
 

 
 

 
 

Detaljplan för  

Nejlikan 4 m.fl.   
(Båstad Sportcenter/Drivan) 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse 
 

 

Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2020-06-23 till 
2020-08-31 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 
2020-06-22 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
 
Länsstyrelsen har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat formella synpunkter 
på detaljplaneförslaget. 

 

Länsstyrelsens formella synpunkter: 

 

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 

kap. plan- och bygglagen: 

Dagvatten och översvämningsrisk 

Enligt planhandlingarna råder viss oklarhet i hur dagvatten omhändertas. Det finns 

också problematik kring stående vatten. Detta är frågor som kommunen avser att 
utreda under planarbetet. Länsstyrelsen förutsätter att detta genomförs och att 
eventuella åtgärder vid behov möjliggör genomförandet genom bestämmelser på 
plankartan. 
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Det är viktigt att frågorna redovisas tydligt och fullständigt dels för att planområdet 

är beläget inom primärt skyddsområde för vattentäkt, dels på grund av den relativa 

närheten till Örebäcken.  

Länsstyrelsens bedömning: 

 Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande omhändertagande av 
dagvatten enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 – 
11 §§ PBL. 

 

Kommentar:  

Länsstyrelsens formella synpunkter kring dagvatten och översvämningsrisk tillgodoses 
i de framtagna granskningshandlingarna. Planhandlingarna har förtydligats och 
kompletterats gällande översvämningsrisk och dagvattenhantering. Sedan samrådet 
har en VA-utredning tagits fram som resulterat i justeringar i plankartan inför 
granskning. Även planbeskrivningen har uppdaterats med text och illustrationer som 
redovisar hur dagvatten och stående vatten inom planområdet ska omhändertas samt 
hanteras vid ett genomförande av detaljplanen.  

 

Lantmäteriet har inkommit med synpunkter kring föreslagen 
gemensamhetsanläggning på parkeringsytan. De ifrågasätter syftet med 
gemensamhetsanläggningen och menar att det inte framgår tydligt nog av varken 
planbeskrivningen eller plankartan.  Lantmäteriet ställer sig frågandes till vem/vilka 
fastigheter som gemensamhetsanläggningen bildas för, vad ändamålet med en sådan 
rättighet är samt vem/vilka som ska stå för kostnaden. Lantmäteriet gissar att det 
verkliga syftet har varit att trygga ledningarna som går genom samma mark då denna 
är reglerad med u-område (Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar). 
Lantmäteriet menar att det kan vara olämpligt att trygga ledningar i med både 
ledningsrätt och gemensamhetsanläggning samtidigt. De ställer sig undrandes kring 
om gemensamhetsanläggningen bildas för att nå nätstation/fastighet. De informerar 
att bara bilda gemensamhetsanläggning på det i planförslaget utlagda området 
kanske inte uppfyller kraven i anläggningslagen (1973:1149). Detta då de menar att 
det är tveksamt om rättighet för enskilt ändamål kan bildas på allmän platsmark 
genom gemensamhetsanläggning. 

 

Kommentar: Gällande frågetecken kring gemensamhetsanläggningen så har plankarta 
och planbeskrivning justerats utifrån Lantmäteriets synpunkter. 
Gemensamhetsanläggning har tagits bort inför granskningsskedet. Även u-
bestämmelsen har tagits bort. Det primära syftet med bestämmelsen för 
gemensamhetsanläggningen och prickmark var att säkra angöring till nätstationen ”E”. 
Efter diskussioner med Bjäre Kraft så har gränserna för prickmarken, där de numera 
borttagna gemensamhetsanläggning och u-bestämmelsen tidigare låg, flyttats till strax 
nordöst om nätstationen. För att säkra angöringen fram till nätverksstation från GATA 
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genom parkeringsytan ” PR1” så har istället bestämmelse för markens anordnande och 
vegetation ”n1” lagts till.  

 

 

Trafikverket har inkommit med synpunkter där de ställer sig positiva till stora delar 
av framlagt planförslag. De är framförallt positiva till att oskyddade får en förhöjd 
prioritet genom anslutande gång- och cykelvägar samt cykelparkeringsmöjligheter 
nära målpunkter. 

De låter dock informera att de anser att kommunen bör överväga att styra och hänvisa 
den stora mängd biltrafikanter som evenemangen inom planområdet alstrar till att 
använda mer hållbara trafikslag. Detta med anledning på den kravbild som Båstads 
kommun har satt på sig själva genom det Miljö- och energiprogram man antagit.   

Trafikverket uttrycker även en oro kring att antalet parkeringsplatser förväntas 
fördubblas med ett genomförande av detaljplanen. De anser att det är positivt att 
parkeringsytorna kan få en tillfällig användning men efterfrågar en större tydlighet 
kring hur detta ska styras.  

Vidare anser Trafikverket att områdets kollektivtrafikförsörjning bör utredas med 
anledning av områdets storlek som målpunkt samt avstånd till närmsta 
kollektivtrafikförbindelse på 550 meter. Trafikverket menar att ett sådant avstånd 
inte är tillräckligt attraktivt för att locka fler att välja att kollektivtrafik.  

 

Trafikverket informerar slutligen om att Båstads kommun måste redovisa beräknad 
trafikalstring och flödesfördelning till följd av planförslaget. 

 

Kommentar: Båstads kommun bedömer att gångfartsområdet i kombination med redan 
goda gång-, cykel och kollektivtrafikförbindelser i närområdet kommer leda till att fler 
väljer hållbara färdmedel framför bilen. Verksamhetsutövaren/arrendatorn har även 
informerats och ombetts att uppmana medlemmar och andra besökare att välja 
hållbara resor till och från området.  

 

Angående Trafikverkets oro kring fördubblingen av antalet parkeringsplatser så ska det 
från Båstads kommuns håll förtydligas att parkeringsytorna som föreslås redan idag 
används som parkering. Med planförslaget så iordningställs merparten av 
parkeringsplatserna (PR1) på den gräsyta som redan används som parkering av 
verksamheternas besökare idag. Det i synnerhet vid större sport- och idrottsevenemang 
då gräsytan blivit en enda stor parkeringsyta. Det har lett till en hel del klagomål från 
närliggande fastigheter då biltrafiken varit helt oreglerad i samband med dessa 
evenemang. Ska idrottsverksamheten samt besöksnäringen inom planområdet ha 
möjlighet att utvecklas så bedömer Båstads kommun det som nödvändigt att 
iordningställa ytan för parkeringsändamål. Även ur trafiksäkerhetssynpunkt så bedöms 
iordningställandet dessutom även vara positivt för de många gående och cyklister som 
vistas inom området.  

Gällande Trafikverkets synpunkt på hur parkeringsytans tillfälliga användning ska 
styras så regleras ytan med e2 och e3 bestämmelser. Dessa gör det möjligt att anordna 
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tillfälliga sport och idrottsrelaterade byggnader och aktiviteter max 3 
sammanhängande månader om året där största byggnadsarean på exempelvis en 
uthyrningsbod för skridskor får vara upp till 15 m2. 

Beträffande Trafikverkets vilja att utreda möjligheten att upprätta ny 
kollektivtrafikförbindelse i närheten av planområdet, så finns det i dagsläget inga 
uttalade planer på detta från kommunalt håll. Korrödsvägen är kommunal och 
trafikeras inte av busstrafik sedan tidigare. Området bedöms även vara tämligen 
tillgängligt att nå till fots och cykel.  

 

Båstads kommun har på Trafikverkets uppmaning beräknat vilken trafikalstring som 
detaljplanen genererar vid ett eventuellt genomförande. Beräkningen gjordes med hjälp 
av Trafikverkets trafikalstringsverktyg och visar att den nya detaljplanen beräknas 
alstra 109 fordon ÅDT (årsdygnstrafik) samt 122 fordon ÅVDT 
(årsvardagsdygnstrafik), av vilka 12% antas besöka planområdet för dimensionerad 
maxtimme. Detta innebär att korsningen Korrödsvägen och den del av Örebäcksvägen 
som sträcker sig in i planområdet belastas med ca 15 fler fordon (14,64) under en och 
samma timme. Tillkomsten av 15 fordon bedöms innebära en försumbar/mycket liten 
belastning på omkringliggande vägnät och dess sammantagna kapacitet. Antagandet 
att trafikmängden bli liten till följd av planförslaget grundas även på att området redan 
är ianspråktaget sedan tidigare samt att ingen ny markanvändning föreslås inom 
området. Inom ramen för planförslaget så föreslås endast en utökning av redan befintlig 
användning/verksamheter som varit etablerade inom planområdet under en lång tid. 
Båstads kommun anser att en flödesfördelningsanalys inte är nödvändig då antalet 
fordon som alstras till följd av detaljplanens genomförande är högst försumbar.  

 

Bjäre Kraft informerar kommunen om att de har bredband fiber och kabelrör inom 
planområdet samt att de har möjlighet att förse nuvarande samt tillkommande 
bebyggelse med fiber. Bjäre Kraft yrkar på att Båstads kommun/exploatören ska stå 
för kostnaderna för eventuell flytt av befintliga ledningar/utrustning 

 

Kommentar: Kommunen noterar att Bjäre Kraft har möjlighet att förse nuvarande samt 
tillkommande bebyggelse med bredband fiber genom nuvarande kabelrör. Gällande 
Bjäre Krafts yrkan på att Båstads kommun/exploatören ska stå för kostnader vid en 
eventuell ledningsflytt så förhindrar inte nuvarande el- och fiberledningar nyttjandet av 
föreslagen byggrätt där parkerings- och aktivitetsytor (PR1) föreslås och behöver därför 
inte flyttas.  

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) framför att kommunen behöver 
göra följande ändringar/tillägg i planbeskrivningen inför granskning: 1) 
Verksamhetsutövaren ska informeras om skyddsföreskrifterna för 
vattenskyddsområde inte bör. 2) Intern tryckstegring och brandvattentankar 
bekostas av exploatören själv. 3) Information om att planområdet ligger inom 
vattenskyddsområde och skyddsbestämmelserna ska följas. 4) Kostnaden för flytt av 
VA-ledningar på kommunalägd mark bekostas av exploatören samt att 
skyddsavståndet till dessa ska beaktas. 5) NSVA framhåller behovet av att 
skyddsavståndet till ledningar ska beaktas och att de behöver tryggas med prickmark 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2022-10-10 
 

5 (21) 

på 6 meter och u-område i plankartan. Vid behov av omläggning eller flytt av 
ledningar så står exploatören för kostnaden.   

 

NSVA informerar även Båstad kommun om att en VA-utredning behöver tas fram som 
redovisar kapacitetsbehov, ledningsdragningar/flytt av ledningar samt lämpligen 
belyser sekundära avrinningsvägar med mera. Vidare menar NSVA att samma 
utredning ska visa vilken fördröjningsvolym som föreslagen dagvattendammen ska 
få. NSVA menar också att att dammen inte ska tillhöra VA-kollektivet då denna enbart 
avvattnar parkeringsplatser.  

 

Kommentar: NSVA:s synpunkter på framlagt planförslag har noterats. 
Planbeskrivningen har uppdaterats utifrån NSVA:s ändringar och tillägg. Båstads 
kommun har på NSVA:s uppmaning tagit fram en dagvattenutredning sedan samrådet 
som visar vilka kapacitetsbehov, sekundära rinnvägar inom planområdet samt 
omdragningar/flytt av ledningar mm. Angående NSVA:s kommentarer kring 
dagvattendamm så har förslaget om en damm slopats helt och ersatts med en ny VA-
lösning inför granskning.  

 

Region Skåne hade inget att erinra av framlagt planförslag.  

Kommentar: Båstads kommun har noterat att Region Skåne inte har något att erinra.  

 

Skanova AB framför att flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa 
Skanovas kabelanläggningars funktion ska helt bekostas av den part som drar nytta 
av en sådan åtgärd, exploatör eller fastighetsägare. Skanova vill att detta förtydligas i 
genomförandebeskrivningen.  

 

Kommentar: En mindre sträcka av Skanovas kabelanläggningar påverkas av ett 
genomförande av detaljplanen. Kommunen (fastighetsägare) bekostar endast flytt av 
ledningar skyddade med ledningsrätt. Flytt av ledningar utan rättighet bekostas av 
ledningsägaren själv.  

 

 

Swedgas AB/Telia informerar att de inte har några ledningar eller planerad 
utbyggnad för energigas i anslutning eller inom planområdet och att de därför inte 
har något att erinra.  
 

Kommentar: Båstad kommun har noterat att Swedgas AB inte har något att erinra.  

 

Weum Gas AB informerar i sitt samrådsyttrande att de har en distributionsledning 
för natur- och biogas med ledningsrätt 1278-1103 i anslutning till planområdet. De 
upplyser att restriktioner såsom minsta skyddsavstånd mellan ledningar och 
byggnader samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter ska 
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följa i enlighet med energigasnormens regler (EGN). Vidare rekommenderar Weum 
att plantering av träd ej bör ske närmare en gasledning än 3 meter och att träd som 
planteras i närheten av distributionsledningen förses med rotskydd för att minska 
eventuella skador i samband med ledningsarbeten.  

Vidare så upplyser samt förutsätter Weum att kommunen står för eventuella 
kostnader i det fall att detaljplanens genomförande resulterar i flytt eller ändring av 
befintliga anläggningar och eventuell omprövning av befintlig ledningsrätt.  

 

Weum poängterar även att det är viktigt att ett samråd förs mellan 
områdeshandläggare från Weum Gas AB och Båstads kommun i ett tidigt 
projekteringsskede ifall arbete sker i närheten av gasledningen. Weum påtalar även 
att de är öppna för en tidig dialog med exploatören om försörjning med gas inom 
planområdet.  

 

Kommentar: Båstad kommun har noterat Weum Gas AB:s samrådsyttrande. 
Planförslaget bedöms inte påverka Weum Gas AB:s ledningar då inga åtgärder föreslås 
i direkt närhet till ledningsnätet.  

 

 

 

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Fastighetsägarna till Lupinen 11 uttrycker en besvikelse över den föreslagna 
bebyggelsen närmast deras fastighet. De menar att en utbyggnad av 
idrottsverksamhetens två idrottshallar kommer innebära en stor negativ påverkan på 
deras fastighet i avseendet vy och utsikt från bostaden samt att deras möjlighet till 
morgonsol på framsida och balkong kommer försämras radikalt. De menar att dessa 
påverkansfaktorer i förlängningen kommer leda till att deras fastighet kommer tappa 
i värde när två stora och höga byggnader föreslås nära deras fastighet.  

De ifrågasätter ändringen av den tidigare detaljplanen samt anser att stora byggnader 
inte kan uppföras så nära inpå deras villakvarter.  

 

Kommentar:  

Gällande fastighetsägarnas besvikelse till föreslagen bebyggelse: En av bakgrunderna 
till att detaljplanearbetet har inletts är att nuvarande idrottsverksamhet har blivit 
trångbodda i sin befintliga idrottsanläggning. Båstad sportcenter har under en längre 
tid varit i behov av utöka befintlig hallbyggnad med ytterligare inomhusbanor för 
bollsport. I Båstad kommuns gällande översiktsplan (ÖP2030) går det att utläsa 
följande om området under kommunens utvecklingsstrategi för bebyggelse: 
”Drivanområdet utvecklas vidare och förstärks som idrottsområde och en del av Båstads 
grönstruktur”. Drivanområdets starka koppling till sport/idrott, dess centrala läge och 
koppling till befintlig infrastruktur är exempel på faktorer som gör området särskilt 
lämpligt att vidareutveckla. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2022-10-10 
 

7 (21) 

Inför granskningen så har planförslaget justerats. Byggrätten för tilltänkt tillbyggnad 
för den norra idrottshallen, där padelhallen först var tänkt, har dragits tillbaka 5,2 
meter österut. Inom byggrätten planeras nu en ny inomhusbana för tennis. Byggrätten 
för tilltänkt tillbyggnad för den södra byggnaden har förlängts västerut strax under 6 
meter. Se bild på plankartor nedan.  

Framlagt planförslag medger en utbyggnad av befintliga idrottshallar i flera 
väderstreck. För att möjliggöra en ny inomhusbana för tennis så föreslås en förlängning 
av den nuvarande södra hallbyggnad i västlig riktning. Vilket har bedömts som en viktig 
förutsättning för tennisverksamheten att kunna utvecklas. Möjligheten att utveckla ny 
inomhusbana för tennis, med rätt dimensioner, har inte varit möjlig i annat väderstreck. 
Behovet att behålla befintliga utomhusbanor öster om befintliga hallbyggnader har 
omöjliggjort en utbyggnad i sådan riktning för att nämna ett exempel.  

  
Till vänster visas plankartan på samrådsförslaget och till höger visas plankarta på 
nuvarande granskningsförslag  

 

Planförslaget är en avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen, där 
föreslagna förändringar bedöms leda till ett rikare idrotts- och motionsliv för fler 
människor i kommunen samtidigt som allmänna grönytor för tillfällig vistelse 
iordningställs. Vilket bedöms kan leda till många positiva synergieffekter för Båstad på 
sikt. Andra lokaliseringsalternativ för utvecklingen av Drivanområdet har inte varit 
aktuella och Båstad har generellt sett, begränsade möjligheter att expandera för den 
här typen av markanvändning. Befintliga ytor inom tätorten, som t.ex. Drivanområdet, 
kan därför med fördel nyttjas mer resurseffektivt vilket också är synonymt med ett 
hållbart användande av mark.  

 

Gällande fastighetsägarnas oro kring påverkan på vy, utsikt och skuggförhållanden så 
har kommunen gjort bedömningen att den är att betrakta som marginell i samtliga 
avseenden. Byggnadens föreslagna nockhöjd på 11 meter knyter an till den tidigare höjd 
(10,5 meter) som medgivits av den gällande detaljplanen (1450) och bedöms därför inte 
utgöra något främmande höjd inom planområdet.  

Även utformningsbestämmelsen f1 har tillkommit sedan samrådsförslaget vilket 
innebär att eventuella huvudbyggnader ska uppföras med en minsta takvinkel på 15 
grader, vilket gjorts i syftet att eventuella tillbyggnader ska anpassas och knyta an till 
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befintliga hallbyggnadernas takvinkel. Detta har gjorts i syftet att begränsa påverkan 
på vy- och siktförhållanden.  

Gällande oron för skuggpåverkan till följd av planförslaget så visar den sol-och 
skuggstudie som tagits fram på att fastighet Lupinen 11 endast marginellt kommer 
påverkas av skuggförhållanden vid en full utbyggnad. Skuggpåverkan bedöms som liten 
då endast delar av fastigheten blir påverkad morgontid vid enstaka tillfällen på året. 
Den mer betydande skuggpåverkan som har inverkan på planområdet med omnejd 
kommer från närliggande Hallandsåsen som vid olika årstider överskuggar stora delar 
av området. Båstads kommun bedömer att föreslagen utbyggnad tillsammans med 
pågående (redan ianspråktagen) markanvändning för Sport- och idrottsverksamhet 
inte avsevärt förvårar nyttjandet av fastighet Lupinen 11. Vilket utgör grunden för 
rätten till ersättning enligt 14 kap 10 § Plan- och bygglagen.   

 

 
Figur 1: Simulerade skuggor 20 Maj 2022 (kl.7.00) 

 

 
Figur 2: Simulerade skuggor 20 Maj 2022 (kl. 8.45) 
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Båstad GIF har i egenskap av nyttjare av berörda ytor i direkt anslutning till 
planområdet Nejlikan 4 m.fl. framfört sin önskan att kommunen endast ska plantera 
träd och buskar som generar i så lite nedskräpning som möjligt med hänsyn till den 
närliggande konstgräsplanen. De framför även sin önskan att bibehålla den sluttande 
gräsytan mellan konstgräsplanen och vandrarhemmet då denna används som 
sittplats för publik. 

De uttrycker en oro över vägnätets utformning till och från deras anläggningar. De 
framhåller att det finns trafikrisker för gående och cyklister på främst Åhusvägen-
Korrödsvägen-Tulpanvägen samt även på utfarten från Lupinvägen till 
Köpmansgatan. GIF framhåller att vägarna är raka och breda vilket de menar leder till 
höga hastigheter i trafiken. GIF uttrycker en vilja att Båstads kommun vidtar 
fartdämpande åtgärder på Korrödsvägen i samband med iordningställandet av 
området kring Båstad Sportcenter. De föreslår en uppdelning av korrödsvägens bredd 
samt en separat gång- och cykelväg.  

Båstad GIF informerar om att de har/haft en diskussion med Teknik och Service 
avdelningen på Båstads kommun angående dagvattenflöden från dräneringar runt 
Båstads Sportcenter. GIF uttrycker en önskan att leda ner dagvatten till deras 
vattenmagasin för att sedan bevattna gräsplaner norr om konstgräsplanen med. 

Vidare informerar de om det är viktigt för deras verksamhet att Båstads 
vattenavledningsföretag I och II sköts och hålls vid liv. De vill även att de ritningar 
som finns hos Länsstyrelsen ska överföras till NSVA:s ledningskartor samt skötas och 
underhållas av NSVA framöver.  

 

 

Kommentar: Kommunen har noterat er önskan kring valet av träd och buskar i närheten 
av konstgräsplanen och förmedlat det vidare till ansvarig avdelning för 
iordningställande av allmän plats.  

Angående GIF:s synpunkt kring grönklädda slänten mellan konstgräsplanen och 
vandrarhemmet så kommer större delar av den befintliga slänten finnas kvar. Ytan 
föreslås bli parkmark d.v.s. allmän platsmark som efter planens genomförande kan 
nyttjas av publik som vill titta på träningar och matcher.  

 

Angående GIF:s oro över trafikrisker till följd av vägnätets utformning: Båstads 
kommun delar GIF:s oro kring högre hastigheter på vägarna kring era anläggningar. Vi 
har noterat era synpunkter kring trafikrisker och förmedlat dessa vidare till ansvariga 
för trafikfrågor på samhällsbyggnad. Det som dock ska nämnas är att trafikföreskrifter 
och fartdämpande åtgärder på Korrödsvägen ligger utanför detta planarbete. Inom 
detaljplaneförslaget för Nejlikan 4 m.fl. så föreslås en omdragning av separat gång- och 
cykelväg med koppling till Korrödsvägen samt ett gångfartsområde nära Båstad 
Sportcentrets idrottshallar som ska säkerställa en låg hastighet på oskyddade 
gångtrafikanters villkor. 
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GIF:s dialog med Teknik och Service har tillsammans med en VA-utredning framtagen 
av NSVA (Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp) resulterat i att en ny dagvattenledning 
från befintligt nät har anlagts. Denna vattenledning leds från brunn strax nordöst om 
det nuvarande vandrarhemmet inom planområdet till befintlig brunn strax norr om 
GIF:s konstgräsplan. Här leds sedan vattnet in i det magasin som är avsett för bevattning 
av GIF:s gräsplaner. Se illustration nedan. 

 

 
 

 

Båstads vattenavledningsföretag I och II juridiska status är i dagsläget okänd och är i 
behov av att utredas. Arbetet med utredningen omfattar ett större geografiskt område 
i Båstad som sträcker sig utanför planområdets gränser. Då endast en liten delsträcka 
av dikningsföretaget ligger inom planområdet och som dessutom inte bedöms påverka 
vattenflödena, så har Båstads kommun beslutat att hantera dikningsföretagets sak 
utanför detta planarbete. Tillkommande dagvatten till följd av planförslaget bedöms 
kunna kopplas direkt på befintliga dagvattenledningar oberoende av dikningsföretaget.  

 

 

Boende i kvarter Nejlikan inkom med en gemensamt undertecknad hemställan med 
anledning av de ändringar som föreslogs under samrådsskedet. I hemställan så 
önskade de boende att träffa Båstads kommun för att diskutera inkomna synpunkter, 
frågor och förslag på detaljplanen och andra frågor rörande planförslaget.  

 

Kommentar: Båstads kommun bjöd in samtliga som undertecknade hemställan till möte 
för att diskutera planförslaget 2021-01-26. Till följd av de förändringar som föreslås 
inför granskning så bjöd Båstads kommun in de närmast berörda av de senaste 
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ändringarna till ett nytt möte 2022-07-19. Synpunkterna har bemöts separat under 
varje samrådsyttrande.  

 

Ägarna till fastigheten Nejlikan 17 uttrycker besvikelse över delar av planförslaget. 
De framhåller att den planerade tillbyggnaden av idrottshallen mot deras fastighet 
kommer att påverka deras möjlighet till morgonsol mycket negativt med anledning 
av höjd och form. De menar att en sådan tillbyggnad kan leda till en värdeminskning 
av deras och andra närliggande villor samt begränsar möjligheterna till om- och 
tillbyggnation på tomtdelen närmast idrottshallen. Här menar det även att 
tillbyggnaden skulle förfula den nuvarande sportanläggningen. Vidare är de kritiska 
till att den nuvarande gång- och cykelväg dras om närmare deras fastighet då de 
menar att det kommer leda till mer störande oljud då människor ofta passerar denna 
väg och pratar högljutt. De uttrycker även en oro för att det ska bli padelbanor med 
glasväggar som kommer leda till mer oljud när bollar träffar dessa och ekar mot deras 
fastighet. De uttrycker även en oro att lamporna från en padelhall ska lysa från 
morgon till kväll.  

Ägarna är besvikna på att området föreslås att bebyggas då de anser att marken 
fortsatt bör utnyttjas som parkmark. De är även besvikna på att grönytorna närmast 
deras fastighet och längs nuvarande gång- och cykelväg inte blivit iordningställda 
med träd och buskar, vilket de menar att den dåvarande stadsarkitekten 1999 lovat 
att se över.  

 

 

Ägarna till Nejlikan 17 ställer sig mycket positiva till föreslagen parkeringsyta med 
definierade parkeringsplatser men ser gärna att det ska finnas föreskrifter om förbud 
mot camping. De föreslår även att denna yta ska förses med laddstationer för elbilar.  

Vidare så anser de att trädet som finns i anslutning till Korrödsvägen bör bevaras som 
minnemonoment för den nejlikeodling som tidigare funnits på platsen. De är 
samtidigt kritiska till föreslagen dagvattendamm som de anser lockar till sig fåglar, 
mygg samt innebär en drunkningsrisk för barn.  

 

Slutligen önskar de sammankalla ett extra insatt möte med alla berörda som bor i 
kvarter Nejlikan för att diskutera planförslagen med kommunen. De förkunnar att om 
kommunen inte tar hänsyn till deras synpunkter så kommer de att överklaga ett 
eventuellt politiskt beslut samt kräva kompensation för värdeminskning på deras 
fastighet. 

 

Kommentar: Planförslaget som varit ute på samråd har ändrats inför 
granskningsskedet. Tillbyggnaden direkt öster om fastighet Nejlikan 17 har dragits in 
nästan 5,2 meter. Detta har gjorts med anledning av att Båstad Sportcenter inte längre 
satsar på en tillbyggnad för padel utan istället valt att satsa på inomhusverksamheten 
för tennis.  
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Blå skrafferad ytan visar det dåvarande samrådsförslaget där en padelhall föreslogs 
närmast fastighet Nejlikan 17.  

 

 
Illustration visar det nuvarande planförslaget inför granskningsskedet. Tillbyggnaden 
direkt öster om fastighet Nejlikan 17 har dragits in ca 5,2 meter. Den södra 
tillbyggnaden öster om fastighet Nejlikan 11 har förlängts 6 meter från 
samrådsförslaget för att möjliggöra ny tennisbana.  

 

Gällande oron för skuggpåverkan och skymd sikt till följd av planförslaget så visar den 
sol-och skuggstudie som tagits fram på att fastighet Nejlikan 17 endast marginellt 
kommer påverkas av skuggförhållanden vid en full utbyggnad. Skuggpåverkan bedöms 
som liten då endast delar av fastigheten blir påverkad morgontid vid enstaka månader 
på året. Den mer betydande skuggpåverkan inom planområdet med omnejd kommer 
från närliggande Hallandsåsen som vid olika årstider överskuggar stora delar av 
området. 
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Figur 5: Simulerade skuggor 1 Maj 2022 (kl.6.00) 

 

 

 

 

 
Figur 6: Simulerade skuggor 1 Maj 2022 (kl.7.15) 

 

Tillbyggnaden föreslås få en nockhöjd på 11 meter vilket anknyter till den tidigare 
höjden på 10,5 meter som redan medges av den gällande detaljplanen (1450). Således 
bedöms inte tillbyggnadens höjd eller form innebära ett främmande element eller skala 
inom planområdet.  
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Planområdet har under en lång tid utnyttjats i sport- och rekreationsändamål och fyller 
en viktig samhällelig funktion för Båstad kommun. Viljan att utveckla områdets sport- 
och rekreationella värden utmärktes redan 1983 då man tog fram en detaljplan (1433) 
för Drivanområdet som möjliggjorde en utbyggnad av befintlig idrottsverksamhet 
genom att möjliggöra för nya idrott- och tennishallar söder om Drivangården, vilka 
byggnader vi idag ser.  

 

Då som nu så ser Båstad kommun att det finns värden att vidareutveckla 
Drivanområdet. I kommunens gällande översiktsplan ÖP2030 går följande att utläsa om 
området under utvecklingsstrategier för bebyggelse: ”Drivanområdet utvecklas vidare 
och förstärks som idrottsområde och en del av Båstads grönstruktur”.  

Aktuellt planförslag bedöms ligga i linje med översiktsplanens intentioner genom att 
verksamhetsutövaren, Båstad Sportcenter, tillåts utöka sin verksamhet för att täcka 
framtida behov för tennis och annan idrott när kommunen växer. Utvecklingen av 
Drivanområdet kommer också leda till att området tydliggörs som centrum för idrotts- 
och föreningslivet samt för besöksnäringen. Förutsättningarna för barn, ungdomar och 
vuxna att ha en aktiv fritid kommer också att öka vilket skulle kunna få en positiv 
inverkan på folkhälsan inom kommunen. 

 

Angående oron för ny dragning av gång- och cykelväg nära huset. För att möjliggöra 
den nya tillbyggnaden så behöver den befintliga gång-och cykelbanan att dras om vilket 
kan medföra viss olägenhet i form av oljud från personer som vistas på den nya 
sträckningen. Den nya sträckningen föreslås ligga ca 12 meter från husets fasad och ca 
6 meter från fastighetsgränsen vilket bedöms vara ett skäligt avstånd från befintlig 
bebyggelse.   

 

Gällande förslaget kring förbud mot camping på den nya parkeringsytan så kan inte 
detta regleras i en detaljplan. Frågor kring laddstolpar ligger också utanför detta 
planarbete. Önskemålen förmedlas till berörd förvaltning.  

 

Angående önskemålet att bevara trädet i anslutning till Korrödsvägen så finns det inga 
intentioner att fälla trädet. Kommunen äger marken som trädet står på och i 
planförslaget föreslås marken bli parkmark som efter detaljplanens genomförande 
kommer förvaltas av kommunen.  

 

Gällande oron kring föreslagen dagvattendamm så har en ny lösning tagits fram för 
dagvattenhantering inom planområdet vilket medfört att samrådsförslaget om en 
dagvattendamm tagits bort.  

 

På de boendes begäran har Båstad kommun sammankallat extrainsatta möten där 
planförslaget diskuterats. Läs även svar till Fastighetsägarna till Lupinen 11.  
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Ägarna till Nejlikan 16 har inkommit med synpunkter kring utformningen av 
föreslagen parkeringsyta och grönytor som angränsar till deras fastighet. De 
framhåller att det är viktigt att parkeringsplatsen planeras så att den inte blir en 
campingplats eller inbjuder till snabba hastigheter. De föreslår att skyltar sätts upp 
om förbud mot camping och att parkeringsytan avgränsas med växtlighet för att 
förhindra att camping nära inpå deras fastighet.  

De uttrycker att de är positiva till den växtlighet som föreslås inom och i anslutning 
till parkeringsytan, särskilt den trädrad som ligger mot Lupinvägens fastigheter. De 
önskar även att vattnet i föreslagen dagvattendamm ska ha ett vattenflöde för att 
förhindra att det inte blir en myggansamling. Vidare så hoppas ägarna att mer 
växtlighet planteras vid damm och parkeringen som främjar biologisk mångfald.   

 

Kommentar: Gällande förslaget kring förbud mot camping på den nya parkeringsytan 
så kan inte detta regleras i en detaljplan. Önskemålen förmedlas till berörd förvaltning. 
Angående synpunkter på växtlighet så avser kommunen att höja kvaliteten på 
grönytorna inom hela planområdet genom b.la. plantering av fler större träd och annan 
växtlighet. Detta görs i syfte att få en positiv inverkan på fler ekosystemtjänster samt 
utgöra ett rekreativt inslag i utemiljön som kan påverka välmående för såväl människor 
som rör sig i området som för de som bor intill det.  

 

Gällande fastighetsägarnas önskan att ha ett vattenflöde samt plantering kring 
dagvattendamm så har en ny lösning tagits fram för dagvattenhantering inom 
planområdet. Detta har resulterat i att förslaget om dagvattendamm helt har slopats. 

 

Fastighetsägarna av Galten 1, Galten 2 och Nejlikan 12 uttrycker gemensamt ett 
starkt missnöje kring framlagt planförslag. De motsätter sig främst möjlig ny byggnad 
(OR1) som medger tillfällig vistelse och sport- och idrottsanläggning med tillhörande 
verksamhet. De uttrycker oro över vad möjliggörandet av en sådan byggnad skulle 
innebära för närområdet. De beskriver att det har förekommit högljudda aktiviteter 
och fester kvällstid i dessa delar av området som sannolikt skulle förvärras ytterligare 
genom ett genomförande av detaljplanen.  

Fastighetsägarna är även kritiska till föreslagen möjlig utbyggnad av befintligt 
vandrarhem (OR1) samt möjliggörandet av ett högre våningstal. De beskriver att den 
befintliga vandrarhemsverksamheten med dess boendegäster många gånger utgör 
ett mycket störande inslag för fastigheterna.  Grillning, lekar och musik nämns som 
exempel på störande aktiviteter. Vidare menar fastighetsägarna att ett genomförande 
av detaljplanen skulle göra situationen ännu värre. De motsätter sig även att 
gräsytorna mellan deras fastigheter och den norra bebyggelsen inom planområdet 
möjliggör tillfälliga privata/allmänna aktiviteter såsom hoppborgar, minitenns-spel, 
skridskobana, padel eller liknande.  

 

Kommentar: Gällande fastighetsägarnas synpunkt kring föreslagen byggnad för 
tillfällig vistelse och idrottsanläggning med tillhörande verksamhet. I dagsläget så 
möjliggörs redan en byggrätt för rekreation och idrott av gällande detaljplan (1433) se 
urklipp från karta nedan. I planbeskrivningen till detaljplan 1433 går det att utläsa ”..Ri 
betecknat område får användas endast för rekreationsändamål och därmed samhörigt 
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ändamål. Byggnader får även uppföras för med rekreationändamål samhöriga 
bostäder (vandrarhem e dyl.) samt för samlingslokaler etc.”. Detta innebär att 
föreslagen markanvändning redan är möjlig idag.  

 

 
Urklipp från gällande detaljplan 1433. Byggnaden märkt med ”Ri” möjliggör rekreation 
och idrottsändamål.  

 

Ägarna till fastigheterna framför en oro över höjderna som föreslås i 
samrådshandlingarna. Det som kan vara bra att känna till i sammanhanget är 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. 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 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. 
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Illustration från Boverket 

 

I den gällande detaljplanen medges en högsta byggnadshöjd på 4,2 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 möjliggör en nockhöjd på 7,5 meter för de norra ytorna som vetter mot 
fastigheterna Galten 1, Galten 2 och Nejlikan 12 och 9,0 meter för de södra ytorna. 
Avsikten med att använda nockhöjd istället för en byggnadshöjd är för att möjliggöra 
en friare och mer varierad gestaltning av exempelvis tak än vad dagens byggnadshöjd 
medger. Att nockhöjden är lägre mot norr är för att föreslagen bebyggelse ska sluta an 
till höjden på befintlig bebyggelse strax norr om planområdet. Bebyggelsen strax norr 
om planområdet, där fastigheterna Galten 1, Galten 2 och Nejlikan 12 ingår, regleras i 
gällande detaljplan (1433) med en våning och inredd vind vars höjd inte sällan mäter 
upp emot 7-8,0 meter. Syftet med detaljplanen, det vill säga det allmänna intresset, är 
att ge befintliga verksamheter bättre möjligheter att utvecklas. Detta har resulterat i 
att en högre nockhöjd (9,0 meter) tillåts längre in i planområdet. 
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Planområdet sett strax norrifrån.   

 
Planområdet sett från väst.  
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Sammanfattning av de ändringar som gjorts efter samrådet 
 

Planbeskrivning: 

• Planbeskrivningen har uppdaterats med text och illustrationer som redogör 
för hur dagvatten och översvämningsrisker hanteras inom planområdet.  
 

• Planbeskrivningen har kompletterats med text som redogör för den sociala 
konsekvensbeskrivning som gjordes i samband med behovsbedömningen.  

 
• Text relaterat till rubriken ”Vattentäkter” har uppdaterats i 

planbeskrivningen  
 

• Texter relaterat till rubriken ”Strandskydd” har reviderats. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med text och illustrationer som redogör 
för kommunens ställningstagande att ett strandskydd inte återinträder.  
 

• Text under rubrik ”Vattenområden” i planbeskrivningen har uppdaterats.  
 

• Planbeskrivningen har uppdaterats med text och illustrationer som redogör  
 

• Planbeskrivningen har uppdaterats med text och illustrationer som redogör 
för skuggförhållanden till följd av planförslaget.  
 

• Planbeskrivningen har uppdaterats med nya siffror för andel allmän 
platsmark respektive kvartersmark utifrån de justeringar som gjorts. 
 

• Text relaterat till rubriken ”Gator och Trafik” har uppdaterats i 
planbeskrivningen.  
 

• Text relaterat till rubriken ”Bil- och cykelparkering” har uppdaterats i 
planbeskrivningen. 
 

• Text och illustrationer relaterat till rubriken ”Gång- och cykeltrafik” har 
uppdaterats i planbeskrivningen. 
 

• Text relaterat till rubriken ”Energiförsörjning, el, fiber och telefoni” har 
uppdaterats i planbeskrivningen 

 
• Text relaterat till rubriken ”Brandvattenförsörjning” har uppdaterats i 

planbeskrivningen 
 

• Text relaterat till rubriken ”Konsekvenser” har uppdaterats i 
planbeskrivningen. Rubrikerna ”Sociala konsekvenser”, ”Barnperspektiv” och 
”konsekvenser för trafiken” har lagts till. Ekonomiska konsekvenser har tagits 
bort och behandlas i genomförandebeskrivningen.  
 

• Text relaterat till rubriken ”Avtal” har uppdaterats i planbeskrivningen 
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• Text relaterat till rubriken ”Dispenser” har uppdaterats i planbeskrivningen 
 

• Text och illustration relaterat till rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” har 
uppdaterats i planbeskrivningen 

• Illustration under rubriken ”Fastighetsbildning” har uppdaterats i 
planbeskrivningen.  

• Text relaterat till rubriken ”Gemensamhetsanläggningar” har uppdaterats i 
planbeskrivningen. 

• Text relaterat till rubriken ”Vatten och avlopp” har uppdaterats i 
planbeskrivningen. 

• Text relaterat till rubriken ”Utgifter” har uppdaterats i planbeskrivningen. 
 
 

 
 
 

Ändringar i Plankarta och illustrationskarta:  
Plankarta:  
 

o Bestämmelsen om prickmark ändras till korsmark för området där 
befintliga utomhusbanor för tennis idag finns. Samt läggs bestämmelse 
e4 – ”maximalt 30 kvadratmeter per byggnad och där den största 
sammanlagda byggnadsarean får vara 200 kvadratmeter” till. 
Bestämmelse om nockhöjd på 4,5 meter har tillkommit på ytan. 

o Prickmark samt u-bestämmelse har lagts till för allmännyttiga 
underjordiska VA-ledningar. 

o PR1 – ytan har utvidgats mot väster.  
o Bestämmelse om damm inom användningsområdet PARK har tagits 

bort.  
o Bestämmelse om GÅNG och CYKEL-huvudanvändning har tillkommit 

söder om OPR1 – ytan.  
o Bestämmelse ”dagvatten1” har lagts till. 
o Bestämmelse om ”dagvatten2” -har lagts till på tre ställen (PARK) i 

plankartan.  
o a1- bestämmelse om ändrad lovplikt har lagts till på (PR1). 

Bestämmelse om högsta nockhöjd på 4 meter har även tillkommit för 
ytorna.  

o Användningsområde ”E” har utvidgats mot användningsområde PR1 

ytan samt breddats.  
o Bestämmelse n2 ”marken är avsedd som tillfart till nätstationen. 

Parkering får inte anordnas. Marken får inte bebyggas med tillfälliga 
byggnader” har lagts till 

o Bestämmelse ”g”- gemensamhetsanläggning har tagits bort från 
användningsyta PR1. 

o Bestämmelse ”u” – mark får inte förses med byggnad har tagits bort 
från användningsyta PR1.  

o Området med prickmark inom ytan PR1 har flyttats. 
o Användningsbestämmelse GATA har breddats söderut.  
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o Användningsyta R1 (Sport- och idrottsanläggningar med tillhörande 
verksamhet) har ändrats. Den norra delen har dragits in åt öster 
medans den södra delen utvidgats åt väster.  

o  Bestämmelse a1 ”Strandskyddet är upphävt” har tagits bort samt 
administrativ linje.  

o Bestämmelseformulering för b1 har ändrats från ”Dagvatten ska 
avledas till dagvattendamm eller liknande för rening” till ”Dagvatten 
ska avledas till dagvattenanläggning i gata för rening och fördröjning”.  

o Bestämmelseformulering för e3 har ändrats till ”Byggnader får ha en 
största byggnadsarea på 15 m2 och ha en högsta nockhöjd på 4,5 meter” 

o Bestämmelse f1 ”Huvudbyggnader ska uppföras med en taklutning på 
minst 15 grader. Avsteg från mindre byggnader och tillbyggnader som 
exempelvis förråd får avvika från detta om så bedöms lämpligt i 
bygglov” har lagts till.  

o Bestämmelse om nockhöjd för Drivangården har ändrats från 7,5 till 
9,0 meter.  

o Bestämmelse om prickmark (4 meter) har lagts till närmast 
Kungsbergsvägen. 

o Bestämmelse om korsmark har breddats längst sydöst.  
 

 
Illustrationskarta:  

 
 

o Parkerings- och aktivitetsytan har utvidgats med ett 
”parkeringsskepp” i nordvästlig riktning.  

o Dagvattendamm har tagits bort.   
o Befintlig GC-väg strax öster om befintliga idrottshallar har dragits om.  
o Ny koppling mellan befintlig GC-väg direkt norr om P-PLATS har lagts 

till samt ny GC-väg i anslutning till gångfartsområdet strax norr om 
OPR1-ytan.  

o Föreslagen bebyggelse OR1 märkt ”Möjlig ny byggnad” i 
illustrationskarta har flyttats österut till följd av skyddsavstånd för 
allmännyttiga ledningar i marken.  

o Föreslagen bebyggelse OR1 märkt ”Befintligt vandrarhem alt ny 
bebyggelse” har justerats. 

o Föreslagen bebyggelse OPR1 märkt ”Befintlig P-yta alt ny byggnation” 
har justerats. 

o Föreslagen bebyggelse R1 märkt ”Möjliga tillbyggnader” har justerats. 
 

 

 

 

 

Robin Fridh      

Planarkitekt     

Båstads Kommun    
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