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Datum: 2016-05-03 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000006/2016 – 904 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Månadens anmälda delegationsbeslut  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-05-11 
 
 
1. Kommunstyrelsens ordförande. Uppvaktning av födelsedagar. Lista daterad 2016-04-01. 
 
2. Teknik och service. Andreas Jansson. Lista daterad 2016-04-13. 
 
3. Teknik och service. Andreas Jansson. Lista daterad 2016-04-14. 
 
4. Teknik och service. Andreas Jansson. Lista daterad 2016-04-13. 
 
5. Teknik och service. Andreas Jansson. Lista daterad 2016-14-14. 
 
6. Teknik och service. Ingemar Lundström. Lista daterad 2016-04-07. 
 
7. Teknik och service. Ingemar Lundström. Lista daterad 2016-04-12. 
 
8. Teknik och service. Sven-Inge Granlund. Lista daterad 2016-04-07. 
 
9. Kommunledningskontoret. Johan Lindén. Lista daterad 2016-04-20. 
 
10. Kommunledningskontoret. Johan Lindén. Lista daterad 2016-04-20. 
 
11. Kommunledningskontoret. Anne-Lie Björklund. Lista daterad 2016-04-29. 
 
12. Kommunledningskontoret. Jeanette Hall. Lista daterad 2016-05-02. 
 
13. Kommunledningskontoret. Jeanette Hall. Lista daterad 2016-05-02. 
 
14. Kommunledningskontoret. Jeanette Hall. Lista daterad 2016-05-02.   
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Båstad den 3 maj 2016 
 
Daniel Kling  
Registrator
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

~L_S ~\::)~~\:::J c; ~\:J ~- ~ ~ 
Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/E001 2016-04-01 KS Uppvaktning av födelsedagar -
000455/20 

Underskrift 
Datum 

2016-04-01 
Namnförtydligande 

Bo Wendt 

16-904 

Underskrift 

Se bilaga Kommunstyrelsens 
ordförande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TOOl 2015-03-20 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00008, upphävande 

TOOl 2015-04-09 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00006, Tättbebyggt 
område Hemmeslöv 

TOOl 2015-04-09 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00007, Tättbebyggt 
område Hov 

TOOl 2015-04-09 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00011, Tättbebyggt 
område Ängels bäck 

TOOl 2015-04-09 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00012, Tättbebyggt 
område Stora Hult 

TOOl 2015-04-09 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00013, Tättbebyggt 
område Kattvik 

TOOl 2015-06-24 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00015, Förbud mot 
trafik med motorfordon på 
Rektorsgränd 

TOOl 2015-06-24 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00016, Tidsbegränsad 
parkering på Christian I l:s väg 

TOOl 2015-06-24 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00018, Parkering för 
rörelsehindrade på 
Strandpromenaden 

TOOl 2015-07-06 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00021, 40km/h på 
Hal landsvägen 

TOOl 2015-07-07 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00023, Tidsbegränsad 
parkering på Rivieravägen 

TOOl 2015-07-07 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00026, Tidsbegränsad 
parkering på Hamngatan 

TOOl 2015-07-07 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00027, Tidsbegränsad 
parkering på Kyrkogatan 

TOOl 2015-07-07 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00029, Förbud mot att 
stanna och parkera på 
Strandpromenaden 

TOOl 2015-07-14 Lokal trafikföreskrift 1278 
2015:00031, Förbud mot att 
parkera på Ludvig Nobels alle 

rl(J' 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 
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TOOl 2015-09-29 

TOOl 2015-11-02 

TOOl 2015-11-02 

TOOl 2015-11-02 

TOOl 2016-01-18 

TOOl 2016-01-26 

TOOl 2016-01-26 

TOOl 2016-01-28 

TOOl 2016-01-28 

TOOl 2016-01-28 

TOOl 2016-01-28 

TOOl 2016-02-19 

TOOl 2016-03-08 

TOOl 2016-03-21 

TOOl 2016-03-21 

TOOl 2016-03-24 

TOOl 2016-03-31 

Underskrift 
Datum 

2016-04-13 
Namnförtydligande 

Andreas Jansson 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2015:00059, Upphävande 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2015:00050, 40km/h på 
Råledsvägen 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2015:00051, 30km/h på 
Råledsvägen 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2015:00052, 40km/h på 
Råledsvägen 

Tillfällig lokal trafikföreskrift Andreas Jansson 
1278 2016:00002, Förbud 
mot att parkera på 
Vångavägen 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2015:00045, Förbud mot att 
stanna och parkera på 
Strandgatan 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2015:00003, Förbud mot 
infart med fordon på 
Ljungvägen 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2016:00003, Tättbebyggt 
område Eskilstorp 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2016:00004, 40km/h i 
Eskilstorp 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2016:00005, 30km/h på 
Mellanvägen 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2016:00006, 30km/h på 
Herrgårdsvägen 

Tillfällig lokal trafikföreskrift Andreas Jansson 
1278 2016:00007, Förbud 
mot trafik med fordon på 
Forsbergs väg 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2016:00008, 50km/h på 
Stenhusvägen 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2016:00009, Enkelriktad 
trafik på Stationstorget 

Lokal trafikföreskrift 1278 Andreas Jansson 
2016:00010, Förbud mot att 
stanna och parkera på 
Stationstorget 

Tillfällig lokal trafikföreskrift Andreas Jansson 
1278 2016:00012, Förbud 
mot att stanna och parkera på 
Strandgatan 

Tillfällig lokal trafikföreskrift Andreas Jansson 
1278 2016:00015, Förbud 
mot att stanna och parkera på 
Pershögsgatan 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T004 2015-02-03 Yttrande tung, bred och lång 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/7675 

T004 2015-05-11 Yttrande tung och bred 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/37363 

T004 2015-05-11 Yttrande tung och bred 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/37360 

T004 2015-05-26 Yttrande bred transport på 
färdväg inom Båstads 
kommun, TRV 2015/41814 

T004 2015-07-01 Yttrande tung och bred 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/58188 

T004 2015-02-11 Yttrande tung och bred 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/10076 

T004 2015-08-31 Yttrande tung och bred 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/73976 

T004 2015-10-02 Yttrande tung och bred 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/85205 

T004 2015-11-20 Yttrande tung och bred 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/100504 

T004 2015-03-25 Yttrande tung och bred 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/23171 

T004 2015-12-01 Yttrande bred och lång 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/103672 

T004 2015-12-04 Yttrande tung och bred 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/104759 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 
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T004 2015-12-10 

T004 2015-12-15 

T004 2015-12-16 

T004 2015-12-28 

T004 2016-01-26 

T004 2016-02-01 

T004 2016-02-04 

T004 2016-02-10 

T004 2016-02-16 

T004 2016-03-23 

T004 2016-04-11 

Underskrift 
Datum 

2016-04-14 
Namnförtydligande 

Andreas Jansson 

Yttrande tung och bred Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/104988 

Yttrande tung och bred Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/104975 

Yttrande tung och bred Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/108226 

Yttrande tung och bred Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2015/104963 

Yttrande tung och bred Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2016/6071 

Yttrande tung och bred Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2016/4827 

Yttrande tung och bred Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2016/5974 

Yttrande bred transport på Andreas Jansson 
färdväg inom Båstads 
kommun, TRV 2016/12301 

Yttrande tung och bred Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2016/14628 

Yttrande tung och bred Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2016/27813 

Yttrande tung och bred Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2016/31984 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T006 2015-01-22 62/2015 Grävtillstånd Fridhemsvägen/ 
Vångavägen 

T006 2015-01-23 95/2015 Trafikanordningsplan 
Eneborgsvägen 

T006 2015-01-23 62/2015 Grävtillstånd All evägen/ Hjorts 
gata 

T006 2015-01-26 62/2015 Grävtillstånd Dammvägen 4 

T006 2015-01-30 95/2015 Trafikanordningsplan 
Malenskogen 

T006 2015-02-16 62/2015 Grävtillstånd Lindallen m.fl. 

T006 2015-02-16 62/2015 Grävtillstånd Kaptensg. 
Flymossev. m.fl . 

T006 2015-02-16 62/2015 Grävtillstånd Köpmansgatan 
50 

T006 2015-02-17 62/2015 Grävtillstånd Vångavägen 2 

T006 2015-02-24 62/2015 Grävtillstånd Dammvägen/ 
Vattenverksvägen 

T006 2015-02-27 62/2015 Grävtil Istånd Dammvägen/ 
Gårdsvägen 

T006 2015-03-05 62/2015 Grävtillstånd Dammvägen 13 

T006 2015-03-10 62/2015 Grävtillstånd Norra vägen i 
grönområde 

T006 2015-03-11 62/2015 Grävtillstånd Vångavägen 

T006 2015-03-23 62/2015 Grävtillstånd Böskedalsvägen 
6 

T006 2015-03-25 62/2015 Grävtil Istånd Mäshultsvägen 

T006 2015-03-26 62/2015 Grävtillstånd 
Strandpromenaden 84 

T006 2015-03-26 62/2015 Grävtillstånd Agardhsg./ 
Hamnsg. 

T006 2015-04-22 62/2015 Grävtillstånd Kyrkogatan 

T006 2015-04-22 62/2015 Grävtil lstånd Italienska vägen 
111 

T006 2015-04-28 62/2015 Grävtillstånd Stationsvägen 8 

T006 2015-05-07 62/2015 Grävtil Istånd 
Bygdegårdsvägen 3 

T006 2015-06-08 62/2015 Grävti llstånd Rammsjöbyaväg 

T006 2015-06-08 62/2015 Grävtillstånd Karstorpsvägen 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Aj 
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T006 2015-06-24 

T006 2015-07-01 

T006 2015-07-29 

T006 2015-08-11 

T006 2015-08-18 

T006 2015-08-19 

T006 2015-08-19 

T006 2015-08-19 

T006 2015-08-20 

T006 2015-08-20 

T006 2015-08-31 

T006 2015-09-08 

T006 2015-09-17 

T006 2015-09-18 

T006 2015-10-12 

T006 2015-10-13 

T006 2015-10-16 

T006 2015-10-20 

T006 2015-10-20 

T006 2015-10-26 

T006 2015-10-28 

T006 2015-10-29 

T006 2015-11-18 

T006 2015-11-18 

T006 2015-11-23 

T006 2015-12-01 

Underskrift 
Datum 

2016-04-13 
Namnförtydligande 

Andreas Jansson 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

95/2015 

1240/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

62/2015 

1556/2015 

Underskrift 

/ 

Grävtillstånd Lindallen 44 Andreas Jansson 

Grävtillstånd Grevie Kyrkby Andreas Jansson 

Grävtillstånd Wulffs gata 6 Andreas Jansson 

Grävtillstånd Hjorts gata/ Andreas Jansson 
Strandpromenaden 

Grävtillstånd Liden Andreas Jansson 

Grävtil Istånd Strandgatan Andreas Jansson 
10-12 

Grävtillstånd Tunbyv./ Andreas Jansson 
Smedjeg. 

Marinavägen m.fl. Andreas Jansson 

Grävtillstånd Von Gegerfeldts Andreas Jansson 
väg2 

Grävtillstånd Nolatovägen Andreas Jansson 

Grävtillstånd Tennisvägen Andreas Jansson 

T rafikanordningsplan Andreas Jansson 
Tennisvägen 

Trafikanordningsplan Andreas Jansson 
Stationsterrassen 

Grävtillstånd Strandgatan 29 Andreas Jansson 

Grävtillstånd Allevägen 34 Andreas Jansson 

Grävtillstånd Italienska vägen Andreas Jansson 
14 

Grävtillstånd Trastvägen 11 Andreas Jansson 

Grävtillstånd Sjövägen 10 Andreas Jansson 

Grävtillstånd Förbindelsev./ Andreas Jansson 
Movägen 

Grävtillstånd Malen omr 9 Andreas Jansson 

Grävtillstånd Tullareg./Lotsg. Andreas Jansson 

Grävtillstånd Heimers gata Andreas Jansson 
13,15,9,17 

Grävtillstånd Malen omr 8 Andreas Jansson 

Grävtillstånd Tunbyvägen 47C Andreas Jansson 

Grävtillstånd Kastanjeallen/ Andreas Jansson 
MrG:sväg 

Trafikanordningsplan Andreas Jansson 
Forsbergs väg 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T006 2016-01-11 435/2016 Grävtillstånd Hamngatan 

T006 2016-01-12 435/2016 Grävtillstånd Hasselgränd 

T006 2016-01-12 435/2016 Grävtillstånd Malen AOl 

T006 2016-01-12 435/2016 Grävtil Istånd Malen A03 

T006 2016-01-12 435/2016 Grävtillstånd Malen A04 

T006 2016-01-12 435/2016 Grävtillstånd Malen A05 

T006 2016-01-12 435/2016 Grävtillstånd Malen A06 

T006 2016-01-12 435/2016 Grävtillstånd Malen A07 

T006 2016-01-12 435/2016 Grävtillstånd Malen A010 

T006 2016-01-12 435/2016 Grävtillstånd Malen A011 

T006 2016-01-12 435/2016 Grävtillstånd Malen A012 

T006 2016-01-13 435/2016 Grävtil Istånd Malen A02 

T006 2016-01-18 505/2016 Trafikanordningsplan 
Vångavägen 

T006 2016-01-26 435/2016 Grävtillstånd Vångavägen 5 

T006 2016-01-26 435/2016 Grävtillstånd Musterivägen 4 

T006 2016-02-08 435/2016 Grävtillstånd Järnvägsgatan 

T006 2016-02-26 505/2016 Trafikanordningsplan 
Plankorsningar banvall 

T006 2016-03-10 435/2016 Grävtillstånd markområde vid 
Tistladalsvägen 

T006 2016-03-10 435/2016 Grävtillstånd Agardhsgatan 9 

T006 2016-03-22 435/2016 Grävtillstånd Sigurdsvägen 
4-2 

T006 2016-03-23 435/2016 Grävtillstånd Vångavägen 

T006 2016-03-24 435/2016 Grävtillstånd Väg 1730+GC-
väg 

T006 2016-03-31 435/2016 Grävtillstånd Vångavägen 

T006 2016-03-31 505/2016 T rafi kanordni ngsplan 
Pershögsgatan 

T006 2016-04-05 435/2016 Grävtillstånd Båtsmansgatan 
6-10 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 

Andreas Jansson 
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T006 2016-04-13 

T006 2016-04-13 

T006 2016-04-13 

T006 2016-04-13 

T006 2016-04-14 

T006 2016-04-14 

Underskrift 
Datum 

2016-04-14 
Namnförtydligande 

Andreas Jansson 

435/2016 

435/2016 

435/2016 

435/2016 

435/2016 

505/2016 

Underskrift 

c__ 

Grävtillstånd Aromavägen/ Andreas Jansson 
Vångavägen 

Grävtillstånd Skiljevägen 24 Andreas Jansson 

Grävtillstånd Dammvägen/ Andreas Jansson 
Gårdsvägen 

Grävtillstånd Alvägen 3 Andreas Jansson 

Grävtillstånd Ättehögsvägen Andreas Jansson 
m.fl. 

Trafikanordningsplan Andreas Jansson 
Vångavägen 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2016 -04- 11 
~\~s \)~ .. S1s.~ 
.. -~ .... ~::: .~.~':-:\-...... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS007 2016-02-12 B2015-001 Remiss angående bygglov för Ingen erinran Ingemar Lundström 
241 nybyggnad av fritidshus samt 

gästhus, Svinbådan 8, 
Fiskaregatan 11 

TS007 2016-02-15 B2015-001 Remiss angående bygglov för Ingen erinran Ingemar Lundström 
145 nybyggnad av en bostadshus 

Mjölken 5, Skråvägen 12 

TS007 2016-02-15 B2015-001 Remiss angående bygglov av Ingen erinran Ingemar Lundström 
137 fritidshus Pilken 8, Södra 

vägen 41 

TS007 2016-02-16 B2015-001 Remiss angående bygglov för Ingen erinran Ingemar Lundström 
178 periodisk uppsättning av tält, 

vecka 26-30 under åren 
2016-2020 Repslagaren 22 i 
Båstad 

TS007 2016-02-16 B2015-001 Remiss angående bygglov för Ingen erinran Ingemar Lundström 
240 tillbyggnad av gästhus samt 

fasadändring och ombyggnad 
av huvudbyggnad Svinbådan 3, 
Skepparegatan 9 

TS007 2016-02-16 B2015-001 Remiss angående bygglov för Höjden ska Ingemar Lundström 
224 nybyggnad av plank, Violen 2, anpassas 

Floxvägen 11 i Båstad enligt 
broschyren 
"Klipp 
häcken" i 
anslutning 
till GC-väg 

TS007 2016-02-16 B2016-000 Grannehörande (Båstad Ingen erinran Ingemar Lundström 
019 109:2) angående bygglov för 

fasadändring av affärshus, 
balkong på befintligt tak, 
Strandängen 3, Hamngatan 6 i 
Båstad 

TS007 2016-02-16 B2016-000 Grannehörande Ingen erinran Ingemar Lundström 
019 (Badhusparken 1) angående 

bygglov för fasadändring av 
affärshus, balkong på befintligt 
tak, Strandängen 3, 
Hamngatan 6 i Båstad 

TS007 2016-02-25 B2015-001 Grannehörande(Torekov Ingen erinran Ingemar Lundström 

257 98: 1) angående bygglov för 
nybyggnad av mur, Garnet 5, 
Lundstens gata 18 i Torekov 

KSA031 2016-03-08 KS2016-00 Upphandling av Färsk frukt, Verkställighe Ingemar Lundström 
0236-100 grönsaker, rotfrukter och t 

skalad potatis 2016 till en 
kostnad av max 1 mkr 

201

201



TS007 2016-03-10 B2015-001 Remiss angående bygglov för Ingen erinran Ingemar Lundström 
259 tillbyggnad av en bostad hus 

med tak kupa samt ny VS i 
badrum, Hålarp 4:138, 
Järnvägsgatan 3 i Grevie 

TS007 2016-03-10 B2016-000 Remiss angående bygglov för Ingen erinran Ingemar Lundström 
055 nybyggnad av fritidshus, 

Stormen 9, Bläsingevägen 9 

KSA031 2016-03-16 KS2016-00 Upphandling av Tekniska Verkställighe Ingemar Lundström 
0380-100 konsulter 2016 till en kostnad t 

avmax2 mkr 

TS007 2016-03-24 B2015-000 Remiss angående Ingen erinran Ingemar Lundström 
239 tidsbegränsat bygglov för 

uppsättning av skylt, 
Strandlyckan 32 i Båstad 

TS007 2016-03-24 B2015-000 Remiss angående bygglov för Ingen erinran Ingemar Lundström 
666 nybyggnad av förråd, Varan 

8:40, Ängalagsvägen 95 

KSA031 2016-03-08 KS2016-00 Upphandling av Vistorp, Verkstä llighe Ingemar Lundström 
0345-100 Lokalgata, t 

verksamhetsområde (gata, VA 
samt gatubelysning) till en 
kostnad av max 8 ~kr 

Datum 4 ih 2016-04-07 

Undersifrift 

202

202



203

203



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

\L... ':::, ~ ';::,\::::, ~ ~ <A;;-"=> ~ - "'-: '-\ 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

FOOl 2016-03-22 KS2015-00 Beslut om utbetalning av Verkställighe Sven-Inge Granlund 
0231 driftsbidrag 2016 till barn- och t 

ungdomsföreningar 

FOOl 2016-03-22 KS2015-00 Beslut om utbetalning av Verkställighe Sven-Inge Granlund 
1059 verksamhetsbidrag hösten t 

2015 till barn- och 
ungdomsföreningar 

FOOl 2016-03-22 KS2015-00 Beslut om utbetalning av Verkställighe Sven-Inge Granlund 
0231 lokalbidrag 2016 till barn- och t 

ungdomsföreni ngar 

FOOl 2016-04-07 KS2016-00 Beslut om utbetalning av Verkställighe Sven-Inge Granlund 
145 bidrag till föreningar för t 

funktionshindrade 2016 

FOOl 2016-03-23 KS2016-00 Beslut om utbetalning av Verkställighe Sven-Inge Granlund 
0386 bidrag Stöd till integration till t 

Båstad GIF 

Datum 

2016-04-07 

Underskrift 

204

204



IR] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2016 -04- 2 0 
on'>:..i,,,s,~~·<;;§;;,~~ 
'),>,_~ ... .. ~ ........ . ~~ ......... .. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Underskrift 
Datum 

2016-04-20 
Namnförtydligande 

Johan Linden 

~ ~~~!:.~ eslut att uppta 2 nya lån om 
s mmanlagt 40 mkr, lån nr 
80041samtnr80042 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommuns~)' re lse n 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
delega- 0 t 
t
. a um 
1ons-

ordning 

Diarienr Ärendebeskrivning 

---Beslut att omsätta lån 69162 

Underskrift 
Datum 

2016-04-20 
Namnförtydligande 

Johan Linden 

Underskrift 

• 

Lagrum Beslut Delegat 

Ekonomichef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Delegationsbeslut Kommunslyre lsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2016-04-01 Anställning. Lärare Sv A. Rektor 
33A2. Susanne Kaczmarek 

P003 2016-03-01 Anställning. Lärare. Rektor 
25A5. TonyHolmer 

P003 2016-03-16 Anställning. Leg arbets- Myndighetschef 
terapeut. 50 A 2. Magnus Ohlsson 

P003 2016-03-31 Anställning. Bygglovshand- Stadsarkitekt 
läggare. 37 A 1. Roger Larsson 

P003 2016-04-07 Anställning. Kurator. Enhetschef 
3A 1. Ingrid Berg Brynje 

P003 2016-03-29 Anställning. Elevassistent. Rektor 
29A3. Mikael Jakobsson 

P010 2016-04-12 Uppsägning pga personliga HR-chef 
förhållanden, P-E 0. 44 B 2. Marianne Malm 

P003 2016-04-18 Anställning. Fritidspedagog. Bitr. rektor 
1A 1. Ann-Karin 

Bergkvist Andersson 

P003 2016-04-19 Anställning. Vårdbiträde. Enhetschef 
8A6-7. Cindy Case Nord 

P003 2016-04-25 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
15A5-6. Kit Emilsson 

P003 2016-01-04 Anställning. Grundskollärare. Rektor 
10A 1. Peter Dahlberg 

P003 2016-04-19 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
26A5. Karin Halmgren 

Underskrift 

2016-04-29 
Underskrift 

~-e_-~~ 
Datum 

Namnförtydligande 

Anne-Lie Björklund, assistent 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Ko mm unledningskon toret 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunst)'relsen 

2016 -05- 0 2 
onÄLS. ... ~ ... ~~~ ~ 
.~~ .. .. ~.: .. ~~.~ ......... . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum 
tions-
ordning 
KS/A030 2016-05-02 

KS/A030 2016-05-02 

Underskrift 
Datum 

2016-05-02 
Namnförtydligande 

Jeanette Hall 

Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 

V...~~'\~\ Ansluter till ramavtal via SKL Jeanette Hall 
Kommentus, 

~b"~· \l::)t Vagnparksfinansiering 2012-2 

KS1084/20 Ansluter till ramavtal via Jeanette Hall 
15-900 Kammarkollegiet, 

Mobiltelefoner 2012 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS l'\OMMUN 
Kommunstyrel!3tm 

2016 -05- 0 2 
Onr ... h.S. .. S).Y,~.:.~.~ 
'3-C" \Y.::: .. ~~~ ......... .. ....... :~ ..... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Underskrift 
Datum 

2016-05-02 
Namnförtydligande 

Jeanette Hall 

v....s <o' 
upphandling avseende 

~ \::> t,- "\l:l · operatörstjänster för telefoni 
och mobil kommunikation 

Underskrift 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS f<OMMUN 

Kommunstyre laen 

2016 -05- 0 z 
ri::..>:l. s, \::)~~~~·-~ ~\.----"~ \; ;::'\". )\ 
. ... _ ,., ;'lo,{ ••• •• ~ •• ~: •. • :'~--~-----·--· · 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

-ttf'>Jl.AOO.k 2016-05-02 

\<S/ ~b~\:l 

Underskrift 
Datum 

2016-05-02 
Namnförtydligande 

Jeanette Hall 

V..S, "\- ~ Ansluter sig till Helsingborgs 
\ · \ stads upphandling avseende 

,.~~'-.V \.- ~t:> Biblioteksmedia (Dnr 
113/2016) 

Underskrift 

Jeanette Hall 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\f96a\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-03 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000014/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

 
Informationspunkter kommunstyrelsen 2016-05-11 
 
 
A) Eventuell information från ordförandena för de kommunala råden.     
 
 
 
Båstad den 3 maj 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-03 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000010/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2016-04-06  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras 
eller som remitterats för beredning.  
 

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad 2016-04-06 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 3 maj 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2016 
 
 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2016-04-06 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till teknik och servie 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och ven-
tilationsanläggningar 

85/12 Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående. 

Teknik- och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med teknik och 
service. 
Information på   
KS 2014-03-12. 
Information på KS au 2015-
02-25 

Ny inform-
ation feb-
ruari 2016 

§ 21, KS 2015-01-14 
Fastställande av evene-
mangstid för 2015 (Utred-
ning gällande översyn av 
riktlinjer och policy för 
evenemang) 

1974/14 Utredningen gällande översyn av riktlinjer och policy för evenemang ska 
vara klar att redovisas till kommunstyrelsen senast kvartal 3/2015 för att 
kunna gälla från och med 1 januari 2016. 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Ärende kommer till KS au 
oktober/KS november 
2015 
 
Till KS för beslut 160413 

Våren 
2016 

§ 87, KS 2015-03-11 
Uppdatering av bidrags-
normer för föreningar 

312/ 
2015 

Ärendet remitteras till förvaltningen. Nya bidragsnormer ska vara klara för 
beslut senast 25 nov 2015. 
 
Beslut KS 2015-10-14 om ny tidsplan: Bidragsnormerna ska vara färdiga att 
börja gälla från 1 januari 2017. 

Teknik och 
service 

Hos teknik och service för 
handläggning. 
 
Förslag på uppdaterade bi-
drags bestämmelser upp för 
beslut på KS 160413 

Färdiga att 
gälla från 
170101 

§ 94, KS 2015-03-11 
Utredning – ev. nytt re-
ningsverk i Båstads kom-
mun 

383/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning och kostnadsberäkning 
av ett nytt reningsverk inom kommunens gränser. 

Projektingen-
jören (Fredrik 
J) 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
Diskussion KS au 150930 - 
Uppdraget kvarstår. 

Första 
halvåret 
2016 
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§ 121, KS 2015-04-15 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/20
15 

Förvaltningen ges i uppdrag att utforma förslag till policy för mat och mål-
tider i kommunen. Förslaget till policy ska vara klart att antas av kommun-
fullmäktige den 25 november 2015. 
 
Beslut KS 2015-10-14 om ny tidsplan: Policy för mat och måltider ska vara 
färdiga att börja gälla från 1 januari 2017 

Teknik- och 
servcice 

Handläggs på teknik och ser-
vice.  
 

KF juni 
2016 

§ 219, KS 2015-09-09 
Budgetdirektiv inför bud-
get 2016 
 

001096/20
15 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med uppdaterade 
underhålls- och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet ”Re-
investering fastighetsbestånd”. Av planerna ska framgå vilka åtgärder som 
är planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överens-
stämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och investeringsbudgetar-
na. 2.Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med en uppda-
terad investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet ”Re-
investering asfaltsbeläggning” ska användas för de vägar och gator som 
kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är 
planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överensstämma 
med det belopp som finns avsatt i investeringsbudgeten. 

Teknik och 
Service 

Informationspunkt på KS 
160113 

KS 160113 

 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

510/12 En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 
 
 

HR chefen HR-avdelningen arbetar med 
att samordna jämställdhets-
arbetet (CEMR-
deklarationen) med andra 
verksamhetsutvecklande 
processer såsom kommunens 
chefsutvecklingsprogram 
samt nya målstruktur.  
 
Anna Höckert och Marianne 
Malm informerade KS 2014-
12-03 om detta. 
 
Information KS 
2015-06-10 
 
Informationspunkt på KS 
2016-04-13 
 

Mars 2016 
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§ 106, KS 2015-04-15 
Miljöanalyser inför poli-
tiskt beslut i ärenden 

000255/ 
2015 

Uppdaterad anvisning för tjänsteskrivelser tillämpas under ett år, därefter 
görs en utvärdering 

Kommunkans-
liet 

Tjänsteskrivelsen är uppda-
terad 2015-07-01 

Utvärde-
ring 2016-
07-01 

§ 113, KS 2015-04-15 
Svar på motion ang. ”Vita 
jobb” 

001868/2
013 

Ärendet utgår från KS 2015-04-15. Ska återkomma för beslut när juridiken 
kring möjligheterna att bifalla motionen klargjorts. 

Upphandlaren Svenskt näringsliv har över-
klagat till konkurrensverket.  
Besked väntas april 2016. 
 
Eventuellt till KS au 2016-04-
27 
 

Prel. första 
halvåret 
2016 

§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning – fattat beslut att 
stoppa ombyggnation av 
JV9 

582/ 
2015 

En utredning ska göras som besvarar frågorna i det väckta ärendet. Utred-
ningen ska göras av en utomstående konsult. 

Kommun-
juristen 

Pågår. 
 
Utredning klar. Ärendet bord-
lades på KS 160309. Åter till 
KS 160413. 

Våren 
2016 

§ 237, KS 2015-09-09 
Hemmeslöv 10:10 mfl. (He-
den) – uppdrag till förvalt-
ningen 

001145/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att komma in med kalkyl på kvadratmeterpris 
för tomterna samt regler för tomtförsäljningarna 

Kommunled-
ningskontoret 

Exploateringsingenjören 
handlägger. 

Våren 
2016 

§ 266, KS 2015-10-14 
Utvärdering av handlings-
planer 

001355/ 
2015 

Inför KS sammanträde i december får förvaltningen i uppdrag att göra en 
sammanställning av: 
A) Programmens handlingsplaner, B) En utvärdering av hur man arbetar 
med handlingsplanerna inom resepektive verksamhet., C) En utvärdering 
om uppnådd effekt D) Förslag till plan för revidering av handlingsplanerna 
inför 2016 för att uppnå programmens intentioner. 

Verksamhets-
utvecklaren 

Verksamhetsutvecklaren 
handlägger. 
 
 

Samman-
ställning 
över pro-
grammens 
handlings-
planer 
presente-
ras vid KS 
au 160330 
160427 

 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
 
 
 
 

     

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 
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 Uppdrag till Samhällsskydd 
§ 61, KS 2015-02-11 
Utredning om sänkta in-
satstider vid akut sjuk-
domstillstånd 

781/14 Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. Vård och 
omsorgsnämnden har avslagit delen som påverkar vård och omsorgsar-
betsmiljö. 

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 
uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
ske till KS 
hösten 
2016 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 95, KS 2015-03-11 
Bostadsförsörjningpro-
gram för Båstads kommun 

384/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till bostadsförsörjning-
program för kommunen. 
 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

Ute på remiss hos de politiska 
partierna samt de kommu-
nala råden. 
 
Antaget av fullmäktige 
160323. 
 

Till KS au 
den 20 
januari 
2016 för 
beslut 
 
Uppe på KS 
160309 
 

§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
 
Vilande i avaktan på av-
veckling av vattentäkten.   

Osäkert 

§ 230, KS 2015-11-18 
Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling 

1467/15 Förvaltning ges uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. samt uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för cen-
trala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Uppdragsbeskrivning anta-
gen på KS 160113 

Uppdrags-
beskriv-
ning till KS 
160113 

§ 127, KS 2015-04-15 
Inriktningsdokument för 
Båstads utveckling 

496/15 Enligt beslut i SK 150114 ska ett planprogram för Båstad centralort upprät-
tas. Uppdraget ersätter tidigare givna övergripande uppdrag som berört 
utvecklingen av Båstad centralort. Samtidigt gavs Samhällsbyggnad i upp-
drag att återkomma med en närmare beskrivning av erforderlig specialist-
kompetens, kostnader för konsultstöd samt finansiering av uppdraget i 
övrigt. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

Beslut från KS 2015-11-18 att 
inriktningsdokumentet för 
Båstads tätort ställs ut för 
samråd med allmänheten 
fram till 2016-02-29. 

Våren 
2016 

§ 227, KS 2015-11-18 
Grönstråk Malenskogen – 
Skummeslövsstrands na-
turreservat 

1468/15 Kommunens tjänstemän ges i uppdrag att utreda placering, finansiering och 
utförande av ett grönstråk mellan Båstads motionsslinga och Skum-
meslövsstrands Naturreservat. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2016 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till vård och omsorg 
§ 269, KS 2015-10-14 
Korttidsplatser i Båstads 
kommun 

001358/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda lokaler för korttidsplatser i Båstads 
kommun. Ärendet ska med till KS senast januari 2016. 

Vård- och 
omsorg 

Till VN i januari 2016 KS feb 
2016 

§ 268, KS 2015-10-14 
Avveckling av LOV (lagen 
om valfrihet) i Båstads 
kommun 

001357/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för LOV i Båstads 
kommun 

Vård- och 
omsorgsche-
fen 

För handläggning hos vård 
och omsorg 

Våren 
2016 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
§ 82 – KS 2015-03-11  
VA-ledningar Öllövsstrand 

1747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 

Myndighets-
nämnden 

På remiss hos myndighets-
nämnden 

Våren 
2016 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 82  Dnr KS 000216/2012 - 315 

Detaljplan för Tegelugnslyckan - Beslut om antagande 
 
Beskrivning av ärendet Detaljplaneförslag för Tegelugnslyckan 11 och 17 har under tiden 2016-02-01 – 

2016-02-29 varit utställt för granskning då allmänhet, sakägare och berörda 
remissinstanser har fått möjlighet att yttra sig över planförslaget. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande 
och planförslaget har reviderats i enlighet med utlåtandet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2016-04-15. 
 Bilaga 1. Granskningsutlåtande, 2016-04-15. 
 Bilaga 2. Planbeskrivning, antagandehandling, 2016-04-15. 
 Bilaga 3. Plankarta med illustration, antagandehandling, 2016-04-15.  
 
Förvaltningens förslag 1. Planförslaget godkänns för antagande i enlighet med granskningsutlåtandet. 
 
Föredragande Planarkitekt Emma Johansson och samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg 

föredrar ärendet. 
 
Jäv Thomas Andersson (L) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under 

beslutet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
 1. Planförslaget godkänns för antagande i enlighet med granskningsutlåtandet.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160412\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ej 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-04-15 
Handläggare: Emma Johansson 
Dnr: KS 000216/2012 – 315 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad: Carina Ericsson, Emma Johansson 
Ledningskontoret: Per Selldén 
Exploatören: Tegelugnslyckan 11 AB 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Granskningsutlåtande, 2016-04-15 
Bilaga 2. Planbeskrivning, antagandehandling, 2016-04-15 
Bilaga 3. Plankarta med illustration, antagandehandling, 2016-04-15  
 

Samråd har skett med: 
Allmänhet, sakägare och berörda remissinstanser samt bygglovhandläggare.  
 

 
Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 – beslut om antagande 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplaneförslag för Tegelugnslyckan 11 och 17 har under tiden 2016-02-01 – 2016-02-29 
varit utställt för granskning då allmänhet, sakägare och berörda remissinstanser har fått möj-
lighet att yttra sig över planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommente-
rats i ett granskningsutlåtande och planförslaget har reviderats i enlighet med utlåtandet.  
 

Bakgrund 
Ägarna till fastigheterna Tegelugnslyckan 11 (Borgen) och Tegelugnslyckan 17 (Danska 
glassbaren) vill utveckla sina fastigheter genom att riva tillbyggnaden till Borgen (Madison), 
samt Danska glassbaren och huset bakom den, för att sedan uppföra ett nytt hus längs gatan 
och ytterligare hus inne på gården. Man tänker sig huvudsakligen bostäder, men även 
möjlighet till komersiella lokaler i bottenvåningen mot Köpmansgatan. 
 
2012-03-28 § 53 beslutade kommunstyrelsen att förslag till detaljplan får upprättas. Då 
beslutades även att samråd får hållas. Då det gått lång tid sedan beslut om samråd bör detta 
beslut aktualliseras.  
 
Samtidigt beslutades att detaljplanen att detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas.  
Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen som instämmer i kommunens 
bedömning. 
 
Samråd har hållits 2015-05-07 – 2015-06-04. Efter revideringar av planförslaget beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 § 11 att ställa ut planförslaget för granskning. 
Granskningen hölls 2016-02-01 – 2016-02-29. Inkomna synpunkter har sammanställt och 
kommenterats i ett granskningsutlåtande (bilaga 1) och planförslaget (bilaga 2 och 3) har revi-
derats i enlighet med utlåtandet. 
 
 

219

219



 
 

 

2 (2) 

 

Aktuellt 
Förslag till detaljplan har tagits fram, se bilaga 2 och 3. Nästa steg i planprocessen är att anta 
detaljplanen. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Planförslaget godkänns för antagande i enlighet med granskningsutlåtandet.  
 
 
 
Båstad 2016-04-15 
 
 
Emma Johansson  
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad
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Detaljplan för  

Tegelugnslyckan 11 och 17 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
	

Granskningsutlåtande  
	

	

Detta	detaljplaneförslag	har	varit	utställt	för	granskning	under	tiden	2016‐02‐01	till	
2016‐02‐29	 för	 att	 ge	 sakägare,	 boende,	 myndigheter	 med	 flera	 möjligheter	 att	
lämna	 in	 synpunkter.	 Planförslaget	 har	 tagits	 fram	 av	 Planavdelningen	 i	 Båstads	
kommun	 och	 planen	 handläggs	 med	 normalt	 planförfarande.	 I	 detta	
granskningsutlåtande	 finns	 dels	 sammanfattningar	 av	 de	 synpunkter	 som	 har	
lämnats	in	och	dels	Planavdelningens	kommentarer	till	synpunkterna.	

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen	Skåne	

Södra	Hallands	Kraft	

E.ON	Elnät	

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Trafikverket	efterfrågar	en	beskrivning	av	hur	eventuella	leveranser	till	området	är	
tänkta	att	ske,	oavsett	hur	stort	behovet	är	samt	hur	trafiksäkerheten	för	oskyddade	
trafikanter	 på	 gång‐	 och	 cykelbanan	 värnas.	 De	 informerar	 också	 om	 att	 ett	
finansierings‐	 och	 genomförandeavtal	 måste	 tecknas	 mellan	 kommunen	 och	
Trafikverket	 angående	 åtgärder	 som	 behövs	 på	 väg	 115	 vid	 planområdets	 infart,	
innan	planens	antagande.	

Kommentar:	 Leveranser	 till	 verksamheter	 kan	 ske	 via	 den	 interna	 gatan	 inom	
området.	 Planbeskrivningen	 förtydligas	 gällande	 detta.	 Nödvändiga	 avtal	 avses	
tecknas	med	exploatören	innan	detaljplanens	antagande.	

	

Lantmäteriet	framför	att	bestämmelsen	e1	bör	förtydligas	avseende	om	byggrätten	
gäller	per	byggnad	 eller	 totalt	 inom	egenskapsområdet.	De	 anser	 även	 att	 gränser	
och	plusprickning	är	svåra	att	urskilja.		

Kommentar:	 Bestämmelsen	 e1	 förtydligas.	 Plankartan	 är	 ritad	 enligt	 Boverkets	
rekommendationer.	
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NSVA	skriver	att	en	VA‐utredning	med	höjdsättning	och	massbalasering	ska	göras	i	
samråd	 med	 NSVA.	 De	 informerar	 om	 att	 dagvattenhanteringen	 inom	
Tegelugnslyckan	 11	 ännu	 inte	 är	 helt	 känd	 och	 att	 dag‐	 och	 spillvatten	 ska	 hållas	
separerat	vid	ny‐	och	ombyggnad.	De	påtalar	att	alla	VA‐ledningar	ska	skyddas	med	
ledningsrätt	och	informerar	i	ett	kartutdrag	om	var	brandposter	finns	i	närheten	av	
planområdet.	

Kommentar:	VA‐utredning	 ska	göras	 i	 samband	med	projekteringen	 i	enlighet	med	
tidigare	diskussioner	med	NSVA.	u‐område	finns	för	alla	ledningar.	

	

NSR	 rekommenderar	att	miljöhus	placeras	 i	nära	anslutning	till	körbar	allmän	väg	
och	 att	 tillräckligt	 utrymme	 ska	 finnas	 för	 att	 framföra	 och	 vända	
renhållningsfordon	om	de	måste	in	i	området.	

Kommentar:	Miljöhusets	placeras	 ca	25	meter	 från	allmän	väg.	Renhållningsfordon	
bedöms	inte	behöva	köra	in	i	området.	

	

Skanova	 lämnar	 samma	 svar	 som	 under	 samrådet.	 De	 informerar	 om	 att	 de	 har	
kabeldragningar	som	eventuellt	kommer	att	beröras	av	planens	genomförande	och	
framför	önskemål	om	ett	stycke	i	genomförandebeskrivningen	gällande	detta.	

Kommentar:	Text	om	detta	finns	i	genomförandebeskrivningen.	

	

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Gemensam	skrivelser	undertecknade	av	dels	följande	besvärsberättigade:	
Ägaren	till	fastigheten	Tegelugnslyckan	43	
Ägaren	till	fastigheten	Tegelugnslyckan	24	
Ägaren	till	fastigheten	Tegelugnslyckan	27	
Ägaren	till	fastigheten	Tegelugnslyckan	10	
och	dels	följande	personer	som	inte	är	besvärsberättigade:	
Ägaren	till	fastigheterna	Musslan	13	och	14	
Ägarna	till	fastigheten	Musslan	13	
Två	boende	på	Agardhsgatan	33	
Ägaren	till	fastigheten	Tegelugnslyckan	25	
	
De	 skrivande	 motsätter	 sig	 planförslaget.	 De	 är	 positiva	 till	 varsamhets‐
bestämmelserna	 för	 ”Borgen”.	 De	 anser	 att	 bostadshuset	 på	 Tegelugnslyckan	 17	
utgör	 en	 värdefull	 tillgång	 till	 den	 traditionsrika	 miljön	 och	 är	 kulturhistoriskt	
värdefull.	 För	 att	 understryka	 detta	 hänvisar	 de	 till	 ett	 allmänt	 råd	 i	 remiss	 om	
ändring	 av	 BBR.	 Utifrån	 detta	 vill	 de	 att	 den	 ursprungliga	 byggnaden	 återställs,	
bevaras	och	förses	med	q‐bestämmelse.	

De	 skrivande	 uppmärksammar	 att	 det	 föreslagna	 nya	 huset	 längs	 Köpmansgatan	
inte	alls	har	samma	volym	som	intilliggande	byggnad	utan	har	en	nockhöjd	som	är	
0,5	 meter	 högre.	 Den	 nya	 byggnaden	 ligger	 dessutom	 1,5	 meter	 lägre	 än	 den	
befintliga.	 De	 skrivande	 påstår	 att	 det	 inklusive	 suterrängvåning	 och	 inredd	 vind	
skulle	gå	att	få	in	4	våningar	i	byggnaden.	
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De	skrivande	anser	att	de	i	granskningshandlingarna	föreslagna	ändringarna	inte	är	
tillräckliga	utan	att	fastigheterna	blir	överexploaterade	och	att	möjligheten	att	bygga	
fler	 lägenheter	medför	 större	olägenheter	 för	dem.	De	anser	att	 exploateringen	av	
fastigheterna	 ska	 följa	 tidigare	 fattade	 beslut	 och	 hänvisar	 till	 gällande	 detaljplan,	
bevarandeplanen,	 översiktsplanen	 samt	 planuppdraget	 gällande	 förtätning	 och	
storlek	på	bebyggelsen.	De	anser	att	utformningen	av	bebyggelsen	inne	i	kvarterar	
ska	 regleras	 lika	 detaljerat	 som	 utformningen	 av	 byggnaden	 närmast	
Köpmansgatan.	 De	 anser	 att	 den	 föreslagna	 bebyggelsen	 är	 helt	 främmande	 för	
Båstad.	 De	 hävdar	 att	 nockhöjden	 medger	 bebyggelse	 på	 4	 våningar.	 De	 skriver	
vidare	att	sektionen	i	planbeskrivningen	är	missvisande	och	ifrågasätter	varför	det	
inte	 finns	 sektioner	 genom	 alla	 kringliggande	 fastigheter,	 de	 bifogar	 därför	 egna	
sektioner.	 De	 framför	 att	 befintliga	 fastigheter	 kommer	 att	 ligga	 i	 de	 nya	 husens	
skugga	och	att	det	blir	problem	med	insyn.	De	påtalar	även	att	det	inte	finns	någon	
planbestämmelse	som	reglerar	bebyggelsetyp	och	konstaterar	att	flerbostadshus	då	
kan	uppföras.	

De	 hävdar	 att	 kommunen	 i	 samrådsredogörelsen	 håller	 fast	 vid	 att	
exploateringsgraden	blir	densamma.	De	har	räknat	ut	att	exploateringstalet	blir	1,3	
och	jämför	med	ett	villakvarter	i	Båstad	som	har	en	exploateringsgrad	på	0,2.	

De	 skrivande	 påstår	 att	 det	 fodras	 att	 kommunen	 utför	 en	
miljökonsekvensbeskrivning	 då	 planområdet	 ingår	 i	 riksintresse	 för	 kulturmiljön.	
De	 anser	 att	 kommunens	 och	 länsstyrelsens	 bedömning	 gällande	 detta	 är	 felaktig	
och	 vidhåller	 att	 riksintresse	 kulturmiljö	 skadas	 allvarligt	 av	 exploateringen.	 De	
listar	 ett	 antal	 punkter	 gällande	 tillbyggnaderna	 på	 ursprungliga	 fastigheter,	 q‐
märkningen	 av	 befintliga	 byggnader,	 och	 höjder	 på	 hus	 i	 kvarteret	 samt	 att	 trafik	
och	 parkeringslösningen	 kommer	 att	 påverka	 angränsande	 fastigheter	 negativt	
beträffande	luft,	föroreningar,	buller	och	trafiksäkerhet.	

De	 skrivande	 framför	 en	 oro	 gällande	 att	 trafiken	 kommer	 att	 öka	 och	 att	 det	
kommer	att	bli	en	trafikerad	in‐	och	utfart	vid	Tegelugnslyckan	10.	De	framför	också	
att	 om	 det	 blir	 lägenheter	 istället	 för	 radhus	 ökar	 antalet	 bilar	 ytterligera.	 De	
vidhåller	att	infarten	inte	bör	komma	till	stånd.	

De	skrivande	framför	ett	antal	yrkanden:	

‐ Att	planförslaget	inte	godkänns	

‐ Att	det	omarbetas	och	reduceras	kraftigt	

‐ Att	det	kompletteras	med	bestämmelse	om	högsta	tillåten	BTA	

‐ Att	byggrätten	begränsas	till	1½‐plans	hus	med	suterrängvåning	

‐ Att	taklutningen	regleras	till	37‐49	grader	

‐ Att	högsta	nockhöjd	fortfarande	regleras	och	begränsas	

‐ Att	 nya	 byggnader	 inte	 uppförs	 närmare	 fastighetsgräns	 än	 tillåten	 högsta	
nockhöjd	i	meter	

‐ Att	antalet	parkeringsplatser	inom	kvarteret	begränsas	

Kommentar:		

BBR	23	är	ett	remissförslag	och	det	allmänna	råd	de	skrivande	hänvisar	till	säger:	”I	
begreppet	särskilt	värdefull	byggnad	 ligger	att	det	handlar	om	ett	urval.	Byggnaden	
bör	 särskilt	 väl	 belysa	 ett	 visst	 förhållande	 eller	 i	 sitt	 sammanhang	 ha	 få	
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motsvarigheter	 som	 kan	 belysa	 samma	 förhållande.	 Byggnader	 från	 tiden	 före	 år	
1921,	som	har	sin	huvudsakliga	karaktär	bevarad,	utgör	idag	en	så	begränsad	del	av	
byggnadsbeståndet	 att	 flertalet	 av	 dem	 oftast	 uppfyller	 något	 av	 kriterierna	 för	
särskilt	värdefull	byggnad.”	Kommunen	gör	bedömningen	att	byggnaden	inte	uppfyller	
kraven	för	särskilt	värdefull	bebyggelse.	

Bestämmelserna	 om	 nockhöjd	 och	 taklutning	möjliggör	 endast	 tre	 våningar	 i	 huset	
närmast	 Köpmansgatan.	 Nockhöjden	 justeras	 något	 för	 att	 inte	 överskrida	
intilliggande	befintligt	hus.	

Sektioner	har	gjort	genom	de	som	bedöms	påverkas	mest,	en	av	dessa	har	redovisats	i	
planhandlingarna.	Övriga	sektioner	finns	på	kommunen	att	ta	del	av.	

I	 samrådsredogörelsen	 skrivs:	 ”Exploateringsgraden	 blir	 inte	 detsamma	 som	 idag,	
byggnadsytan	blir	ungefär	den	samma	som	den	totala	byggnadsytan	på	fastigheterna	
idag,	 inklusive	den	gamla	garageanläggningen.	Planbeskrivningen	 justeras	avseende	
detta.”	En	exploateringsgrad	på	0,2	är	 i	centrala	delar	av	en	 tätort	är	 inte	 förenligt	
med	 en	 hållbar	 utveckling	 och	 ett	 hushållande	 med	 mark.	 Kommunen	 uppskattar	
exploateringsgraden	 inom	planområdet	 till	1,1	med	 fullt	utnyttjande	av	bruttoarean	
och	under	förutsättning	att	hela	byggrätten	utnyttjas.	Hela	kvarteret	Tegelugnslyckan	
har	uppskattningsvis	en	exploateringsgrad	på	0,4,	räknat	på	synliga	våningar.	Men	en	
utbyggnad	enligt	planförslaget	 skulle	exploateringsgraden	 för	hela	kvarteret	öka	 till	
0,5.	

Miljökonsekvensbeskrivning	ska	enligt	Plan‐	och	bygglagen	4	kap	34	§	upprättas	om	
planen	antas	 få	 en	betydande	miljöpåverkan.	Kommunens	bedömning	är	att	planen	
inte	kan	antas	medföra	betydande	miljöpåverkan.	Länsstyrelsen	har	 inte	haft	några	
synpunkter	på	kommunens	bedömning.	

Antalet	parkeringsplatser	har	reglerats	till	1‐1,25	platser	per	bostad.	

	

Ägarna	 till	 fastigheten	Tegelugnslyckan	39	 framför	 att	 förslaget	 tagit	 ett	 steg	 i	
rätt	riktning.	De	anser	dock	att	avståndet	till	tomtgräns	fortfarande	är	för	kort	och	
anser	att	avståndet	bör	vara	6	meter.	Alternativt	önskar	de	att	höjden	på	de	närmsta	
husen	sänks	till	+27,0	respektive	+25,0.	
Kommentar:	Nockhöjderna	 justeras	 något.	 För	 att	 få	 in	 två	 våningar	 samt	 garage	
krävs	 en	 nockhöjd	 på	 +28,2	 respektive	 +25,2.	 Avståndet	 mellan	 byggnaden	 med	
nockhöjd	+28,2	och	fastighetsgräns	till	Tegelugnslyckan	39	är	6	meter.	

	

Synpunkter från ej besvärsberättigade 
En	boende	i	Båstad	framför	att	föreslagen	omfattning	av	ny	bebyggelse	skulle	öka	
trafiktrycket	ytterligare	på	Köpmansgatan.	

Kommentar:	 Ökningen	 bedöms	 endast	 marginellt	 påverka	 den	 totala	
trafikbelastningen	på	Köpmansgatan.	

	

Föreningen	Gamla	Båstad	anser	att	båda	q‐märkta	byggnaderna	i	möjligaste	mån	
bör	återställas	till	originalskick.	
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Det	hänvisar	till	gällande	detaljplan,	bevarandeplanen	och	översiktsplanen	avseende	
förtätning	 inuti	 kvarteret	 och	 anpassning	 i	 volym	 och	 skala.	 De	 anser	 inte	 att	
planförslaget	stämmer	med	det	givna	uppdraget.	

Föreningen	vill	att	bebyggelsen	norr	om	Borgen	begränsas	till	max	två	byggnader	i	
1½	plan	med	sadeltak	och	att	en	eventuell	 gatubyggnads	nockhöjd	ska	understiga	
”Kruses”	med	1,5	meter.	

Kommentar:	Kommunen	gör	bedömningen	att	den	gamla	bostadsbyggnaden	bakom	
”Danska	 glassbaren”	 inte	 uppfyller	 kraven	 för	 särskilt	 värdefull	 bebyggelse.	 Det	
bedöms	därför	inte	vara	realistiskt	att	återställa	byggnaden.	

Gatubyggnadens	nockhöjd	justeras	något	för	att	inte	överstiga	”Kruses”.	

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
Planbeskrivnigen	förtydligas	gällande	leveranser.	
Bestämmelsen	e1	förtydligas.	
Nockhöjderna	justeras	något.	

Ytterligare ändringar som gjorts 
Två	g‐områden	tas	bort	

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När	planen	går	till	antagande	skickar	kommunen	en	underrättelse	om	det	 till	upp‐
dragsgivaren	 och	 alla	 som	 lämnat	 synpunkter	 på	 planen	 under	 samråd	 och	
granskning	 (med	 undantag	 av	 Länsstyrelsen).	 Detta	 granskningsutlåtande	 skickas	
med.	På	detta	 sätt	 får	de	 som	 lämnat	 synpunkter	 reda	på	att	 planen	är	på	väg	 att	
antas	och	de	kan	läsa	hur	deras	synpunkter	har	hanterats.		

Underrättelse	inför	antagandet	och	granskningsutlåtandet	ska	skickas	till	följande:	
Lantmäterimyndigheten	
Trafikverket	
NSVA	
NSR	
TeliaSonera	Skanova	Access	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	10	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	24	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	25	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	27	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	31	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	35		
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	39	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	43	
Ägarna	till	Musslan	13	och	14	
Boende	på	Agardhsgatan	33	
Föreningen	Gamla	Båstad	
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Underrättelse efter antagandet besvärshänvisning 
När	planen	har	antagits	 skickar	kommunen	ut	en	underrättelse	om	det	och	en	be‐
svärshänvisning	till	Länsstyrelsen,	eventuella	regionplaneorgan	och	kommuner	som	
berörs,	samt	de	personer	och	organisationer	som	enligt	kommunens	bedömning	har	
rätt	att	överklaga	planen.	Besvärshänvisningen	 förklarar	hur	man	gör	om	man	vill	
överklaga.	

Underrättelse	efter	antagandet	och	besvärshänvisning	ska	skickas	till	följande:		
Länsstyrelsen	
Lantmäterimyndigheten	
Trafikverket	
NSVA	
NSR	
TeliaSonera	Skanova	Access	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	10	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	24	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	27	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	39	
Ägarna	till	Tegelugnslyckan	43	

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
Planförslaget	godkänns	för	antagande	i	enlighet	med	detta	granskningsutlåtande.	

	

Båstad	2016‐04‐15	

	

	

	

Emma	Johansson	 	 	 Lisa	Rönnberg	
Planarkitekt	 	 	 	 Samhällsbyggnadschef	 	
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i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Antagandehandling 2016-04-15
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HANDLINGAR
Planens diarienummer är B 2015/40
Detaljplanen består av:
Plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta 2016-04-15
Planbeskrivning 2016-04-15 (denna handling)
Granskningsutlåtande 2016-04-15
Samrådsredogörelse 2015-12-21
Fastighetsförteckning 2015-12-03

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontoret:
Behovsbedömning, 2013-04-17
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1.     SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN                                                                                                               

En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bin-
dande för efterföljande beslut såsom bygglov. En detaljplan består av flera dokument. De finns listade 
på sidan 2. Detta dokument kallas för planbeskrivningen och är till för att underlätta förståelsen av 
planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I 
planbeskrivningen beskrivs och motiveras också  planens utformning och de planbestämmelser som 
valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genomföras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygg-
lagen (PB ) finns bestämmelser om hur det ska gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Planen 
handläggs med normalt planförfarande. Nedan följer en kort beskrivning.

Planbesked
En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploate-
ra ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen 
från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras 
en detaljplan för området eller ej.

Samråd
Ett förslag till hur området ska utformas och planläggas tas fram. Detta ställs ut i kommunhuset och 
på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Samrådsförslaget skickas också till berörda myn-
digheter. Kommunen annonserar i NST om samrådet. De fastighetsägare, företag och föreningar som 
berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som 
vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som lämnas in sammanfattas och kommenteras 
i ett särskilt utlåtande. 

Granskning
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in 
sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande
Efter samrådet kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs. Efter det 
lämnas förslaget till politikerna. Kommunstyrelsen antar eller avslår planen. 

Överklagande
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. m man har lämnat in synpunk-
ter på planen under samrådstiden och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen.  Det 
ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp. I vissa fall kan också äns-
styrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen.

Laga kraft
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat  eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.

Här är vi nu
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3.      PLANDATA                                                                                                                                                             

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för bostä-
der och en del handel på fastigheterna Tegelugnslyckan 
11 och 17. Den tillkommande bebyggelsen ska anpassa sig 
till planområdets topografi. Byggnaderna närmast Köp-
mansgatan ska även anpassas till områdets kulturvärden.  
Planen syftar även till att bevara och utveckla Borgens 
kultrhistoriska värden.

Planområdet ligger längs med Köpmansgatan i de centra-
la delarna av Båstad och är cirka 3900 kvm stort. Kommu-
nen bedömer att det inte behöver göras någon miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB). 

2.     SAMMANFATTNING                                                                                                                                        

Planområdets läge i kommunen

Planområdet

Planen omfattar knappt 3900 kvm mark mitt i de centrala delarna av Båstads tätort. mrådet av-
gränsas i väster av Köpmansgatan och av fastighetsgränser för bostäder i övriga riktningar. Köp-
mansgatan är huvudled och infartsled från motorvägen. Gatan fungerar även som det stora handels-
stråket i Båstad.

Tegelugnslyckan 11 ägs av ett bolag medan Tegelugnslyckan 17 ägs av privatpersoner. Tanken är att 
de två fastigheterna skall slås ihop.
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4.     SYFTE                                                                                                                                                                          

Danska glassbaren

Madison

Borgen

Tegelugnslyckan 17

Tegelugnslyckan 11

Bostadshus

Köpmansgatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för permanentbostäder samt en del handel inom fastig-
heterna Tegelugnslyckan 11 och 17. Byggnaden Borgen kommer att skyddas i planen medan övriga 
byggnader kommer att kunna ersättas med ny bebyggelse. 

Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997 som är utgiven av kulturnämnden i Båstad i sam-
arbete med Kristianstads läns museum. 

I bevarandeplanen beskrivs hur kvartersnamnet Tegelugnslyckan härstammar från den tegeltill-
verkning som är känd från 1500-talets Båstad. Ugnarna kan ha funnits här eller inom angränsande 
delar av kvarteret axen. Vid den stora branden 1870 hejdades elden innan den nått fram till kvar-
teret och följaktligen återfinns här en stor del av Båstads äldre byggnader. De flesta av dem ligger i 
en rad utmed Agardhsgatan. Utmed Köpmansgatan är bebyggelsen mer blandad, men även här finns 
några äldre byggnader kvar. Kvarteret är uppdelat i ett affärsområde (utmed Köpmansgatan) och ett 
bostadsområde (utmed Agardhsgatan).

En stor del av byggnaderna i kvarteret anses vara värdefulla och det är angeläget att dessa får behålla 
sin traditionella utformning och karaktär. Det är även viktigt att eventuella nya byggnader anpassas 
till omgivningen. Förtätning inne i kvarteret är inte att rekommendera. Kvarterets mitt bör, enligt 
bevarandeplanen, i möjligaste mån lämnas fritt för trädgård och mindre uthusbyggnader.

Kartan visar byggnaderna på fastigheten Tegelugnslyckan 17 (blått) och byggnaderna på Tegelugnslyckan 11 
(rött).

5.     TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN                                                                                                     
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Planområde

KÖPMANSGATAN

Bebyggelse
Skog
Öppen mark
Vattenyta
Byggnad/Offentlig byggnad

Bostäder / Utredningsområde
Verksamheter / Alternativ placering
Skola / Alternativ placering
Centrum, Handel
Ny väg

Befi ntlig markanvändning

Planerad markanvändning

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. Båstads kommun har en översiktsplan, antagen 2008. versiktsplanen anger plan-
området som centrumbebyggelse med handel längs med Köpmansgatan.

I översiktsplanen anges som planeringsmål och riktlinjer i Del II Bebyggelsehistorik  bl.a.:   
  Hög arkitektonisk kvalitet på ny bebyggelse. Respekt för platsen och samban-  
  det. Tillkommande bebyggelse skall  tillföra värden till omgivande byggnads  
  tradition eller kulturlandkap,
   Bygg med måttlig skala i volymer och höjder.

Detaljplan
Detaljplanen för området, som vann laga kraft 1987, anger handel och bostäder för fastigheterna. 
Hela byggnaden på fastigheten Tegelugnslyckan 11 samt det äldre bostadshuset på Tegelugnslyckan 
17 (dock ej Danska glassbaren) har beteckningen lilla . Detta betyder att de utgör en kulturhisto-
risk värdefull miljö. Detaljplanen anger att ”sådan förändring av be intlig byggnad får ej vidtagas som 
förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Be intlig bebyggelse skall så långt möjligt bevaras. 
Vid uppförande av ny byggnad skall denna ansluta till omgivande bebyggelse i material, storlek, form 
och färg”. 

Det kan tyckas lite märkligt att även tillbyggnaden till Borgen fick beteckningen lilla  och i detta fall 
hade det förmodligen varit mer rimligt att endast ange den ursprungliga tegelbyggnaden som kultur-
historiskt värdefull. Det kan även ifrågasättas varför den ursprungliga byggnaden på Tegelugnslyck-
an 17 fick den beteckningen med tanke på att den redan då detaljplanen togs fram, förvanskats med 
takkupa och utbyte av fönster. Byggnaden förvanskades ytterligare (efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft) då man tillät en tillbyggnad på baksidan. Se sidorna 13-15 för bilder.

Kommunstyrelsen beslutade att ge planbesked för ny detaljplan 2012-04-11.

Kartan visar ett utdrag ur kommunens översiktsplan.
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6.      AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN                                                                                          

17

11

Planområde

Kvarteret Tegelungslyckan

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och 
kust onen, eftersom planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget 
av bebyggelse. mrådet bedöms vidare nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för bo-
stadsbebyggelse finns i Båstads kommuns översiktsplan.

Riksintressen
mrådet ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6  Miljöbalken (MB),  riksintresse 

för det rörliga friluftslivet (4 kap 1,2  MB) och riksintresse för kust on (4 kap 1,4  MB). Planom-
rådet ingår även som ett riksintresse för kulturmiljön (3 kap 6  MB).

I definitionen för Båstad tätort anges följande: Stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets re-
kreationsliv. Delvis bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan. Småskalig bebyggelse 
som speglar köpmans- och kustsamhället under 1700- och 1800-talen samt villor och pensionat från 
1900-talets rekreationsort.

m man tittar på hela kvarteret Tegelugnslyckan så ser man att planområdet sticker ut genom större 
byggnader. ängs med hela Köpmansgatan skiljer sig bebyggelsen från de andra kvarteren i centrum 
genom högre och större byggnader. 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då det endast omfattar ett område som redan är 
ianspråktagen för bebyggelse. ivning av Borgens  tillbyggnad ses som positivt då den kan anses 
vara en förvanskning av byggnaden. Det är dock viktigt att nya byggnader inom planområdet anpas-
sas till befintlig bebyggelse genom exempelvis taklutning. Höjden på byggnaderna bör inte överstiga 
befintlig bebyggelse.
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Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
egeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 

till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlem-
skap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får förekomma i 
större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara 
uppfyllda.  

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för o on.) Bå-
stads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan 
bedöms inte förändra den situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika 
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten 
finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet är att alla vattenförekomster 
ska uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det 
blir mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. 

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. Ta-
bell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan ( .
vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige ( .viss.lst.se) 

Ytvattenförekomst  Ekologisk status   Kemisk status
aholmsbukten   tillfredsställande   Uppnår ej god

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status   Kemisk status
Bjärehalvön    tillfredsställande   tillfredsställande

Eftersom vattenförekomsterna inte har god status idag behövs åtgärder för att statusen ska förbätt-
ras. Det kan inte åstadkommas i någon särskild utsträckning genom denna detaljplan utan kräver 
andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte bidrar till att försämra vattenkvaliteten.
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Planområde

Miljökonsekvensbeskrivning
Kommunen ska avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande påverkan på miljön i ett 
område. Är detta fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Båstad kommun har genom en 
miljöbedömning prövat om en särskild miljökonsekvensbeskrivning erfordras och har bedömt att så 
inte krävs. Behovsbedömningen grundades på följande:

 Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.
  Planen bedöms inte påverka riksintressena för kust on, friluftsliv och rörligt friluftsliv.
  Ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar för omgivningen.
  Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhälls-

 resurser nationellt eller lokalt.
  Planförslaget berör inga kända fornlämningar.

Kommunen har kommunicerat behovsbedömningen med änsstyrelsen. änsstyrelsen har i ett ytt-
rande från 2013-05-02 angivit att de instämmer i kommunens bedömning om att planen inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34  PB .
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7.     FÖRUTSÄTTNINGAR                                                                                                                                                 

Bebyggelse
Tegelugnslyckan 11
På fastigheten Tegelugnslyckan 11 ligger en äldre tegelbyggnad (kallad Borgen) byggd 1894 som 
idag används som bostad. Till- och påbyggnad har skett genom åren vilket gör att huset skiljer sig 
avsevärt från ursprunget. I den lägre tillbyggnaden med fasad ut mot Köpmansgatan drivs idag discot 
Madison. 

Innergården består till största del av en grusbelagd parkeringsyta som inte är tillgänglig för allmän-
heten. För discot Madison har man byggt en innergård med bullerdämpande plank. ängst ner i träd-
gården står det en gammal verkstadsbyggnad som även fungerar som stödmur då markytan sluttar 
markant ner mot Agardhsgatan. 

 1  2

 3  4
Bild 1 visar byggnaden kallad Borgen.            Bild 2 visar tillbyggnaden (discot Madison).
Bild 3 visar Madisons innergård (bakom glaspartiet).        Bild 4 visar verkstadsbyggnaden/stödmuren.
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Skyddsvärd bebyggelse
I kvarteret Tegelugnsmakaren bildar den röda tegelbyggnaden Borgen  tillsammans med Köpmans-
gårdens östra gavel ett för gatubilden viktigt fondmotiv i krönet av yckebacken på Köpmansgatan.
Borgen  uppfördes på 1890-talet som privatbostad och kallades ursprungligen för ägersborg . 

Byggnaden domineras av de två tornen mot Köpmansgatan och är uppförd i en stileklektiskt bland-
ning med både klassicistiska inslag i det kvadratiska trevåningstornet och medeltida influenser i det 
runda och med tornspira försedda  tvåvåningstornet. 1945 köptes ägersborg av Tage Enhörning 
och Britt adner, vilka startade kaf rörelse i huset (radiohistoria.jvnf.org). En rörelse som senare 
utvecklades till restaurang, hotell och senast nattklubben Madison.

Karakteristiskt för byggnaden är dess murverk i ett slätt tegel i olika rödbruna schatteringar. Mur-
verket är utfört i renässansförband med detaljer som rullskift, rusticeringar kring fönster och en 
kraftfull takfotsgesims. Det runda tornet är utfört i ett koppförband.  Det är viktigt att tegelfasaden 
med dess detaljer bevaras och återställs i de delar som är förbyggda av den moderna envåningsde-
len, vilken avses rivas. Taket är belagt med en skivtäckt grönmålad plåt som troligen är original. Den 
smäckra böjda ståndrännan indikerar på det, liksom den fasettäckta tornspiran. Taket avses behållas 
men om det av tekniska skäl behöver bytas ut är det viktigt att det återställs med ett nytt med samma 
utförande som det ursprungliga.

Fönstersnickerierna är idag vitmålade men kan ursprungligen ha varit brun- eller grönmålade. Föns-
ternas indelning med fast tvär- och mittpost är den ursprungliga karaktären som ska bibehållas. För 
att behålla byggnadens karaktär är det väsentligt att nyare tillägg som krävs för att uppnå dagens 
krav på boende, till exempel balkonger, ges en för byggnaden ursprunglig karaktär.

 5  6
Bild 5 visar ett vykort från 1958             Bild 6 visar Borgens och Köpmansgårdens gavlar i 
(http://goto.glocalnet.net/ingalill3/5.htm)                           fonden av Köpmansgatan
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 7  8

 9  10

Tegelugnslyckan 17
Huvudbyggnaden på fastigheten Tegelugnslyckan 17 uppfördes 1905 och har genom åren använts 
som pensionat och bostadshus, men den står idag tom. Byggnaden har vid ett flertal tillfällen byggts 
till. I tillbyggnaden som ligger utmed Köpmansgatan drevs Danska glassbaren. En liten paviljong, 
närmast Köpmansgatan, används som uteservering sommartid. För att komma till Danska glassba-
ren finns det dels en trappa med ett par trappsteg ner och dels en ramp.

Bild 7 visar Danska glassbaren.             Bild 8 visar huvudbyggnaden.
Bild 9 visar tillbyggnaden åt nordöst.            Bild 10 visar det stora körsbärsträdet.

Service
Ungefär 300 meter norrut längs Köpmansgatan finns närmaste matbutik. En bensinstation med ett 
mindre handelsutbud ligger ca 100 meter från planområdet. Grundskola och gymnasieskola ligger ca 
600 meter från planområdet. ängs med hela Köpmansgatan finns handel med kommersiellt utbud.

241

241



        Antagandehandling
                     Tegelugnslyckan 11 och 17

16

Risker
En bensinstation ligger ca 100 meter från planområdet. För etablering av ny bensinstation ang-
er Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett skyddsavstånd om 25 meter mellan 
bensinstationoens lossningsplats och byggnad med bostäder, kontor, butik etc. Detta avstånd bör 
kunna användas som vägledning i aktuellt planärende. Avståndet mellan bensinstationens loss-
ningsplats och den nya bebyggelsen överstiger 25 meter med god marginal.

Mark och vegetation
Planområdet sluttar kraftigt mot Agardsgatan. Marken i planområdet utgörs av trädgårdar och 
inne på fastigheten Tegelugnslyckan 17 står ett gammalt körsbärsträd som har ett stort estetiskt 
värde för de kringboende. Trädet är dock gammalt och kommer inte att leva många år till.

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom om-
rådet. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område som 
bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan/naturvårdsprogram.

Parker och torg 
Planområdet innehåller inga parker eller torg.

Allmän plats
Planområdet innehåller ingen allmän plats.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av morän. Under istiden täcktes Sverige av en inlandsis som långsamt rörde sig över landska-
pet. När inlandsisen bredde ut sig eller drog sig tillbaka, följde löst material och bitar av berggrunden 
med. Detta material blev en ny jordart  morän. ordarten är Sveriges vanligaste och täcker ca  delar 
av landets yta.

De uppmätta markradonhalterna är låga till normala, varför marken klassas som normalriskområde.

Översvämningsrisk, risk för erosion och skred
Det finns inga signaler om att det förekommer problem med översvämning, skred och erosion i om-
rådet.

Fornminnen
Det finns inga kända fornminnen inom planområdet. m fornlämning skulle påträffas under gräv-
ning eller annat arbete skall, enligt 2 kap. 10  lagom om kulturminnen, arbetet omedelbart avbrytas 
och den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen.
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                     Tegelugnslyckan 11 och 17

Parkering
Parkering för fastigheten Tegelugnslyckan 11 sker idag inom fastigheten. Tegelugnslyckan 17 har 
ingen parkeringsmöjlighet inom fastigheten.

Kollektivtrafi k
All busstrafik inom kommunen stannar vid Båstad busstation som ligger drygt 600 meter från plan-
området. 

Gång- och cykeltrafi k
På båda sidor längs Köpmansgatan finns smala gång- och cykelvägar.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning

ängs Köpmansgatan har E. n Gas en distibutionsledning för natur- och biogas. Det finns även 
en servisledning inom planområdet på Tegelugnslyckan 11. Bjäre Kraft har elleningar samt fiber 
utbyggt i Köpmansgatan samt inom Tegelugnslyckan 18 längs fastighetsgränsen. Även Skanova har 
ledningar i samma läge.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenledningar med tillräckligt flöde finns i Köpmansgatan. 

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Dricks- och spillvatten finns 
framdraget till Tegelugnslyckan 11 via ledningar i Köpmansgatan. Tuvelyckan 17 är ansluten till 
dricks- och spillvattenledningar som går i bakkant av fastigheten Tegelugnslyckan 18, bort mot 
Killebacken. Kapacitet finns för att ansluta ytterligare abonnenter.

Dagvatten
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som 

Infart från Köpmansgatan

Borgen

Danska
glassbaren

17

11

10

gång- och 
cykelbana

Gator och trafi k
Planområdet ligger längs med Köpmansgatan 
som har en trafikmängd på ca 5100 fordon per 
årsmedeldygn. Trafikmängden varierar mycket 
beroende på säsong. Under sommaren är gatan 
hårt belastad med trafik, ofta med köbildning 
som följd. Hastigheten är 40 km/h. För gående 
och cyklister finns det trottoar på båda sidor om 
gatan med en skiljelinje. Utanför planområdet 
(på Köpmansgatan) finns det en på- och avstig-
ningsplats. Infart sker på fastigheten Tegelugns-
lyckan 11 (mot fastigheten Tegelugnslyckan 10). 
Idag finns det en låst grind till infarten. 
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t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett 
sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

Tegelugnslyckan 17 är ansluten till dagvattenledningen som leder till Killebacken och vidare ner till 
havet i Killebackens förlängning. Dagvattenhanteringen för Tegelugnslyckan 11 är oklar. De har idag 
ingen dagvattenservisledning utan tar troligtvis hand om dagvattnet lokalt. Alternativt leds dagvatt-
net till Tegelugnsluckan 17 och den dagvattenledning som finns där.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom NS :s försorg. Befintlig återvinningsstation som tillgodoser källsor-
teringens fraktioner finns på Hundestedvägen ca 650 meter sydost om planområdet samt vid Präst-
liden knappt 1 km nordost om planområdet. 
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         Antagandehandling
                     Tegelugnslyckan 11 och 17

Användning 
Detaljplanen medger bostäder för större delen av planområdet. ängs Köpmansgatan finns möjlig-
het till handel.

Rivning av byggnader
Planförslaget innebär att byggnaden på fastigheten Tegelugnslyckan 17 (Danska glassbaren samt 
bostadshuset) och tillbyggnaden på fastigheten Tegelugnslyckan 11 (discot Madison) är möjliga att 
riva. 

Bevarande och varsamhet
Byggnaden Borgen på fastigheten Tegelugnslyckan 17 skyddas i detaljplanen genom bestämmelsen 

 vilket innebär att den inte får  rivas samt att tegelfasader med detaljer ska bevaras vad avser mate-
rial, utförande och kulör. Byggnaden har även bestämmelsen k vilket innebär att ändringar ska göras 
på ett sätt som stämmer med byggnadens ursprungliga karraktär.

Ny bebyggelse
Detaljplanen tillåter att området bebyggs till drygt en tredjedel. En del av marken längs med Köp-
mansgatan planläggs för bostäder och handel medan det övriga planområdet får bebyggas med bo-
städer.

NY BYGGNAD VID KÖPMANSGATAN
Det finns ett politiskt beslut om att Köpmansgatan ska användas som handelsstråk och vid framta-
ganden av detaljplaner ska utformningsbestämmelser därmed underlätta för detta. Därför tillåter 
detaljplanen att en byggnad avsed för bostäder med handel i entreplan får uppföras utmed Köp-
mansgatan. Nockhöjden begränsas till max +32,5 meter över havet och takvinkel ska vara 35-40 
grader för att byggnaden ska ha samma volym som intilliggande byggnad på Tegelugnslyckan 18.

Byggnaden utmed Köpmansgatan placeras något indraget från gatan för att bevara siktlinjen mot 
gaveln på den befintliga byggnaden på fastigheten Tegelugnslyckan 18. Detta följer samma mönster 
som flera byggnader öster om planområdet där husen placerats i lätt vinkel mot gatan, troligtvis för 
att följa höjdkurvorna. Den indragna placeringen av byggnaden skapar även viss förgårdsmark mot 
Köpmansgatan vilket underlättar hanteringen av nivåskillnaden mellan gatan och fastigheten och 
möjliggör en tillgänglig entr  till byggnaden.

RADHUS
ängre in på fastigheterna blir nockhöjden något lägre på grund av nivåskillnaderna ner mot Agardhs-

gatan. Husens höjd regleras med plushöjdsbestämmelse för varje huskropp. adhusen uppförs med 
garage i suterrängvåning, vilket gör att byggnaderna tillåts bli ca 6 meter höga mot sydväst och ca 9 
meter höga mot nordost. Detta görs för att byggnaderna ska smälta in i omgivningen samtidigt som 
angränsande fastigheter inte ska uppleva för stor insyn. 

Exploatören har inkommit med ett förslag på hur de nya huskropparna placeras inom planområ-
det, se bild s. 20. På Tegelugnslyckan 17 är en byggnad placerad längs med Köpmansgatan. Innanför 
denna placeras radhus i tre grupper. Byggnaderna är placerade för att få en maximal havsutsikt.

I syfte att minimera bullerpåverkan på bostadslägenheterna utmed Köpmansgatan införs en bestäm-
melse om att minst hälften av bostadsrummen ska vara placerade mot tyst sida. Det innebär att plan-
lösningen för dessa byggnader kommer att styras. På innergården är bullernivån betydligt lägre och 
därmed berörs inte de andra lägenheterna av buller på samma sätt.

8.      PLANFÖRSLAGET                                                                                                                                             
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Utökad lovplikt

Trots bestämmelserna i PBL 9 kap 4 § första stycket punkt 3, 4a-4c §§ eller 5 § krävs bygglov 
för uppförande av komplementbyggnad, komplementbostadshus, takkupor och för att inread yt-
terligare en bostad då området utgör värdefull miljö enligt PBL 8 kap 13 §.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Som kompensation för att det äldre körsbärsträdet tas ner i samband med byggnation rekomenderas 
att ett antal mindre körsbärsträd eller andra fruktträd planteras på de gröna ytorna inom planom-
rådet.

Parker och torg
Detaljplanen omfattar inga parker eller torg.

Allmän plats
Detaljplanen omfattar ingen allmän plats.

Perspektiv som visar hur en ny byggnad vid Köpmansgatan kan komma att komplettera gatubilden. (Zimdals 
arkitektkontor AB)
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PLAN 4
TAKPLAN

Sektion över den nya bebyggelsen. Köpmansgatan ligger längst till vänster. (Zimdals arkitektkontor AB)

Illustration över hur området kan bebyggas.
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Geoteknik
Radon 
De uppmätta markradonhalterna är låga till normala, varför marken klassas som normalriskområde. 
Det rekommenderas att byggnader utförs radonskyddade. 

Gator och trafi k
En planbestämmelse anger utfartsförbud längs med större delen av Köpmansgatan för att styra in-
farten till samma plats som sker idag: på fastigheten Tegelugnslyckan 11 (mot fastigheten Tegelugns-
lyckan 10). 

everanser till verksamheter i byggnaderna längs Köpmansgatan kan ske via gator inom området. 
Alla gator inom området ska utformas på ett sådant sätt att de uppfyller kraven för räddningsvägar. 
Det innebär bland annat att parkering inte får ske på gatan.

För radhusen sker parkering i egna garage i suterrängvåningar under respektive hus. För lägenhe-
terna sker parkering på husets norra sida.

Trafi kbuller
Eftersom planärendet påbörjats före januari 2015 utgår planläggningen från den äldre förordningen 
om trafikbuller vid bostaden. iksdagen har antagit nedanstående riktvärden för trafikbuller som 
normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder:
 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. 
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

mrådet är utsatt för trafikbuller från Köpmansgatan. En bullerutredning (daterad 2012-11-09) har 
tagits fram för en fastighet som ligger ca 40 meter nordväst om planområdet. Denna byggnad ligger 
också precis intill Köpmansgatan och på samma sida om vägen. Utredningen visar på att ljudnivån 
vid Köpmansgatan ligger över riktvärdena. Den dygnsekvivalenta bullernivån beräknas vid fasad mot 
Köpmansgatan vara 63 dBA. Emellertid klarar gårdsfasaden ( 45 dBA) rekommenderade värden för 
tyst sida. Den bullerutredning som gjordes 2012 är beräknad på en högre hastighet än vad som gäl-
ler för området idag. Beräkningen gjordes för hastigheten 50 km/h och hastigheten är idag 40 km/h. 
Detta innebär att mätningen visar på högre bullernivåer än vad som är den verkliga situationen. Den 
eventuella trafikökning som kan ha skett sedan 2012 ändrar inte detta.

Enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen  bör nya bostäder endast i vissa fall ac-
cepteras där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA. Då under förutsättning att 
en tyst sida, 45 dBA vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida 45-50 dBA klaras. 
Detta innebär att de lägenheter som vetter mot gatan även behöver ha en tyst (ljuddämpad) sida. 
Enligt bullerutredningen från 2012 ska sovrummen orienteras mot innergården. 

Fastigheten ligger mycket centralt i Båstad och är omgiven av blandad bebyggelse med en stor del 
bostäder samt mycket verksamheter i bottenvåningarna längs Köpmansgatan. Trafiken på gatan har 
stora säsongsvariationer. m samtliga lägenheter inom planområdet har möjlighet till tyst sida så 
kan avsteg från Boverkets allmänna råd medges. En planbestämmelse som reglerar att varje lägen-
het i huset närmast Köpmansgatan ska ha minst hälften av bostadsummen mot tyst sida,  har införts 
i detaljplanen. 
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Teknisk försörjning
Planområdet ligger inom det kommunala VA-verksamhetsområdet för Båstads kommun. Dagvatten 
är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hård-
gjorda ytor, vägar samt hustak och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Miljöbal-
kens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som t.ex. kan 
förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas omhand på ett sätt som 
innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer.

Dämningsnivå för dagvatten är detsamma som planerad markhöjd vid förbindelsepunkt. Detta inne-
bär att byggnader och ledningar bör utföras så att det allmänna ledningsnätet för dagvatten, vid 
extrema situationer, bör kunna fyllas upp till marknivå utan att det förorsakar skador inom fastig-
hetsgräns. Följaktligen bör lägsta planerade golvhöjd för respektive byggnad ligga minst 30 cm över 
planerad marknivå vid förbindelsepunkten för dagvatten. Detaljerad höjdsättning av mark och vägar 
skall ske i samband med projektering av området och ske i samråd med NSVA och kommunen.

Krav ställs på dagvattenfördröjning med 100m3/ha hårdgjord yta för fastigheter där ny- eller till-
byggnad sker. Kommunen och NSVA ska granska de framtagna lösningarna i samband med detalj-
projektering.

Höjder, så som höjdsättningar, ledningsförlägging, placering, dag- och spillvattenhantering, servis 
samt anslutningar skall upprättas i samråd med kommun och NSVA så att primära och sekundära 
avrinningsvägar projekteras optimalt i samband med detaljprojektering.

Befintligt va-system är utbyggt i området. Eftersom en mycket stor del av marken på fastigheten 
Tegelugnslyckan 11 består av hårdgjord yta är det positivt om det blir en innergård med anlagd gräs-
matta för infiltration.

El, energi och tele
Anslutning kan ske till befintligt nät.
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8.     KONSEKVENSER                                                                                                                                                

Trafi k
Planens genomförande bedöms inte nämnvärt att påverka antalet trafikrörelser i omgivningarna, 
jämfört med ett fortsatt användande i enlighet med gällande detaljplan.

Kulturmiljö
I och med planens bestämmelser om rivningsförbud och varsamhet för byggnaden Borgen, fortsätter 
detaljplanen att säkerställa de kulturhistoriska värden som byggnaden har. Tillbyggnaden till Borgen 
(discot Madison) har länge försvanskat den ursprungliga och ståtliga byggnaden. I och med att denna 
rivs, framhävs Borgens kulturhistoriska drag vilket kan anses vara ett positivt inslag i de centrala de-
larna av Båstad. Genom att planen bidrar till att skydda en kulturhistoriskt intressant byggnad bidrar 
den också positivt till att uppfylla det nationella miljömålet God bebyggd miljö . 

Enligt bevarandeplanen rekommenderas ej förtätning i kvarteret Tegelugnslyckan. Vidare anges 
även att kvarterets mitt i möjligast mån bör lämnas fritt för trädgård och mindre uthusbyggnader. 
Kvarteret Tegelugnslyckan har under årens lopp förtätats inne i kvarteren vilket även planförslaget 
innebär.  

Hälsa
Ett genomförande av planen innebär att ett antal lägenheter/bostäder kan byggas i ett centralt läge 
i Båstad. Bostäder längs med Köpmansgatan kommer att påverkas av trafikbullernivåer från Köp-
mansgatan som överstiger Boverkets riktlinjer. Emellertid kommer samtliga lägenheter utmed ga-
tan, enligt planbestämmelse, att ha minst hälften av bostadsrummen mot tyst sida. Eftersom planen 
rör befintlig bebyggelse centralt i Båstad, och de föreslagna lägenheterna klarar tyst sida, kan accep-
tabla förhållanden med avseende på trafikbuller uppnås.

Resurshushållning
Genom att omvandla befintlig centrumnära bebyggelse till nya bostäder, kan dessa skapas utan att 
tätorten växer genom att ta obebyggd mark i anspråk. Det innebär också att befintlig infrastruktur 
kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt.

Planförslaget
De nya byggnaderna innebär att byggnadsytan blir ungefär densamma som är på platsen idag. Bor-
gen har sedan tidigare förvanskats med en tillbyggnad och om denna rivs kommer byggnaden och 
dess höga kulturhistoriska värde att kunna framträda ännu mer i stadsbilden än vad den gör idag. 
Byggnaden på Tegelugnslyckan 17 har under årens lopp förvanskats i så pass hög grad att det inte 
finns något bevarandevärde kvar.

Planen tillåter att en ny byggnad uppförs längs Köpmansgatan, med en taklutning och nockhöjd som 
överensstämmer med omkringliggande byggnader. 
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Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handlades inledningsvis med enkelt planförfarande. Inkomna yttranden under samrå-
det föranledde att planförfarandet ändrats till normalt planförfarande. Granskning av planförslaget 
kommer att hållas under vintern 2016. Ett antagande är beräknat till våren 2016. Ett exploaterings-
avtal avses upprättas innan beslut om antagande av detaljplanen. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Trafikverket är väghållare för Köpmansgatan. Inom planområdet är exploatören ansvarig för projek-
tering och utbyggnad av all teknisk infrastruktur, samt iordningställande av marken. 

Fastighetsrättsliga frågor
Tegelugnslyckan 11 ägs av ett privat bolag och Tegelugnslyckan 17 ägs av privatpersoner. Tanken 
är att de två fastigheterna skall slås ihop. Inom planområdet ska fastighetsbildning ske. adhusen 
är tänkta att styckas i sepata fastigheter medan lägenheterna i huset närmast Köpmansgatan blir 
bostadsrätter. Gällande tomtindelningsplan upphävs i och med denna plan.

Berörd fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Servitut
I området finns en ledningsrätt för gasledning, ett avtalsservitut för väg samt ett avtalsservitut för 
gång- och cykelbana. edningsrätten säkerställs med ett u-område.

Gemensamhetsanläggning
Tillfarterna till bostadsfastigheterna kommer att ske via samma infart som sker till fastigheten Te-
gelugnslyckan 11 idag.  En gemensamhetsanläggning avses inrättas för gator, gemensamma grönytor 
inom planområdet och miljöhuset. Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar 
genom sitt andelstal för förvaltningen av anläggningen. Gemensamhetsanläggningens läge, delta-
gare, andelstal mm fastställs i ett anläggningsbeslut. 

Tomtindelning
För planområdet finns två gällande tomtindelningsplaner. För Tegelugnslyckan 11 gäller tomtindel-
ningsplan fastställd 1963-04-09 och för Tegelugnslyckan gäller tomtindelningsplan fastställd 1971-
12-22. Dessa upphävs i samband med detaljplanens antagande.

Ekonomiska frågor
Planavtal
Planavtal är upprättat med Tegelugnslyckan 11 AB angående plankostnader, grundkarta, fastighets-
förteckning samt eventuella tillkommande utredningar som kan tillkomma.

9.     GENOMFÖRANDE                                                                                                                                            
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Exploateringsavtal
Kommunstyrelsen fattade 2012-04-11 beslut att exploateringsavtal ska upprättas för att fördela an-
svars- och kostnadsfrågor vid utbyggnad. 

Övriga avgifter
m byggherren fullgör sina skyldigheter enligt planavtalet uttas ingen planavgift i samband med 

bygglov för den bebyggelse som ska ske på fastigheterna. Anslutningsavgifter m.m. debiteras enligt 
gällande taxa.

Tekniska frågor
VA
Exploatören ansvarar för utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive  dagvattensystem) i det 
nya området. Utbyggnaden av VA- ledningar i området sker från av kommunen anvisad anslutnings-
punkt. Alla ritningar ska godkännas av kommunen innan utbyggnaden påbörjas. Exploatören ska ef-
ter godkänd besiktning överlåta utförda VA-anläggningar till kommunen utan kostnad. VA-ledningar 
ska ingå i kommunens allmänna VA-system och VA-verksamhetsområde.

Flytt av befintliga ledningar behövs. Detta bekostas av exploatören.

Bulleråtgärder
Exploatören ansvarar för att se till att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för buller och att Boverkets 
råd följs. Exploatören står för alla kostnader för bulleråtgärder.

El, tele, internet
Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa kabelanläggningarnas funk-
tion ska bekostas av exploatören.
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10.    FORTSATT ARBETE                                                                                                                                         

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Kom-
munen tar ställning till eventuella revideringar innan planen går upp för antagande i Kommunsty-
relsen.

Planbeskrivningen har utarbetats av Emma ohansson på Båstads kommun. I arbetet har även sam-
hällsbyggnadschef isa önnberg, stadsarkitekt oger arsson deltagit samt bygglovhandläggare 
Maria Axberg Fagerlind.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Emma ohansson   isa önnberg
Planarkitekt    Samhällsbyggnadschef
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PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet. 

GRÄNSER 

-------
Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 
I B I Bostäder 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
[ · . . . . . · J Marken får inte förses med byggnad 

~+++++·1 På marken får endast komplementbyggnad placeras. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd är 3 meter. 

g 

u 

Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning 

Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
e,000 Största totala byggnadsarea i m' inom egenskapsområdet 

MARKENS ANORDNANDE (utformning av 
kvartersmark) 
Mark och vegetation 
Dagvattenfördröjning ska utformas i enlighet med kommunens riktlinjer 

1-1,25 parkeringar per bostad ska finnas inom området 

räddningsväg Räddningsväg. Parkering får inte anordnas. Får ej bebyggas. 

Utfart, stängsel 

~ 0 0 ~ Körbar utfart får inte anordnas 

TECKEN FÖRKLARING 
Grundkartans beteckningar 
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Åker, odlad öppen mark 

Ängs-, hag- eller betesmark. 

Barrskog resp lövskog 

Barrträd resp lovträd 

Kärr, mosse eller sankmark 

Fornlämning 

staket, gärdesgård eller plank 
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I I I I I I Slllnt 

-----===:_Höjdkurvor 

+50.88 

0 

----=---
GRUNDKARTAN 

Höjdpunkt 

Belysningsstolpa 

Vattendrag 

Gasledning 

Grundkartan är upprättad i juli 2013 p6 grundval av 
86stads kommuns primärkarta . 
Kartan är aktualiserad i december 2015 med nytt platsbesök. 
Upphämtad på nytt ur Båstads kommuns databas i april 2015. 
Fastighetsredovisningen avser färh611andena i december 2015. 
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30 
Höjdsystem: RH 2000 

Stina Andersson, Tekniska kontoret, Ängelholms kommun 
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PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Utformning 

AQ:;;. Föreskriven leklutning i grader 

Ej friliggande enbostadshus 

v, 

v, 

Takkupor, frontespiser, balkonger eller loftgångar får inte byggas 
utmed Köpmansgatan. Takkupor, frontespiser, balkonger eller 
loftgångar får inte placeras närmare gavel än 2 meter. Byggnaden 
ska uppföras med långsida mot Köpmasgatan. 

Takterrass ska placeras indragen minst 1,5 meter från fasadliv mot 
nordost och sydväst 

Utförandet av bostäder ska uppfylla energi- och tillgänglighetskrav för permanentbostäder 
enligt gällande BBR 

<@> Högsta nockhöjd i meter över nollplanet 

Utseende 
f, Takbeläggningen ska vara matta röda pannor av tegel. 

Varsamhet (befintlig bebyggelse) 
k Vid ändring ska fönster, dörrar och portar ersättas med nya av 

ursprunglig karaktär vad avser indelning, material och färgsättning. 
Vid ändring ska takbeläggningen ersättas med matt koppargrön plåt 
med utförande liknande befintlig. Vid ändring ska fasad (tidigare 
förbyggd) återställas vad gäller material, utförande och kulör. Vid 
ändring ska balkongräcken vara av ursprunglig karaktär vad avser 
material och färgsättning. 

Värdefulla byggnader och områden 
q Området utgör värdefull miljö enligt PBL 8 kap 13 §. Byggnaden får 

inte rivas. Tegelfasader med detaljer ska bevaras vad avser 
material, utförande och kulör. 

STÖRNINGSSKYDD 
m, Samtliga bostäder ska ha minst hälften av bosladsrummen mot tyst 

sida 

m, Fasad mot fastighetsgräns mot Tegelugnslyckan 18 ska utformas 
som brandvägg. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft 

Ändrad lovplikt, lov med villkor 
Trots bestämmelserna i PBL 9 kap 4 §första stycket punkt 3, 4a-4c §§eller 5 § krävs bygglov 
för uppförande av komplementbyggnad, komplementbostadshus, lekkupor och för att inreda 
ytterligare en bostad då området utgör värdefull miljö enligt PBL 8 kap 13 §. 

Verkan på fastighetsplan 
De tomtindelningsplaner som fastställdes 1963--04-09 respektive 1971-12-22 upphör att gälla 
för fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17 

Till planen hör: 
D Planprogram D MllJökonsekvensbeskrlvnlng 
E8J Plan- och genomförandebeskrivning E8J Fastighetsförteckning 
D lllusb'ationskarta E8J Samrådsredogörelse 
181 Behovsbedömning 181 Gransknlngsutlåtande ~ BÅSTADS 

KOMMUN 
ANTAGANDEHANDLING 2016-04-15 
Detaljplan med illustrationskarta för 

Tegelugnslyckan 11 och 17 
Båstad 
Båstads kommun, Skåne län 

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun 

Emma Johansson 
Planarkitekt 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS § 83  Dnr KS 000397/2016 - 300 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2016-2025 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan 

mitten av 1990-talet, lika så har bostadsbyggandet legat på en stadig nivå 
mellan 40-80 bostäder/år. I samband med att det i kommunen har etablerats 
två nya stationsområden har nya detaljplaner möjliggjort en stor ökning av 
bostäder i kommunen – bostadsbyggandet kommer i närtid att fördubblas.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Selldén, daterad 2016-04-14. 
 Befolkningsprognos för Båstads kommun 2016-2025.  
 
Förvaltningens förslag 1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2016-2025 som 

underlag för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 
 
 2. Förvaltningen ska årligen uppdatera befolkningsprognosen. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2016-2025 som 
underlag för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 
 
2. Förvaltningen ska årligen uppdatera befolkningsprognosen.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160419\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-04-14 
Handläggare: Olof Selldén 
Dnr: KS 000397/2016 – 300 
Till: Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2016-2025  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Johan Lindén 

 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2016-2025 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan mitten av 1990-
talet, lika så har bostadsbyggandet legat på en stadig nivå mellan 40-80 bostäder/år. I samband 
med att det i kommunen har etablerats två nya stationsområden har nya detaljplaner möjlig-
gjort en stor ökning av bostäder i kommunen – bostadsbyggandet kommer i närtid att fördubb-
las.   
 

Aktuellt 
Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt sedan 2015 och sett till större byggherrars inrapporte-
rade svar tros trenden hålla i sig kommande 10 år. Konsekvenserna av bostadsbyggandet blir 
inte bara ökade krav på samhällets fysiska infrastruktur men framförallt ökade behov av 
kommunal service grund på grund av ökad inflyttning. 
 
Politiker och tjänstemän behöver en prognos för att kunna bedöma kommande behov i skola, 
vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad befolkningsprognos under-
lättar även arbetet med kommunens budget. 
 
Övervägande/framtid 
För att aktivt kunna erbjuda kommunens invånare rätt service i rätt tid föreslås befolknings-
prognosen att ligga till grund för behovsbedömning av kommunens verksamheter så som skol-
struktur och vård/omsorg. Befolkningsprognosen föreslås att årligen uppdateras. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2016-2025 som underlag för behovsbe-
dömning av kommunens verksamheter. 
 
2. Förvaltningen ska årligen uppdatera befolkningsprognosen.   
 
 
Båstad 2016-03-18 
 
Olof Selldén/Planchef 
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Befolkningsprognos 2016-2025

B ef olkningsmä ngd

SAMMANFATTNING
Sedan början av 90-talet har det inte påbörjats så många byggprojekt i Båstads kommun som 
år 2016. Innan slutet av mars månad var antalet beviljade startbesked 99 till antalet - det 
 prognostiserade antalet för hela året är ca 200 startbesked. Under år 2015 gav kommunen 
startbesked till 90 bostäder – en ovanligt hög siffra då den genomsnittliga siffran ligger runt 
80. En av effekterna av det ökade bostadsbyggande blir en ökning av kommunens invånar antal. 
Tids rymden från startbesked till att bostaden blir bebodd tar ca 1-2 år varför effekterna på 
befolknings mängden blir märkbar först år 2017 - 2018. 

Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar – födda, döda, inflyttade och ut flyttade. 
 Kommunens invånar antal förändras av födelseöverkottet: genom att subtrahera antalet  födda 
med antalet döda. Kommunen har och kommer att ha ett negativt födelseöverskott över 
 prognosens tidsdräkt. Invånarantalet ändras också av flyttnettot: antalet inflyttade subtraherat 
mot utflyttade. Det är genom inflyttning Båstads kommun senaste år ökat sin befolkningsmängd 
och enligt  prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta att öka i antal.

Från år 2016 – 2025 förväntas kommunen att öka med ca 1750 individer. Ökningen sker  enbart 
genom ett positivt flyttnetto. De närmsta två åren förväntas ökningen vara blygsam för att år 
2018 öka med över 200 individer. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i % till år 2025 
är ålders spannet 16-18 år (75 %). Till antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 
370st).  41-50  år ingar är det åldersspann som ökar minst kommunen, prognosen ser där ingen 
förändring i antal.

Figur 1. Befolkningsprognos för 
Båstads kommun åren 2016-2025
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INLEDNING
Syftet med  att upprätta en prognos för befolkningen i kommunen är för att kommunens politiker 
och tjänstemän ska kunna planera för kommande samhällsbehov så som skola, vård och omsorg, 
infrastruktur samt som underlag för övergripande samhällsplanering.

En kommun förändrar sin befolkningsmängd genom att invånare föds, flyttar in till  kommunen, 
flyttar från kommunen eller dör. Dessa fyra variabler är grunden till att prognostisera 
befolknings förändringar. Var och en av dessa variabler är i sin tur beroende av andra för-
utsättningar, exempelvis påverkas födelseantalet av antalet fertila kvinnor i kommunen och 
flyttnettot påverkas bland annat av bostadsbyggandet. Det prognosen tar ställning till är 
 beräknings bara faktorer - mjuka värden som trygghet, kulturellt utbud, närhet till rekreations-
områden, tillgång till skolplatser, äldrevård m.m finns inte med i prognosen.

Befolkningsprognosen är uppbyggd på information ifrån Statistiska Centralbyrån, kommunens 
GIS-program FB-Webb, jämförelser med befolkningsprognoser från Höganäs och Ängelholms 
kommuner samt  antaganden från större byggherrar och kommunens tjänstemän för åren 2016-
2025. Prognosen ska ses som just en prognos och flera variabler är osäkra, inte minst bostads-
byggandet som kan både bli  större eller mindre än vad prognosen visar. År 2015 tog Sverige 
emot ett stort antal asyl sökande, så gjorde även Båstads kommun, siffror som ej är inarbetade, 
då de asylsökande inte är folkbokförda i kommunen. Därav menar förvaltningen att prognosen 
ligger i underkant av vad siffrorna visar.

Utifrån erfarenhet från jämförbara kommuner (Höganäs och Ängelholm) har befolknings-
prognosen enbart utarbetats som kommun omfattande. Prognosens felmarginal blir större desto 
mindre den geografiska avgränsningen är, varför det inte presenteras statistik på ortsnivå. Den 
enda geografiska beskrivningen som görs i befolkningsprognosen är redovisning om planerad 
 bebyggelse.

I befolkningsprognosen används ett antal statistiska begrepp som kan tyckas byråkratiska och 
krångliga. Nedan följer en kort beskrivning av begrepp som finns i texten:

• Lägenhet = en bostadenhet. Kan exempelvis vara ett enbostadshus, radhus eller hyresrätt.
• Födelseöverskott = Skillnaden mellan antalet nyfödda och avlidna.
• Flyttnetto = Skillnaden mellan individer som flyttat till kommunen och från kommunen.
• Startbesked = Efter att bygglovsavdelningen/nämnden gett bygglov ska den sökande visa 

 exempelvis en kontrollplan, kontrollansvarig och brandskydd beroende på vad som ska 
 byggas.

• Fertilitet = I Sverige beräknar Statistiska Centralbyrån fertilitet för kvinnor mellan 14-49 års 
ålder. Att beräkna fertilitet från 14 års ålder kan tyckas vara väl tidigt men tiden är beräknad 
ifrån när det är fysiskt möjligt, inte moraliskt lämpligt.
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BEFOLKNINGSSTRUKTUR
Födelseöverskott

Det föds i genomsnitt 115 barn årligen i kommunen, baserat på de senaste 8 åren, se figur 2. 
 Antalet nyfödda har minskat något i kommunen, trots ökad befolkningsmängd. Det  främsta 
 skälet till minskningen är att föräldrar skaffar barn på annan ort för att sedan flytta till 
 kommunen, vilket syns i kommunens flyttstatistik.

För att kunna prognostisera antalet födda studeras kommunens antal fertila kvinnor. Ur en 
statistisk synvinkel är kvinnor  fertila inom åldersspannet 14-49 år. I Båstads kommun föder 
kvinnorna i åldersspannet 27-36 år flest barn, då kommer 69 % av kommunens samtliga barn 
till världen, se figur 3. Genomsnittlig födsel/kvinna i kommunen är 1,69 barn, nationellt är mot-
svarande siffra 1,85 barn/kvinna. 

Figur 2. Statistik från SCB

Figur 3. Diagrammet redovisar ett genomsnitt av antal födda 
barn/kvinna under åren 2005-2008. Statistik från SCB
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Figur 4. Diagrammet visar en nedgång av antalet kvinnor i 
åldern 27-36. Nedgången beror på negativt flyttnetto i de 

yngre åldrarna.  Statistik från SCB
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I kommunen dör i genomsnitt 177 individer/år, baserat på de 8 senaste år. 177 individer motsva-
rar ca 1,2 % av den totala befolkningen. Variationen mellan åren 2008-2015 är liten, med undan-
tag för år 2015 då 213 indvider dog, se figur 5. Ca 10 % av befolkningen dör före pensionsålder, 
mellan åren 66-85 år dör 41% och resterande 49% avlider efter en uppnådd ålder av 86, se figur 
6. Medellivslängden för kommunen är 84,1 år att jämföra med den nationella siffran på 82,3 år.

Figur 5. Statistik från SCB

Figur 6. Statistik från SCB
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Födelseöverskottet i kommunen har varit negativt de senaste 15 åren, i genomsnitt dör det ca 
60 individer fler än vad som föds, se figur 7. Kommunen har, tillsammans med Simrishamns 
 kommun, Skånes högsta medelålder vilket är förklaringen till det stora negativa födelsenettot. 

Figur 6, Statistik från SCB
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Figur 7. Statistik från SCB

Figur 8. Antalet  gullepluttar  som föds i kommunen 
ligger runt 100-120/år.
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Ålder Kön 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Summa 
åren 97-14

Genomsnittligt 
flyttnetto

0-4 år män 3 2 10 1 4 -1 4 14 4 13 15 13 -4 12 0 11 7 15 123 7
kvinnor 3 5 2 5 3 -3 14 7 10 7 12 4 -4 8 6 24 -3 13 113 6

5-14 år män 15 6 10 14 -4 6 13 -1 -1 5 17 19 9 13 5 8 0 30 164 9
kvinnor 27 0 9 -1 12 12 2 6 8 0 2 10 18 8 13 11 10 31 178 10

15-24 år män -24 -37 -22 -46 -29 -24 -28 -45 -25 -13 -34 -59 5 -45 -30 -18 -20 -35 -529 -29
kvinnor -36 -17 -30 -52 -22 -22 -33 -44 -44 -14 -30 -45 -45 -35 -51 -32 -30 -17 -599 -33

25-34 år män 23 -13 -12 -12 -14 4 12 -3 19 5 6 4 10 15 -9 20 11 3 69 4
kvinnor 11 -7 -2 -11 -2 -5 16 18 33 4 17 25 15 17 2 11 3 11 156 9

35-44 år män 6 -9 16 17 -4 -7 8 -6 8 15 18 13 11 12 4 0 10 40 152 8
kvinnor 6 -3 11 19 13 21 22 12 6 24 23 1 6 4 7 12 17 28 229 13

45-54 år män 14 6 14 5 3 25 24 -7 6 1 9 23 -2 6 7 11 5 28 178 10
kvinnor 10 17 20 -4 14 30 6 5 0 8 18 -4 12 -5 22 8 16 18 191 11

55-64 år män 14 12 25 19 39 40 24 15 28 19 22 14 29 18 20 14 23 11 386 21
kvinnor 18 5 29 20 16 23 28 13 15 37 17 15 23 19 14 22 11 13 338 19

65-74 år män 8 5 11 10 2 0 15 9 7 11 12 0 19 22 -2 -8 13 0 134 7
kvinnor 6 0 -7 7 7 1 2 -3 9 13 9 7 10 -1 2 2 0 16 80 4

75-84 år män 4 1 6 -6 -7 -2 -4 -3 1 6 -4 -3 4 -5 -5 -3 -7 5 -22 -1
kvinnor -6 -7 8 -8 -9 0 -4 -1 0 10 -3 -7 -2 -6 -5 -3 1 -1 -43 -2

85-94 år män -2 2 1 0 3 -1 -1 2 1 0 -1 1 -2 1 2 4 -2 -3 5 0
kvinnor 3 3 -2 0 0 -1 2 2 2 4 0 -3 0 -1 -3 -3 0 -3 0 0

95+ år män 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
kvinnor 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Flyttnetto

Kommunens invånare har med åren blivit 
allt mer rörliga i val av boplats, antalet in- 
och utflyttningar har ökat kontinuerligt 
sedan 90-talet, se figur 9. Som både figur 
9 och 10 visar så har Båstads kommun 
 nästan ute slutande en positivt flytt netto 
men det har före kommit ett par år där 
flytt strömmarna gått från kommunen. 

I stort sett flyttar samtliga ålders grupper 
under 75 år något mer än tidigare, vid 
75 och äldre är flyttmönstret ganska 
konstant över tid. Som mest flyttar be-
folkningen mellan åren 15-34 och fram-
förallt kvinnor i åldern 19-26, som i stor 
utsträckning under dessa år lämnar 
 kommunen, se figur 10. 

Figur 9. Statistik från SCB
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Figur 10 Tabell över flyttnetto i Båstads kommun åren 1997-2014, 
uppdelat i kön och åldersklasser definierade av SCB. Statistik från SCB

I figur 10 redovisas flyttnetto per kön -  utmärkande förutom antalet i åldern 15-24 som lämnar 
kommunen, är att  kommunen har en markant större inflyttning av kvinnor än män i åldern 25-
54 för att därefter ha en större inflyttning av män än kvinnor i åldern 55-74. Störst förändring i 
flyttmönster har skett i åldersgruppen 35-44 som hade störst positiv nettoinflyttning år 2014. 
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Figur 11. Efter gymnasieåldern lämnar en stor del unga vuxna 
kommunen, ett av de främsta skälen är för vidareutbildning..
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Bostadsbyggande
För att få en bild av bostadsbyggandet i kommunen redovisas i figur 12 antalet startbesked 
som getts av kommunens bygglovsavdelning åren 2011-2015. Det statistiska urvalet med åren 
2011-2015 beror på förändringar i plan- och bygglagen, tidigare år användes inte begreppet 
start besked. Skälet att prognosen använder antalet startbesked som indikator är för att det ger 
en god anvisning om hur många fastigheter som kommer att vara färdigställda kommande ett 
till två år - från det att ett projekt fått ett startbesked tar det ca 1 -2 år till dess att bostaden är 
bebodd. 

Effekterna av bostadsbyggande år 2014/2015 påverkar därför flyttnettot först år 2016/2017. I 
figur 12 redovisas även dåvarande års flyttnetto. Att år 2014 blev ett inflyttningsår kan bero på 
att år 2012 var med Båstads kommuns ögon ett nybyggnadsår. Det som även skiljer 2012 från 
närliggande år är att det under året påbörjades drygt 50 lägenheter i flerbostadshus. 

Figur 12. Statistik från SCB
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Sent 80-tal/tidigt 90-tal upplevde Båstads kommun en byggboom – och en befolkningsboom. 
 Figur 13 visar hur bostadsbyggande och antalet 1-5 åringar följer varandra, men med en för-
skjutning på 2-4 år. I figur 14 redovisas befolkningsförändring och bostadsbyggande. Som  figuren 
antyder påverkar bostadsbyggande utvecklingen av befolkningsmängden – de år det byggs 
mycket. Åren 86-92 ökade befolkningsmängden kraftigt, under perioden byggde  kommunen 
årligen 100-300 bostäder. Skillnaden mellan figur 14 och 13 är att befolkningen  ökade i takt 
med bostads byggandet, andelen 1-5 åringar ökade efter det att bostäderna var färdig ställda. 
 Invånarna flyttade till kommunen och skaffade barn. År 2016 agerar inte människor på samma 
vis - de skaffar barn innan de flyttar till Båstads kommun. Figur 14 visar även att blandningen av 
flerbostadshus och småhus genererar ökad befolkning, se även kommunens bostadsförsörjnings-
program. 

Figur 13. Statistik från SCB

Figur 14. Statistik från SCB
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Den siste december år 2015 var befolkningsmängden i kommunen 14373 individer. Året inne-
bar en nedgång med 46 personer, jämfört med år 2014 som dock var ett mindre rekordår med 
en  ökning av 144 personer. Det sker upp och nedgångar av befolkningsmängden men ur ett 
 historiskt perspektiv har kommunen upplevt två större förändringar, se figur 15.

Dessa två perioder med något snabbare befolkningsökning inträffade mellan 1970-1980 och 
mellan 1987-1992. I början av 90-talet byggdes det mycket, både av flerbostadshus och villor 
men sedan mitten av 90-talet har kommunen haft mycket liten ökning av befolkningsmängden 
jämfört med riket.

Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har sedan 90-talet varierat, vissa år har invånar-
antalet ökat med över 100 personer, andra år har befolkningsmängden minskat.  Kommunen har 
sedan början av 2000-talet haft en genomsnittlig befolkningsökning av 35  personer/år, mellan 
82-92 var ökningen 170 personer/år och mellan 93-02 var den årliga befolkningsökningen -3 
personer/år.

 
I figur 16 redovisas hur befolkningens sammansättning förändrats under de senaste 12 åren, där 
trenden varit en minskad mängd invånare i åldersgrupperna 0-24 och 24-45, oförändrad i  ålder 
46-65 och 86-105, ökande i åldersgruppen 66-85 år. Förändringarna inom ålders grupperna 
 följer i stort sett rikets utveckling, men åldersspannet 66-85 utgör en betydligt större andel av 
den totala befolkningsmängden i kommunen än jämförelsetalen på nationell nivå.

Figur 15. Statistik från SCB

Figur 16. Statistik från SCB
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Födelseöverskott år 2016 - 2025, samt historisk data år 2011-2015

År Nyfödda Avlidna Födelseöverskott Kvinnor 27-36 år Befolkningsmängd
2011 117 165 -48 613 14230
2012 120 180 -60 618 14263
2013 127 179 -52 600 14275
2014 103 164 -61 595 14419
2015 105 213 -108 592 14373
2016 107 187 -80 591 14390
2017 106 187 -81 595 14443
2018 107 188 -81 611 14687
2019 110 191 -81 622 14780
2020 112 192 -80 637 14947
2021 115 194 -80 647 15255
2022 116 198 -82 650 15514
2023 117 202 -85 646 15705
2024 116 204 -88 631 15928
2025 114 207 -93 616 16139
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Födelseöverskott

Det genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta att vara lågt. Antalet kvinnor 
i  åldern 27-36 år förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år - vilket medför att antalet 
nyfödda ligger kvar på samma nivåer som de senaste 5 åren, se figur 17. Stora barnkullar på 
40-talet och stor inflyttning av individer över 65 år medför att antalet individer över 80 år ökar 
 kommande år. Figur 18 visar att antalet avlidna passerar 200 personer/år runt år 2022, en 
ökning som  accelererar kommande 20 år. Statistiken i figur 17 och 18 förutsätter att kommun-
invånarnas goda hälsa håller i sig - att medellivslängden överstiger 84 år.

Figur 17. Prognos visandes Födelsetal , Avlidna, Kvinnor i åldern 
27-36 samt Befolkningsmängden.

Figur 18. Prognos för antalet 
nyfödda och avlidna.

Andelen kvinnor i åldern 27-36 når lägsta antal år 2016 med följd att antalet nyfödda förblir lågt. 
Att antalet kvinnor sjunker och förväntas att ha en blygsam ökning beror på en kombination av 
stor utflyttning av 19-26 åringar samt att få barn föddes i slutet av 90-talet/början av 00-talet. 

Som både figur 17 och 18 visar så förväntas det negativa födelseöverskottet att öka med 
åren, och kommunen kommer än tydligare att påverkas utanför diagrammets tidsbestämda 
 avgränsning.
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Flyttnetto år 2016 - 2025, samt historisk data år 2013-2015

År
Flyttnetto 
0-5 åringar

Flyttnetto 
6-12 
åringar

Flyttnetto 
13-15 
åringar

Flyttnetto 
16-18 
åringar

Flyttnetto 
19-26 
åringar

Flyttnetto 
27-40 
åringar

Flyttnetto 
41-50 
åringar

Flyttnetto 
51-65 
åringar

Flyttnetto 
66-85 
åringar

Flyttnetto 
86-105 
åringar

Flyttnetto 
samtliga 
åldrar

2013 6 11 3 4 -52 31 15 54 0 0 65
2014 35 49 13 8 -78 78 43 46 16 -7 202
2015 15 18 8 8 -80 18 39 18 13 -5 57
2016 23 23 18 14 -72 27 18 32 14 -5 92
2017 28 28 22 15 -72 34 22 40 15 -6 126
2018 57 57 41 25 -72 73 41 89 25 -16 319
2019 34 34 26 18 -73 43 26 51 18 -8 167
2020 45 45 33 21 -74 57 33 69 21 -12 239
2021 66 66 47 28 -75 85 47 104 28 -19 380
2022 59 59 43 26 -76 76 43 93 26 -17 333
2023 50 50 37 23 -78 63 37 77 23 -13 268
2024 55 55 40 25 -79 71 40 86 25 -15 304
2025 55 55 40 25 -80 70 40 85 25 -15 299

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

An
ta

l

Flyttnetto 2016-2025

F lyttnetto samtliga åld rar

Flyttnetto

Flyttnettot baseras på bostadsbyggande. Då bostadsbyggandet i kommunen legat på en jämn 
nivå sedan en längre tid, men flyttnettot varierat, är det svårt att bedömma hur inflyttningen till 
 kommunen ska beräknas. Pendlarkommuner har ofta en hög kvot per byggd lägenhet, semester-
orter som Båstad har en låg inflyttning/lägenhet. Kommunen har därför valt att fortsätta att 
räkna med låg grad av inflyttning per lägenhet - 1,8 personer /lägenhet. I Höganäs kommun är 
jämförelsetalet 1,7 och i Kungsbacka >3 personer/lägenhet.

Flyttnettot för 19-26 åringar väntas förbli negativt på grund av det tidiga 90-talets stora barn-
kullar som efter gymnasieåldern i stor utsträckning lämnar kommunen för att vidareutbilda sig 
på  universitets- och högskoleorter.

Även ålderskategorin 86-105 åringar väntas ha ett negativt flyttnetto, främsta skälet till att kom-
munen förlorar de äldsta kommuninvånarna går bara att spekulera kring, men troliga skäl be-
döms vara bristande antal vårdplatser inom demensvård samt svårigheter att byta bostad ifrån 
villa till lägenhet, se även kommunens Bostadsförsörjningsprogram. Ytterligare skäl kan vara att 
människor önskar att flytta till sin födelseort eller dit barnen bor, i livet sista skede.

Störst positiv förändring i flyttnettot förväntas i åldersspannet 51-65 åringar.  Även om bostads-
utbudet breddas kommande år attraherar varumärket Båstad och Bjärehalvön ålderskategorin 
(exempelvis genom närhet till naturen och havet, upplevd trygghet och rikt kultur- och fritids-
utbud).

Figur 20. Prognos för kommunens flyttnetto uppdelat i åldersklasser.

Figur 19. Prognos för kommunens flyttnetto.

Även om födelseöverskottet förväntas 
vara negativt kommer antalet barn öka, 
in flyttningen för 0-12 åringar blir stor, se 
figur 20. Skälet till att kommunen förväntar 
inflyttning av barn är baserat på historisk 
data - då ett samhälle upplever en bygg-
boom ökar  antalet barn.
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Bostadsbyggande 

Prognosen för antal startbesked år 2016 och 2017 redovisas i figur 21. Den statistiska 
 säkerheten för år 2016 är mycket god, det är något större osäkerhet för år 2017, åren där-
efter är än svårare att prognostisera. Flera oberoende händelser kan påverka bostads byggande 
– en vikande marknad, förändrat ränteläge, införande av statliga subventioner med mera. 
 Förändringarna kan både ha stimulerande och dämpande effekt, därav minskar prognosens träff-
säkerhet med åren. Valet av att använda startbesked som indikator beror på att det är ett tryggt 
verktyg då så gott som samtliga projekt med startbesked färdigställs inom två år (villor som 
byggs av privatpersoner kan ta något längre tid). 

Båstads kommun står inför två mycket intressanta år sett till bostadsbyggande. I kommunen 
kommer både andelen flerbostadshus och en/tvåbostadshus att kraftigt öka åren 2016-2017. 
Med bakgrund i figur 21 antyder det på ett kraftigt ökat flyttnetto för åren 2017-19, framförallt 
då bostadsbeståndet breddas med flerbostadshus.

Figur 21. Stapeldiagram  visandes historisk data samt 
prognos för åren 2016-17.

Figur 22. Mer information finns att läsa i kommunens 
bostadsförsörjningsprogram antaget år 2016.
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I figur 23 redovisas en prognos för hur bostadsbyggandet i kommunen väntas se ut över en 
längre period, 2016-2029. I sifforna finns inte projekt som föräntas bli fritidshus, inte heller det 
antal lägenheter som byggs inom äldre detaljplaner(årligen ca 20-50 st). Noterbart i prognosen 
är  blandningen av bostadstyper och antalet lägenheter.

Störst förändring av fastighetsbeståndet sker närmsta år i Båstad, framförallt genom projektet 
Tuvelyckan, vid den nybyggda järnvägsstationen, se figur 24. I tätorten väntas över 200  bostäder 
(varav ca 50 st är fritidsbostäder) att söka startbesked under 2016 vilket får  konsekvenser 
för befolkningsantalet i kommunen  under åren 2017-2018. Figur 23 och 24 baseras på 
 inrapporterade prognoser för större bygg herrar och bedömningar ifrån kommunens tjänstemän, 
och figurerna visar på ett stort bostadsbyggande över flera år framöver.

 

Figur 23.

Figur 24.

Lägenheter med väntat startbesked 2016-2026
Ort Markägare Planstatus Projekt Bostadstyp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
B åstad P ri v at A ktuell  D P B onum B ostad srä tt 34    38       
B åstad P ri v at D P  f ö r antagand e T uv elyckan H yresrä tter 80   80  60      
B åstad P ri v at D P  f ö r antagand e T uv elyckan B ostad srä tter  40  50 60       
B åstad P ri v at D P  f ö r antagand e T uv elyckan V i l lor 10 24 10   10 12 5 5 10 12
B åstad P ri v at D P  f ö r antagand e T uv elyckan R a d hus 10   14 20 20  9  5 5
B åstad P ri v at A ktuell  D P N ed re H asselbacken B ostad srä tter   30 29   20 18    
B åstad P ri v at A ktuell  D P N ed re H asselbacken V i l lor 10 10 9         
B åstad K ommunal A ktuell  D P H ed en V i l lor 2 14 28 16 15 17 10 20 16 10  
B åstad P ri v at D P  p å granskning T egelugnslyckan B ostad srä tter  10 10
B åstad P ri v at D P  p å granskning Ä p p el d alen V i l lor   2 2 2 2 2     
B åstad P ri v at A ktuell  D P H al len 16 B ostad srä tter 15           
B åstad K ommunal A ktuell  D P T rol lbä cken H yresrä tter 16
B åstad K ommunal A v v aktar p lanup p d rag H emmesl ö v  6: 2 O kä nt     10 10 70 40 40 30 40
Ö stra K arup K ommunal D P  f ö r antagand e Ö stra K arup  6: 7 V i l lor  5 5 5 5 5 10 10 10 10 10
Ö stra K arup K ommunal D P  f ö r antagand e Ö stra K arup  6: 7 H yresrä tter        20  20  
F ö rsl ö v K ommunal P lanup p d rag F ö rsl ö v  2: 4 V i l lor    5 10 10 5 5 10 15  
F ö rsl ö v K ommunal P lanup p d rag F ö rsl ö v  2: 4 R a d hus     10  10     
F ö rsl ö v K ommunal P lanup p d rag F ö rsl ö v  2: 4 H yresrä tter      15  15  10  
F ö rsl ö v K ommunal P lanup p d rag F ö rsl ö v  2: 4 B ostad srä tter       10  10   
F ö rsl ö v K ommunal P lanup p d rag B åstad hem V ård boend en 44
F ö rsl ö v K ommunal A v v aktar p lanup p d rag V istorp  8: 90 mf l O kä nt        15 15 5 35
T orekov P ri v at D P  p å samråd S unnan 10 B ostad srä tter        4 24 20  
G rev ie K ommunal A ktuell  D P K arlslund V i l lor   5  5  5  5 5 5
G rev ie K ommunal A ktuell  D P K yrkbyn V i l lor       10 5 5 5 5
G rev ie K ommunal A v v aktar p lanup p d rag B ö ske 37: 1 O kä nt         30 20 30
V ä stra K arup K ommunal P lanup p d rag L ind strö ms backar O kä nt       5  5 5 5
Totalt antal: 177 93 133 211 185 149 169 166 175 170 147
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Förändring i befolkningsmängd 2016-2025, historisk data år 2011-2015

År Födelseöverskott Flyttnetto Befolkningsförändring Befolkningsmängd
2013 -52 65 13 14275
2014 -61 202 141 14419
2015 -108 57 -51 14373
2016 -80 92 11 14390
2017 -81 126 45 14443
2018 -81 319 238 14687
2019 -81 167 86 14780
2020 -80 239 159 14947
2021 -80 380 300 15255
2022 -82 333 251 15514
2023 -85 268 183 15705
2024 -88 304 216 15928
2025 -93 299 205 16139
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Prognosen för Båstads kommun visar att invånarantalet år 2025 har passerat 16000 invånare, 
se figur 25. Antalet bostäder som påbörjas år 2016 genererar år 2018 stor inflyttning till kom-
munen, likaså förväntas ett stort antal bostäder påbörjas år 2019 med följden att även år 2021 
blir ett år med stor inflyttning. På 10 år kommer Båstads kommun att öka med ca 1750 individer 
som ur ett historiskt perspektiv är en mycket stor ökning. Ökningen väntas nästan bli lika stor 
som under 80-talet/början av 90-talet då kommunen ökade med 1820 personer inom samma 
tidsrymd. 

Då födelseöverskott och flyttnetto summeras minskar effekterna av att det ökande flyttnetto när 
antalet individer som avlider ökar över tid, se figur 26. Från tidigare år ses stora variationer och 
så  kommer det även att se ut framöver, både för födelseöverskott och flyttnetto, även om det inte 
går att läsa ut i figur 26 då prognosen baseras på matematiska formler.

Befolkningsförändringen mellan åren kommer att variera, från ca 10 till över 300  personer. Den 
genomsnittliga ökningen för prognosen  beräknas att bli ca 175 individer/år.  Siffrorna som anges 
i figur 26 visar hur befolkningsmängden förväntas att öka stadigt år för år som ett resultat av 
kraftigt ökat bostadsbyggande.

Figur 25.

Figur 26.
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Befolkningsmängd år 2016 - 2025, samt historisk data år 2011-2015

År
Nyfödda och inflyttade 
0 åringar

Befolkning 
1-5år

Befolkning 
6-12 år

Befolkning 
13-15 år

Befolkning 
16-18år

Befolkning 
19-26 år

Befolkning 
27-40 år

Befolkning 
41-50 år

Befolkning 
51-65 år

Befolkning 
66-85 år

Befolkning 
86-105 år Befolkningsmängd

2011 123 645 890 402 540 1083 1816 1818 3172 3230 511 14230
2012 124 656 942 362 511 1102 1835 1773 3109 3335 514 14263
2013 136 643 930 402 463 1124 1811 1763 3049 3428 526 14275
2014 111 680 985 401 425 1124 1836 1755 3037 3541 524 14419
2015 107 662 1020 415 392 1101 1794 1734 3046 3616 486 14373
2016 110 649 1034 418 439 1041 1795 1715 3015 3664 509 14390
2017 111 636 1057 459 443 993 1794 1674 3033 3719 524 14443
2018 117 656 1116 497 474 947 1796 1698 3067 3777 542 14687
2019 116 648 1125 526 485 935 1803 1706 3056 3847 533 14780
2020 120 663 1140 548 536 897 1828 1694 3103 3864 555 14947
2021 126 699 1180 589 573 891 1855 1713 3159 3896 572 15255
2022 126 726 1206 601 616 915 1883 1739 3183 3928 591 15514
2023 125 739 1227 610 644 965 1879 1747 3206 3930 633 15705
2024 126 751 1247 640 679 1026 1860 1741 3236 3961 663 15928
2025 123 761 1272 649 688 1117 1842 1730 3287 3986 685 16139
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prognos för 2016-2025

N yf ö d d a och
inf lyttad e 0 åringar
B ef olkning 1-5år

B ef olkning 6-12 år

B ef olkning 13-15 år

B ef olkning 16-18år

B ef olkning 19-26 år

B ef olkning 27-40 år
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B ef olkning 51-65 år

B ef olkning 66-85 år

B ef olkning 86-105 år

I figur 27 presenteras en sammanställning av förändring inom 11 åldersgrupper. Den ålders-
grupp som förväntas öka mest i % är ålders spannet 16-18 år (75 %) men även  13-15 åringarna 
ökar kraftigt(56 %).  Åldersgruppen 86-105 åringar ökar med 40 % eller ca 200  individer. Till 
antalet sker störst  ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 380st).  41-50  år ingar är det ålders-
spann som ökar minst kommunen, prognosen ser där ingen förändring i antal. Ökningen är även 
 obetydlig för  0-åringarna, 19-26 åringar och 27-40 åringar. En jämförelse mellan intervallen 
presenteras i figur 28.

För läsare som önskar att arbeta vidare med siffrorna så presenteras i avslutande kapitel 
 samtliga åldrar i ettårsklasser. 

Figur 27.

Figur 28.

274

274



19

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Be
fo

lk
ni

ng
sm

än
gd

Befolkningsprognos för Båstads kommun -
4 scenario

R egion S kånes
bef olkningsp rognos
år 2014

B ef olkningsp rognos
f ö r B åstad s kommun
2016-2025

K ommunens
bef olkningsp rognos
f rån bud getarbete år
2013

B ef olkningsp rognos
baserad  p å historisk
d ata

FELKÄLLOR SAMT ALTERNATIVA PROGNOSER
Felkällor

Det finns ett antal felkällor till befolkningsprognosen, det är därför av största vikt att prognosen 
läses som en riktningsvisare - inte som exakta siffror.
• Uppskattat och planerat antal lägenheter är just skattningar - inte sökta bygglov,  antalet 

 förändras kontinuerligt. Byggandet påverkas av en mängd faktorer som konjunktur, 
 subventioner, skatteregler med mera.

• Prognosen tar inte med den genomsnittliga befolkningsökningen utan utgår enbart ifrån de 
större (minst 10 lägenheter) byggprojekten. Det byggs ca 30-50 enbostadshus årligen, ett an-
tal som inte finns med i prognosen. Fastigheter taxerade som fritidshus finns heller inte med i 
befolkningsprognosen.

• Avrundning av decimaler gör att det totala antalet inte blir exakt. Att exempelvis redovisa ett 
flyttnetto på 8,4 personer är inte rimligt i en befolkningsprognos varför avrundning till heltal 
blir en felkälla. Den observanta läsaren kan se attsiffrorna mellan födelseöverskott+flytt-
netto+befolkning för föregående år inte stämmer överens med det framräknade årets 
invånar antal. Detta slår årligen på 5-9 personer och beror på avrundning till decimaler.

• Asylsökande individer finns inte med i prognosen då de inte är folkbokförda i kommunen.
• Värden som fruktsamhet, livslängd, mortalitet och inflyttade per bostad förändras 

 kontinuerligt vilket påverkar prognosen, framförallt för prognosens senare år. 

Alternativa prognoser

Det finns flera prognoser för Båstads kommuns befolkningsutveckling, se figur 29. Samtliga 
för utspår en snabbare befolkningsökning än vad den historiska jämförelsen visar. Skillnaden 
 mellan prognoserna visar att det är mycket svårt att beräkna befolkningsökning. Förvaltningens 
 bedömning är att kommunen har flest parametrar att tillgå och blir därför mest träffsäker.

Figur 29.
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Å r  20 åringar 21 åringar 22 åringar 23 åringar 24 åringar 25 åringar 26 åringar 27 åringar 28 åringar 29 åringar
2011 158 164 146 103 118 93 106 117 93 116
2012 182 146 147 146 103 108 98 112 115 96
2013 166 159 146 136 130 114 103 95 118 117
2014 156 142 158 134 133 125 107 108 100 116
2015 152 137 151 147 125 128 118 111 104 102
2016 134 143 128 142 138 116 119 120 113 106
2017 112 125 134 119 133 129 107 121 122 115
2018 125 103 116 125 110 124 120 112 127 128
2019 115 115 94 107 116 101 115 123 115 130
2020 163 106 106 85 98 107 92 119 127 119
2021 133 153 97 97 75 88 97 98 125 133
2022 142 123 144 87 87 66 79 103 103 130
2023 178 132 114 134 78 78 56 83 107 108
2024 186 168 122 104 124 68 68 61 88 112
2025 176 176 158 112 94 114 58 73 66 93

Å r  10 åringar  11 åringar  12 åringar 13 åringar  14 åringar  15 åringar  16 åringar  17 åringar  18 åringar  19 åringar
2011 117 149 107 133 114 155 181 171 188 195
2012 119 121 156 111 133 118 160 181 170 172
2013 142 118 122 154 112 136 120 161 182 170
2014 149 147 124 123 159 119 138 126 161 169
2015 129 148 148 126 126 163 124 138 130 143
2016 166 132 151 154 132 132 168 129 143 121
2017 156 170 136 158 161 139 137 173 134 134
2018 152 164 178 150 172 175 148 145 181 125
2019 166 157 169 187 159 181 181 153 151 172
2020 166 173 164 180 198 170 188 188 160 142
2021 180 175 182 179 196 214 179 197 197 151
2022 176 188 184 196 194 210 223 188 206 188
2023 189 183 195 196 209 206 218 230 195 196
2024 178 197 191 209 209 222 214 226 239 186
2025 179 186 205 204 222 223 230 223 235 229

Å r 0 åringar 1 åringar 2 åringar 3 åringar  4 åringar  5 åringar 6 åringar 7 åringar 8 åringar  9 åringar
2011 123 118 128 122 130 147 123 144 133 117
2012 124 132 127 136 128 133 148 120 138 140
2013 136 124 131 127 133 128 137 151 119 141
2014 111 137 131 137 134 141 135 143 166 121
2015 107 115 135 130 143 139 146 137 149 163
2016 110 111 119 139 134 147 142 149 140 152
2017 111 115 115 123 143 138 151 146 153 144
2018 117 120 124 125 133 153 147 159 154 161
2019 116 122 126 130 131 139 158 151 164 159
2020 120 123 130 134 138 138 145 164 158 170
2021 126 131 134 141 145 149 148 155 174 167
2022 126 136 140 144 151 155 157 156 163 182
2023 125 135 144 149 152 159 162 164 163 170
2024 126 134 144 153 158 162 167 170 172 171
2025 123 135 144 153 162 167 170 175 178 180

BEFOLKNINGSUTVECKLING I ETTÅRSKLASSER
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Å r 50 åringar 51 åringar 52 åringar 53 åringar 54 åringar 55 åringar 56 åringar 57 åringar 58 åringar 59 åringar
2011 183 187 179 190 191 178 181 185 204 226
2012 171 186 187 183 194 194 184 190 186 203
2013 205 176 189 185 188 200 195 190 193 181
2014 228 221 177 189 187 192 201 197 193 195
2015 181 219 215 181 190 182 193 206 190 197
2016 218 183 221 217 183 192 182 193 206 190
2017 194 221 186 224 220 186 193 183 194 207
2018 174 200 226 192 230 226 190 197 187 198
2019 192 177 203 230 195 233 227 191 198 189
2020 178 196 182 208 234 200 236 230 194 201
2021 163 185 203 189 215 241 205 241 235 199
2022 175 169 191 209 195 221 246 209 245 239
2023 192 180 174 196 215 200 224 249 212 248
2024 206 197 186 180 202 220 204 228 252 216
2025 179 211 203 191 185 208 224 208 231 256

Å r 40 åringar 41 åringar 42 åringar 43 åringar 44 åringar 45 åringar 46 åringar 47 åringar 48 åringar 49 åringar
2011 143 145 175 170 176 197 174 216 213 169
2012 149 144 145 169 166 177 207 167 217 210
2013 154 146 142 151 174 165 181 204 176 219
2014 169 160 150 146 155 177 165 184 210 180
2015 144 175 165 152 144 164 181 166 190 216
2016 155 146 177 167 154 146 166 183 168 192
2017 177 157 148 179 169 156 148 168 185 170
2018 156 181 161 152 183 173 160 152 172 189
2019 147 158 184 164 155 186 176 163 155 175
2020 150 150 162 187 167 158 189 179 166 158
2021 146 154 155 166 192 172 163 194 184 171
2022 146 150 159 159 171 196 176 167 198 188
2023 146 150 154 162 163 174 200 180 171 202
2024 155 150 154 158 166 167 178 204 184 175
2025 166 159 154 158 162 170 171 182 208 188

Å r 30 åringar 31 åringar 32 åringar 33 åringar 34 åringar 35 åringar 36 åringar 37 åringar 38 åringar 39 åringar
2011 112 120 125 126 144 137 136 148 150 149
2012 120 119 127 132 129 152 140 139 152 153
2013 101 121 116 127 132 132 157 145 137 159
2014 116 110 120 124 130 135 146 166 150 146
2015 123 117 113 118 123 133 134 146 173 153
2016 104 125 119 115 120 125 135 136 148 175
2017 108 106 127 121 117 122 127 137 138 150
2018 121 114 112 133 127 123 128 133 143 144
2019 131 124 117 115 136 130 126 131 136 146
2020 134 135 128 121 119 140 134 130 135 140
2021 125 140 141 134 127 125 146 140 136 141
2022 139 131 145 146 139 132 130 151 145 141
2023 135 143 135 150 151 144 137 135 156 150
2024 113 140 148 140 155 156 149 142 140 161
2025 117 118 145 153 145 160 161 154 147 145
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Å r 80 åringar 81 åringar 82 åringar 83 åringar 84 åringar 85 åringar 86 åringar 87 åringar 88 åringar 89 åringar
2011 113 137 101 115 101 89 95 64 58 59
2012 122 105 133 94 104 95 84 81 63 51
2013 90 122 104 115 84 98 88 77 74 60
2014 132 90 117 99 106 77 86 79 70 67
2015 130 122 83 112 94 97 70 78 65 53
2016 130 125 117 78 107 89 91 64 72 59
2017 151 125 120 112 73 102 83 85 58 66
2018 144 147 121 116 108 69 95 76 77 50
2019 138 139 142 116 111 103 62 88 69 71
2020 165 133 134 137 111 106 96 55 81 62
2021 149 161 129 130 133 107 99 88 48 74
2022 210 144 156 124 125 128 99 91 81 40
2023 217 205 139 151 119 120 121 92 84 73
2024 208 212 200 134 146 114 113 113 84 76
2025 209 203 207 195 129 141 107 105 105 77

Å r 70 åringar 71 åringar 72 åringar 73 åringar 74 åringar 75 åringar 76 åringar 77 åringar 78 åringar 79 åringar
2011 185 202 170 178 173 155 152 146 98 126
2012 241 181 195 170 171 169 154 146 141 97
2013 257 244 177 190 163 164 162 151 142 135
2014 230 253 246 176 191 161 164 164 145 137
2015 247 243 249 239 175 189 157 158 161 135
2016 264 244 240 246 236 172 184 152 153 156
2017 283 261 241 237 243 233 167 179 147 148
2018 231 280 258 238 234 240 229 163 175 143
2019 218 229 278 256 236 232 236 224 158 170
2020 211 215 226 275 253 233 227 231 219 153
2021 209 208 212 223 272 250 228 222 226 215
2022 216 206 206 210 221 270 246 224 218 222
2023 203 213 203 203 207 218 265 241 219 213
2024 181 201 210 200 200 204 213 260 236 214
2025 194 178 198 207 197 197 199 208 255 231

Å r 60 åringar 61 åringar 62 åringar 63 åringar 64 åringar 65 åringar 66 åringar 67 åringar 68 åringar 69 åringar
2011 217 218 218 246 271 281 244 234 266 245
2012 226 222 213 224 246 271 278 244 234 261
2013 208 230 222 215 226 251 275 277 244 234
2014 178 206 230 221 222 228 244 287 274 248
2015 198 188 212 228 222 225 229 240 289 267
2016 197 198 188 212 228 222 222 226 237 286
2017 191 198 199 189 213 229 219 219 223 234
2018 211 195 202 203 193 217 227 217 216 220
2019 200 213 197 204 205 195 214 224 214 214
2020 191 202 215 199 206 207 192 211 221 211
2021 206 196 207 220 204 211 205 189 209 218
2022 203 210 201 212 225 209 209 202 187 206
2023 242 206 213 204 215 228 206 206 199 184
2024 252 246 210 217 207 218 225 203 203 196
2025 219 255 249 214 221 211 215 222 200 200
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Å r 100 åringar 101 åringar 102 åringar 103 åringar 104 åringar 105 åringar
2011 1 0 0 0 0 0
2012 3 0 0 0 0 0
2013 2 1 0 0 0 0
2014 3 1 0 0 0 0
2015 2 1 1 0 0 0
2016 3 0 0 0 0 0
2017 2 1 0 0 0 0
2018 4 0 0 0 0 0
2019 0 2 0 0 0 0
2020 2 0 1 0 0 0
2021 6 0 0 0 0 0
2022 7 4 0 0 0 0
2023 0 5 2 0 0 0
2024 6 0 3 0 0 0
2025 13 4 0 1 0 0

Å r 90 åringar 91 åringar 92 åringar 93 åringar 94 åringar 95 åringar 96 åringar 97 åringar 98 åringar 99 åringar
2011 54 44 39 25 21 24 12 8 3 4
2012 52 45 35 30 20 15 15 11 6 3
2013 44 45 38 24 21 17 11 10 9 5
2014 52 31 41 31 16 12 12 8 8 7
2015 56 42 27 29 22 11 8 10 6 5
2016 47 50 36 21 23 16 9 6 8 4
2017 53 41 44 30 15 17 14 7 4 6
2018 58 45 33 36 22 7 15 12 5 2
2019 44 52 39 27 30 16 6 13 10 3
2020 64 37 45 32 20 23 14 4 11 8
2021 54 56 29 37 24 12 21 12 2 9
2022 66 47 49 22 30 17 10 19 10 0
2023 33 59 39 41 14 22 15 8 17 8
2024 66 25 51 32 34 7 20 13 6 15
2025 68 58 17 43 24 26 4 18 10 4
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 84  Dnr KS 001191/2014 - 315 

Utställning av översiktsplan 2035 - Ängelholms kommun 
 
Beskrivning av ärendet Ängelholms kommun har tagit fram en utställningshandling för sin 

översiktsplan 2035 som är ute för granskning under perioden 1 mars – 31 maj 
2016. I augusti till november 2014 var planförslaget ute på samråd. Vid det 
tillfället hade Båstads kommun inget att erinra.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-04-14. 
 Bilaga 1. Utställningshandling Ängelholms kommuns översiktsplan 2035 

(http://engelholm.se/Kommun-politik/planer/Oversiktsplaner/Ny-
oversiktsplan/). 

 Bilaga 2. Yttrande - samrådshandling Översiktsplan Ängelholms kommun 2035, 
daterad 2014-09-11. (KS1191/14-315).  

 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra om utställningshandlingen för 

Översiktsplan 2035 för Ängelholms kommun, och antar Samhällsbyggnads 
tjänsteskrivelse som sin egen. Tjänsteskrivelsen översänds till Ängelholms 
kommun. 

 
Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra om utställningshandlingen för 

Översiktsplan 2035 för Ängelholms kommun, och antar Samhällsbyggnads 
tjänsteskrivelse som sin egen. Tjänsteskrivelsen översänds till Ängelholms 
kommun.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160420\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-04-14 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 001191/2014 – 315 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad. Lena Åström, Ängelholms kommun, 
(lena.astrom@engelholm.se) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Utställningshandling Ängelholms kommuns översiktsplan 2035 
(http://engelholm.se/Kommun-politik/planer/Oversiktsplaner/Ny-oversiktsplan/). 
Bilaga 2. Yttrande - samrådshandling Översiktsplan Ängelholms kommun 2035, daterad 2014-

09-11. (KS1191/14-315).   

 

Samråd har skett med: 

Olof Selldén Samhällsbyggnad 

 
Utställning av Översiktsplan 2035, Ängelholms kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ängelholms kommun har tagit fram en utställningshandling för sin översiktsplan 2035 som är 
ute för granskning under perioden 1 mars – 31 maj 2016. I augusti till november 2014 var 
planförslaget ute på samråd. Vid det tillfället hade Båstads kommun inget att erinra.   
 

Bakgrund 
Ängelholms kommun har tagit fram en översiktsplan som fokuserar på hållbarhet och dess 
ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter. Planen är ute för granskning under 
perioden 1 mars – 31 maj 2016.  
 

Aktuellt 
Ängelholms kommuns översiktsplan lyfter mellankommunala frågor och kommunens roll i 
familjen Helsingborg och Region Skåne. Utställningshandlingen följer regionala 
planeringsstrategier och Strukturplan för familjen Helsingborg. De mellankommunala frågorna 
tar bland annat upp samarbeten som sker inom ramen för familjen Helsingborg såsom 
Strukturplanen som inkluderar bostadsbebyggelse, näringsliv, infrastruktur och grönstruktur 
samt de samarbeten som Ängelholm deltar i angående räddningstjänsten, vattenförsörjning 
och avfall.  
 
Vindkraftsutbyggnad redovisas men anses inte ha någon påverkan på Båstads kommun.  
Buller från Ängelholm Helsingborgs Airport påverkar Båstads kommun.  
 
Övervägande/framtid 
Planens ställningstagande angående de mellankommunala frågorna är att arbeta med regional 
samverkan och att följa de gemensamma ställningstagandena för översiktlig planering i 
familjen Helsingborg. Vikten av samarbete på regional och delregional nivå är tydlig i flera 
delar av utställningshandlingen finns inget att erinra. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra om utställningshandlingen för Översiktsplan 2035 för 
Ängelholms kommun, och antar Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sin egen. 
Tjänsteskrivelsen översänds till Ängelholms kommun.    
 
 
 
Båstad 2016-04-14 
 
 
Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Datum: 2014-09-11 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: 1191/14-315 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Carina Ericsson, Samhällsbyggnad. Lena Åström, Ängelholms kommun, 
(lena.astrom@engelholm.se) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samrådshandling Översiktsplan 2035, Ängelholms kommun, Dnr: 1191/14-315. 

Samråd har skett med: 

Samrådshandling Översiktsplan 2035, Ängelholms kommun 

Bakgrund 

1 (2) 

Ängelholms kommun har tagit fram en samrådshandling för Översiktsplan 2035 efter en 
process i tre steg. Första steget var att "fånga Ängelholms själ" där kommunen arbetat med en 
mängd aktörer och genom arbetssättet Cultural Planning har identifierat Ängelholms identitet. 
Även i processens andra steg har kommunen arbetat tillsammans med en mängd aktörer 
(allmänheten, föreningar, näringslivet, politiker, tjänstemän och myndigheter) för att ta fram 
en framtidsbild för Ängelholm. 

I det tredje steget har en projektgrupp arbetat fram visioner, mål och strategier baserat på 
arbetet i steg 1 och 2 samt nationella, regionala och lokala mål gällande samhällsplanering. 

Planen fokuserar på hållbarhet och dess ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella 
aspekter och Ängelholms kommuns övergripande mål är att utvecklas på ett hållbart sätt. 
Strategierna har ledord som hushållning med mark- och vattenresurser, förtätning av staden, 
blandstad med funktionella miljöer, tillvara ta estetiska värden i stadsmiljön och i landskapet, 
värna värdefulla natur- och kulturmiljövärden. Vikten av korta avstånd för att skapa 
möjligheter för interaktion och mötesplatser. Gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik ska 
göras tillgängliga och attraktiva. Klimatsmart samhälle med förnybar energi. Utanför 
centralorterna ska bebyggelse främst tillkomma i tätorterna och vid befintliga strukturer med 
kollektivtrafik och utbyggs infrastruktur. 

Samrådshandlingen följer regionala planeringsstrategier och Strukturplan för Skåne Nordväst. 

Aktuellt 
I avsnittet om mellankommunala frågor lyfts Ängelholms plats och roll i familjen Helsingborg 
och Region Skåne och vikten av samverkan. De mellankommunala frågorna som tas upp i 
samrådshandlingen berör de områden som tas upp i strategierna i Strnkturplan för Skåne 

Jol09!2\7dd\ k 
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Nordväst (bostadsbebyggelse, näringsliv, infrastruktur och grönstruktur) samt de samarbeten 
som Ängelholm deltar i angående räddningstjänsten, vattenförsörjning och avfall. 

Angående vindkraft har tre områden lämpliga för vindkraft och ett möjligt utredningsområde 
pekats ut och dessa är belägna så att de berör närliggande kommuner. Av de lämpliga 
områdena är det som ligger närmast Båstads kommun lokaliserat öster om Hjärnarp 
(Höremosse/Kärrgårda). Områden lämpliga för vindkraft har bedömts efter analys av 
vindkartering med buffertzoner för olika användningsområden såsom bl.a. bostäder samt 
riksintressen, landskapsbildsskydd och andra regleringar. Ängelholms kommun kommer att 
arbeta för att främja andvändningen av vindkraft. 

Inom risk och säkerhet kan översvämning av åar påverka Ängelholms grannkommuner samt 
att följderna av klimatförändringar berör samtliga kommuner. Buller från Ängelholm 
Helsingborgs Airport påverkar Båstads kommun. Planens ställningstagande angående de 
mellankommunala frågorna är att arbeta med regional samverkan och att följa de 
gemensamma ställningstagandena för översiktlig planering i Skåne Nordväst. Då vikten av 
samarbete på regional och delregional nivå är tydlig i flera delar av samrådshandlingen finns 
inget att erinra. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra om samrådshandlingen för Översiktsplan 

2035 för Ängelholms kommun, och antar Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som 
sin egen. Tjänsteskrivelsen översänds till Ängelholms kommun. 

Båstad 2014-09-11 

//f?m;p~~ 
Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
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KS § 85  Dnr KS 000488/2016 - 300 

Remiss - Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 
 
Beskrivning av ärendet Region Skåne tar fram en strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 

för att tydliggöra vägval, mål och prioriteringar för hur infrastruktursatsningar 
ska kunna användas som ett medel för att nå regionala utvecklingsmål. 
Strategin har utgångspunkt i strategidokumenten Det öppna Skåne 2030 och 
Det flerkärniga Skåne och ska ange den politiska viljeinriktningen för arbetet 
med Skånes transportsystem och visa hur Skåne kan bidra till nationella miljö- 
och utvecklingsmål. Strategin för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 blir 
underlag för prioritering av objekt i den regionala infrastrukturplanen och 
nationella planen för transportsystemet och tar fram huvudinriktningen för 
utvecklingen av transportinfrastrukturen. Helsingborgs stad har tagit fram ett 
remissyttrande som tar upp många frågor och kommentarer som direkt eller 
indirekt påverkar Familjen Helsingborg. Vad som inte tas upp av Helsingborgs 
stad, som är av vikt för Båstads kommun, är vikten av kopplingar till 
angränsande län och dess tillväxtorter.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-04-11. 
 Bilaga 1. Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. 

Diskussionsunderlag. Januari 2016. Region Skåne. 
http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/remiss-
strategi-for-ett-hallbart-transportsystem-i-skane-2050/ 

 Bilaga 2. Yttrande över Region Skånes Strategi för ett hållbart transportsystem i 
Skåne 2050 (utkast). Helsingborgs stad.  

 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Helsingborgs stads yttrande om Strategi 

för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. 
 
 2. Båstads kommun gör ett tillägg till Helsingborgs stads yttrande om att 

kopplingar till angränsade län och dess tillväxtorter ska tydliggöras i strategin. 
 
 3. Paragrafen justeras omedelbart och beslutet översänds till Region Skåne. 
 
Yrkanden Thomas Nerd (S) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Helsingborgs stads yttrande om Strategi 

för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. 
 
2. Båstads kommun gör ett tillägg till Helsingborgs stads yttrande om att 
kopplingar till angränsade län och dess tillväxtorter ska tydliggöras i strategin.  
 
3. Paragrafen justeras omedelbart och beslutet översänds till Region Skåne.  
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Datum: 2016-04-11 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 000488/2016 – 300 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad, Region Skåne (region@skåne.se) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Diskussionsunderlag. Januari 
2016. Region Skåne. http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/remiss-
strategi-for-ett-hallbart-transportsystem-i-skane-2050/ 
Bilaga 2. Yttrande över Region Skånes Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 
(utkast). Helsingborgs stad.   
 

Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Samhällsbyggnad, Andreas Jansson, Teknik & Service 
 

 
Remiss - Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne tar fram en strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 för att tydlig-
göra vägval, mål och prioriteringar för hur infrastruktursatsningar ska kunna användas som ett 
medel för att nå regionala utvecklingsmål. Strategin har utgångspunkt i strategidokumenten 
Det öppna Skåne 2030 och Det flerkärniga Skåne och ska ange den politiska viljeinriktningen 
för arbetet med Skånes transportsystem och visa hur Skåne kan bidra till nationella miljö- och 
utvecklingsmål. Strategin för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 blir underlag för priori-
tering av objekt i den regionala infrastrukturplanen och nationella planen för transportsyste-
met och tar fram huvudinriktningen för utvecklingen av transportinfrastrukturen. Helsing-
borgs stad har tagit fram ett remissyttrande som tar upp många frågor och kommentarer som 
direkt eller indirekt påverkar Familjen Helsingborg. Vad som inte tas upp av Helsingborgs stad, 
som är av vikt för Båstads kommun, är vikten av kopplingar till angränsande län och dess till-
växtorter.   
 

Bakgrund 
Strategin lyfter fram att planeringen för infrastruktur måste samordnas med andra delar av 
samhällsplaneringen så som för bostadsförsörjning och kollektivtrafik samt andra satsningar 
för att uppnå hållbar utveckling och tillväxt.  
 
Både utmaningar och möjligheter ställer krav på transportsystemets olika delar. Den väntade 
befolkningsökningen och integration ställer krav på tillgänglighet till arbete och studier. Den 
ojämna geografiska fördelningen av befolkningsökningen i Skåne ställer krav på effektiv plane-
ring då förbättrad kollektivtrafik är viktigt för att fördelarna med den flerkärniga ortsstruk-
turen ska kunna nyttjas samt att östra och västra Skåne behöver bättre kollektivtrafik för att 
öka matchningen mellan arbetssökande och arbetstillfällen. Ett transporteffektivt samhälle där 
restid kan användas som arbetstid samt delresorna kan ske med cykel eller gång bidrar till 
bättre folkhälsa.  
 
Eftersom även godstrafiken ökar till och genom Skåne måste utmaningar hanteras ur både 
miljösynpunkt men även på grund av det utrymme som godstrafiken kräver.  
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Målbilden i strategin för ett hållbart transportsystem beskriver en ny färdmedelsfördelning 
med en jämn fördelning av resorna mellan kollektivtrafik, till fots eller cykel och bil. Fördel-
ningen ser olika ut beroende på resans längd och geografiskt läge, med mycket högre andel 
resor per fot, cykel eller kollektivtrafik i städer och tätorter med stadstrafik.  
 
Den infrastruktur som finns idag kommer till stor del finnas kvar 2050 vilket innebär att un-
derhåll måste prioriteras för att kunna öka kapaciteten. Yteffektiva transporter ger plats och 
möjligheter till annan markanvändning. För att minska miljö- och klimatpåverkan från resor 
och godstransport tar strategin upp både ny teknik, energieffektivisering, normförändring och 
aktivt arbete med beteendepåverkan, infrastruktur för tankning och laddning av förnybar 
energi som bidragande faktorer. 
 
Region Skåne har tagit fram tio principer för att kunna prioritera investeringar så att transpor-
tinfrastrukturen på ett effektivt och framgångsrikt sätt ska kunna användas för att arbeta för 
ett mer hållbart samhälle: 

 Satsa på mobility management- för effektivare nyttjande av infrastrukturen 
 Öka kapaciteten i befintlig infrastruktur – genom satsningar på kollektivtrafik, cykel 

och gång 
 Skapa ett transporteffektivt samhälle – genom resurseffektiv markanvändning 
 Bygg ut cykelinfrastrukturen- där det finns störst potential att öka cyklingen 
 Bind samman Skåne med kollektivtrafik – mellan och inom tillväxtmotorerna och de 

regionala kärnorna 
 Skapa hållbara förutsättningar för bilen – såväl i staden som på landsbygden 
 Ställ om till förnybara drivmedel – för en fossilfri fordonsflotta 
 Säkerställ trafiksäkerheten – för oskyddade trafikanter 
 Skapa fler stadsanpassade godstransporter – för attraktiva urbana miljöer 
 Främja klimatsmarta transporter – för effektiva och kapacitetsstraka transporter 

 
För att nå målen i strategin pekar Region Skåne även ut sju spårbundna stråk och superbuss-
konceptet som prioriterade stråk som ska ses som ett inspel till en ny planeringsomgång för 
Nationell transportinfrastrukturplan och Regionala transportinfrastrukturplanen.   
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Övervägande/framtid 
Strategin tar inte upp vikten av kopplingar till angränsande län. Skåne måste kopplas effekti-
vare till tillväxtorter som Halmstad vilket borde tydliggöras genom tydligare färgval i kart-
materialet, om stråkkartan används, och texten om att binda samman Skåne. 
 
Helsingborgs stad har tagit fram ett remissyttrande som tar upp många frågor och kommenta-
rer som direkt eller indirekt påverkar Familjen Helsingborg samt svarar på de specifika frågor 
Regionen ställer som del av remissen.  Båstads kommun har möjlighet att besluta att ställa sig 
bakom Helsingborgs yttrande.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Helsingborgs stads yttrande om Strategi för ett hållbart 
transportsystem i Skåne 2050. 
 
2. Båstads kommun gör ett tillägg till Helsingborgs stads yttrande om att kopplingar till an-
gränsade län och dess tillväxtorter ska tydliggöras i strategin.  
 
3. Paragrafen justeras omedelbart och beslutet översänds till Region Skåne.   
 
 
 
Båstad 2016-04-11 
 
 
Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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Förord
Under 2015 har Region Skåne arbetat fram ett utkast till Strategi för ett 
hållbart transportsystem i Skåne 2050. Våren 2016 fortsätter dialogen med 
kommunerna, näringslivet och andra berörda aktörer för samsyn kring 
Skånes framtida transportsystem.

Skåne står inför många utmaningar och möjligheter. Länet har den lägsta 
sysselsättningsgraden i Sverige, det är hög bostadsbrist och obalans på 
bostadsmarknaden, och miljön ställer krav på en förändring. Samtidigt ökar 
befolkningen stadigt och Skåne ligger i en av Europas snabbast växande 
regioner. 

Sverige har i Skåne unika möjligheter att öka sysselsättningen genom 
investeringar i infrastruktur som möjliggör en bättre kollektivtrafik. Dels 
handlar det om att bygga en integrerad arbetsmarknad mellan två länder, 
dels om att inom regionen bygga ihop, där Skåne i dag har en tudelad 
arbetsmarknad med dålig matchning. 

I Skåne förgrenar sig dessutom ScanMed-korridoren, en prioriterad 
kärnkorridor i EU:s nät av järnväg, vägar, hamnar och flygplatser. Längs 
korridoren pågår ett av EU:s största infrastrukturprojekt - förbindelsen 
över Fehmarn Bält mellan Danmark och Tyskland som blir klar runt 2024, 
och som kommer att föra med sig ökade trafikvolymer. Om det inte ska 
bli stopp i den för svensk exportnäring viktiga transitregionen Skåne, som 
redan har stora störningar i trafiksystemet på grund av kapacitetsbrister 
och trängsel, behöver trafikökningen mötas av investeringar i framförallt 
järnvägsnätet. 

Skandinaviens första konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur 
(ERIC), forskningsanläggningen ESS i Lund, inrättades hösten 2015. 
Även ESS och den närliggande forskningsanläggningen MAX IV kräver 
investeringar i ny infrastruktur, för ökad tillgänglighet och för att bidra till 
Sveriges tillväxt, forskning och utveckling. 

Den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart transportsystem kräver 
en kombination av ny infrastruktur, satsningar på cykel- och kollektivtrafik 
samt så kallade mobility management-åtgärder som bidrar till att beteenden 
och transportval förändras. En sådan tillgänglig infrastruktur är även en del 
av ett jämställt samhälle, med likvärdiga förutsättningar för alla att forma 
sitt eget liv och sin omvärld. 

Med Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 synliggörs hur Skåne 
genom strategiska satsningar kan utvecklas till en tillgänglig, stark och 
hållbar tillväxtmotor för hela Sverige.
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Varför en strategi för 
transporter i Skåne? 
Med Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 tydlig-
görs vägval, mål och prioriteringar för hur infrastruktursatsningar 
ska kunna användas som ett medel för att nå regionala utveck-
lingsmål. Strategin ska ange en politisk viljeinriktning för arbetet 
med Skånes transportsystem. Den ska visa hur Skåne genom sina 
regionala förutsättningar kan bidra till nationella miljö- och utveck-
lingsmål som till exempel fossilfrihet, fler i arbete, stärkt konkur-
renskraft och ett ökat bostadsbyggande. 

Skåne har ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Målen i den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 är att sysselsättningen 
ska bli högre, att skåningarnas hälsa ska förbättras och att skillnaderna 
mellan olika grupper vad gäller hälsa, utbildning och sysselsättning ska 
minska. Andra viktiga målsättningar är att Skåne ska nå upp till miljömålen, 
bli klimatneutralt och fossilbränslefritt. 

Det öppna Skåne 2030 adresserar därmed de fyra samhällsutmaningar som 
tas upp i Sveriges nationella strategi för regional tillväxt: demografisk 
utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, samt social 
sammanhållning. Strategiska satsningar på transportsystemet är ett medel 
för att nå utvecklingsmålen. Befintlig infrastruktur ska användas så effektivt 
som möjligt och de satsningar som görs på ny infrastruktur ska bidra till att 
stärka tillgängligheten och binda samman regionen med robust attraktiv 
kollektivtrafik. För att maximera nyttan av både befintliga strukturer och 
nya investeringar behöver resurser även avsättas för att påverka 
användningen av infrastrukturen. 
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Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 tar sin utgångspunkt i 
strategidokumenten Det öppna Skåne 2030 och Det flerkärniga Skåne och ska 
ange huvudriktningen för transportsystemet i Skåne. Strategin ska vara 
vägledande för framtida satsningar i befintlig infrastruktur och 
nyinvesteringar i Skånes transportsystem. Strategin kommer bli ett underlag 
för prioritering av objekt i Skånes Regionala transportinfrastrukturplan, 
Nationell plan för transportsystemet, men också för prioriteringar på 
kommunal nivå och i trafikförsörjningsprogrammet. Innehållet i strategin 
kommer att konkretiseras och fördjupas ytterligare i ett antal andra 
dokument med olika fokus inom transport; mobilitetsplan, gods-, cykel-, 
tågstrategi, handlingsplan för fossilfria drivmedel samt 
trafikförsörjningsprogram.

Strategi för ett hållbart 
transportsystem i Skåne 2050

Regionala 
transportinfra-
strukturplan 

Godsstrategi 

Cykelstrategi

Mobilitetsplan 

Trafikför-
söjrnings-
program 

Tågstrategi 
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Morgondagens Skåne 
ställer krav
Samhället står de närmaste åren inför stora utmaningar. Frågor 
som befolkningsökning, integration, globalisering, energi och 
klimat kommer att kräva en mer samordnad regional fysisk plane-
ring. Planer för infrastruktur behöver samordnas med planering 
av bostadsförsörjning, kollektivtrafik, arbetsmarknadsförstoring, 
satsningar på forskning och utveckling, samt med insatser för ökad 
konkurrenskraft i det inhemska näringslivet och exportnäringen. För 
Skåne gäller det nu att i planeringen av framtidens transportsystem 
både adressera utmaningarna och se möjligheterna för att uppnå 
en hållbar utveckling.

Regionen präglas av befolkningstillväxt och ett stort nationellt ansvar 
för flyktingmottagandet. Skåne har en låg sysselsättning och en tudelad         
arbetsmarknad trots ett expansivt näringsliv och satsningar på världsledande 
forskning. Med 1,3 miljoner invånare är Skåne en av Sveriges tre storstads-
regioner, och utgör tillsammans med Köpenhamn och Öresundsregionen 
en europeisk storstadsregion. Det flerkärniga Skåne med sina tillväxtmoto-
rer, regionala kärnor och dess omland binds ihop av en infrastruktur och 
kollektivtrafik som idag är hårt belastad, störningsdrabbat, och där under-
hållet är eftersatt. 

Mångfald kräver integration 
Mångfalden av livsmiljöer och människor är en av Skånes främsta styrkor. 
I Skåne finns dock stora skillnader i hälsa kopplat till utbildningsnivå, sys-
selsättning, boendemiljö, kön, etnicitet, levnadsvillkor och levnadsvanor. 
Personer som står utanför arbetsmarknaden har ofta sämre levnadsförhål-
landen än den förvärvsarbetande delen av befolkningen. Utbildning har en 
stor betydelse för möjligheten till jobb där Skåne har betydande skillnader 
avseende utbildningsnivå. Flera av de områden som har sämre tillgänglig-
het till Skånes tillväxtmotorer består till merparten av kommuner där färre i 
åldersgruppen 25-34 ägnar sig åt högre studier.

Invandringen är en stor tillgång för landet och regionen, och integration är 
en nyckelfråga för Skånes utveckling. För att kunna integrera och tillvarata 
alla skåningars kompetens är det viktigt att regionens möjligheter till utbild-
ning och arbete är tillgängliga för alla. Det kräver investeringar i bostäder, 
utbildning och kollektivtrafik. Investeringar i Skånes infrastruktur och 
utformningen av transportsystemet kan jämna ut skillnaderna i villkor, och 
genom att binda samman olika geografiska områden kan alla samhällsgrup-
per få nytta av systemet. Att använda investeringar i transportsystemet som 
ger sociala nyttor kan därför bli mycket lönsamt.
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Omställning och byggande för en växande befolkning
Skåne har sedan flera år en stark befolkningsökning, med en relativt ung 
befolkning, framförallt bland utrikes födda. Befolkningen i Skåne väntas 
öka med cirka 13 procent invånare till år 2024 och förväntas fortsatt främst 
bestå av utrikes födda och unga infödda. Hela Skåne växer, men koncentra-
tionen ökar i västra Skåne. Detta betyder inte att befolkningen minskar på 
landsbygden, men att den ökar mest i städerna och främst de större. Denna 
utveckling koncentrerar även transporterna till större urbana områden, stråk 
och noder. I de större städerna ökar därmed trängseln, och om städerna 
skall fortsätta vara attraktiva orter är en omställning av transportsystemet 
absolut nödvändig. 

Skåne har Sveriges lägsta skattekraft och sysselsättningsgrad vilket har 
bidragit till att intresset för att bygga bostäder inte följt befolkningsutveck-
lingen. Idag råder brist på bostäder i stora delar av Skåne och för att komma 
i balans behöver det byggas minst 7 000 nya bostäder – varje år. Behovet av 
antal bostäder kan komma att öka genom den invandringen som nu sker. 
För att spara den värdefulla skånska jordbruksmarken och skapa ett mer 
transporteffektivt samhälle är det centralt att det framtida bostadsbyggandet 
sker i strategiska lägen. Skånes befolkning skulle kunna fördubblas genom 
att bara bygga bostäder inom en kilometer från järnvägsstationerna. Infra-
strukturplanering måste därför i högre grad samordnas med bebyggelse-
planeringen med en helhetssyn avseende trafik-, bebyggelse- och 
grönstruktur. 
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Sy ihop arbetsmarknaderna till en
Skåne kan utifrån sin position som storstadsregion vara en ännu starkare 
tillväxtmotor för Sverige. Generellt sett har sysselsättningen ökat i Skåne; 
aldrig har så många skåningar arbetat. Arbetsmarknadsregionen är gränsö-
verskridande och inkluderar tack vare Öresundsbron även delar av Själland, 
framförallt Köpenhamn. Men befolkningsökningen är större, och syssel-
sättningsnivån har sedan 2002 varit den lägsta i Sverige. Trots att arbets-
lösheten är högre än genomsnittet för riket finns en stor efterfrågan på 
arbetskraft. En av förklaringarna till denna paradox är de eftersatta kommu-
nikationerna mellan västra och östra Skåne, som gör att avståndet mellan 
arbetssökanden och arbetstillfällen uppfattas som betydligt längre än det 
är. Trots detta syns en vilja till pendling, med en ökning på över 80 procent 
de senaste 15 åren.

Skånes järnvägsnät är ett av Sveriges mest utvecklade men också det mest 
trafikerade. Den nuvarande trängseln på spåren hämmar både företags 
konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheterna för arbets- och bostadsmark-
naderna. Robustheten i järnvägssystemet behöver förbättras. En jämförelse 
av förseningsvolymen för Skånetrafiken, SL och Västtrafik mellan 2013 och 
2014 visar att Skåne drabbas av dubbelt så många störningstimmar som
övriga storstadsregioner. Trots att pendlingen och resandet med kollek-
tivtrafik ökar har Skåne i jämförelse med Stockholm och Göteborg en låg 
andel av det totala resandet med kollektivtrafik. 2013 gjordes hälften så 
många delresor i Skåne med kollektivtrafik jämfört med de andra storstads-
regionerna, men däremot utgjorde bilen hälften av alla delresor. 

Skånes arbetsmarknad förstoras genom nya möjligheter till pendling med 
kollektivtrafik, och främjar en bättre matchning mellan arbetssökande och 
jobb i hela regionen. Satsningar på en förbättrad kollektivtrafik kan bidra 
till att skapa en sammanhängande arbetsmarknad i Skåne, men också att 
minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors tillgång till arbetsmarkna-
den, då kvinnor i lägre utsträckning än män har tillgång till bil.
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Koppla samman den flerkärniga ortsstrukturen 
Storstadsregioner domineras oftast av en större stad omgiven av förorter, 
men Skåne skiljer ut sig genom att ha både en storstad och en flerkärnig 
ortstruktur med många självständiga orter på liten yta. Skånes mångfald av 
orter har  tillsammans en miljonbefolkning. Navet är Malmö, men även 
Helsingborg och Lund spelar betydande roller. Siffrorna för handel, antal 
arbetsställen, anställda och nystartade företag har fortsatt öka här jämfört 
med andra kommuner och dessa tre skånska tillväxtmotorer tillsammans 
har en mycket betydelsefull funktion för områdets utveckling. Tillsam-
mans är även Kristianstad och Hässleholm  en potentiell tillväxtmotor, 
och av Skånes cirka 250 tätorter har ytterligare tre större städer identifierats 
som regionala kärnor: Trelleborg, Landskrona och Ystad. Samspelet mel-
lan Skånes regionala kärnor, tillväxtmotorer och orterna i deras omland 
är avgörande för attraktivitet och konkurrenskraft, där tillgänglighet är en 
nyckelfaktor. 

För att Skåne ska kunna dra nytta av sin flerkärnighet krävs en välfung-
erande infrastruktur. Skåne behöver en ryggrad i form av ett robust och 
kapacitetsstarkt järnvägsnät som håller ihop regionen. Det måste vara enkelt 
att pendla in till och mellan tillväxtmotorerna, och kollektivtrafik ska i 
sammanhanget alltid vara det attraktiva valet där bilen fungerar som ett 
komplement. Det är en förutsättning för att det finmaskiga nätet av gång-, 
cykel- och kollektivtrafik ska kunna fungera hela vägen för den enskilde 
resenären. 

Strategiskt transportsystem för friskare skåningar
De allt längre resorna på grund av en förstorad region går emot behovet av 
att skapa ett mer transporteffektivt samhälle. Även ur ett hälsoperspektiv är 
regionförstoringen en utmaning och en viktig fråga att hantera framöver. 
Forskning visar att ohälsa ökar för de som pendlar med bil eller kollektivtra-
fik långa sträckor, vilket kan innebära kostnader för samhället. Om pend-
lingstid skall bli användbar tid ställer det krav på en mer tillförlitlig och 
komfortabel kollektivtrafik. Samtidigt har transportsystemet en stor poten-
tial för att öka den fysiska aktiviteten genom aktiv mobilitet med gång och 
cykel, inte minst i anslutningsresor till kollektivtrafiken. 
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Att öka andelen fysisk aktivitet i transportsystemet kan ge stora effekter på 
folkhälsan och är därmed även en strategisk satsning för att hålla nere fram-
tidens sjukvårdskostnader. Den samhällsekonomiska vinsten som uppnås 
med hälsoförbättringarna av en fördubbling av kollektivtrafiken i Skåne 
är dubbelt så stor som kostnaden för att driva regionens kollektivtrafik. 
Satsningar som ökar kollektivtrafiken kan ur detta perspektiv bli kostnads-
neutrala. Samma sak gäller för cykelsatsningar - en satsning på förbättrat 
regionalt cykelvägnät ger hälsovinster under ett år som är lika stora som 
kostnaderna för infrastrukturen. 

En transporteffektiv planering innebär fler järnvägsspår och bättre cykelin-
frastruktur, men också en samhällsplanering som skapar alternativ till re-
sande. Även om ny teknik skulle klara att lösa problemen med biltrafikens 
koldioxidutsläpp hade en rad andra kvarstått, såsom trängsel, olycksrisk 
och ytkrävande markanspråk. Utbyggnad av bredband och nya IT-lösningar 
kommer därför att spela en viktig roll för att skapa alternativ och ge nya 
möjligheter att både arbeta och ta del av service på distans. För att detta 
skall vara möjligt i Skåne krävs att omprioriteringar görs och att de satta 
målen tas på allvar. 

Ställ om och effektivisera logistiken
Klimatfrågan ställer ovillkorliga krav på framtidens transportsystem. 
Ökande befolkning, tillväxt och därmed också konsumtion, kommer under 
de närmaste decennierna att leda till en ökad efterfrågan på både person- 
och godstransporter. Med sitt läge som gränsregion är Skåne ett av Sveriges 
viktigaste logistiknav för transporter och en transit för godstransporter. En 
tredjedel av Sveriges import och export, mätt i värde, passerar genom länet 
varje år. Transittrafiken här ökar i snabb takt, och står idag för ungefär en 
tredjedel av de totala godstransporterna i Skåne. Fehmarn Bält-förbindelsen 
kommer öka trycket på det skånska väg- och järnvägsnätet ytterligare, inte 
minst på Öresundsbron. 

De sex skånska hamnarna har stor betydelse. Malmö och Trelleborg klas-
sas av EU som särskilt viktiga inom det transeuropeiska transportnätet, 
och Trelleborg, Helsingborg, Malmö samt Ystad finns bland de fem största 
svenska lastbilshamnarna Mycket gods som kommer in i landet via de skån-
ska hamnarna har sin slutdestination längre norrut, men går på lastbil ge-
nom Skåne och vidare upp genom Sverige. Även om transittrafiken är viktig 
för de lokala hamnarna och i viss mån för logistiksektorn är transittrafiken 
med lastbil genom regionen utrymmeskrävande och en miljömässig belast-
ning. För att klara ökade volymer och samtidigt leva upp till miljö- och 
klimatmålen behöver en betydligt större andel av godset som kommer in 
via skånska hamnar och Öresundsbron antingen gå med sjöfart närmre sin 
slutdestination, eller fraktas på järnväg. För detta krävs satsningar på Skånes 
spårbundna infrastruktur, och även förutsättningar för effektiva omlast-
ningar mellan järnväg, sjöfart och väg. 

För Skånes invånare är också den stadsnära distributionen avgörande för 
stadens utbud och samhällsservice. För att orterna och miljöerna i det 
flerkärniga Skåne ska vara socialt hållbara och attraktiva, samtidigt som 
befolkningen växer och orter förtätas, ställs nya krav på godstransporter i 
urbana miljöer.
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Transporteffektiva Skåne 2050
Målbilden i Strategi för transportsystemet i Skåne 2050 tar sin 
utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 
2030 och Det flerkärniga Skåne. Utifrån principerna och färd-
medelsfördelningen som beskrivs längre fram, har Skåne utveck-
lats till en mer hållbar region. År 2050 är Skåne en levande, hållbar 
och attraktiv storstadsregion att leva och verka i, med flera starka 
tillväxtmotorer och en mångfald livsmiljöer. Mångfalden av livsmil-
jöer och människor är vårt starkaste signum. 

Tack vare omställningen till en helt annan färdmedelsfördelning för 
persontransporter och de prioriterade insatser som realiserats har 
regionen år 2050 bundits samman och skapat en gemensam bostads- 
och arbetsmarknad. Regionen har även lyckats uppnå miljömålen, bli 
klimatneutralt och fossilbränslefritt. Ett viktigt led i uppfyllandet av 
mål och den minskade miljöbelastningen har varit omställningen av 
godstransporter, som är av stor vikt för svensk export och import. Skåne har 
genom smidig och energieffektiv godshantering, användningen av järnväg 
och sjöfart, kunnat avlasta vägnätet och samtidigt tillvara och nyttja sin 
globala potential.

Skåne har år 2050 en självklar plats i sitt internationella sammanhang. 
Genom formeringen av Greater Copenhagen and Skåne Commitee är 
regionen en given del i den dynamiska europeiska storstadsregionen. Skåne 
har sammankopplats ytterligare med Själland på andra sidan Öresund 
vilket inneburit att integrationen kunnat stärkas, och lett till ekonomisk 
tillväxt och regional utveckling. Även förbindelser till Tyskland har gjort 
att Skåne och hela Sverige kommit närmare kontinenten och fått en 
starkare ställning globalt. Inte minst har forskningsanläggningarna MAX 
IV och ESS kunnat få maximala effekter och utgör en viktig del av EU:s 
forskningsinfrastruktur. Ett innovationsklimat och otraditionella arbetssätt 
har skapat nya och fler starka innovationsområden i Skåne, Europas mest 
innovativa region.

Det naturliga valet för kortare resor och för att nå målpunkter i orterna 
är nu år 2050 gång och cykel, och de vardagliga transporterna utgör en 
betydande del av skåningens dagliga motion. Hälsovinsterna har gjort 
det ekonomiskt möjligt att genomföra den helhjärtade satsningen på 
omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Människor rör sig 
tryggt, smidigt och klimatneutralt även mellan orter, liknande resandet 
mellan olika stadsdelar i en storstad. Det är ett resultat av att orterna i den 
flerkärniga strukturen fått utvecklas utifrån sina styrkor och förutsättningar, 
och nu är sammanbundna med effektiva och pålitliga kollektiva 
transportsystem. Bilen har genom teknikutvecklingen energieffektiviserats 
och har en fortsatt viktig roll som komplement till övriga trafikslag. 

Nyttjandet av den befintliga infrastrukturen och den strategiska 
samhällsplaneringen är en grundsten i utvecklingen av Skåne som hållbar 
region. Skåne bestående av många självständiga orter ger en variation av 
miljöer som innebär en attraktiv mångfald av valmöjligheter och tillgång till 
högkvalitativ kultur, rekreation och service. 
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Transportsystemet i Skåne
Skåne står inför flera utmaningar, där infrastrukturen är ett av 
medlen för att möta utmaningarna. Idag finns det kapacitetsbrist på 
järnväg och väg, det här påverkar även Sverige negativt. Kapaci-
tetsbristen kan avhjälpas med mer yteffektiva transportmedel och 
nybyggnation av exempelvis fler järnvägsspår. För att kunna möta 
framtidens behov behöver transportsystemet bli mer yteffektivt och 
hållbart. Det här innebär att fler kommer behöva resa med kollektiv-
trafik, cykel eller gång, framförallt i Skånes större orter. 

Långlivade strukturer
Investeringar i transportsystemet handlar inte enbart om att bygga nytt. 
Väg- och spårinfrastruktur är mycket långlivade strukturer. Den största de-
len av den infrastruktur som finns år 2050 finns redan idag. Detta betyder 
framförallt två saker:

1. Infrastruktur som byggdes för gårdagens transportsystem behöver 
användas av morgondagens transporter 
2. Underhållet av infrastrukturen är centralt för att behålla kvalitén och 
fortsättavara pålitlig och robusta transportlösningar. 

För att vidmakthålla nyttan av infrastrukturen är det viktigt att resurser 
sätts av för underhållsåtgärder för att bibehålla värdet av redan gjorda 
investeringar. Eftersatt underhåll leder till stora samhällsekonomiska 
kostnader på grund av till exempel förseningar i kollektivtrafiken och 
godstransporter, och satsningar på underhåll av befintlig infrastruktur bör 
därför emellanåt prioriteras före investeringar i nya strukturer.

Yteffektiva transportslag ger ökad kapacitet 
Genom en ökad efterfråga på antalet transporter kommer det ställa högre 
krav på utnyttjandet av infrastrukturen, då fler personer behöver kunna 
korsa samma punkt samtidigt.Transportslag som kollektivtrafik, cykel och 
gång gör att kapaciteten i befintlig infrastruktur ökar, exempelvis genom 
att anlägga buss- eller cykelkörfält på befintliga gator. Genom att förbättra 
anslutningarna med gång och cykel till kollektivtrafiken kan nyttan öka 
och en förflyttning av biltrafiken kan bli möjlig. Med mer yteffektiva 
transporter möjliggörs det därmed yta till fler bostäder, verksamheter, 
affärer, parker och torg i städerna. 

Kapacitet för körfält 3,5 m
Personer per timme

2 000 9 000 14 000 19 000 22 000
Biltra�k Buss Cyklister Gående Spårvagn

Kapacitet för körfält 3,5 m
Personer per timme

Biltrafik Buss Cyklister Gående Spårvagn

2 000 9 000 14 000 19 000 22 000
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Snabb takt i omställning till fossilfria drivmedel
Det finns stora klimat- och miljöutmaningar som kommer att förändra 
utvecklingen i framtiden och då inte minst inom vårt transportsystem. 
De negativa konsekvenser transporterna ger upphov till måste på kort 
sikt minskas och på lång sikt stoppas helt. För att bygga ett hållbart 
transportsystem i Skåne behövs energieffektivisering, ny och bättre 
teknik, men också ett aktivt arbete med beteendepåverkan för att minska 
transporternas negativa klimat-, miljö- och hälsopåverkan. Detta gäller 
privatpersoners transporter såväl som organisationers. Inrikes transporter 
i Sverige står för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och 
transportsystemet är i nuläget mycket starkt beroende av fossila bränslen. 
Sveriges regerings ställningstagande är att landet ska ha en fossilfri 
fordonsflotta och diskussionerna om utmaningar och möjligheter inom 
området är många.

Andelen fordon som drivs med fossilfria drivmedel ska öka succesivt 
och i snabbare takt än den nuvarande. Utbyggnaden av infrastruktur för 
tankning och laddning av förnybar energi behöver fortsatt utbyggnad för 
en trygg och god tillgänglighet med bra service till kunderna, samtidigt 
som ett aktivt arbete för ökad acceptans och därmed en ökad efterfrågan 
av fossilfria drivmedel ska ske. I nuläget satsas det bara på ett eller 
två drivmedel, men det behövs en kombination av flera för att säkra 
försörjningen. Olika typer av fossilfria drivmedel kan och ska riktas till 
olika typer av transporter för att få en smidighet och en god tillgänglighet i 
försörjningssystemet.

Människors val för framtidens persontransporter med bil, buss och 
godstransporter med lastbil är de som sker med användande av förnybar 
energi genom elektrifiering och biodrivmedel. Handling som leder till 
andra val skapar också en normförändring som motiverar allt fler till att 
valen i vardagen görs med klimat- och miljöhänsyn. En normförändring 
som utvecklas i samspel med ny teknik, kampanjer, utbildning samt 
opinionsbildning leder till att handlingsförändringen blir mer långsiktig 
och kan kvarstå då styrmedel och incitament försvinner.
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Attityd och beteendepåverkan 
För att hantera växande trafikmängder och en omställning till ett hållbart 
transportsystem måste den skånska infrastrukturen utnyttjas mer resursef-
fektivt. Genom att kontinuerligt arbeta med attityd- och beteendepåverkan 
går det att skapa efterfrågan, acceptans och förutsättningar för mer resursef-
fektiva res- och transportval. Med sådana insatser förstärks nyttan av både 
ny och befintlig infrastruktur samtidigt som efterfrågan på hållbara trafik-
lösningar ökar. 

För att ändra invånarna och organisationerna i Skånes resvanor krävs det 
kunskapshöjande insatser om alternativen, plus en vilja och förståelse om 
ett hållbart resande. Mobility management är en metod för att synliggöra 
konsekvenserna av olika res- och transportval och påvisa de möjligheter 
som finns att resa mer hållbart och resurseffektivt. Åtgärder för mobility 
management har visat sig vara ett effektivt verktyg för att påverka 
användningen av infrastrukturen och därmed också öka dess nytta.
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Färdmedelsfördelning år 2050 i Skåne 
Idag görs cirka 58 procent av alla personresor i Skåne med bil. Med den 
förväntade befolkningsökningen till år 2050, framförallt i de större orterna, 
innebär det trängsel, buller och luftföroreningar om lika stor procent fort-
sätter köra bil. År 2050 har forskningen drivit utvecklingen av drivmedel 
och framställning av fordon åt mer hållbara alternativ, vilket kommer inne-
bära mindre miljöpåverkan. Trängsel och buller kommer dock kvarstå, och 
därför måste fler välja kollektivtrafik, cykel eller gång i större utsträckning. 

Region Skåne har antagit mål om att kollektivtrafikens marknadsandel 
år 2030 ska vara 40 procent av de motoriserade resorna, vilket innebär 60 
procent bilandelar. Det kommer att vara en stor utmaning för kollektivtrafi-
ken att möjliggöra en så stor resandeökning till 2030, och innebär en annan 
färdmedelsfördelning i Skåne jämfört med idag. För att nå de regionala 
utvecklingsmålen är målsättningen till år 2050 att ungefär en tredjedel av 
resorna i Skåne ska ske med kollektivtrafik, en tredjedel till fots eller med 
cykel, samt en tredjedel med bil.

Målsättningarna för persontransportarbetet 2030 och 2050 utgår från att 
kollektivtrafikens marknadsandel av de motoriserade resorna är minst 40 
procent 2030. Andra styrande faktorer är att färdmedelsfördelningen ska nå 
den målsättning om lägre vägtransportarbete som görs i utredningen 
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) och att antalet motoriserade resor per 
person och dag inte ökar jämfört med 2013 års nivå.
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Goegrafin spelar roll 
På landsbygden är kollektivtrafiken mindre utbyggd än i storstäderna och 
alternativen till bil som huvudfärdmedel är därmed sämre. Andra delar av 
Skåne når däremot redan idag en lägre andel biltrafik än det skånska målet. 
Närheten till en tillväxtmotor eller regional kärna spelar roll för de lokala 
förutsättningarna. I arbetet med att nå den gemensamma färdmedelsför-
delningen på Skånenivå behöver olika geografiska områden i Skåne därför 
arbeta mot olika målsättningar. Utgångspunkten är att alla ska ”spänna 
bågen” lika hårt, inte att alla ska nå samma färdmedelsfördelning. För stor-
städerna Malmö, Lund och Helsingborg kan det innebära en andel bilresor 
på cirka 20 procent år 2050, medan ett likvärdigt mål för landsbygden kan 
innebära 65 procent bil. 
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Färdmedelsmålen fördelat på reslängd

Reslängden har betydelse
Flertalet miljömål är inte bara beroende av hur många resor som görs med 
olika färdsätt utan även hur långt man reser. Olika reslängder har också 
olika förutsättningar för vilket färdmedel som är möjligt att använda. Ett 
annat sätt att illustrera målen är därför att bryta ned dem på olika reslängd. 
På korta resor under en kilometer kan cykel och gång ta de flesta resor, 
medan tåget är det mest attraktiva färdmedlet på de riktigt långa resorna. 
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Tio principer för prioritering
Med de utmaningar som Skåne står inför krävs en prioritering av 
investeringar, och utifrån färdmedelsfördelningen år 2050 behöver 
Skåne ta ytterligare ett steg mot ett mer hållbart samhälle. För att 
på ett effektivt och framgångsrikt sätt använda transportinfrastruk-
turen som ett medel har tio principer tagits fram. Dessa är tänkta 
att fungera som utgångspunkt i arbetet med att prioritera mellan 
olika satsningar på Skånes transportsystem, både på regional och 
kommunal nivå.

Satsa på mobility management
För effektivare nyttjande av infrastrukturen

För en omställning till ett hållbart transportsystem och för att hantera 
växande trafikmängder måste den skånska infrastrukturen utnyttjas mer 
resurseffektivt. Investeringar i attityd- och beteendepåverkansåtgärder, 
mobility management, för att påverka individers och organisationers res- 
och transportval är nödvändigt för att uppnå de regionala 
färdmedelsmålen. Satsningar på mobility management är ett effektivt sätt 
att bättre ta tillvara på den befintliga infrastrukturen, öka nyttan av 
nyinvesteringar och därmed bidra till ett hållbart transportsystem. 
Effekterna av satsningarna blir att fler går, cyklar, åker kollektivt och 
använder fossilfria drivmedel vilket i sin tur leder till förbättrad folkhälsa 
och minskad miljö- och klimatbelastning.

Öka kapaciteten i befintlig infrastruktur
Genom satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång

Största delen av den infrastruktur som används år 2050 finns redan idag, 
och utrymmet för nyinvesteringar är begränsat. Samtidigt går det att 
använda befintlig infrastruktur på ett mer effektivt sätt än vad som sker 
idag. Där kapacitetsbrist i infrastrukturen uppstår ska kapacitetsökning ske 
genom en omprioritering till mer belastningsstarka trafikslag, som 
kollektivtrafik, cykel eller gång. På så vis minskar trängseln och nyttan av 
den befintliga infrastrukturen maximeras. Samtidigt bidrar en sådan 
omprioritering till flera andra mål: stadsmiljön blir mer attraktiv, 
barriäreffekterna minskar, trafiksäkerheten och tillgängligheten ökar. Ett 
transportsystem med fokus på kollektivtrafik, gång och cykel erbjuder också 
en möjlighet till förbättrad folkhälsa.
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Skapa ett transporteffektivt samhälle
Genom resurseffektiv markanvändning

Bygg ut cykelinfrastrukturen
Där det finns störst potential att öka cyklingen 

För att Skåne ska växa effektivt och hållbart är det viktigt att planera utifrån 
ett helhetsperspektiv när mark ska tas i anspråk. Transportinfrastruktur, 
bebyggelsestruktur och grönstruktur behöver samplaneras för att marken 
ska användas så effektivt som möjligt. Skåne har ett stort behov av nya 
bostäder. Samtidigt är ca 80 procent av marken inom en kilometer från 
Skånes tågstationer i dagsläget obebyggd. 

Bebyggelseutvecklingen behöver därför till stor del sker genom förtätning. 
Förutsättningarna för att kunna nå målet om ett mer transporteffektivt 
samhälle beror också mycket av den fysiska lokaliseringen av bostäder och 
verksamheter. Nyexploatering bör ske på strategiskt lämpliga platser, såsom 
starka kollektivtrafikstråk. 

Cykeln ska vara det naturliga transportmedlet för sträckor inom tätorter, 
men också ses som ett möjligt transportmedel för pendlingssträckor upp till 
två mil. Eldrift gör redan nu cykeln till ett attraktivt färdmedel på längre 
sträckor än tidigare. Cykeln har en mycket viktig roll som 
anslutningsfärdmedel till kollektivtrafiken, utbyggnad av trafiksäkra 
cykelvägar och cykelparkeringar är väsentligt.  

För att maximera nyttan av investeringar i cykelinfrastrukturen bör 
utbyggnader göras strategiskt där en stor potential finns för ökad cykling, 
t.ex. inom tätorter, i pendlingsstråk och i anslutning till kollektivtrafiken. 
Det handlar inte enbart om att bygga nya cykelbanor, utan också om t.ex. 
trygga cykelparkeringar i bra lägen. Satsningar på bättre cykelinfrastruktur 
bidrar bland annat till förbättrad folkhälsa, minskad klimat- och 
miljöbelastning och bättre tillgänglighet.
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För att binda samman Skåne och skapa en gemensam arbetsmarknad 
behöver tillgängligheten och framkomligheten förbättras mellan och inom 
Skånes tillväxtmotorer och de regionala kärnorna. En robust och attraktiv 
kollektivtrafik ska vara ryggraden i det skånska transportsystemet för att så 
många skåningar som möjligt ska få tillgång till arbetstillfällen och 
utbildning. Stora satsningar behöver göras på kollektivtrafiken mellan, till/
från och inom Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor, för att 
kollektivtrafiken ska vara ett reellt alternativ till egen bil. 

Stadstrafiken i tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna är ofta en del i 
en regional resa, vilket ställer krav på attraktiva stationer och ett pålitligt 
system. I vissa stråk innebär detta nysatsningar, i andra behövs satsningar 
för att garantera pålitlighet och framkomlighetet i kollektivtrafiksystemet. 
Det kan handla om busskörfält i - och anslutning kring orterna för att 
förbättra framkomligheten för buss och ge en mer punktlig kollektivtrafik. 
Genom att göra kollektivtrafiken till ryggraden i det skånska transport-
systemet minskar trängseln på vägarna, miljö- och klimatbelastningen blir 
mindre, folkhälsan och tillgängligheten förbättras. 

Bind samman Skåne med kollektivtrafik
Mellan och inom tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna

Bilen kommer även i framtiden att vara en viktig del av transportsystemet i 
Skåne, men inte längre vara huvudfärdmedlet utan snarare fungera som 
komplement till övriga trafikslag. Den har en viktig roll för människor som 
av olika anledningar inte kan utnyttja kollektivtrafik, cykel och gång. Bilen 
har också en betydande funktion på landsbygden där utbudet av 
kollektivtrafik är begränsat. Även för de som behöver nå flera olika 
målpunkter i staden, exempelvis barnfamiljer kommer bilen fortsättningsvis 
vara nödvändig. Ägandet av en bil kan komma att minska med fler 
bilpooler och det medför att parkeringsytan i staden kan minskas.  

Bilen som anslutningsfärdmedel till kollektivtrafik behöver stärkas, till 
exempel genom satsningar på pendlarparkeringar i anslutning till stationer 
och större hållplatser. Pendlingen in till de större skånska städerna från 
omkringliggande orter är stor, och det finns i många fall en betydande 
potential att föra över pendlingsresor från bil till kollektivtrafik. När fler 
människor kan resa kollektivt en större del av resan minskar trängseln i 
städerna, och centralt belägen mark i urbana områden kan användas till 
annat än bilparkering.

Skapa hållbara förutsättningar för bilen
Såväl i staden som på landsbygden
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Ställ om till förnybara drivmedel
 För en fossilfri fordonsflotta 

Säkerställ trafiksäkerheten
För oskyddade trafikanter  

För att klara miljö- och klimatutmaningarna är omställningen till fossilfria 
transporter en mycket viktig och central uppgift. Takten i denna 
omställning måste öka. Utbyggnaden av den väl täckande infrastruktur för 
fossilfria drivmedel som behövs pågår men en rad åtgärder behövs för att 
öka utbyggnadstakten samtidigt som åtgärder i form av kraftfulla styrmedel 
och incitament för att stimulera ett ökat intresse och en ökad acceptans för 
nya drivmedel och ny teknik skapas. Acceptansen hos konsumenter för 
alternativa drivmedel är i nuläget låg, starkare marknadsefterfrågan är 
väsentlig för att nå kraftfulla koldioxidreduktioner.

Det finns många olika alternativ för hållbara förnybara drivmedel: el, 
biodiesel, biogas, vätgas etc och alla förekommande hållbara drivmedel 
behöver initialt stöd samtidigt som en helhetssyn för varje drivmedel ska 
innefatta optimering av energieffektivitet, minimering av påverkan på miljö 
& klimat samt trygghet i försörjningen.

Trafikverkets Nollvision för dödade och allvarligt skadade i trafiken slår fast 
att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Detta gäller 
oavsett om du går, cyklar, åker kollektivt, bil eller annat färdmedel. Vägar, 
gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar och utformas 
och underhållas därefter. 2014 dödades 38 människor i Skåne och knappt 
300 skadades svårt. Hälften av de människor som omkommit cyklade eller 
gick vid olyckstillfället, cirka en tredjedel åkte bil. Med tanke på att bilresor 
är vanligare än resor med gång och cykel löper alltså oskyddade trafikanter 
större risk att dödas i trafiken än bilister. Oskyddade trafikanter har varit en 
eftersatt grupp i arbetet med trafiksäkerhet, och åtgärder som förbättrar 
trafiksäkerheten för denna grupp ska därför prioriteras. En stor del av 
cykelolyckorna är singelolyckor orsakade av dålig drift och underhåll. 
Genom förbättrad säkerhet för fotgängare och cyklister blir stadsmiljön mer 
attraktiv, fler människor väljer att gå och cykla, och folkhälsan förbättras.
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Skapa fler stadsanpassade godstransporter
För attraktiva urbana miljöer

Främja klimatsmarta godstransporter 
För effektiva och kapacitetsstarka transporter

Utan godstransporter stannar våra städer. På grund av trängsel på vägarna 
samt buller och miljö problematik är det en särskild utmaning i städerna. 
Idag består godset främst av varutransporter, bygg och anläggnings-
transporter samt energi och avfallstransporter. Målsättningen är att gods-
transporterna i tätorter ska vara så energieffektiva som möjligt samtidigt 
som de ska bidra till att skapa en attraktiv och trivsam stadsmiljö. Det 
innebär att de ska ske med så lite utsläpp och buller som möjligt. Genom 
satsningar på t.ex. omlastningsterminaler och samordnad citydistribution 
minskar lastbilstrafiken i städerna, miljö- och klimatbelastningen blir lägre, 
bullret minimeras och stadsmiljön blir mer attraktiv.

Olika trafikslag har olika styrkor för att transportera gods. Att kunna 
kombinera sjöfartens och järnvägens förmåga att hantera stora volymer och 
tunga transporter med vägtransporternas förmåga att komma ”ända fram” 
är centralt för effektiv och pålitlig transport av gods. Det ska vara enkelt att 
kombinera de olika trafikslagen till en effektiv kedja, och därför har 
satsningar som underlättar byte mellan trafikslag en viktig roll. Skåne har en 
stor transittrafik av gods, inte minst på lastbil. För att minska transit-
trafikens negativa påverkan i form av trängsel, vägslitage, klimat- och 
miljöbelastning och buller, bör åtgärder för att föra över en större andel av 
transittrafiken på järnväg och sjöfart prioriteras. Det behöver därför satsas 
på åtgärder som underlättar för intermodala godstransporter, till exempel 
intermodala godsnoder.
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Vad krävs för att nå målen? 
Flera nya investeringar krävs för att möta Skånes utmaningar 
och behov. Dessa ska drivas i nationell - och regional transport-
infrastrukturplan. Med begränsade resurser är det centralt att 
investeringarna i transportsystemet görs strategiskt så att nyttan 
maximeras. I det flerkärniga Skåne är kopplingarna mellan de regio-
nala kärnorna och tillväxtmotorerna avgörande, där en robust och 
attraktiv kollektivtrafik är ryggraden i transportsystemet. Tillväxt-
motorerna och sju regionala kärnor har tillsammans med Region 
Skåne enats om Skånebilden som en av utgångspunkterna inför 
nästa planeringsomgång.
Tillväxtmotorerna, de sju regionala kärnor och Region Skåne har 
gemensamma utgångspunkter för den framtida infrastrukturen genom 
Skånebilden, ett väl förankrat förslag för prioriteringar i infrastrukturen och 
sträckning av den nya höghastighetsbanan.

Nedan presenteras de prioriterade stråken i Skåne som ska ses som ett 
inspel till ny planomgång kring Nationell transportinfrastrukturplan och 
Regional transportinfrastrukturplan. De regionala vägarna i Skåne kommer 
att behandlas i den Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne. 

Malmö-Lund-Helsingborg-Göteborg

Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad

Malmö-Lund-Hässleholm-Stockholm

Malmö-Ystad-Simrishamn,Mamlö-Sjöbo-Simrishamn

Malmö-Trelleborg

Helsingborg-Helsingör

Malmö-Köpenhamn

Regionalt superbusskoncept

GÖTEBORG

HAMBURG

KÖPENHAMN

STOCKHOLM

BLEKINGE
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Malmö-Ystad-Simrishamn,Mamlö-Sjöbo-Simrishamn

Malmö-Lund-Hässleholm-Stockholm 
Stråket från Malmö mot Stockholm längs Södra stambanan är viktigt 
för både gods- och persontrafiken. Södra stambanan är huvudstråket för 
godstransporter på järnväg genom Skåne och ingår i stomnätet i EU:s TEN-
T-nätverk. Redan idag finns kapacitetsproblem på banan, främst söder om 
Hässleholm. En fast förbindelse över Fehmarn Bält kommer att innebära 
att godstransporter på järnväg genom Skåne ökar. Ökad regional tågtra-
fik i Sydsverige riskerar att leda till försämrad punktlighet för tågen mel-
lan Stockholm och Malmö. Nuvarande trängsel på spåren och bristande 
punktlighet hämmar både företags konkurrenskraft och utvecklingsmöjlig-
heterna för den skånska arbetsmarknaden.

För att kunna svara upp mot trycket är kommande 4-spårsutbyggnad Arlöv 
– Högevall, med byggstart 2017 avgörande. Det kommer att krävas fyra spår 
på den återstående kilometern Högevall – Lund C. Kapaciteten på Södra 
stambanan norrut från Lund behöver stärkas nu, från två till fyra spår, 
oavsett tidsplanen för höghastighetsbanan. I nuvarande nationella plan 
finns mindre kapacitetshöjande åtgärder för sträckan Lund- Hässleholm 
med, men mer behöver göras. 

En höghastighetsbana med stopp i Malmö, Lund och Hässleholm skapar 
förutsättningar för utökade godstransporter och regionaltrafik för persontåg 
på den befintliga stambanan, även snabba regiontåg mot Småland 
möjliggörs. På sträckan Malmö- Kristianstad ska en satsning på regionalt 
superbusskoncept genomföras, främst för att ge de mellanliggande orterna 
utan tåg en bättre trafik. En ny sträcka på E22 norr om Tollarp ska byggas 
för att öka framkomligheten, trafiksäkerheten och förbättra miljön inne i 
tätorterna, byggstart beräknas till 2017/2018

Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad 
Utveckling av Skånebanan är viktig då den som tvärbana binder ihop 
regionen och knyter Helsingborg och Kristianstad till höghastighetsbanans 
station i Hässleholm. Skånebanan fyller en viktig funktion för godstrafi-
ken. Idag är restiden Helsingborg-Kristianstad 80 minuter, vilket begränsar 
pendling och övrigt resande mellan östra och västra Skåne. Delsträckan 
Hässleholm-Kristianstad ingår även i relationen Malmö/Lund-Kristianstad. 
Ett dubbelspår Hässleholm-Kristianstad är högst angeläget för att kunna 
klara kapaciteten och minska restiderna. Skånebanan väster om Hässleholm 
behöver på kort sikt fler mötesstationer eller partiella dubbelspår, medan 
de riktigt attraktiva restiderna mellan Helsingborg och Hässleholm/Kristi-
anstad som behövs för att knyta samman de två arbetsmarknadsregionerna 
uppnås först med nytt dubbelspår för hastigheter på minst 200 km/h. 
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Malmö-Lund-Helsingborg-Göteborg 
Det stråk som går längs Skånes västra kust är idag regionens mest trafike-
rade. Här samsas pendlare mellan Skånes tre största städer med omfattande 
godstrafik, inte minst transittrafik på lastbilar på väg till upp genom Sverige 
till Göteborg och Oslo. Tågtrafiken på Västkustbanan har idag stora pro-
blem med förseningar och börjar närma sig kapacitetstaket. I pendlingstra-
fiken mellan Malmö, Lund och Helsingborg kan tågtrafiken nå en större 
andel än idag, men då måste punktligheten förbättras. Västkustbanan har 
stor betydelse för fjärrtåg och regionaltåg Malmö- Göteborg. 

Sträckan mellan Helsingborg och Ängelholm är den enda enkelspåriga som 
kvarstår i Skåne. Delen mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg 
är planerad att byggas ut till dubbelspår under perioden 2019-2025, men 
det kvarvarande enkelspåret mellan Helsingborg C och Maria begränsar 
kraftigt möjligheterna att öka utbudet av tågtrafik på Västkustbanan norr 
om Helsingborg. Det är högst prioriterat att skapa ett fullständigt 
dubbelspår, som kan ge utökat tågutbud och bättre punktlighet. På längre 
sikt (2035) behövs också ökad kapacitet Ramlösa-Helsingborg C. 

När Hallandsåstunneln togs i drift i december 2015 försvann en av de 
största flaskhalsarna på Västkustbanan. I samband med detta kommer 
godstrafik på järnväg att flyttas över till Godsstråket genom Skåne, men 
effekterna kan inte utnyttjas fullt ut så länge Godsstråket har bristande 
kapacitet med ett fåtal mötesstationer, vissa är dessutom för korta för att 
inrymma fullängdsgodståg. Utbyggnad av ytterligare några mötesstationer 
ligger i plan men fler åtgärder krävs för att stärka kapaciteten.

För att föra över trafik från bil på E6:an norr om Malmö till kollektivtrafik, 
är Lommabanan etapp 1 och 2 centrala. Åtgärderna innebär en 
kapacitetsförstärkning som underlättar för fler att pendla med tåg och 
skapar förutsättningar för stationsnära bebyggelseutveckling. I 
Lommabanans etapp 1, klar 2021, byggs två nya stationer och ger möjlighet 
till persontåg i timmestrafik, samt ett nytt mötesspår för att de nya 
persontågen ska få plats tillsammans med godstrafiken. Samordnat med 
utbyggnaden av Lommabanan görs även motsvarande åtgärder på 
Söderåsbanan delen Teckomatorp–Åstorp, för att persontågen ska kunna 
fortsätta till Åstorp via tre nya stationer. Lommabanan etapp 2 innebär 
ytterligare tre nya stationer, inklusive två adderade mötesstationer. Detta 
möjliggör en högre turtäthet för Pågatågen och en bättre samordning 
mellan persontåg och godståg. 

Upprustningen av Marieholmsbanan bidrar till att ge bättre förutsättningar 
för Pågatågstrafiken i västra Skåne samtidigt som godstågstrafiken blir 
robustare med denna möjliga omledningsbana. Standarden på banan är i 
dagsläget för låg för att den ska kunna användas till tidtabellslagd frekvent 
trafik. Pågatågstrafiken på Marieholmsbanan mellan Eslöv och 
Teckomatorp startar i december 2016. 

E6 mellan Lund och Flädie kommer byggas om till mötesfri 2+2 väg för att 
förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet, byggstart 2017-2019. 
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Malmö-Ystad-Simrishamn och Malmö-Sjöbo-Simrishamn 
För godstransporterna är goda förbindelser från hamnen i Ystad och 
vidare mot Malmö centralt. Stråket mellan Malmö och Ystad-Simrishamn 
är viktigt för att binda samman östra och västra Skåne, men idag saknar 
järnvägen tillräcklig kapacitet. Inom beslutad plan ligger två nya mötessta-
tioner (2018), vilka kommer att öka robustheten på banan. Åtgärder behövs 
också för att öka robustheten på banan. På längre sikt behövs dubbelspår 
till Ystad, vilket möjliggör högre turtäthet och kortare restider. I planen lig-
ger även utbyggnad av E65 mellan Svedala och Börringe till motorväg, en 
viktig länk för godstrafiken, byggstart 2020. 

Sträckorna Lund-Simrishamn och Malmö-Sjöbo kommer att trafikeras 
enligt regionalt superbusskoncept, vilket ökar kapaciteten och standarden 
på kortare sikt för kollektivtrafiken. På längre sikt kan byggandet av 
Simrishamnsbanan via Staffanstorp, Dalby, Sjöbo och Tomelilla bli aktuellt 
för att korta ner restiderna till under timmen.

Malmö-Trelleborg 
Sträckan Malmö-Trelleborg är särskilt viktig för godstransporterna till och 
från Trelleborgs hamn, som är Sveriges största RoRo-hamn och utpekad 
som så kallad core-hamn av EU. E6:an norrut från Trelleborg och 
järnvägen mot Malmö ingår båda i TEN-T. Sträckningen är ett viktigt 
pendlingsstråk. Trelleborgsbanan invigdes för persontrafik i december 2015 
startar ny Pågatågstrafik mellan Trelleborg och Malmö, med tre nya 
tågstationer. Åtgärden underlättar för fler att pendla med tåg och skapar 
förutsättningar för stationsnära bebyggelseutveckling i Trelleborg och östra 
delen av Vellinge kommun. På sikt behövs dubbelspår mellan Lockarp och 
Trelleborg för fler och snabbare turer för både person-och godståg. 

Helsingborg-Helsingör 
En fast Helsingborg-Helsingör-förbindelse (HH) är högt prioriterad i Skåne. 
En HH-förbindelse kommer förbättra tillgängligheten och bidra, utöver att 
avlasta flaskhalsarna vid Lund-Malmö-Kastrup, till stärkt integration, 
regional utveckling och ekonomisk tillväxt i norra Skåne, Själland samt 
delar av Halland och Småland. Med en HH-förbindelse öppnas nya 
möjligheter för arbetspendling, bostadsmarknad och privata resor. En fast 
förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är också en viktig länk 
mellan Norge och kontinenten. 

Malmö-Köpenhamn 
Trycket på Öresundsbron är högt, och kommer fortsätta öka. Förbättrade 
anslutningar till Öresundsbron och två nya Öresundsförbindelser gör 
trafiksystemet över Öresund mer robust och mindre sårbart. En 
Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn bidrar till stärkt 
integration och ekonomisk tillväxt i sydvästra Skåne och Storköpenhamn, 
två områden med en kraftig befolkningsutveckling. 
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Regionalt superbusskoncept
Under åren 2013 till 2014 gjordes åtta stråkstudier för att beskriva förslag på 
infrastrukturåtgärder och stationsupplägg för att skapa Regionalt superbuss-
koncept. Åtgärderna handlar om att stärka busstrafikens konkurrenskraft 
och attraktivitet ytterligare. Konceptet består av prioriteringar av kollektiv-
trafiken i form av fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon, bättre 
service med mera, skapa ett regionalt superbusskoncept av hög kvalitet som 
är snabbt, attraktivt och samtidigt innebär en ökad status för busstrafiken. 
Det kommer krävas åtgärder på nationellt-, regionalt och kommunaltväg-
nät, konceptet kommer att utvecklas successivt i dessa stråk. Sträckorna 
Malmö- Näset och Höganäs- Helsingborg är prioriterade, utöver de två 
finns det en utpekad pilotsträcka stråket Malmö-Lund-Hörby- Kristianstad, 
där det kommer att testas olika tekniska lösningar. Regionalt superbusskon-
cept ska genomföras under nästa planperiod 2018-2029.

Det har pekats ut åtta förslag på framtida stråk inom Regionalt superbuss-
koncept:

1. Malmö- Näset
2. Helsingborg-Markaryd
3. Kristianstad-Simrishamn/Ystad
4. Kristianstad-Malmö
5. Helsingborg-Höganäs
6. Lund-Simrishamn
7. Malmö-Sjöbo
8. Kristianstad-Osby
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Regionala transportinfrastrukturplanen 2014-2025 
Utifrån principerna och en omställning till färdmedelsfördelningen år 2050 
kommer det krävas åtgärder utöver de utpekade stråken. Främst
åtgärder kopplat till kollektivtrafik, cykel och trafiksäkerhet. 
I den Regionala transportinfrastrukturplanen 2014- 2025 för Skåne finns 
det ekonomiska medel fördelat i olika potter rörande kollektivtrafik, cykel, 
trafiksäkerhet och mobility management. Inom de potterna kan åtgärder 
prioriteras på det regionala - och kommunala vägnätet: Riktade åtgärder 
(medel för kollektivtrafik, trafiksäkerhet och regional cykelvägar), Övrigt 
(medel för mobility management), Bidrag till kommunal infrastruktur 
(medel för kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö på kommunala vägnätet 
med Region Skåne som medfinansiär, inom trafiksäkerhet och miljö ingår 
cykel). Inför nästa planeringsomgång är det viktigt att stärka de olika om-
rådena med mer resurser för investeringar. De här åtgärderna kan ge stora 
effekter på transportsystemet i Skåne och hur det kan utnyttjas på ett mer 
effektivt sätt. 

Med utgångspunkt i färdmedelsfördelning år 2050 och de tio principerna 
blir det tydligt inom vilka områden som Skåne behöver satsa på för att 
hantera utmaningarna i framtiden. Främst handlar det om insaster rörande 
kollektivtrafik, cykel och mobility management. För att Skåne ska kunna 
fortsätta utvecklingen mot ett hållbart transportsystem är det därför centralt 
att dessa förstärks i kommande planeringsomgång. Då stora delar av Skånes 
transportinfrastruktur är statlig är det nödvändigt att även staten tar ansvar 
och stöttar de regionala insatserna.

Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och cykel på det regionala vägnätet 
Flera olika åtgärdstyper behöver prioriteras inom det här området, exem-
pelvis utbyggnad av cykelvägar mellan orter, satsningar på kollektivtrafik-
förbindelser mellan de regionala tillväxtmotorerna och kärnorna, samt 
trafiksäkerhetsåtgärder. Region Skåne har pekat ut ett prioriterat nät för 
arbetspendling med cykel mellan orter, där potentialen för cykelpendling 
bedöms vara god. På de utpekade sträckorna behövs satsningar på utbygg-
nad av cykelvägar göras där separat cykelväg idag saknas. Regionalt super-
busskoncept kommer till stor del finansieras genom den här potten på det 
regionala vägnätet. 

Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och cykel på det kommunala     
vägnätet 
Bidrag till kommunal infrastruktur är centrala för att stärka kollektivtrafiken 
i Skånes tätorter, men också för att skapa bättre anslutningar till kollektiv-
trafiken. Undersökningar visar att människor är mindre benägna att åka kol-
lektivt om de upplever färdvägen till och från stationen som krånglig eller 
tidsödande. Därför är satsningar på stadsbuss, gång och cykel i de skånska 
orterna avgörande för att nå konkurrenskraftiga restider även på längre 
pendlingsresor. 
Särskilda satsningar på cykel som anslutningsfärdmedel till kollektivtrafi-
ken behöver göras. I den nuvarande Regionala transportinfrastrukturplanen 
ingår cykelsatsningar i kategorin Bidrag till trafiksäkerhet och miljö, men 
satsningarna på cykel behöver lyftas upp i en egen kategori för att tydlig-
göra dess plats i ett fungerande transportsystem. 
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Mobility management åtgärder  
För en omställning till ett hållbart transportsystem och för att hantera 
växande trafikmängder måste den skånska infrastrukturen utnyttjas mer 
resurseffektivt. Långsiktiga satsningar på steg 1 och 2 åtgärder inom fyr-
stegsprincipen är nödvändiga för att uppnå ett resurseffektivare nyttjande av 
infrastrukturen. Steg 1 och 2 åtgärder, eller mobility management-åtgärder 
som det ibland kallas, används för att påverka individers och organisatio-
ners res- och transportval. Steg 1 och 2 åtgärder utgör ett komplement till 
att bygga nytt och kan med fördel användas för att påverka färdmedelsför-
delningen på både ny och befintlig infrastruktur.  Effekterna av satsning-
arna är att fler går, cyklar, åker kollektivt och använder fossilfria drivme-
del, vilket i sin tur leder till förbättrad folkhälsa och minskad miljö- och 
klimatbelastning.  
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Hur går vi vidare? 

Ambitionen med Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 är att 
synliggöra vilka vägval och prioriteringar som krävs för att nå en hållbar 
utveckling av transportsystemet fram till år 2050. Under 2015 har de 
skånska kommunerna haft möjlighet att komma med inspel på 
planeringssamverkan, där det var starkt fokus på färdmedelsfördelning och 
principer för prioritering. Utifrån de diskussionerna har Region Skåne 
arbetat fram ett diskussionsunderlag som skickas ut till bland annat Skånes 
kommuner, länsstyrelsen, Trafikverket, grannregioner, företag och 
branschorganisationer.  

Region Skåne avser att under våren 2016 bjuda in till ett antal hearings med 
kommunerna, Trafikverket, näringslivet och andra berörda aktörer i Skåne 
för att nå samsyn kring Skånes framtida transportsystem. 
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Läs mer på 
skane.se/infrastruktur
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