yrkar på att 
planförslaget omarbetas efter det förslag till förändringar som finns i den 
konsekvensanalys för kulturmiljön som Båstad kommuns politiker själv har 
beställt samt att nytt förslag tas fram som bättre tillvaratar alla invånare i 
Båstad kommuns intressen. Det vill säga att bebyggelse tillåts med som mest 
med två våningar samt att inglasad sk komplementbyggnad inte tillåts på 
platsen. Vi kan inte för all framtid bygga bort historiska värden för att skapa 
en sk exklusiv miljö för ett fåtal pensionärer. Finns säkert andra lämpliga 
platser att bygga detta exklusiva pensionärsboende på i kommunen där inte 
Båstad kommer att påverkas negativt samt som ligger nära en busshållplats. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses inte. Länsstyrelsens bedömning är att den 
inverkan som planen kan medföra är negativ men inte till den grad att den 
kommer att utgöra påtaglig skada på de värden som ligger inom 
riksintresseanspråket. 

Utsikt från fastigheterna inom kvarteret Biet österut mot havet kommer att 
påverkas. Likaså vy från intilliggandekvarter och mot Hallandsås. För att 
åskådliggöra planerad byggnation har ett fotomontage tagits fram. Se även 
planbeskrivning. 

Bilder nedan från SVisualizer med vy från kvarteret Biet  16 och 17 samt från 
Akvarellen 19 (vy mot Hallandsås). 
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Vy från kvarteret Biet 16, befintliga byggnader 

 

 
Vy från kvarteret Biet 16, förslag på ny byggnation 

 

Köpmansgatan 

Köpmansgatan 
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Vy från kvarteret Biet 17, befintliga byggnader 

 
Vy från kvarteret Biet 17, förslag på ny byggnation 

 

 

 

 

 

Köpmansgatan 

Köpmansgatan 

Elon Ljud, fd 
Audio video 

Elon Ljud, fd 
Audio video 
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Vy från kvarteret Akvarellen mot Hallandsås. Befintliga byggnader 

 

 
Vy från kvarteret Akvarellen mot Hallandsås. Förslag på ny byggnation 

 

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. 

En byggnation på mellan 2-3 våningar i centrala Båstad bedöms rimlig. 

I övrigt  se föregående kommentarer 

 

Ägarna till Biet 17 har även inkommit med ett eget yttrande och framför att 
de motsäger sig bestämt byggnation med 3 våningar på fastigheterna utefter 
Tennisvägen samt Köpmansgatan. Vidare framför de att de kan acceptera en 
byggnad med högst 2 våningar, men absolut ej 3 inom planområdet med  
anledning av att en byggnation med 3 våningar skulle i väsentlig omfattning 
skilja sig och utmärka sig från de omkringliggande fastigheterna. Dessutom 
skulle det helt eliminera deras havsutsikt från deras balkong och dessutom 

Tennisvägen 

Båtsmannen 3 

Klinkehögsvägen 

Klinkehögsvägen 

Tennisvägen 

Båtsmannen 3 
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ge en direkt insyn i nedre våning (kök bl.a.) från den 3:e våningen rakt över 
Köpmansgatan, 20-25 m från deras köksfönster. De befarar också att det 
dessutom skulle inverka negativt på deras egna fastighets värde. 
Avslutningsvis framför de att om ett 3- våningshus skulle uppföras känner de 
sig tvungna att flytta från sin fastighet. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses inte.  

Om fastighetens (Biet 17) värde påverkas eller ej är svårt att sia om. Klart är i 
alla fall att fastigheten Biet 17 är belägen centralt i Båstad med närhet till 
både service, naturområden samt kollektivtrafik vilka är faktorer som anses 
positiva. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2021-04-15, har 
inkommit från följande som inte är besvärsberättigade 

Sommarboende i Båstad framför: Jag har kanske inget att säga till om då jag 
inte är skriven här utan endast varit sommarboende sedan 1964. 

Jag har således upplevt storhetstid på 60-talet men därefter förfallet tills Erik 
Paulsson gick in och räddade Båstad genom hans investeringar i tennisen, 
Sand, Norrviken och nu Gammelgården. Detta har varit fantastiskt. 

Därför är jag oerhört förvånad över Backahills planer på denna totalt 
malplacerade betongkloss i början av Agardhsgatan som ju är Båstads 
vackraste. Att infarten till Båstad är ful är en sak men att göra detta i hjärtat 
av Båstad är ju något oerhört. Påminner ju om Domusarkitekternas mord på 
de svenska småstäderna. Har Erik Paulsson helt tappat greppet om Backahill? 
Kan inte tänka mig att han ligger bakom detta. 

Och hur kan kommunpolitikerna acceptera detta? Jag har hört att alla 
tjänstemän är emot men att politikerna kört över dom. Stämmer detta är det 
ju närmast en sak för Uppdrag Granskning. 

Jag hoppas verkligen att detta stoppas och ersätts men en byggnad som 
passar in i den unika miljön. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. 

Planförslag har ställts ut för såväl samråd som granskning i enlighet med 
politiska beslut. Planförslaget justerades delvis efter samråd inför granskning. 
Nu aktuella planhandlingar är utformade i enlighet med tidigare tagna 
politiska beslut. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

 

Föreningen Gamla Båstad framför: I en tidningsartikel i Bjäre.nu har 
Backahill uttalat att man låter rita om förslaget för att tillgodose kommunens 
tjänstemän. Om denna information stämmer är det uppseendeväckande att 
ett planförslag ritas om för att tillfredsställa tjänstemän men utan att ta fasta 
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på alla de klagomål som inkommit från i stort sett alla kringboende plus 
många andra Båstadbor. Tjänstemän kommer och går men vi som bor i 
Båstad finns kvar. Inte minst är det uppseendeväckande att den av 
Länsstyrelsen önskade utredningen som gjorts av Tengboms Arkitektkontor 
inte beaktas. Det är en mycket välgrundad utredning som i princip avstyrker 
förslaget eftersom det på i stort sett alla punkter strider mot de kommunala 
planer och riksintressen som finns för området. 

I granskningsyttrandet bemöts detta med att "de negativa intressena på 
riksintresse Kulturmiljövård skall vägas mot det faktum att fastigheten är 
belägen kollektivtrafiknära...". 

Kommunen anser alltså att man kan bortse från de negativa aspekterna på 
kulturmiljövården eftersom byggnaderna ligger nära en busshållplats och att 
man kan bygga på höjden. 

Att det ligger betydligt närmre riksintressena för kulturminnesvården 
beaktas alltså inte. "Samhällsbyggnad" (vem är det?) påtar sig också 
uppgiften att tolka vad allmänheten bör tycka!!! 

"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." 

Allmänheten har mycket tydligt uttryckt att man tycker att hänsyn skall tas 
till att bebyggelsen ligger helt nära Agardhsgatan och att bebyggelsen är 
utformad som en sammanhängande mycket stor byggnadskropp som helt 
avviker från hur området i övrigt är utformat. Det saknas genomsiktlighet, 
byggnaden är för hög och försedd med en glaskupol som helt bryter mot 
byggtraditionen. Det är ett projekt som har stora förtjänster men som absolut 
INTE bör komma till stånd i den här bebyggelsemiljön. 

Vi har flera gånger påpekat att detaljplaner  bör behandlas av 
kommunfullmäktige där en diskussion kan ske offentligt. I handlingarna  
finns uppgiften att  kommunstyrelsen skall besluta om antagande men i ett 
yttrande står att på grund av det stora intresset skall ärendet behandlas av 
kommunfullmäktige.  Naturligtvis tycker vi det är bra men vad grundar sig 
denna information på. Kan tjänstemän upphäva de regler som politiken 
antagit.  Vi önskar en redogörelse  om  vad som egentligen gäller. Att vi anser 
att ALLA detaljplaner skall behandlas av kommunfullmäktige bör ju vara väl 
känt men kan detta avgöras från fall till fall? 

Föreningen Gamla Båstad lämnade in ett mycket genomarbetat yttrande vid 
remissrundan och vi kommer inte att upprepa samma argument utan 
hänvisar till att våra synpunkter står kvar. Det har också stort stöd från både 
kringboende och många andra Båstadbor. 

Vid kommunstyrelsen behandling var 7 ledamöter positiva till det framlagda 
förslaget att inte ta hänsyn till den föreliggande kulturmiljöutredningen 
medan 4 var emot och två ansåg att ärendet skulle återremitteras. 7 mot 6 
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således vilket innebär att en person har större makt än Länsstyrelsen 
kulturmiljöutredning, större makt än de flesta kringboende och större makt 
än en stor del av allmänheten som agerat i det här ärendet. 

Vi anser att detaljplaneförslaget bör återsändas för omarbetning i enlighet 
med de klagomål och utredningar som redovisats i ärendet. 

Kommentar: Synpunkter mottagna.  

Förvaltningen har inga kommentarer till eventuella artiklar i lokaltidning. 

För att åskådliggöra planerad byggnation se nedanstående vyer från 3D-
modell. 

 

 
Vy från Köpmansgatan mot sydost. Befintlig byggnation 

 

 
Vy från Köpmansgatan mot sydost. Förslag på ny byggnation 

(Glastak på innegården är markerad med röd linje) 

 

 

 

Köpmansgatan 

Köpmansgatan 

Båtsmannen 1 Båtsm 6 

Båtsmannen 1 
Båtsm 6 

Agardhsgatan 

Agardhsgatan 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2021-08-20 
 

  

 

18 (23) 
 

 

Vy från Köpmansgatan  mot sydost. Befintlig byggnation 

 

 

 

Vy från Köpmansgatan mot sydost. Förslag på ny byggnation 

(Glastak på innegården är markerad med röd linje) 

 

I Båstads kommun finns planrutiner (KS 000487/2015-315), dvs 
beslutsprocess, för såväl politiska beslut om planuppdrag, samråd, granskning 
och antagande av detaljplaner. Rutinerna följer plan- och bygglagen (PBL).  

Enligt dessa planrutiner för detaljplaner som handläggs enligt 
standardförfarande åligger det kommunstyrelsen att besluta om antagande  av 
detaljplaner. 

Endast i de fall detaljplaner ej överensstämmer med gällande översiktsplan, är 
av stort allmänt intresse och/eller antas medföra betydande miljöpåverkan 
åligger det kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl är förenlig med gällande översiktsplan 
ÖP2030, bedöms inte vara av stort allmänt intresse och antas ej medföra 
betydande miljöpåverkan. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

 

Ägarna till Järven 6 framför att de har en sommarbostad i Båstad sedan 
mycket länge och värnar om Båstads unika miljö. Vidare framför de att: Vi 
upplever att ovan föreslagna byggnad inte alls passar in i stilen i Båstad och 
framförallt skulle glasinbyggnaden vara en fullständig katastrof, det skulle se 

Köpmansgatan 

Folktandvården, 
Capio 

Folktandvården, 
Capio 

Köpmansgatan 

Tegelugnslyckan 35 

Tegelugnslyckan 35 
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ut som om det var en modern shoppingmall eller liknande vid entrén till 
Aghardsgatan. 

Man skulle se den lysa upp både nära och från långt avstånd. Vi upplever det 
helt chockerande. 

Vi stöttar Föreningen Gamla Båstads samt boende inom kvarteret Biet:s 
synpunkter och protester. 

Däremot ser nybyggnaden där Gamlegården var ut att bli bra och smälta in i 
miljön naturligt. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. Se föregående kommentarer. 

 

Sammanfattning av samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningen 

Inkomna synpunkter medför smärre textjusteringar/kompletteringar i 
planbeskrivningen under rubrikerna: 

 4. Bakgrund och syfte 

 7. Förutsättningar; Dricks- och spillvatten, Dagvatten 

 8. Planförslag; Utformning och utförande, Massbalansering, Dricks- 
och spillvatten, Dagvatten 

 9. Konsekvenser; Riksintresse Kulturmiljövård, Avvägning mellan 
enskilda och allmänna intressen 

 10. Genomförandebeskrivning; Ekonomiska konsekvenser för 
enskilda fastighetsägare, Exploateringsavtal 

 

Utöver ovanstående har endast små redaktionella justeringar  såsom t ex text 
under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede” samt omdöpning av 
planhandlingar från ”Granskningshandling” till ”Antagandehandling” gjorts. 

 

Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 

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 
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Fastighetsägare till Biet 16 
Fastighetsägare till Biet 17 
Fastighetsägare till Biet 18 
Fastighetsägare till Biet 19 
Fastighetsägare till Biet 20 
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 II:väg 12 
Boende på Christian II: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 
Boende på Ludvig Nobels allé 4 
Miljöpartiet (MP) 
som yttrat sig under samråd 2019/2020 
 
samt  
Trafikverket 
Weum Gas AB, del av Nordion Energi 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Lantmäteriet 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB 
NSR, Nordvästra Skånes Renhållningsbolag) 
Fastighetsägare till Båtsmannen 3 
Fastighetsägare till Biet 15 
Fastighetsägare till Biet 16 
Fastighetsägare till Biet 17 
Fastighetsägare till Biet 18 
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Fastighetsägare till Biet 20 
Fastighetsägare till Falken 17 
Fastighetsägare till Båtsmannen 1 
Fastighetsägare till Musslan 18 
Sommarboende i Båstad 
Föreningen Gamla Båstad 
Fastighetsägare till Järven 6 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2021 
 

Underrättelse efter antagandet sänds till 

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 
Fastighetsägare till Biet 17 
Fastighetsägare till Biet 18 
Fastighetsägare till Biet 19 
Fastighetsägare till Biet 20 
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 II:väg 12 
Boende på Christian II: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 
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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 samrådet 2019/2020 
 
samt 
Trafikverket 
Weum Gas AB, del av Nordion Energi 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Lantmäteriet 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB 
NSR, Nordvästra Skånes Renhållningsbolag) 
Fastighetsägare till Båtsmannen 3 
Fastighetsägare till Biet 15 
Fastighetsägare till Biet 16 
Fastighetsägare till Biet 17 
Fastighetsägare till Biet 18 
Fastighetsägare till Biet 20 
Fastighetsägare till Falken 17 
Fastighetsägare till Båtsmannen 1 
Fastighetsägare till Musslan 18 
Sommarboende i Båstad 
Föreningen Gamla Båstad 
Fastighetsägare till Järven 6 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2021 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 

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 
Fastighetsägare till Biet 15 
Fastighetsägare till Biet 16 
Fastighetsägare till Biet 17 
Fastighetsägare till Biet 18 
Fastighetsägare till Biet 20 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i detta 
granskningsutlåtande, daterat 20 augusti 2021. 

 

 

Samhällsbyggnad 

Båstad 2021-08-20 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 




