
 

 
 

 
 

Detaljplan för  

Del av Båstad 109:2 mfl   
(Vretvägen–Oleborgsvägen-Lyavägen) 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse 
 

 

Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2019-05-09 till 
2019-06-20 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 standard planförfarande enligt PBL 2010:900. I denna 
samrådsredogörelse sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under samrådsskedet.  

Följande synpunkter inkommit på samrådshandling, daterad 
2019-04-30 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
 
Länsstyrelsen har tagit del av samrådshandlingarna och lämnar både formella och 
rådgivande synpunkter. 

Formella synpunkter: 

Risk för översvämning – extrem nederbörd 
Kommunen använder i planbeskrivningen bland annat uttrycken ”stora 
nederbördsmängder” och ”kraftig nederbörd”. Länsstyrelsen kan inte utläsa om det 
handlar om sådan extrem nederbörd som utgörs av 100-års regn eller mer. 
Länsstyrelsen menar att situationen vad gäller översvämningsrisken till följd av 
extrem nederbörd behöver hanteras under planarbetet, dels gällande nuläget och 
dels i ett förändrat klimat. Planhandlingarna behöver kompletteras i fråga om detta i 
kommande planskede. 
 
Strandskydd 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det finns särskilda skäl för 
upphävandet av strandskyddet som är tillämpbara inom kvartersmarken. 
Länsstyrelsen anser att punkt 2 enligt 7 kap 18 c § miljöbalken är ett godtagbart skäl 
för upphävandet. 
 
Hälsa och säkerhet – buller 
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Länsstyrelsen menar att handlingarna måste kompletteras i fråga om 
bullersituationen. Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska 
planbeskrivningen, enligt 4 kap 33a§ plan och bygglagen, innehålla en redovisning 
av beräknade värden för omgivningsbuller, om det inte anses obehövligt med 
hänsyn till bullersituationen. Kommunen har inte redovisat några värden för 
omgivningsbuller i planbeskrivningen. I planbeskrivningen konstateras endast att 
det inte finns någon känd bullerproblematik i området, samt att eventuellt 
trafikbuller bedöms kunna minskas genom åtgärder på Oleborgsvägen och 
Lyavägen. Länsstyrelsen kan utifrån planhandlingarna inte utläsa om kommunen 
gjort bedömningen att beräknade värden för omgivningsbuller inte behövs i den nu 
aktuella planen. Om kommunen menar att så är fallet anser länsstyrelsen att 
kommunen i kommande planskede måste utveckla resonemanget och redogöra för 
hur man kommit fram till den slutsatsen. 
 
Länsstyrelsens rådgivning: 

Information om fornlämningar 
Inom området finns inga kända fornlämningar det finns dock en uppgift om att det 
kan ha funnits en gravhög inom området. Uppgiften är registrerad i 
fornminnesregistret som L1988:9182/RAÄ Båstad 14:1. Vidare finns i närområdet 
ett antal förhistoriska gravar, registrerade som L1987:314/RAÄ Båstad 21:1, 
L1987:385/RAÄ Båstad 21:2, L1988:9293/RAÄ Båstad 20:1 m.fl. Tidigare 
arkeologiska undersökningar i närområdet har visat att det också finns fornlämning 
dold under mark, se exempelvis undersökta lämningar registrerade som 
L1988:9990/RAÄ Båstad 40:1. Utifrån fornlämningsbilden bedömer länsstyrelsen 
därför att det sannolikt kan finnas fornlämning dold under mark inom det aktuella 
området. Både gravar och boplatser kan förekomma inom området. En arkeologisk 
utredning måste därför genomföras innan fastigheten kan exploateras.  
 

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet 
för sitt ändamål gällande översvämning och buller enligt ovan så att det visas att 
platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några 
synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar:  

Länsstyrelsens formella synpunkter tillgodoses i granskningshandlingarna. 
Planhandlingarna har förtydligats och kompletterats gällande översvämningsrisk och 
nederbörd samt buller inför kommande planskede. Planbeskrivningen har uppdaterats 
med text och illustrationer som redogör för att det inte föreligger någon 
översvämningsrisk för tillkommande bebyggelse vid ett 100-årsregn.  

En grundläggande beräkning med hjälp av Boverkets underlag ”Hur mycket bullrar 
vägtrafiken?” samt en trafikmätning som gjordes mellan 3 mars 2021 och 19 mars 
2021 på Oleborgsvägen har genomförts och resultaten visar att nivån 55 dBA inte 
överskrids vid fasad på ny bostadsbebyggelsebebyggelse.   

Beträffande länsstyrelsens rådgivande synpunkt om fornlämningar så har en 
arkeologisk utredning genomförts inom planområdet. Resultatet av denna pekade på 
behovet av förundersökning.  Ytterligare nödvändiga utredningar kommer 
genomföras innan exploatering kan ske. 
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Lantmäterimyndigheten påtalar att vissa planbestämmelser i plankartan är svåra 
att urskilja, exempelvis vid Kungsskogen 5. Kanske kan grundkartans färger dovas 
ner så att planbestämmelserna får en mer utstående karaktär. 

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 
grundkartan saknas. Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas. 

Kommentar: Lantmäterimyndighetens synpunkter tillgodoses i 
granskningshandlingarna. Plankartan har förtydligats och kompletterats med 
aktualitetsdatum och angivelse om koordinatsystem.   

 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) framför att avfallsutrymmen för 
fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg och att vägen ska 
vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer.  

Kommentar: Planen bedöms uppfylla NSRs krav.  

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) framför att de gärna ser att 
strandskyddet även upphävs på allmän platsmark för att underlätta drift och 
underhåll av allmänna ledningar och dagvattenanläggningar. Detaljplaneförslaget 
kommer inte att ändra allmänhetens tillgång till den allmänna platsmarken. 

De önskar även att det läggs in ett U-område för VA-serviserna fram till fastigheten 
Kungsskogen 5, enligt skiss nedan. 

 
 

En planbestämmelse om att färdig golvhöjd ska vara 0,3 m över gatunivå i 
förbindelsepunkten bör läggas in i plankartan. 

I övrigt har NSVA inget att erinra. 
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Kommentar: Kommunen gör bedömningen att strandskyddet inte återinträder på 
grund av att det togs ett beslut om strandskyddets omfattning 2002 där planområdet 
inte omfattas av strandskydd. Detta beslut ersatte tidigare beslut om strandskydd. 

Servisledningarna ligger inom u-området.  

Plankartan har inte kompletterats med bestämmelse om färdig golvhöjd då frågan 
som standard hanteras i bygglovsskedet. Planbeskrivningen har dock kompletterats 
med en text om detta. 

 

Posten framför att 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. 

Kommentar: Detaljplanen kan inte styra placering och utformning av postlådor. Men 
synpunkten noteras. 

 

Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningars 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt 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: En mindre sträcka av Skanovas kabelanläggningar påverkas av ett 
genomförande av planen. Kommunen bekostar flytt av ledningar skyddade med 
ledningsrätt. Flytt av ledningar utan rättighet bekostas av ledningsägaren själv.  

 

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
 
Ägarna till Violen 6 uttrycker en besvikelse över den föreslagna bebyggelsen. De är 
negativa till planförslaget i sin helhet och anser att byggnationen kommer att 
förstöra området och intrycket av de fria gröna ytorna som inger en känsla av 
öppenhet och lantlighet. En dröm om livet på landet.  

De ifrågasätter medborgardialogen och syftet med denna och hävdar att de var eniga 
om att det inte skulle bli några fler hus eller annan byggnation. De anser att de 
föreslagna satsningarna på grönytorna bara är plåster på såren.  

De håller med om att Båstad ligger trängt mellan kusten och åsen och har svårt att 
expandera med ny tomtmark men anser att man då kanske får inse att man inte ska 
det heller. De hänvisar till de senaste rönen om ökande psykisk ohälsa och vill därför 
istället satsa på att behålla luftigheten med små grönytor.  

De är också bekymrade över att mer människor innebär mer slitage, mer bilar och 
trafik och mer krav på service i alla dess former. Dock känner de sig inte så berörda, 
utan ser mest det positiva med att ingen väg är planerad från Vretvägen direkt ner 
till Kungsbergsvägen.  
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De hoppas att inte fortsättningen av cykelleden blir berövad all sin fina utsikt. 

De ser fram mot trafikmätning av Oleborgsvägen och menar att mätning under juli 
och tennisveckorna inte är den tyngsta perioden utan att mätning ska göras ex 
okt/nov eller feb/mars. Mellan 7 och 8 samt 16 och 17 är den tätaste trafiken som 
till största del består av hantverkare som inte vill trängas med bilister på 
Köpmansgatan. Dessutom respekteras inte hastigheten. De framför att det hade 
varit bra med någon typ av hinder och de är tacksamma att man uppmärksammar 
detta. 

De ställer sig tveksamma till eventuell trädplantering mellan Vretvägen och 
Oleborgsvägen då de trädgårdar som följer utmed dessa vägar är gamla och 
uppvuxna, med höga lövträd, häckar och buskage. Det är inget kalt område, som 
måste fyllas med träd för att ge lummighet som redan finns. Dessutom finns risk att 
de nya träden tar bort en del av solen och ljuset, samtidigt som det blir mer löv att 
kratta. Med tanke på bäcken som är tänkt komma i dagen antar de att både löv och 
pinnar från naturen och annat skräp från folk kan förorsaka stopp och 
översvämning. De framför att de problemen inte hänt tidigare.  

Kommentar: Planens syfte är att pröva ny bebyggelse vilket också förmedlades under 
medborgardialogen. Medborgardialogens syfte var att få kunskap om hur ytorna 
nyttjas idag och om det fanns funktioner som de boende i området saknade. Bland 
annat lyftes den biologiska mångfalden av många som en viktig fråga. Även utegym 
och lekplats kom upp. Mot bakgrund av detta har just dessa åtgärder föreslagits. 
Medborgardialogen pågick under hela eftermiddagen och flera grupper vandrade 
genom området. Olika frågor diskuterades i olika grupper och slutsatser som drogs i 
en grupp är inte nödvändigtvis representativ för alla grupper.  

Båstad har mycket riktigt begränsade möjligheter att expandera. Dock finns ytor inom 
tätortens befintliga gränser som kan nyttjas på ett effektivare sätt. Planförslaget är en 
avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen, där både behovet av fler 
bostäder och behovet av öppna högkvalitativa grönytor vägts in. Beträffande 
drömmen om livet på landet så ligger området relativt nära Båstads centrum (ca 1km) 
och bedöms inte tillhöra landsbygden. En utveckling av bostäder i planområdet ökar 
exploateringen i området men bedöms inte strida mot bilden av området, d.v.s. ett 
bostadsområde med till största del villabebyggelse. I planförslaget bevaras dock 
fortfarande luftiga och öppna grönytor som dessutom får en högre kvalitet gällande 
både tillgänglighet och biologisk mångfald. 

Planens relativt få tillkommande bostäder på ett så pass stort område bedöms endast 
innebära marginell påverkan på trafik och slitage.  

Utsikten från gång- och cykelvägen på gamla banvallen kommer endast påverkas 
marginellt av den föreslagna bebyggelsen och även efter ett genomförande av 
detaljplanen att finnas kvar. Påverkan bedöms vara liten i jämförelse med 
samhällsnyttan av förtätning.  
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Figur 1:Utsikt från banvallen över bebyggelse vid Vretvägen. 

 
Figur 2: Utsikt från banvallen vid bebyggelse längs med Oleborgsvägen. 

En trafikmätning har genomförts mellan den 3:e mars 2021 klockan 9 till den 19:e 
mars 2021 klockan 10. Resultatet visar att mängden trafik som passerar under ett 
dygn är cirka 900 fordon. Trafiken är högre på vardagar än under helger enligt 
trafikmätningen och antalet fordon som passerade var som minst 724 och som mest 
993 under ett helt dygn. Medelhastigheten på vägen mättes till 46 km/h vilket är 6 
km/h högre än vägens hastighetsgräns. Fartdämpande åtgärder är därför motiverade 
på Oleborgsvägen. Detta förs med till berörd del av förvaltningen. 

Trädplanteringarna som föreslås kommer att bidra med en tydligare rumslighet och 
att det rekreativa intrycket av den nya bäcken förstärks. Att få till fler träd inom 
planområdet har också en positiv inverkan på flera ekosystemtjänster. För att nämna 
några av dess viktiga funktioner hjälper träd till att fördröja dagvatten, förbättrar 
luftkvaliteten och fungerar som habitat för djurlivet samt bidrar med föda för 
pollinerande insekter vilket också gynnar den biologiska mångfalden. Träden är 
tänkta att vara av ljus karaktär och kommer därmed inte att skapa några djupa 
skuggor. Diket kan även bidra till positiva effekter inom området. Örebäcken är idag 
hårt belastad och ett öppet dike kan underlätta situationen genom att fördröja 
dagvatten. Det är således en åtgärd som föreslås för att minska risken för 
översvämningar. Med ett öppet system kan också skräp lättare plockas bort innan det 
blir stopp.  
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Ägarna till Malen 1:206 skriver att de har förståelse för motivet bakom planen för 
Vretvägen/Oleborgsvägen/Lyavägen – att en förtätning av området bedöms som 
nödvändig för kommunens bostadsförsörjning. 

De framför dock några synpunkter på själva förslaget: 

Deras uppfattning är att alla de nya bostäderna längs Vretvägen bör följa 
bestämmelserna i gällande detaljplan för intilliggande fastigheter. Alla husen bör 
därför vara enplanshus med en högsta fastighetshöjd på 3,6 meter för att även 
fortsatt hållas samman och harmonisera med övrig bebyggelse.  

De är också tveksamma till den föreslagna höjden på fastigheterna vid 
Vretvägen/Kungsbergsvägen ur ett ”kulturellt ekosystems-perspektiv”. Detta utifrån 
att den föreslagna bebyggelsen påverkar vyerna mot åsen. Hus som sticker upp mer 
än de för området sedvanliga enplansvillorna kommer att förminska intrycket av 
den gröna väggen och göra den blekare och mesigare menar de. Mer som vilken by 
som helst och mindre Båstad, mindre hälso- och lyckobringande naturupplevelse. 

De lyfter också upp vyn från den nya gång- och cykelvägen på gamla Banvallen som 
öppnar upp sig inte bara mot havet utan hela Båstad by i all sin prakt. Detta är en 
unik vy tack vare Båstads speciella geografiska placering. Gamla Banvallen, som 
kommunen har investerat i och fortsatt ska investera i, är ett gott exempel på de 
kulturella ekosystemtjänsterna menar de. Utsikten och vyn från Banvallen är en stor 
del av välmåendet – även vid platsen Vretvägen/Kungsbergsvägen. Därför ber de 
vänligen att inte riskera att förstöra denna fina vy/kultur- och hälsosatsning genom 
att placera sex meter höga hus som förminskar upplevelsen. Istället ber de om att 
höjderna dras ner till den för området härskande höjden (3,6 m). 

De är övertygade om att även deras eget privata boende, ur ett estetiskt och 
kulturellt perspektiv, skulle försämras och de yrkar även därför på att den tänkta 
höjden på husen vid Vretvägen/Kungsbergsvägen sänks. 

De framför även synpunkter på att den nya byggnaden på fastigheten Kungsskogen 
5 får en högsta tillåten nockhöjd på åtta meter och tycker att det låter väldigt högt 
och dessutom på ett ganska litet utrymme och med närhet till grannar.  

De framför även att det har byggts mycket lägenheter och radhus vid Lyavägen och 
att det nu planeras för att ytterligare utöka antalet radhus vid Mangårdsvägen. Att 
bygga enhetligt och enplanshus vid Oleborgsvägen och Vretvägen skulle gynna dem 
som inte orkar eller kan bo kvar i flervåningshus men som ändå önskar bo 
fristående. 

Kommentar: Ägarna till Malen 1:206 framför en oro över höjderna på den nya 
bebyggelsen som föreslås i samrådshandlingarna. Det är här bra att känna till att det 
finns tre olika sätt att reglera höjden på byggnadsverk i en detaljplan; byggnadshöjd, 
nockhöjd och totalhöjd. I detta fall är det viktigt att skilja på byggnadshöjd och 
nockhöjd som är de begrepp som används i denna planhandling. Byggnadshöjd 
innebär förenklat uttryckt avståndet från markplanet till skärningen mellan 
fasadplanet och ett takplan med 45 graders lutning. Om byggnaden är belägen mindre 
än 6 meter från allmän plats ska avståndet beräknas från den allmänna platsens 
medelnivå invid tomten. 

Nockhöjd å andra sidan reglerar den högsta delen på en byggnads takkonstruktion. 
Delar som sticker upp över taket såsom skorstenar och ventilationstrummor räknas 
inte. Begreppet nock, eller taknock, brukar definieras som en horisontal skärning 
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mellan två från varandra lutande takfall. Planbestämmelsen nockhöjd avser dock 
takkonstruktionens högsta punkt, då det är den som har koppling till byggandets 
omfattning och byggnadens inverkan på platsen. För förtydligande se illustration 
nedan. 

 

 

Illustration från Boverket 

I gällande detaljplan för fastigheterna längs Vretvägen anges mycket riktigt en högsta 
tillåten byggnadshöjd på 3,6 meter. Av ovanstående illustration och förklaring förstås 
dock att byggnaderna i praktiken tillåts vara, och många gånger är, högre än så då 
höjden för taket tillkommer. Planförslaget har reviderats gällande höjder på 
bebyggelse närmast banvallen. Istället för en bestämmelse om nockhöjd på 6 meter 
används nu bestämmelser om maximal byggnadshöjd på 3,6 meter samt maximal 
takvinkel på 27 grader för att överensstämma med befintlig bebyggelse längs med 
Vretvägen. För radhusbebyggelsen norr om Vretvägen regleras maximal byggandshöjd 
till 3,8 meter och för samtliga av dessa fastigheter används bestämmelse om maximal 
nockhöjd över nollplanet för att minimera påverka på vyer från banvallen. 

Utsikten från cykelvägen på gamla banvallen kommer att till allra största del finnas 
kvar. Största risk för påverkan på utsikten finns i den södra delen vid Vretvägen medan 
vyn vid den norra delen (Kungsbergsvägen) bedöms påverkas ytterst marginellt. Syftet 
med detaljplanen, det vill säga det allmänna intresset att förtäta med en variation av 
bostadstyper bedöms väga tyngre än att bevara en helt oförändrad områdesbild.  
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Figur 3: Utsikt från banvallen vid föreslagen bebyggelse längs Vretvägen. 

 
Figur 4: Utsikt från banvallen vid bebyggelse längs Oleborgsvägen. 

 

 
Figur 5: Förhållanden mellan ny och befintlig bebyggelse. 

 

Beträffande Kungsskogen 5 har planen reviderats så att höjd istället tillåts få en 
maximal byggnadshöjd på 4,5 meter och en maximal nockhöjd på 42 meter över 
nollplanet. Skulle bebyggelsen placeras i ett högre läge på fastigheten innebär det att 
bebyggelsen inte kan bli lika hög.   
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Angående önskan om att det ska byggas fler friliggande enplanshus vid Oleborgsvägen 
och Vretvägen för att gynna dem som inte orkar eller kan bo kvar i ett hus med flera 
våningar så möjliggör planen redan några sådana hus. Den som inte orkar bo kvar i 
sin villa söker vanligen ett enklare boende. Fler radhus eller lägenheter kan därför 
vara ett bra komplement i området.  

 

Ägarna till Hagen 3 påtalar att deras fastighet gränsar till grönområdet mot söder. 
Deras hus är 0,9m från tomtgränsen mot grönområdet, vilket Båstad kommun 
godkänt, då området inte var tänkt att bebyggas p.g.a järnvägen. De behöver utöka 
sin fastighet för att det praktiskt skall fungera och med tanke på brandrisk mot 
eventuell ny fastighet och önskar 8,0 m mellan huskropparna.  

De har fått positiva besked från Båstads kommun om möjligheten att utöka Hagen 3 
mot grönområdet och de ser på plankartan/illustrationskartan att samtliga 
fastigheter har 4,0 m från huskropp till tomtgräns och förutsätter att även deras 
fastighet kommer att ha vid en uppdatering av framtida plankarta. De vill därför 
köpa till mellan 100-110 m2 av grönyta från fastigheten Båstad 109:2. 

De föreslår att det byggs parkeringsplats och rastplats med bord, soptömning, 
informationstavlor, cykel stall, kompressor för däckspumpning, regnskydd mm som 
ett alternativ till att bebygga grönytan intill deras fastighet. Skåneleden går längs 
Vretvägen och Lyavägen med många vandrarare och cyklister under hela året och 
nu när kommunen satsar hårt på att förbättra och utveckla cykelbana/gångväg på 
den gamla järnvägsvallen så kommer aktiviteterna kraftigt öka i detta område och 
då behövs parkeringar och serviceyta. Idag står bilarna längs gatan eller på 
parkeringen nere vid Malenbadet som är avsedd för badgäster till badet och 
stranden. Rastplatsen kommer att ha en fantastisk utsikt och visa Båstad från sin 
bästa sida. De som bor i Korrödområdet sätter mycket stort värde på att det blir en 
allmän yta enligt ovan. De skriver att de kommer att driva detta ärende och 
tillsammans med Båstad kommun hjälpa till att utveckla ytan. 

Kommentar: Önskemålet om fastighetsreglering för att utöka Hagen 3 tillgodoses. 
Fastigheten får möjlighet att utökas enligt överenskommelse så att fastighetsgräns 
ligger 4,5 m från befintligt husliv på fastigheten Hagen 3 förutsatt att detaljplanen 
vinner laga kraft. Illustrationskarta uppdateras med illustrerad fastighetsgräns samt 
så är planbeskrivning uppdaterad med information om tänkt fastighetsreglering.  

En fastighetsreglering som möjliggör ett avstånd på 4,5 meter mellan befintlig 
huskropp och ny fastighetsgräns i kombination med bestämmelse om att 
huvudbyggnad på den planerade fastigheten som angränsar till Hagen 3 ska ligga 
minst 4 meter från fastighetsgräns kan ett avstånd på minst 8,5 meter hållas mellan 
huvudbyggnaderna på respektive fastighet. Komplementbyggnad får dock bebyggas 
närmare fastighetsgräns.  

Beträffande önskemålet om att grönytan intill deras fastighet ska göras om till 
rastplats/parkering så bedöms möjliggörandet av bostäder på denna yta väga tyngre 
med hänsyn till detaljplanens syfte, det vill säga att möjliggöra förtätning. Önskemålet 
om en rastplats, servicefunktioner och parkering för de som går Skåneleden förmedlas 
till berörd del av förvaltningen. 
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Ägare till Hagen 4 anser att det är principiellt fel att tränga in en normal bostad på 
en så liten kilformad tomtyta som gäller mitt emot hans fastighet. Nu har man ritat 
in 4 byggnader på denna smala area. Maximum 2 st bör förekomma.  

Att återuppliva en bäck är positivt.  

Fastighetsägaren delar helt den uppfattning som grannen på fastigheten Hagen 3 
framför om användningen av fastigheten 109:2 för fritidsbaserad verksamhet. De 
kommer tillsammans att driva detta ärende och hjälpa till att utveckla ytan ihop med 
Båstad Kommun. 

Kommentar: De fyra husen som illustrerats är tre bostadshus och en 
komplementbyggnad. Planförslaget reglerar endast byggnadsarean och inte antalet 
byggnader. Illustrationsplanens syfte är att ge en bild av hur området kan komma att 
exploateras. Planförslaget har även kompletterats med bestämmelser som reglerar 
maximal byggnadshöjd till 3,6 meter samt maximal takvinkel på 27 grader för att 
anpassa bebyggelsen till omkringliggande bebyggelse. Utöver detta regleras även 
höjde med en maximal nockhöjd över nollplan för att minimera utsiktspåverkan från 
banvallen. Angående förslaget på en yta för fritidsbaserad verksamhet, se kommentar 
till Hagen 3 (sida 10).  

 

Ägare till Violen 2 föreslår följande; 

1. Utvidga förslaget på en gång och cykelväg mellan Oleborgsvägen och 
Vretvägen till en kombinerad gång/cykel och bilväg. 
Anledning; Alla personer som bor på Korrödsområdet och vidare upp på 
åsen och som behöver åka till stationen eller något köpcenter har bara en 
utfart att välja på mot Oleborgsvägen. Detta innebär en stor omväg både vid 
utfart och vid återresa. Genom att öppna upp en ny väg fördelas trafikbördan 
på ett bättre sätt för den enskilde och så även ur bullerhänseende och 
miljösynpunkt för alla berörda boende. Föreslagen utbyggnad av ett antal 
mindre hastighetsdämpande åtgärder på Oleborgsvägen kommer inte att 
medföra att folk kör andra hållet via Hundestedsvägen ut mot 
Köpmansgatan. Folk väljer alltid den kortaste vägen vilket är Oleborgsvägen, 
Kungsbergsvägen ut mot Köpmansgatan. Att så är fallet visar bl.a. det 
intensiva klagomålen mot nuvarande avspärrning som tvingat folk att köra 
runt. 
 

2. Utvidga detaljplanen till att också omfatta samtliga fastigheter ut mot 
Oleborgsvägen dvs. ta bort gällande prickmarkering så att alla boende ges 
möjlighet att bygga staket, bullerplank mm. mot den ständigt ökande 
trafiken. 
 

3. Förbjud icke behörig lastbilstrafik att använda Kungsbergsvägen och 
Oleborgsvägen för genomfart. Förbudet bör gälla i bägge riktningar. Det kan 
inte vara rimligt att 24 m långtradare kör på dessa gator. Enligt uppgift har 
denna genomfart tom. varit inlagd på deras GPS. 
 

4. För ett par år sedan byggdes ett övergångsställe på en upphöjning som 
skulle fungera som ett farthinder på Oleborgsvägen. Bygget gjordes utan att 
berörda grannar fick någon möjlighet att påverka vilket borde vara en 
naturlig policy när någon förändring är på gång. Övergångsstället är gjort av 
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asfalt och gatsten. Denna kombination medför ett högt bullrande oljud när 
bilar passerar. Någon minskning av hastigheten har den inte åstadkommit. 
Under sommarhalvåret när varannan bilist kör med en släpvagn med löst 
liggande material åstadkommer upphöjningen ett i många fall enormt 
slammer. Vi har under åren försökt att anpassa oss till oljudet men vi har 
märkt att detta bara blir värre och värre. För oss som bor nära 
övergångsstället är oljudet så störande att det knappt under vissa perioder 
går att vistas ute i trädgårdarna.  
 
Förslag; Lägg asfalt över gatstenen på så sätt kommer en del av oljuden att 
minska. En åtgärd som skulle markera att kommunen menar allvar med sin 
vision "ett bättre sätt att leva". 
 

5.  Gör en lämplig gång och cykel trottoar längs med Oleborgsvägen. Mark för 
detta finns mot Korrödshållet. En satsning på en gång och cykelväg visar att 
kommunen prioriterar det miljövänligaste alternativet. 

 

Kommentar:  

1. Det är inte motiverat med en bilväg denna sträcka. Vretvägen är inte 
dimensionerad för genomfartstrafik. Det viktigaste för att minska trafikens 
miljöbelastning är att göra det enkelt och smidigt att välja gång eller cykel 
istället för bil. Ett sätt att göra detta är att låta gång- och cykelvägnätet vara 
gent medan bilvägarna är längre. 

2. Planens syfte är inte att förändra något för befintlig bebyggelse och därför har 
den inte inkluderats i planområdet.  

3. Detaljplanen kan inte reglera detta utan det måste i så fall ske genom 
trafikföreskrifter. Önskemålet förmedlas till berörd del av förvaltningen. 

4. Inte heller detta kan regleras genom detaljplanen. Önskemålet förmedlas till 
berörd del av förvaltningen. 

5. Detaljplanen pekar inte ut ett område specifikt för gång- och cykel längs med 
Oleborgsvägen. Det är dock inte planstridigt att upprätta gång- och cykelväg 
på allmän plats för GATA. Det planeras för en ny gång- och cykelväg längs med 
Lyavägen från banvallen till befintligt gång- och cykelnät. 

 

Ägare till Malen 1:208, Hagen 6, Hagen 7, Malen 1:207 och Kungsskogen 4 
samt Åkern 5 som ej är sakägare har lämnat in ett gemensamt yttrande. De 
framför följande: 

I förslaget trycks på att "den tillkommande bebyggelsen ska passas in i den 
befintliga bebyggelsestrukturen". Därför framför de att OM området ska bebyggas 
bör fastigheterna, i planen benämnt Vretvägen-Kungsbergsvägen, följa övriga 
fastigheter på Vretvägen i avseende nockhöjd och takvinkel. Det vill säga att max 
höjd för nock 3,6 meter och takvinkel 27 grader på huvudbyggnad, 
komplementbyggnad max höjd 3,2 meter. Detta för att inte skymma utsikt för 
närliggande fastigheter och för de som ska njuta av utsikten på cykelvägen på förre 
detta banvallen. Positivt i förslaget är att marken delvis är prickad och att marken 
inte får höjas vid bebyggelse.  
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De framför även att även fastigheten på Kungsskogen 5 bör ha max höjd för nock 3,6 
meter för att inte störa utsikten från cykelvägen på före detta banvallen eller 
närliggande hus. Huset bör även placeras närmre Kungsbergsvägen för att följa 
linjen på övriga hus på samma gata. Eventuella problem med infart till fastigheten 
borde gå att lösa med ett servitut eller nyttjanderätt. Med en nockhöjd på 8 meter 
kommer huset att sticka ut alldeles för mycket och dessutom ta all utsikt från 
cykelvägen och kringliggande hus.  

Förslaget med att bygga en bäck genom området, utegym och att utöka befintlig 
lekplats vid Höjdvägen även för äldre barn är mycket positivt. Det är även bra om 
Lyavägen, Oleborgsvägen och Kungsbergsvägen får status som huvudled. Detta 
borde ske oavsett om bebyggelsen blir av eller inte. Med drygt 20 nya fastigheter 
som ska nyttja Lyavägen och därefter Oleborgsvägen och Kungsbergsvägen kommer 
trafiken givetvis att öka på dessa vägar, såväl som på Ängelholmsvägen och 
Köpmansgatan. 

Kommentar: Fastighetsägarna framför en oro över höjderna på den nya bebyggelsen 
som föreslås i samrådshandlingarna. Det är här bra att känna till att det finns tre olika 
sätt att reglera höjden på byggnadsverk i en detaljplan; byggnadshöjd, nockhöjd och 
totalhöjd. I detta fall är det viktigt att skilja på byggnadshöjd och nockhöjd som är de 
begrepp som används i denna planhandling. Se tidigare kommentar till Malen 1:206 
(sida 7-9) för förklaring av skillnaden på dessa och vidare resonemang kring de 
föreslagna höjderna på den tillkommande bebyggelsen längs Vretvägen-
Kungsbergsvägen och Kungsskogen 5. 

Förslaget om att ge Lyavägen, Oleborgsvägen och Kungsbergsvägen status som 
huvudled förmedlas till berörd del av förvaltningen. Detaljplanen kan inte reglera 
detta utan det måste i så fall ske genom trafikföreskrifter.   

 

Styrelserna för bostadsrättsföreningarna som äger Grustaget 1, Grustaget 2 
och Grustaget 3 har lämnat in ett gemensamt yttrande. Yttrandet berör endast den 
del som gränsar till Mangårdsvägen.  

Samtliga föreningar är negativt inställda till den detaljplan som föreslagits och 
förespråkar att den ska avslås. De hänvisar till gällande detaljplan där det bland 
annat står att: ”Terrängen sluttar markant mot norr, med vackra blickar åt Båstad 
och Laholmsbukten, och detta har haft stor betydelse för utformningen av 
bostadsgruppen”. De framför att den föreslagna detaljplanen strider mot den 
gällande detaljplanen från 1980.  

Enligt föreslagen ritning ska högsta nockhöjd på det nya området uppgå till 6,5 
meter. Denna höjd avviker från bebyggelsen i området, samtliga angränsande hus är 
enplans hus. Den vackra utsikten som är åt Båstad och Laholmsbukten kommer även 
försvinna. Styrelserna föreslår gemensamt att föreslagen byggnation avslås.  

Det framgår även i vår detaljplan för Fastigheterna Grustaget 1, 2 och 3 att:  

Det har varit en målsättning att ta vara på områdets speciella topografi, och att 
frilägga så stora grönytor - gemensamhetsområden som möjligt.  

Att bebygga föreslagen grönyta strider mot vår gällande detaljplan. Detta avser 
visserligen en annan fastighet, men vi anser att områdets karaktär förändras 
drastiskt. Styrelserna anser gemensamt att grönområdet skall vara orört för att 
områdets karaktär med stora grönytor ska bevaras.  
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Kommunen har idag 15 st parkeringar på fastigheten. Förslaget är att dessa tas bort 
i samband med byggnationen.  

Styrelserna ser gärna att antalet P-platser utökas. I andra hand önskar vi att 
befintliga P-platser bevaras. Totalt finns 37 p-platser på Båstadhus nr 3, Mangården 
och Båstadhus nr 6. Kommunens 15 platser nyttjas flitigt av besökare, hemtjänst och 
även boende. Att ta bort dessa orsakar stora parkeringsproblem. P-platserna har ju 
uppförts av kommunen för att nyttjas av våra boende och besökare.  

I samband med samrådsmötet för detaljplanen, så har företrädare för föreningarna 
diskuterat frågan angående p-platserna. I samband med detta fick vi till svar att 
inget avtal finns för p-platserna. Finns det möjlighet att behålla p-platserna eller 
utöka dessa så är styrelserna öppna för att diskutera ett avtal eller friköp av tomt.  

Styrelserna har även noterat att ni planerar anlägga cykelstig och utegym i området.  
Styrelserna är väldigt positiva till detta. De ser gärna att det satsas på grönområdet 
och att det förstärks med utegym, boulebana och bänkar samt ytterligare grönska. 
Båstadhem och Bonum har byggt ett 80-tal lägenheter för äldre och vi ser gärna att 
ni satsar på grönområdet så detta blir en social samlingspunkt. Föreningarna på 
Mangårdsvägen har bland annat som tradition att ha gran på ängen och vi ser gärna 
att denna tradition fortsätter och att fler grannar i området tar del av denna. Ängen 
är en naturlig samlingspunkt för föreningarnas gemensamma aktiviteter. 
 
Kommentar: En detaljplan gäller till dess att den upphävs eller ersätts. Enligt Plan- 
och bygglagen har kommunerna planmonopol och kan besluta om att en ny detaljplan 
ska upprättas och om en befintlig detaljplan ska upphävas eller ersättas. Ett samhälle 
förändras med tiden. Det är då naturligt att nya detaljplaner tas fram för att 
möjliggöra för fortsatt utveckling. Båstads tätort har genomgått stora förändringar 
genom åren och kommer även i framtiden att fortsätta att utvecklas. Även om 
förändringen sker varsamt kan det innebära att utsikter kan komma att förändras. 
Höjd, placering och storlek på tillkommande bebyggelse är reglerad på ett sätt som 
ämnar att både tillgodose planens syfte, det vill säga att förtäta området med olika 
typer av bostadsformer, och ta hänsyn till den befintliga bebyggelsen. Beträffande 
utsikt och vyer bedöms påverkan inte vara av en sådan grad att det väger tyngre än 
det allmänna intresset av en förtätning. Planförslaget ha reviderats så att ett 
grönsläpp skapas mellan bebyggelsen vilket till viss mån kan minimera påverkan på 
utsikter. Skuggförhållanden bedöms inte påverkas på ett sätt som innebär en 
olägenhet för omkringliggande bebyggelse. Att samhället förtätas är viktigt ur en 
hållbarhetsaspekt där täthet bland annat leder till ett minskat bilbehov. 

I planförslaget är det endast en del av grönytan som kommer ianspråktas för ny 
bebyggelse. Det kommer även fortsättningsvis finnas möjlighet och utrymme att 
placera en gran på ytan och att ha gemensamma aktiviteter där. Genom att ta en 
mindre del av grönytan i anspråk för bebyggelse kan kommunen samtidigt finansiera 
de föreslagna åtgärderna som kan bidra till att utveckla och höja kvaliteten på 
resterande grönytor samt göra de lättare att använda. Mindre byggrätt skulle således 
leda till färre åtgärder.   

Beträffande de parkeringsplatser som är belägna längs Mangårdsvägen och ligger 
inom kommunens fastighet Båstad 109:2 beräknas ca 6-7 av de 15 
parkeringsplatserna försvinna i samband med planens genomförande. Kommunen har 
ingen skyldighet att tillhandahålla parkeringar här. Generellt gäller att varje 
fastighetsägare ska tillgodose sitt parkeringsbehov inom den egna fastigheten. 
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Ytterligare parkeringsplatser för bostadsrättsföreningarnas behov bedöms vara 
möjliga att anordna inom de egna fastigheterna.  

 

Ägare till Kungsskogen 5 önskar stycka av nuvarande fastighet. För att få ut mesta 
möjliga byggyta vill de dela tomten i lika stora delar, 2 x 1000 kvadratmeter, och 
ordna utfart genom ett servitutsförhållande. Utfarten från båda fastigheterna 
kommer då att vara precis som utfarten är i dag.  

För övrigt har de inga andra synpunkter på detaljplanen i sin helhet. 

Kommentar: Synpunkterna är noterade. Bestämmelser har reviderats så att 
fastigheten Kungsskogen 5 omfattas av bestämmelser som tillåter en mer flexibel 
avstyckning.  

 

Ägarna till Heden 5, Heden 6 och Heden 7 motsätter sig förslaget till ny 
bebyggelse och förtätning med de föreslagna lucktomterna nära inpå det befintliga 
villaområdet vid Ängsvägen/Oleborgsvägen/Tegvägen. 

Se utdrag ur planförslaget inringat nedan som de bedömer som mycket olämpligt: 

 
Tanken på att bebygga detta grönområde som har ett rikt växt- och djurliv 
(igelkottar, kaniner mm) är inte speciellt ekologiskt.  

Planen föreslår uppförande av byggnader på 250 kvm, avsevärt mycket större än 
befintliga hus på Ängsvägen och Tegvägen. Även att låta uppföra 
komplementbyggnader endast en meter från tomtgränsen på en höjd av 3,6 meter 
plus 25 graders taklutning kan utgöra en totalhöjd på cirka 5,6 meter. Det skulle 
innebära en mycket allvarlig konsekvens med skugga och skada för våra trädgårdar. 
De anser att planen visar på ogenomtänkta exempel på förtätning med villor i 
alldeles för nära anslutning till befintliga villakvarter och att det inte passar in bland 
den bebyggelse som nu finns i området och som härstammar från 1970/80-talet. De 
flesta av oss, som bott här en längre period eller som nyligen investerat pengar i att 
flytta hit, hade absolut inte räknat med att få sin utsikt ner mot bykärnan och havet 
så påverkad och kullkastad av ett antal stora villor. Förtätningen förstör utsikten 
och de bjuder in planarkitekten till sig för att se påverkan av den nya bebyggelsen. 
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Vidare så saknas stöd till förtätning via dessa bägge lucktomter i gällande 
översiktsplan. De menar att det är omöjligt att uppföra nya bostäder på dessa bägge 
lucktomter utan en alltför stor påverkan på befintliga hus runtomkring. De anser att 
det är väldigt ovanligt att man i en detaljplan lägger in och planerar för lucktomter 
på detta sätt så nära inpå befintliga tomter och hus. Vyn upp från kvarteren 
nedanför/GC-vägen/Syrenvägen blir också märkbart påverkad negativt med nya 
hus av större modell så nära inpå vägar och utfarter. Marken här sluttar dessutom 
inte alls i samma omfattning som längre upp i området, t ex mot banvallen till, så det 
blir en känsla av att man kör "rakt upp" inpå någons villatomt.  

Om det nu med hänvisning till det framtagna inriktningsdokumentet för Båstads 
tätort finns behov av att komplettera befintligt bostadsutbud med radhus och 
lägenheter så kan man lämpligen satsa på detta i anslutning till området/marken 
som numera blivit möjlig att bebygga sedan järnvägen drogs om, dvs i anslutning till 
den gamla banvallen. Iden med att byggnaderna däruppe skulle följa den sluttande 
marken och visuellt trappas nedåt, så att utblickar från cykelbanan och intilliggande 
bebyggelse inte blir påverkad i lika stor utsträckning, låter genomtänkt. Det var just 
i dessa delar av området som planarbetet tog sin början i och med den inkomna 
förfrågan om avstyckning 2017 från markägaren uppe i planområdets östra delar. 
Angående byggnadsvolymerna är vår uppfattning att alla de nya bostäderna där 
uppe bör följa bestämmelserna i gällande detaljplan för intilliggande fastigheter. Vi 
har respekt för delar av förtätningsbehovet där uppe samt behovet av en viss typ av 
bostäder, men bygg inte bort områdets särart och Båstads charm och möjlighet att 
visa upp sitt unika läge.  

Andelen allmän platsmark, parkmark och naturmark minskar, vilket vi tycker är 
dåligt då detta verkligen behövs inne i Båstads tätort. Vad hände med de argument 
som framfördes i samband med medborgardialogen/rundvandringen i området 
våren 2018? Där lyftes en rad argument kring grönytorna och dess värde för 
kvarteret/området i stort. De menar att de argumenten faller om man skulle 
realisera dessa nybyggnationer i anslutning till området.  

De undrar även hur mycket man egentligen måste förtäta en by/ort som Båstad och 
anser att kommunens huvudsakliga prioritering i Båstad med omnejd istället 
fortsättningsvis borde rikta in sig på Hemmeslöv och de stationsnära lägena i 
anslutning till det området. Där kan tomtpriserna dessutom hållas nere och locka till 
sig fler intressenter, i synnerhet nybildade barnfamiljer eller personer som för 
första gången ska investera i en tomt. De undrar vem som egentligen är intresserad 
av att köpa en liten tomt inne i Båstad för det dubbla priset mot vad en motsvarande 
tomt skulle kosta i Hemmeslövsområdet. 

De undrar vidare hur man med denna detaljplan ska få bukt med de högt trafikerade 
och bullriga gatorna, i synnerhet på Oleborgsvägen/Kungsbergsvägens förlängning 
samt Lyavägen. I förlängningen innebär det givetvis även en ökad trafikpåverkan 
mot Köpmansgatan, som redan idag är ett problem med hög belastning/buller. Det 
lär med andra ord snarare få motsatt effekt om man genomför bebyggelsen såsom 
planen föreslår.  

Yttrandet fokuserar mestadels kring de delar som har en direkt påverkan på ägarna 
till ovanstående fastigheter, men avslutningsvis vill de anföra följande om man ska 
genomföra delar av planens intentioner angående utvecklingen av detta område: 
Det står i samrådsdokumentet att "grönstruktur och tätortsnära rekreation ska 
förbättras och utvecklas". Mot bakgrund av detta vill de lyfta fram och marknadsföra 
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det fina grönområde som nu finns i anslutning till Ängsvägen/Oleborgsvägen och 
föreslå att man som en del av utvecklingen av detta område tar delar av denna 
grönytemark och grönstråk i anspråk för att t ex uppföra ett utegym, grillplats med 
bord/bänkar eller en modern lekplats/sociala ytor och mötesplatser. Ev. 
bäck/vattendrag här ställer vi också oss positiva till i detta sammanhang. Det är 
nämligen just här, i navet mellan GC-vägarna upp från Örebäcksstadion och Drivan-
området till kvaliteten med många åretruntboende/barnfamiljer strax ovanför som 
det vistas mycket människor. Med andra ord ett mycket bättre läge för detta än den 
föreslagna platsen avseende t ex ett utegym nere vid Mangårdsvägen/Lyavägen. 

Kommentar: Ett samhälle kommer alltid att utvecklas och förändras med tiden. 
Båstads tätort har genomgått stora förändringar genom åren och kommer även i 
framtiden att fortsätta att utvecklas. Även om förändringen sker varsamt kan den 
komma att innebära viss påverkan på befintlig bebyggelse och att utsikter och vyer 
ändras. Höjd, placering och storlek på den nya bebyggelsen är vald för att minimera 
påverkan på omgivningen. Att samhället förtätas är viktigt ur en hållbarhetsaspekt 
där täthet bland annat leder till ett minskat bilbehov. Även de centrala delarna av 
Båstad behöver utvecklas för att befintlig service och handel ska kunna leva kvar. Om 
all utveckling här avtar för att endast fokusera på Hemmeslöv kommer servicen också 
att flytta ut dit tillslut. Det finns även en efterfrågan på tomter i Båstads centralort. 
Bara under samrådet har 15-20 förfrågningar om dessa tomter inkommit till 
kommunen. 

I det planförslag som gick ut på samråd möjliggjordes villabebyggelse längs med 
Ängsvägen där största totala byggrätt är 250 kvm per fastighet. I den gällande 
detaljplanen för grannfastigheterna möjliggörs en byggrätt på 200 kvm för 
huvudbyggnad och 50 kvm för komplementbyggnad vilket totalt blir 250 kvm, d.v.s. 
samma totala byggrätt som möjliggjordes i samrådsförslaget. Detaljplanen revideras 
så att bebyggelsen på de tillkommande tomterna regleras till max 200 m2 för 
huvudbyggnad samt max 50 m2 för komplementbyggnad. Planen möjliggör med andra 
ord för exakt samma byggrätt som de andra fastigheterna längs med Ängsvägen. 

Även högsta tillåtna byggnadshöjd om 3,6 m och största tillåtna takvinkel följer 
bestämmelserna i gällande detaljplan för intilliggande fastigheter. De nya 
byggnaderna ska också placeras med samma förhållande till Ängsvägen som befintliga 
byggnader längs vägen. De som bygger nya hus här kommer således att göra det under 
samma förutsättningar som de som byggde de befintliga husen under 70- och 80-talen.  

Beträffande utsikt och vyer bedöms inte dessa påverkas på ett sätt som väger tyngre 
än syftet att förtäta Båstad. Eftersom planförslagets bestämmelser följer gällande 
plans bestämmelser kan föreslagen ny bebyggelse ses som en förlängning av befintlig 
kvarterstruktur och påverkan på befintliga tomter blir inte större än påverkan som 
existerande tomter redan har på varandra. Genom att analysera skuggor i 
programmet Svisualizer bedöms skuggpåverkan bli marginell. 
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Figur 5: Simulerade skuggor 21 december 2022 (kl. 12). 

 
Figur 6: Simulerade skuggor 21 juni 2022 (kl. 19) 
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Figur 7: Simulerade skuggor 21 mars 2022 (kl. 9) 

Angående byggnadsvolym för radhusen vid gamla banvallen och dess påverkan på 
utsikt och vyer se kommentar till Violen 6 och Malen 1:206.  

Beträffande grönytorna innebär planförslaget mycket riktigt att en del av dessa 
kommer att ianspråktas för ny bebyggelse. Det kommer emellertid även 
fortsättningsvis att finnas stora grönytor kvar och gott om utrymme för rekreation i 
området. I samband med förtätning och försäljning av tomter får kommunen möjlighet 
att finansiera åtgärder som kan bidra till att utveckla och höja kvaliteten på 
grönytorna och göra de lättare att använda. De öppna gräsytor som finns inom 
området idag har låga ekologiska värden. Genom intäkterna från sålda fastigheter 
ämnar kommunen att förbättra ekosystemtjänsterna och öka den biologiska 
mångfalden inom området. Mindre byggrätt skulle leda till att färre åtgärder är 
möjliga att genomföra. 

Medborgardialogens syfte var att få kunskap om hur ytorna nyttjas idag och om det 
fanns funktioner som de boende i området saknade. Bland annat lyftes den biologiska 
mångfalden av många som en viktig fråga. Även utegym och lekplats kom upp. Mot 
bakgrund av detta har just dessa åtgärder föreslagits. Medborgardialogen pågick 
under hela eftermiddagen och flera grupper vandrade genom området. Olika frågor 
diskuterades i olika grupper och slutsatser som drogs i en grupp är inte nödvändigtvis 
representativ för alla grupper. Medborgardialogen finns dokumenterad i ett separat 
dokument. 

Synpunkterna angående placering av det föreslagna utegymmet och en önskan om att 
skapa sociala ytor med exempelvis grillplats och lekplats på grönytorna vid 
Ängsvägen/Oleborgsvägen förs vidare till berörd del av förvaltningen. Bedömningen 
är att ett utegym vid Mangårdsvägen får ett större upptagningsområde och nås av fler 
människor då det placeras vid en av tätortens största gång- och cykelvägar.  

Gällande oron för trafikökning och buller är bedömningen att planens relativt få 
tillkommande bostäder på ett så pass stort område endast kommer innebära 
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marginell påverkan på buller i området. ÅDT (årsdygnstrafiken) beräknas öka med ca 
6% vilket bedöms vara en mindre ökning.  

 

Ägarna till Tibasten 5 anser att det blir för mycket bebyggelse i den södra delen av 
Kungsbergsvägen. De anser att man bör bevara en av de få grönområden i närheten 
av dem, vilken utgör en naturlig öppen ängsyta. Båstad kommun behöver också 
tänka på den biologiska mångfalden. 

Angående nybyggnationen på fastigheten Kungsskogen 5 anser de att nockhöjden på 
denna är alldeles för hög. Med tanke på att den ligger högt upp i en sluttning upplevs 
nockhöjden som väldigt hög. 

De är nöjda med att det blev en cykelväg ner mot Kungsbergsvägen från Vretvägen 
och inte en bilväg. 

Ny bebyggelse kommer att generera ökad genomfart av motortrafik på den redan 
hårt belastade Kungsbergsvägen. Trafikintensiteten är betydande året runt. 
Dessutom frekvent tung trafik. De föreslagna åtgärderna anser de inte är tillräckliga 
för att minska genomfartstrafiken. 

Kommentar: De öppna gräsytor som finns inom området idag har låga ekologiska 
värden. Genom att ta en mindre del av grönytorna i anspråk för bebyggelse kan man 
finansiera åtgärder som höjer de ekologiska värdena på resterande grönytor genom 
att skapa större artrikedom och på så sätt höja den biologiska mångfalden. Bland 
annat föreslås klöverplanteringar, örtartade växter, nyplantering av träd och vårlök 
som kan locka tidiga pollinerare.  

Gällande nockhöjd och placering av ny byggnad på Kungsskogen 5 se kommentar till 
Malen 1:206 (sida 7-9).  

Gällande trafikökning se kommentar till Heden 5, 6 och 7 (sida 19-20).  

 

Ägaren till Malen 1:196 framför följande: 

1. Hela området mellan Lyavägen och Oleborgsvägen är fantastiskt fint som det 
är. Förhållandet mellan grönytor och villor är bra. De vill inte ha någon 
förtätning. 

2. Hörntomten Lyavägen - Vretvägen vill vi behålla som den är. Inga hus. 
Ypperlig som rastplats för vandrare, cyklister, lek, bollspel m m. 

3. De hus som eventuellt kommer att byggas (gäller hela området) ska vara 
enplanshus och passa in i övrig bebyggelse. 

4. Grönytorna längs med Vretvägen ska förbli grönytor fram till "bäcken". 

Kommentar: 

1. Gällande förtätning se kommentar till Heden 5, 6 och 7 (sida 17).  

2. Se kommentar till Hagen 3 (sida 10).  

3. För villatomterna gäller samma höjder som för befintlig bebyggelse. Höjderna 
på de radhus och flerfamiljshus som möjliggörs inom planområdet har 
anpassats efter platsernas olika förutsättningar för att inverka på utsikt och 
omgivning så lite som möjligt.  
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4. Se ovanstående svar till Tibasten 5.  

 

En boende på Malen 1:196 ifrågasätter vilka som ska bo här med tanke på att 
bostadspriserna i Båstad är så höga. Hen anser att kommunen endast bygger till 
höginkomsttagare och misstänker att det lär bli samma med dessa hus.  

Hen lyfter naturen och charmen av en liten småstad som skäl till att man vill flytta 
hit. Ju mer det förtätas desto mer försvinner det. Områdena Lyavägen, Vretvägen 
och Oleborgsvägen är tillräckligt täta och trivsamma som de är.  

Hen hänvisar till att det finns många hus till salu både i Båstads tätort och i hela 
kommunen och att det dessutom byggs mycket på Tuvelyckan. 
 
Vad gäller hörntomten Lyavägen/Vretvägen så bör där definitivt inte bli hus. Bilar 
kör som galningar upp och ner för Lyavägen och hus skulle störa sikten för mycket. 
Hen anser att det finns bättre användningsområden för ytan som tex. rastplats för 
vandrare längs skåneleden, mötesplats för boende i området vid nyår.  

Det viktigaste argument är att bevara grönområdena för den biologiska mångfalden. 
Bi, humlor och insekter behöver gynnas. Grönytorna i de tänkta områdena är fina 
som de är och vissa bitar kunde förbättras. Dock inte må bra av bebyggelse. 

Kommentar: Ett samhälle förändras med tiden. Båstads tätort har genomgått stora 
förändringar genom åren och kommer även i framtiden att fortsätta utvecklas. 
Planförslaget är en avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen, där både 
behovet av fler bostäder och behovet av öppna högkvalitativa grönytor vägts in. Att 
förtäta och utveckla Båstad tätort är viktigt ur en hållbarhetsaspekt där täthet bland 
annat leder till ett minskat bilberoende. Även de centrala delarna av Båstad behöver 
utvecklas och förtätas för att befintlig service och handel ska kunna finnas kvar. Om all 
utveckling här avtar för att istället fokusera på Hemmeslöv kommer servicen också att 
flytta ut dit. Det finns även en efterfrågan på tomter i Båstad centralort. Efter 
samrådet har intresset för villatomterna som möjliggörs inom planområdet varit stort. 
Detaljplanen möjliggör dessutom flera olika typer av bebyggelse. Förutom friliggande 
villor kommer även radhus och flerfamiljshus att kunna uppföras. Detta kompletterar 
det befintliga bostadsutbudet och bidrar till att locka olika målgrupper till området.  

Angående korsningen Lyavägen/Vretvägen har en hörnavskärning lagts in i 
plankartan på hörntomten för att säkerställa sikten. Gällande förslaget om att istället 
använda ytan som rastplats se kommentar till Hagen 3 (sida 10). 

Beträffande biologisk mångfald se gärna kommentar till Tibasten 5. Öppna gräsytor är 
inte alltid bästa sättet att gynna biologisk mångfald. Genom intäkter från sålda 
fastigheter ämnar kommunen förbättra ekosystemtjänsterna och den biologiska 
mångfalden inom området.  

 

Ägaren till Malen 1:194 anser att Båstad kommun har en överdriven 
byggnadsaktivitet. Det ena grönområdet efter det andra försvinner.  
Fastighetsägaren undrar vad det innebär att ”den tillkommande bebyggelsen ska 
inordna sig efter den befintliga bebyggelsen” och vill försäkra sig om att det endast 
blir tal om villabebyggelse i ett plan på de nya tomterna. Hen undrar också hur de 
ekologiska värdena ska kunna höjas av mer bebyggelse.  
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Kommentarer: Den nya bebyggelsen som möjliggörs i detaljplanen ska passas in i den 
befintliga bebyggelsestrukturen. Förtätningen ska göras med respekt för den befintliga 
bebyggelsen genom placering och anpassning av höjder och storlek på den 
tillkommande bebyggelsen samtidigt som bostadsutbudet kompletteras med radhus 
och lägenheter. För villatomterna vid Ängsvägen och hörntomten 
Lyavägen/Vretvägen gäller samma höjder som för befintlig bebyggelse. Höjderna på 
de radhus och flerfamiljshus som möjliggörs inom planområdet har anpassats efter 
platsernas olika förutsättningar för att inverka på utsikt och omgivning så lite som 
möjligt. Som exempel möjliggör bestämmelserna för radhusen närmast gamla 
banvallen 1,5 våning med sadeltak. Bedömningen är att höjdförhållandena i det 
området tillåter den höjden.  

Beträffande hur de ekologiska värdena ska kunna höjas av mer bebyggelse se tidigare 
kommentar till Tibasten 5 (sida 20).  
 

Synpunkter från ej besvärsberättigade 
 

Ägare till Tulpanen 1 motsätter sig förslaget till detaljplan. 

Främsta skälet är att man inte ska ändra redan fastställd plan och utnyttja 
grönområde för byggnation. Det är att lura de som köpt fastigheter invid 
grönområde och sedan ändra på förutsättningarna. Man har kanske en vacker utsikt 
och sedan får man en husvägg att titta in i. Och priserna på befintliga fastigheter 
sjunker. De undrar vilka grönområde som sedan står på tur för att bebyggas. 

Med en sådan förtätning av byggnation blir det även mer trafik och en större fara för 
barn och husdjur.  

Grönområdena ska väl vara till för rekreation, promenader, lekyta för barn, att rasta 
sina hundar på mm. Detta försvinner helt om planen genomförs. 

Kommentar: Ett samhälle förändras över tid och det är då naturligt att nya 
detaljplaner tas fram för att möjliggöra utveckling. Se tidigare kommentar till 
Grustaget 1, 2 och 3 (sida 14).  

Angående trafikökning se tidigare kommentar till Heden 5, 6 och 7 (sida 19-20).  

I planförslaget är det endast en del av de stora grönytorna som kommer ianspråktas 
för ny bebyggelse. Det kommer även fortsättningsvis finnas möjlighet och utrymme för 
rekreation, lek och hundpromenader i området. Under medborgardialogen 
konstaterades att grönytorna inte nyttjades i någon större utsträckning idag. I 
samband med förtätning och försäljning av tomter får kommunen möjlighet att 
finansiera åtgärder som kan bidra till att utveckla och höja kvaliteten på grönytorna 
och göra de lättare att använda. Genom intäkterna från sålda fastigheter ämnar 
kommunen även att förbättra ekosystemtjänsterna och öka den biologiska 
mångfalden inom området. Även detta var något som lyftes fram av många under 
medborgardialogen. Mindre byggrätt skulle leda till att färre åtgärder är möjliga att 
genomföra.   

 

Ägare till Höjden 4 har följande invändning:  
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En av Båstads få kvarvarande infarter med utblick över byn i en till största delen 
obruten topografisk linje med Laholmsbukten i fonden kommer dramatiskt förlora 
sitt värde som en naturlig och vacker utsiktspunkt om grönområdet i korsningen 
Vretvägen/Lyavägen bebyggs.   

Hen hänvisar till forskning gällande turism och lyfter särskilt fram tre faktorer som 
är grundläggande för en destinations attraktionskraft, bland annat den natur- och 
fritidsturism, som kan tänkas finnas i Båstad. Dessa är: 

• Kringservice 

• Infrastruktur 

• Attraktioner 

I förslaget ser hen att en utökning och förtätning av ett till naturen redan väl 
anpassat villaområde med befintliga grönområdens naturliga övergång till åsen, på 
ett mycket negativt sätt skulle påverka faktorn Attraktion. Enligt den datoriserade 
bilden genom Svisualizer kommer de två byggnaderna som är tänkta att ligga i 
anslutning till korsningen Vretvägen/Lyavägen dominera vyn på ett icke 
fördelaktigt sätt.   

Hen är absolut inte emot att byn växer, men det bör inte ske på bekostnad av de få 
kvarvarande attraktioner som Båstad kan ståta med och som inte är av tillfällig 
karaktär, nämligen läge och vyer.  

Ett väl utbyggt Båstad kommer att gynna turism, inflyttning och boende. Motsatsen 
kommer att missgynna densamma. 

Kommentar: Bestämmelserna för de två villor som möjliggörs vid korsningen 
Vretvägen/Lyavägen följer bestämmelserna i gällande detaljplan för intilliggande 
fastigheter för att inordna sig i den befintliga bebyggelsen. På banvallen bedöms 
utsikten ner mot havet till stor del bevaras. Efter angörandet av gång- och cykel samt 
ridväg på den gamla banvallen bedöms denna viktiga sträcka för motion och transport 
kunna erbjuda utsikter ner mot havet. Med hänsyn till att utsikten finns kvar vid 
närliggande punkter inom planområdet samt att syftet med detaljplanen är att förtäta 
med bostäder av olika typer bedöms åtgärden att ta grönytan i anspråk väga tyngre 
än att ytan förblir oanvänd.   

Synpunkter inkomma efter utsatt tid 
 
Styrelserna för bostadsrättsföreningarna som äger Grustaget 1, Grustaget 2 
och Grustaget 3 har 2019-10-04 inkommit med en komplettering till sitt tidigare 
yttrande. Yttrandet berör den del av planområdet som gränsar till Mangårdsvägen. 
Styrelserna påtalar återigen att föreningarna är negativt inställda till den detaljplan 
som föreslås och förespråkar att föreslagen byggnation avslås och marken lämnas 
orörd. Med yttrandet följer också två bilagor i form av protokoll från 
styrelsesammanträden för Brf Båstadshus nr 5 från 1987 och 1988. I protokollet 
från 1987 har information om 15-20 gemensamma parkeringsplatser lämnats som 
styrelsen ställer sig positivt till. I protokollet från 1988 beslutar styrelsen att låta 
iordningställa grönområde och gästparkering samt tillsammans med brf Båstadshus 
nr 3 och 6 åtaga sig skötseln av området. Gatuingenjören Sigvard Petersson 
meddelades styrelsens beslut.  
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Kommentar: Marken är sedan tidigare planlagd som allmän plats. På allmän plats 
får inte mark tas i anspråk för privat ändamål. Det faktum att parkeringarna under en 
längre period använts av besökare till bostadsrättsföreningen innebär inte att det 
finns någon faktisk gällande rättighet för detta. I protokollen finns inget som tyder på 
att det finns någon skriftlig överenskommelse eller rättighet som reglerar 
parkeringsplatserna. Beslut som tas inom bostadsrättsföreningen har ingen rättslig 
verkan som går över den planlagda användningen.   
 

Sammanfattning av de ändringar som gjorts efter samrådet 
Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen har uppdaterats med text och illustrationer som redogör 
för att det inte föreligger någon översvämningsrisk för tillkommande 
bebyggelse vid ett 100-årsregn samt med text som förklarar hur kommunen 
har resonerat angående behovet av vidare utredning av buller. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en text som redogör för resultatet 
av en trafikmätning som gjordes på Oleborgsvägen i mars. 

• Planhandlingarna uppdateras med information om tänkt fastighetsreglering 
i samband med de nya villorna vid korsningen mellan Vretvägen och 
Lyavägen. 

• Planbeskrivning har kompletterats med text gällande arkeologi inom 
planområdet. 

• Planbeskrivningen har reviderats gällande beskrivning av vilka åtgärder 
som finansieras av tomtförsäljningen.  

• Planbeskrivningen har reviderat gällande dagvatten. 
• Text relaterat till strandskyddet har reviderats. Strandskyddet bedöms inte 

återinträda och resonemang förs i planbeskrivningen. 
Plankarta och Illustrationskarta 

• Plankartan har förtydligats och kompletterats med aktualitetsdatum och 
angivelse om koordinatsystem.   

• Planbestämmelser som ändrats för Kungsskogen 5: 
o Bestämmelse om maximal nockhöjd utgår ur plankartan. 
o Bestämmelse om maximal byggnadshöjd läggs till i plankartan. 
o Bestämmelse om maximal nockhöjd över nollplan läggs till i 

plankartan. 
o Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek ändras till 800 

kvadratmeter och gäller hela fastigheten. 
o Bestämmelse om krav på sadeltak för huvudbyggnad läggs till i 

plankartan. 
o Bestämmelse om maximal byggnadsarea regleras med en procentsats 

istället för en fast area. 
o Området för allmänna underjordiska ledningar har reviderats så att 

det förhåller sig till sträckningen av befintliga ledningsrätter. 
o Prickmarken har utökats närmast banvallen. 

• Planbestämmelser som ändrats för bebyggelse vid Ängsvägen: 
o Bestämmelser om maximal byggnadsarea för huvudbyggnad och 

komplementbyggnad har lagts in i plankartan. 
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o Grannfastigheterna till de nya planerade bostadsfastigheterna har 
inkluderats i planområdet med syftet att ta bort prickad mark.  

o Bestämmelse om att komplementbyggnad inte får inredas till bostad 
har lagts in i plankartan. 

o Bestämmelse om maximalt antal huvudbyggnader samt 
komplementbyggnader på fastigheten har lagts in i plankartan.  

o Användningsgränserna har reviderats så att omläggning av VA är 
möjlig. 

• Planbestämmelser som ändrats för bebyggelse vid föreslagen 
radhusbebyggelsen längs med Oleborgsvägen: 

o Användningsgränser har ändrats så att mer mark består av 
användningen NATUR.  

o Mark för allmänna underjordiska ledningar har utökats marginellt. 
o Bestämmelse om förbud mot att sänka marken har lagts in i 

plankartan. 
o Bestämmelse om att mark inte får höjas utgår ur plankartan. 
o Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek har reviderats för att 

överensstämma med storleken på kvartersmarken. 
o Bestämmelse om maximal nockhöjd utgår ur plankartan. 
o Bestämmelse om maximal byggnadshöjd läggs in i plankartan. 
o Bestämmelse om maximal nockhöjd över nollplan läggs in i 

plankartan. 
o Bestämmelse om krav på sadeltak för huvudbyggnad läggs till i 

plankartan. 
• Planbestämmelser som ändrats för bebyggelse vid Vretvägen närmast 

banvallen:  
o Bestämmelse om maximal nockhöjd utgår ur plankartan. 
o Bestämmelse om maximal byggnadshöjd läggs in i plankartan. 
o Bestämmelse om maximal nockhöjd över nollplan läggs in i 

plankartan. 
o Bestämmelse om största taklutning har lagts in i plankartan. 
o Bestämmelse om maximal byggnadsarea regleras med en procentsats. 
o Bestämmelse om bostadstyp utgår ur plankartan. 
o Bestämmelse om minsta fastighetstorlek revideras så att fastigheten 

går att stycka i två fastigheter. 
o Bestämmelse om maximal byggnadsarea för friliggande en- och 

tvåbostadshus har lagts in i plankartan. 
o Bestämmelse om maximal byggnadsarea för annan typ av bebyggelse 

har lagts in i plankartan. 
o Bestämmelse om att endast radhus ska byggas utgår ur plankartan. 
o Bestämmelse om att mark inte får höjas utgår ur plankartan. 

• Planbestämmelser som ändrats för bebyggelse vid korsning mellan 
Vretvägen och Lyavägen:  

o Bestämmelse om takvinkel har reviderats från maximal takvinkel till 
ett intervall. 

o Bestämmelse om utfartsförbud mot Lyavägen har lagts in i 
plankartan. 

o Bestämmelse om korsmark utgår ur plankartan. 
• Planbestämmelser som ändrats för bebyggelse vid Mangårdsvägen: 

o Byggrätten delas nu upp i två byggrätter av bestämmelse för NATUR. 
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o Bestämmelse om maximal byggnadsarea har delats upp mellan de två 
byggrätterna. 

o Bestämmelse om förbud mot källare har lagts in i plankartan. 
o Bestämmelse om tillåten byggnadstyp har reviderats till att enbart 

inte tillåta friliggande villor. 
o Bestämmelse om antal byggnader har reviderats. 

• Planbestämmelser som ändrats för bebyggelse vid Lyavägen: 
o Bestämmelse om maximalt antal utfarter har lagts in i plankartan. 
o Gränser för kvartersmarken har reviderats för att ta hänsyn till 

Ledningsrätt i norr och ny GC-väg i söder. 
o Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek har reviderats så att den 

stämmer överens med storleken på kvartersmarken. 
o Bestämmelse om upphävande av strandskydd utgår ur plankartan.  

 
• Befintliga parkeringsplatser som inte omfattas av kvartersmark säkerställs i 

plan för allmänhetens behov.  
• Planen är reviderad så att fördelningen mellan användningen NATUR och 

PARK är annorlunda. Endast en mindre del av den allmänna platsen väster 
om Örebäcken är planlagd som park medan övriga grönytor som tidigare 
planlades som PARK istället är planlagt som NATUR. 

• Planområdet utökas vid Lyavägen för att även omfatta vägen längs med de 
planerade radhusen. Detta för att möjliggöra för ny gång- och cykelväg längs 
med Lyavägen från banvallen ner mot befintligt gång- och cykelnät samt för 
att förhindra att utfart från villor vid korsning mellan Vretvägen och 
Lyavägen läggs mot Lyavägen. 
 

 
 

 

 

 

 

Erik Widell 
Planarkitekt 
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