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Bygget vid Norrvikens kust har varit stoppat sedan 2011. Nu kan det komma
igång igen.

ontor

Så här är de nio husen tänkta att

HD/NST Emma Lind

Nu är det fritt fram för NTAB att bygga vid Norrvikens kust. Bygget stoppades för två år
sedan för att skydda vattensalamandern, men nu häver länsstyrelsen byggförbudet.
Redan 2010 godkändes detaljplanen för området där Norrvikens trädgårdar AB, NTAB, vill bygga
nio hus med totalt ett 60-tal lägenheter. Bolaget började med mark- och dräneringsarbeten, men
efter klagomål stoppade länsstyrelsen bygget 2011. Anledningen var att Norrvikens
trädgårdssällskap slagit larm om att den större vattensalamandern fanns i området och att arbetena
kunde hota artens existens. Länsstyrelsen konstaterade att NTAB inte hade sökt dispens från
artskyddsbestämmelserna och utfärdade förbud mot exploatering av fastigheten. Det förbudet hävs
nu.
– De har kommit in med en dispensansökan från artskyddsförordningen och redovisat
inventeringar. Utifrån det har vi fattat beslutet att de får dispens och kan fortsätta jobba med
detaljplanen med de villkoren vi har satt upp, säger Paul Eric Jönsson på länsstyrelsens
miljöavdelning.

Villkoren innebär bland annat att NTAB måste restaurera den befintliga dammen i samråd med
salamanderexpertis, att området närmast dammen ska göras till ett landhabitat för
vattensalamandern och att dammen inte torkar ut under sommaren. Villkoren reglerar också när
grävningsarbetena får göras. Dessutom finns krav på en uppföljande inventering för att visa hur
bygget påverkat vattensalamandern i området. För NTAB innebär beslutet att man kan börja bygga
när som helst.
– Det var ju positivt, det har tagit lång tid. Det här innebär att det inte finns några restriktioner utan vi
kan börja bygga i morgon, säger projektledaren Sven Palmkvist.
Kommer ni att göra det?
– Nej, än är det för kallt. Men under året ska vi komma igång.
Efter en arkitekttävling 2011 bestämde bolaget att Wingårdh arkitekters förslag skulle bli verklighet
vid Norrvikens kust. Det innebär nio femvåningshus, där den femte våningen har ungefär hälften så
stor yta som de övriga fyra. Sven Palmkvist berättar att utformningen av lägenheterna är flexibel och
det går att anpassa hur stora lägenheterna blir. Vad de kommer att kosta och när de är klara vill han
inte sia om.
– Jag har varit med så länge att jag vet att konjunkturen kan hinna förändras under byggets gång
och då påverkar det hur lång tid det tar, säger Sven Palmkvist.
Intresset för bostadsrätterna ska ha varit stort när projektet drog igång, men diskussionerna med
intressenter stannade av när arbetet stoppades.
– Jag tror inte att intresset har påverkats negativt. Det är ett attraktivt område och det finns alltid folk
som vill bo och titta ut över havet, säger Sven Palmkvist.
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Visar 11 kommentarer
GK 9 timmar sedan (#comment(http://disqus.com/guest/b12bbff00c9020d8f91173853679037c/) 832149646)
Vem ska egentligen bo i de här lägenheterna, där man kan välja att inreda gustavianskt eller med det
senaste från Milano? De nyanställda på Willy.s, kanske, om de vill bo och titta ut över havet? Det kan ju bli
lite knepigt att få lönen att räcka till förstås. Den är nog slut redan efter första champagne-beställningen från

Sand, även om man enbart kompletterar med Kalles kaviar.
På Hemnet finns det för närvarande bara 304 bostäder till salu i kommunen, så vem som helst måste ju
förstå att behovet av nya bostadsrätter är enormt. . .
Det känns tryggt att bo i en kommun där beslutsfattarna är så lyhörda och måna om att tillfredsställa
kommuninvånarnas behov av åretruntboende.
(http://disqus.com/MrLasse)MrLasse and 32 more liked this (#)

St Li Norlund 9 timmar sedan
(http://disqus.com/guest/5ab47868de374f66f5824dd1d57bcf3b/) (#comment-832151817)
Ett stort GRATTIS till NTAB som fått stå emot alla protester och överklaganden.
Lycka nu till med Norrvikens Kust med nya fina hus i Havsmiljö.Havsutsikt lockar alla människor.
Lycka även till med landhabitatet för vattensalamandern det kanske behövs
på flera ställen på vattensalamander halvön.Det finns gott om expertis vad gäller salamandern.
Stickan Nordlund
Båstad
11 people liked this.

E . P . 8 timmar sedan (#comment(http://disqus.com/guest/b00fbf72d93ee72c2841afe4da5ec6e7/) 832178288)
"Vad lägenheterna kommer att kosta vill han inte sia om". Behövs nog inte,för ett är klart-inte är
lägenheterna något för en vanlig inkomsttager,barnfam eller ungdomar.
Synd att inte salamandrarna fick dispens.
25 people liked this.

Ingrid 8 timmar sedan (#comment(http://disqus.com/guest/52d1c580dae894acbe352b7535a3e49e/) 832179007)
Bara en fråga: Vad händer om villkoren inte uppfylls+ Kommer Länsstyrelsen att sträcka upp pekfingret och
säga "aja baja" eller det blir någon form av vite? tror inte att byggherrarna bryr sig särskilt mycket om vilket.
Detta var droppen som fick ögonen att svämma över till morgonkaffet, hade sett fram emot en skön söndag,
men det sket sig direkt.
26 people liked this.

G M Karlsson 8 timmar sedan
(http://disqus.com/guest/b35300d979bbcf17ed69f9ea691a9710/) (#comment-832204589)
Då är det väl fritt fram nu för alla markägare fram till Kattvik att börja bebygga sina plättar med attraktiva
boenden för de rikaste. Kommunen bistår med utbyggnaden av vatten och avlopp precis i rättan tid. Så
lustigt det kan bli.... Det är ju det vi behöver mest, sommarbostäder och kapitalplaceringar. Vi kan bara
jämföra med lägenheterna på Lindallen, där det väl bor ett par tre personer året om. I husen är det väl näst
intill lika illa. Inget talar för att det bli annorlunda vid Norrviken, och det enda glädjande med att det troligen
blir sommargäster i alla bostäderna är att dom inte har rösträtt här. Då hade högern säkert fått ett uppsving
som inte ens den mest luttrade försespråkaren av sunt förnuft hade kunnat göra något åt. Redan i dag är
det som bekant riktigt illa.
28 people liked this.

NaturalVisions 6 timmar
sedan (#comment-832287181)
(http://disqus.com/guest/28bf694d5343b9ed919733eb78ee4355/) som svar till G M Karlsson
(#comment-832204589)
Länsstyrelsens beslut för Norrvikens Trädgårdar har säkert varit känt och avgörande hos Båstads
kommun inför utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet till Kattvik en tid. Om inte redan
tidigare, så kunde man ana ugglor i mossen för två veckor sedan när länsstyrelsen plötsligt förkunnade
att ett annat mer eller mindre okänt område uppe på åsen som är svår att utnyttja kommersiellt för t ex
skogsbruk eller bebyggelse skulle avsättas till naturreservat. Jag tror att länsstyrelsen i det
sammanhanget vill framstå som ansvarstagande och seriösa och försöka flytta fokus från beslutet i det
ärende som nu gett NTAB/Peab definitivt klartecken att exploatera Norrvikens Trädgårdar?
9 people liked this.

Emelie 7 timmar sedan (#comment(http://disqus.com/guest/e87e1f4c1304ee2717798ee1cfda621b/) 832252604)
Är ganska säker på att vattensalamandern inte kommer tas om hand under detta bygge. Experterna vill
säkert, men den vanliga arbetaren på detta bygge kommer inte bry sig. "Misstag" kommer ske som ingen
kan rå över och därför inte ställas till svars.
Bygget kommer gå över tiden, som alla byggen.
Jag fattar inte hur man kan vilja ödelägga ett fint grönområde för bostäder när det redan finns bostäder.
Pengar styr trots att "makten" inte alltid vet bäst....jag fördömer girighet.
(http://disqus.com/MrLasse)MrLasse and 6 more liked this (#)

Cjsdotter 6 timmar sedan
(http://disqus.com/guest/fe5dcc352d62455bf40b43b9d9bc0b24/) (#comment-832276376)
Tänk om någon ville bygga det som skulle få ungdomarna att stanna kvar.Nu flyttar de efter gymnasietiden.
Det finns ingen utbildning och inga billiga hus.Jag bara undrar om det blir fler ickekommunskattetalare eller
det blir de som redan kostar skattebetalare pengar som ska ha sina miljonhus i ett av de få fina
naturområden.Runt hela Båstad står massor av hus till salu. Ska de stå och ruttna upp?
7 people liked this.

Naturintresserad 6 timmar sedan
(http://disqus.com/guest/ee5d7e6e4ffa01808c68ea2df85c25b8/) (#comment-832293485)
Naturligtvis är det så tänkt i vår välordnade natur att natur även skall komma salamandrar till dels genom att
på taken till högusen anlägges dammar, från vilka salamandrarna kan i sin nu konstgjorda natur få en
fantastisk utsikt över sina tidigare mer naturliga natur.
4 people liked this.

GK 3 timmar sedan (#comment832427374) som svar
(http://disqus.com/guest/b12bbff00c9020d8f91173853679037c/) till Naturintresserad (#comment832293485)
Visst är det omtänksamt Vilket underbart sätt att värna om våra naturliga vänner. Om man kombinerar
dammarna med badpooler, så kan man ju lansera en ny Bjäre-aktivitet: "Simma med salamandrar",
perfekt för den naturintresserade och stressade nutidsmänniskan som tröttnat på tennis och golf. . .

3 people liked this.

NaturalVisions 4 timmar sedan
(http://disqus.com/guest/28bf694d5343b9ed919733eb78ee4355/) (#comment-832345960)
Ett
bedrövligt besked som urholkar förtroendet till våra myndigheter ännu mer! In i
det sista har man hoppats på att länsstyrelsen i skarpa ordalag skulle åberopa
sin auktoritet som tillsynsmyndighet. Men icke. Varken förståelse för, insikt
i, eller ens sunt förnuft verkar vare sig fungera eller existera trots att
flera tusen natur- och trädgårdsintresserade människor både lokalt och
nationellt engagerat sig för ett bevarande av Norrvikens Trädgårdar och stärkt
skydd av kringliggande landskap. I och
med länsstyrelsens tokiga beslut så förlorar Skåne, och Båstad i synnerhet, en
av de största natursevärdheterna som potentiellt sett har alla kvaliteter att
vidareutvecklas till en ännu större attraktion. En sådan satsning skulle gagnat
hela Bjärehalvön på ett mer hållbart och välbalanserat sätt och som gladeligen
välkomnats av näringsidkarna där. Nu
gynnas istället en enda ägare vars planer ödelägger denna säregna, rogivande
och vackra landskapsbild som fascinerat, behagat och inspirerat mången besökare.
Därmed begränsas utbudet av naturupplevelser och rekreation i en kommun som
egentligen har alla kvalificerade förutsättningar att dra nytta av sitt
natursköna läge. Besvikelse
är ordet. Att NTAB/Peab intressen står över lagar och bestämmelser är inget
annat än skandal! Hur ska man annars förklara alla krumbukter under årens
lopp? Med hjälp av politiker och tjänstemän i Båstads kommun samt
länsstyrelsens handläggare har ju NTAB/Peab t ex lyckats upphäva både
strandskyddet och kringgå artskyddsbestämmelserna som första hindret i planerna
på en mycket mer omfattande exploatering av området mellan Norrvikens
Trädgårdar och Kattvik.Man
måste se i vidare perspektiv och bredda utvecklingen av besöksnäringen till att
gälla mer än enbart de två hektiska tennisveckorna som nästan all turismen idag
koncentrerats till. Båstad var i fornstora dagar känt som en kurort dit folk
vallfärdade till för attraktioner som frisk luft, bad, kontemplation, motion,
idrott, sport, naturupplevelser, nöje, med mera. Behovet är minst lika stort
idag och efterfrågan antas dessutom öka. Med positiv inställning, målinriktad
marknadsföring samt stöd från kommun och myndigheter skulle Båstad och Bjäre
attrahera. Året om.

10 people liked this.

