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Antagen av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, § 70 Dnr: KS 568/12‐350

Riktlinjer för bryggor och badtrappor
Bakgrund

Båstads kommun är en turistkommun och ett viktigt inslag för att vara detta är att det
tillhandahålls goda badmöjligheter. Utöver att hålla stränderna rena och fina är det viktigt
med olika anläggningar (bryggor, badtrappor, etc). Dessa anläggningar är placerade i en
synnerligen tuff miljö. Korrosion, erosion och stormar gör att anläggningarna slits fort och
emellanåt blir väldigt skötsel‐ och kostnadskrävande. Vid stormar och stormskador blir i
regel mer än en anläggning skadad vid samma tillfälle. Detta drabbar Båstads kommun
men även andra som har ett huvudmannaskap för en anläggning hårt och oftast finns inte
utrymme inom budgeterade ramar att åtgärda alla skadade anläggningar innevarande
eller nästkommande år. Andra som har ett huvudmannaskap för en anläggning ansöker
vanligen om ekonomiskt bidrag eller arbetsinsats hos Båstads kommun vid situationer då
deras anläggning är i behov av sådant. Därför är behovet av riktlinjer för hur vi ska priori‐
tera och hantera bryggor och badtrappor framgent stort.

Aktuellt

Enligt inventering i Tekis webb/Mapguide finns det 27 st badtrappor och bryggor runt om
i Bjäres kustband (se bilaga). Därtill kan det finnas någon enstaka, mindre anordning som
för oss är okänt. Av dessa har Båstads kommun ett åtagande för 14 st, i större eller mindre
omfattning. Resterande har föreningar, bolag eller privatpersoner som huvudman. Verk‐
samhetsområdet anser huruvida kommunen ska lägga resurser på en anläggning i form av
arbetsinsats eller ekonomiska medel får styras av anläggningens placering och om denna
plats kan definieras som "allmän badplats". Definieras inte platsen som allmän badplats
bör det ifrågasättas om kommunen ska lägga resurser där. Väljer kommunen av olika
anledningar ändå att ta ett ansvar för en sådan anläggning bör kommunen verka för att
denna plats ska bli allmän badplats.
Båstads kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter identifierat och nedtecknat
vilka platser inom kommunen som är allmän badplats.
Enligt Havs‐ och vattenmyndigheten har kommuner en rad skyldigheter när det gäller
badvatten/badplatser. Kort sammanfattat innebär det att identifiera, registrera, ta prover,
anslå provresultat på olika hemsidor, informera allmänhet och att skylta. I förlängningen
kan det innebära att utreda, åtgärda och komma tillrätta med eventuella anledningar som
över tid genererar dålig badvattenkvalitet.
1 stycket 4 § i badvattenförordningen (2008:18) säger bland annat; "En kommun ska inför
varje badsäsong identifiera varje ytvattenförekomst eller del av ytvattenförekomst inom
kommunen som kommunen förväntar sig att ett stort antal personer kommer att bada i un
der den kommande badsäsongen." Vidare säger sista stycket 4§ i samma förordning;
"Identifiering enligt stycke 1 ska göras med hänsyn till antalet badande under tidigare bad
säsonger samt till de anläggningar för bad som tillhandahålls och andra åtgärder som upp
muntrar till bad." I Havs‐ och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS 2012:14)
allmänna råd står det; "Med ett stort antal badande bör avses ungefär 200 personer i
genomsnitt per dag med beaktande av tidigare erfarenheter."
Enligt handläggare och jurist på Havs‐ och vattenmyndigheten är det genomsnittet på 200
badande per dag som styr kommunens skyldigheter.
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Förslagsvis kommer det tas hänsyn till ytterligare kriterier än de som anges av Havs‐ och
vattenmyndigheten för att en plats ska definieras som "allmän badplats". Tillgänglighet
och faciliteter är exempel på sådana kriterier. Finns vägar,
parkeringsmöjligheter eller toaletter?

Framtid

Om ovanstående parametrar utgör avgränsning, dvs där kommunen har skyldigheter
enligt Havs‐ och vattenmyndigheten och/eller där kommunen beslutar om allmän bad‐
plats, så har vi också funnit ramarna för kommunens riktlinjer gällande bryggor och bad‐
trappor. Där det per definition är allmän badplats bör kommunen ansvara för anläggning‐
ar. Detta kommer i så fall innebära vissa konsekvenser för några anläggningar vi har eller
inte har ansvar för idag. I det fall det finns en förening som har huvudmannaskap för en
anläggning som uppfyller kriterierna för allmän badplats bör kommunen inleda dialog om
övertagande av anläggningen. I de fall kommunen har huvudmannaskap för en anläggning
som inte uppfyller kriterierna för allmän badplats bör kommunen inleda dialog om över‐
lämnande av anläggning till förening eller motsvarande. Alternativt kan kommunen behål‐
la huvudmannaskap för sådan anläggning tills anläggningen är uttjänt och sedermera låta
ta bort den.

Tilläggsinformation

En badplats kan vara en större geografisk yta och innehålla flera anläggningar. Exempelvis
är hela kustremsan från Tångvägen i Båstad, till kommungränsen i norr, identifierad som
en badplats.

Beslut


Kommunens åtagande såväl ansvarsmässigt som ekonomiskt sträcker sig fullt ut
för kommunal anläggning placerad inom allmän badplats (område, av Båstads
kommun beslutad i lokala ordningsföreskrifter som, allmän badplats) och/eller
där Båstads kommun har skyldigheter enligt Havs‐ och vattenmyndigheten.



För anläggning med annan huvudman inom allmän badplats ska kommunen och
denna huvudman fastställa villkoren för anläggningen.



Båstads kommun ska inte prioritera eller lägga resurser på anläggning placerad på
område som inte av Båstads kommun beslutats vara allmän badplats.

