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Det ser inte ut att bli något utökat strandskydd som påverkar Lilla Båstads fastighet.
Däremot ingår området från Norrvikens trädgårdar och vidare ut mot Kattvik i det nya
förslaget.
Frågan om hur strandskyddet vid Norrvikens trädgårdar ska se ut har nu diskuterats i
kommunstyrelsen. Förslaget som går vidare till kommunfullmäktige är att området från
trädgårdarna och vidare ut mot Kattvik omfattas av ett utökat strandskydd på 300 meter,
men att Lilla Båstads fastighet undantas.
– Där är strandskydd ändå, men inte utökat till 300 meter, säger Anne Kjellberg (S).
Strandskyddet på 100 meter kan utökas till 300 om det finns motiv. Kommunen har sett
över hela kustremsan och redan i januari fattade fullmäktige beslut om hur det utökade
strandskyddet i kommunen bör förändras. Beslutet innebar att en del av Norrviken
omfattades.
Men efter beslutet har tjänstemännen påpekat att politikernas beslut går stick i stäv mot
planuppdraget för Norrvikens trädgårdar som ska möjliggöra för Lilla Båstad att bygga
inom området.
– Nu har vi fått veta att det kolliderar med tidigare planbesked, det var vi inte
uppmärksamma på. Vi har släppt strandskyddet där planen ligger, säger Centerpartiets
Ann-Marie Johnsson.
Sedan beslutet togs har Norrviken sålts till Lilla Båstad. Området har också blivit utpekat
som riksintresse, vilket i sig ger ett visst skydd. Sedan har kommunen backat och tagit upp
frågan om strandskydd igen.
– Vi har ju ställt oss positiva till planen och tycker inte att vi ska krångla till det. Vi vill att
Norrviken ska utvecklas, säger Ann-Marie Johnsson.
Förslaget som inte fick gehör varatt anta de gränser som tjänstemännen föreslog från

början, ett något mindre område.
– Folkpartiet och Moderaterna ville gå enligt tjänstemännens förslag. Men de andra ville att
strandskyddet ska följa Lilla Båstads fastighetsgräns, det blir en ny gränsdragning, säger
kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson (M), som lyfte frågan om planuppdraget
redan när ärendet var upp i fullmäktige första gången.
Miljöpartiet ville i första hand behålla det utökade strandskyddet för en del av
Norrvikenområdet, enligt det tidigare beslutet.
– Vi tycker att det ska följa det tagna beslutet, eftersom vi inte ställde oss positiva till
detaljplanen. Men vi biföll Centerns yrkande som en kompromiss, säger Katarina Toremalm
(MP).
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