
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  2017-09-19 

Datum: tisdagen den 19 september 2017 

Tid och plats: kl. 09 i Astrakanen 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-
19 

Sofia Nygren KS au 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-09-19 

Sofia Nygren KS au 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
09-19 

Sofia Nygren KS au 5 

4.  Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19 
 
A) Information från staben angående pågående projekt. 
Utveckningsstrateg/stabschef Brita Jervidalo Jensen. 
 
B) Information angående Sydvatten. Teknik och servicechef jan 
Bernhardsson. 
 
C) Information exploateringsprojekt i kommunen (Lisa Rönnberg/ 
Per Selldén/ Jan Bernhardsson) 
 
D) Information angående kulturavdelningens verksamhet och 
utveckling. Kulturstrateg Helene Steinlein. 
 
E) Återkoppling enligt årshjul av systematiskt kvalitetsarbete för 
vuxenutbildning. Bildningschef Henrik Andersson 
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 Samhällsbyggnad 

 Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden allmänheten ej har närvarorätt) 

5.  Detaljplan för Hålarp 4:212 fastigheter i Grevie - Beslut om 
granskning 

Camilla Nermark KS au 7-41 

6.  Detaljplan för del av Förslöv 2:4 - Vård- och omsorgsboendet - beslut 
om antagande 

Henrik Eliasson KF 42-83 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

7.  Planprioritering 2017 Olof Selldén KS 84-89 

8.  Svar på remiss - Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029  Kristina Bell KS  

9.  Svar på remiss - cykelvägsplan 2018-2029  Kristina Bell KS  



Båstads kommun 
Datum 

2017-09-08 
Sida 

2(2) 

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

10. Svar på väckt ärende - Prioritering av detaljplaneläggning för
företagsområde i Förslöv

Olof Selldén KS 90-92

Teknik och service 

11. Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Eskilstorp Jan Bernhardsson KF 93-158

12. Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Idrottsplatsen,
Malen och Axelstorp

Jan Bernhardsson KF 159-
226 

13. Tillköp av trafik för trafikåret 2018 Andreas Jansson KF 227-
228 

Bildning och arbete 

14. Finsam - Finansiell samordning Henrik Andersson KS 

15. Namnsättning av planerat vård- och omsorgsboendeoch väg i Förslöv
(Förslöv 2:4)

Helene Steinlein KS 229-
232 

16. Namnsättning av nytt bostadsområde i Östra Karup Helene Steinlein KS 233-
235 

17. Ansökan - Tillstånd för servering av alkoholdrycker Per-Martin Boklund KS au 236-
239 

Kommunledningskontoret 

18. Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads
kommun

Johan Lindén KS 

19. Delårsrapport 2017-08-31 Johan Lindén KS 

20. Skrivelse - Medelpunkten - borgensåtagande Johan Lindén KF 240-
244 

21. Skrivelse - Medelpunkten- medlemsansökan från Höganäs kommun Johan Lindén KF 245-
250 

22. Redovisning av partistöd för 2016 Linda Wahlström KF 251-
265 

23. Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris Brita Jervidalo Jensen KS 266-
280 

Båstad den 12 september 2017 

Bo  Wendt 
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-09-12 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000027/2017 – 903 
 
 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 26 september 2017 kl. 16:00. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringsper-
sonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, 
blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Sofia Nygren, Nämndsekreterare  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-09-12 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000028/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Dagordningen godkänns.    
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Sofia Nygren, Nämndsekreterare  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-09-12 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000029/2017 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott  
2017-09-19 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde besluta 
att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Sofia Nygren, Nämndsekreterare  
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 Tjänsteskrivelse  
 

170829\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-12. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000031/2017 – 900 
 
 

Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19 
 
 
 
A) Information från staben angående pågående projekt. Utveckningsstrateg/stabschef Brita 
Jervidalo Jensen. 
 
B) Information angående Sydvatten. Teknik och servicechef  Jan Bernhardsson. 
 
C) Information exploateringsprojekt i kommunen (Lisa Rönnberg/ Per Selldén/ Jan 
Bernhardsson) 
 
D) Information angående kulturavdelningens verksamhet och utveckling. Kulturstrateg 
Helene Steinlein. 
 
E) Återkoppling enligt årshjul av systematiskt kvalitetsarbete för vuxenutbildning. 
Bildningschef Henrik Andersson 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170907\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
Datum: : 2017-09-07. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 001383/2016 – 315 
 
 

Detaljplan för Hålarp 4:212  i Grevie,  Båstads kommun – Beslut om gransk-
ning 

 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Förslag till detaljplan för Hålarp 4:212 m.fl. fastigheter i Grevie godkänns för att ställas 
ut för granskning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Grevie, se nedanstående bild, och avgränsas av Järnvägsgatan 
i söder, torgyta samt parkering i öster samt befintlig bostadsbebyggelse i både väster och norr. 

 
Båstadhem AB har 2016-10-13 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende fastighet-
en Hålarp 4:212, f.d kommunhuset, i Grevie samhälle. 

 

     

Planom-
rådet 

ICA 

Lindab 

Gimlevägen 

Lin-
dab 

NP Nilsson AB 

NP Nilsson AB 
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Båstadhem AB avser utföra en ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter (flerbostadshus) 
på fastigheten Hålarp 4:212 och sökte, 2016-09-20, förhandsbesked för ändrad användning av 
bottenvåningen i det före detta kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till 
bostäder (3 lägenheter). På ovanvåningen finns sedan tidigare bostäder inredda. Gällande de-
taljplan har markanvändningsbestämmelsen ”A”, kvartersmark för allmänt ändamål. Bostäder 
inryms inte inom markanvändningen ”A”. 
 
Myndighetsnämnden beslutade 2016-10-13 §117 att inte lämna positivt förhandsbesked på 
grund av att föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden ser posi-
tivt på den föreslagna åtgärden och ställer sig positiv till att ändring av markanvändning prö-
vas i en ändring av detaljplanen. 
 

 
                                                                                    Utdrag ur gällande detaljplan, 1286 

 
I översiktsplanen är planområdets markanvändning angivet som befintlig bebyggelse. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-09, §41 att ge samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett 
så kallat inriktningsdokument för Grevie samhälle. Syftet med Inriktningsdokumentet är att ta 
ett samlat grepp för Grevie samhälle och hantera övergripande frågor såsom t ex trafik- och 
utbyggnadsstrukturer av exempelvis både bostäder, handel och verksamheter. 
 
Grevie samhälle berörs av riksintresse Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ Miljöbalken samt Högexploate-
rad kust, 4 kap 4§ Miljöbalken. 
 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för Hålarp 4:212 får ställas ut på samråd beviljades av 
Kommunstyrelsen 2017-01-11. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2017-06-01 till 2017-07-14.  
 
Aktuellt 

Planförslaget drivs enligt den nya planprocessen ”Standardförfarande” (PBL2013/14 CU:31). 
Det innebär att inkomna synpunkter från både samråd och granskning sammanställs i ett 
granskningsutlåtande efter granskning. Någon samrådsredogörelse (enligt PBL 2010:900) har 
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således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avse-
ende. Bland annat har planbeskrivningen förtydligats och kompletterats avseende VA-
ledningar inom ett u-område, avfallshantering, dagvattenhantering samt utfartsförbud. 
Plankartan har kompletterats med en begränsning av antal utfarter till Järnvägsgatan samt ett 
förtydligande om Lr (ledningsrätt) i teckenförklaringen. Illustrationskarta har kompletterats 
med en illustrering av parkeringsplatser. I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art 
gjorts. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggand att detaljplan för Hålarp 4:212 i Gre-
vie, Båstads kommun, enligt bilagorna 1-3, godkänns för granskning. 
 
 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Planområdets tillskott av bostäder samt centrumverksamhet i centrala Grevie bedöms vitali-
sera orten genom att skapa möjlighet till blandad bebyggelse. Den blandade funktionen med 
både bostäder och centrumverksamhet bidrar till att människor kommer att röra sig i centrala 
Grevie i princip hela dygnet alla veckans dagar. 
 
Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålet 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” uppfylls genom att kom-
munen möjliggör förtätning av blandad bebyggelse i kollektivtrafiknära läge. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan är tecknat 
mellan kommun och intressent. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 

 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Sven-Inge Granlund, Teknik & service 
Per Selldén, Teknik & Service 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning, daterad 2017-09-06 
2. Plankarta samt illustrationskarta, daterad 2017-09-06 
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Kristina Bell- översiktsplanerare, 
Roger Larsson-stadsarkitekt 
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il1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Detaljplan för 
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Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1 

Hålarp 4:212 i Grevie, Båstads kommun, Skåne län 

Planbeskrivning 

Standardförfarande 
Granskningshand ling 2017-09-06 
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ITT] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

PLAN HANDLINGAR 
Planens diarienummer är B16/990 

Detaljplanen består av: 
• Plankarta med planbestämmelser, 2017-09-06 
• Illustrationskarta, 2017-09-06 
• Planbeskrivning, 2017-09-06 (denna handling) 
• Fastighetsförteckning, september 2017 
• Grundkarta, augusti 2017 

Granskningshanclling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie 

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret: 
• Behovsbedömning, 2017-01-31 
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Granskningshandling 2017-09 -06 
Hålarp 4:212 i Grevie 
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJ PLAN 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp4:212 i Grevie 

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 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument är planbeskriv
ningen 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 genom
föras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska 
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. 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 

Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an
nonserar 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 skrift
liga synpunkte1: De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett gransknings
utlåtande efter granskningsskedet. 

.... ------------------------------------------------------------------~1
1 

Härärvinu! I 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. Alla synpunkter som kommit in 
under samråd och granskning sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande 

Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och se
dan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet 
eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrel
sen planen. 

Överklagande 

Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk
ter på planen senast under granskningen 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 
Länsstyrelsen 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. 
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Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp4:212 i Grevie 

2. SAMMANFATTNING 
Båstadhem AB avser utföra en ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter (flerbostadshus) på 
fastigheten Hålarp 4:212 och har sökt planbesked för ändrad användning av bottenvåningen i det 
före detta kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till bostäder (3 lägenheter). På 
ovanvåningen finns sedan tidigare bostäder inredda. Gällande detaljplan har markanvändningsbe
stämmelsen ''P:.', kvartersmark för allmänt ändamål. Vanliga bostäder inryms inte inom markanvänd
ningen ''P:.'. Kommunstyrelsen hanterade ärendet angående planbesked för fastigheten Hålarp 4:212 
under sitt sammanträde 2017-01-11 och beslutade att med anledning av fastighetens centrala läge 
pröva att möjliggöra för både bostäder och handel ( centrumverksamhet). I praktiken innebär det att 
Båstadhem AB kan inreda bottenvåningen (dvs hela huset) med lägenheter men även på sikt, utifall 
förutsättningar förändras, kan fastigheten bebyggas med bostäder och/eller handel. På så sätt kom
mer detaljplanen att vara mer hållbar över tid. 

Planområdet ligger i Grevie och är cirka 2000 m2 stort. 

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med an
ledning av att den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, se även 
sida 14. 

3. PLANDATA 
Planområdets läge och storlek 
Planområdet är beläget i centrala Grevie. Området omfattar fastigheten Hålarp 4:212 och är drygt 
2000 m2 stort. Fastigheten är idag bebyggd. 

Fastigheten avgränsas av Järnvägsgatan i söder, torgyta samt parkering i öster samt befintlig bo
stads bebyggelse i både väster och norr. 

Båstads kommun 
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Ägoförhå Iland en 
Fastigheten Hålarp 4:212 ägs av Båstadhem AB. 

4. BAKGRUND OCH SYFTE 

Granskningshandling2017-09-06 
Hålarp4:212 i Grevie 

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter 

Båstadhem AB har 2016-10-13 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende fastigheten 
Hålarp 4:212, f.d kommunhuset, i Grevie samhälle. 

Båstadhem AB avser utföra en ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter (flerbostadshus) på 
fastigheten Hålarp 4:212 och sökte, 2016-09-20, förhandsbesked för ändrad användning av bot
tenvåningen i det före detta kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till bostäder 
(3 lägenheter). På ovanvåningen finns sedan tidigare bostäder inredda. Gällande detaljplan har 
markanvändningsbestämmelsen ''N.', kvartersmark för allmänt ändamål. Vanliga bostäder inryms 
inte inom markanvändningen ''N.'. 

Myndighetsnämnden beslutade 2016-10-13 §117 att inte lämna positivt.förhandsbesked på grund 
av att föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden ser positivt på den 
föreslagna åtgärden och ställer sig positiv till att ändring av markanvändning prövas i en ändring 
av detaljplanen. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet angående planbesked för fastigheten Hålarp 4:212 under 
sitt sammanträde 2017-01-11 och beslutade att med anledning av fastighetens centrala läge pröva 
att möjliggöra för både bostäder och handel (centrumverksamhet). I praktiken innebär det att Bå
stadhem AB kan inreda bottenvåningen (dvs hela huset) med lägenheter men även på sikt, utifall 
förutsättningar förändras, kan fastigheten bebyggas med bostäder och/eller centrumverksamhet. 
På så sätt kommer detaljplanen att vara mer hållbar över tid. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder samt centrumverksamhet inom 
fastighet längs Järnvägsgatan i centrala Grevie. 
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Efter samrådsskedet 

Granskningshanclling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie 

Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2017-06-01 till och med 2017-07-14. Då 
planförslaget drivs enligt "standardförfarande" sammanställs inkomna synpunkter från både samråd 
och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse 
har således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avseende. 
Bland annat har planbeskrivningen förtydligats och kompletterats i textform avseende VA-ledningar 
inom ett så kallat u-område, avfallshantering, dagvattenhantering samt utfartsförbud. 

Plankartan har kompletterats med en begränsning av antal utfarter till Järnvägsgatan samt ett för
tydligande om Lr (ledningsrätt) i teckenförklaringen. 

Illustrationskarta har kompletterats med en illustrering av parkeringsplatser. 

I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts. 
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5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planbesked för Hålarp 4:212 beviljades av kommunstyrelsen 2017-01-11 § 4. Samtidigt tog kom
munstyrelsen även beslut om att planförslag får ställas ut för samråd. 

Översiktsplan 
En översiktsplan är en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska ut
vecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som befintlig bebyggelse. Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07, §41 att ge samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett så 
kallat inriktningsdokument för Grevie samhälle. Syftet med lnriktningsdokumentet är att ta ett sam
lat grepp för Grevie och hantera övergripande frågor såsom tex trafik- och utbyggnadsstrukturer av 
exempelvis både bostäder, handel och verksamhete1: Ett sam rådsförslag har varit utställt för samrå
de där allmänheten, företagare, föreningar m.fl. haft möjlighet att lämna synpunkte1: Inriktningsdo
kumentet för Grevie beräknas gå upp för antagande av kommunfullmäktige under höst/vinter 2017. 
Detta detaljplaneförslag är förenlig med inriktningsdokumentets intention. 

Detaljplan 
För planområdet gäller idag detaljplan 1286, som vann laga kraft 1974-03-22. Planen har ingen 
genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ''A, allmänt ändamål". Gäl
lande detaljplan medger en högsta taklutning om 30 grader och en högsta byggnadshöjd på 7,6 m. 
Inom planområdet finns två u-områden. Ett längs Järnvägsgatan i söder och ett längs fastighetsgräns 
i norr. Detta för att säkerställa åtkomst till ledninga1: 

_,,/ 

Utdrag ur gällande detaljplan 1286, laga kraft vunnen 1974-03-22 
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Bevarandeplan 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie 

Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997. Denna är utgiven av kulturnämnden i Båstad, i 
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet omnämns ej i bevarandeplanen. 

Kulturmiljövårdsprogram 
Planområdet berörs ej av varken Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (KF 2000) eller Läns
styrelsens kulturmiljöprogram (LST 2007). 

Naturvårdsprogram 
Planområdet är beläget mellan tre större naturområden, Grevie backar, Sinarpsdalen samt Böske, 
som är utpekade i Naturvårdsprogram, antaget av KF 2000-08-23, §100. 
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Naturreservat 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie 

Planområdet är beläget cirka 150 m norr om naturreservatet "Grevie åsar." 
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Naturreservat: Grevie åsar 

Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar ener
gianvändning. Planförs laget möjliggör förtätning i form av bostäder och centrumverksamhet i cen
trala Grevie och det i sin tur medverkar till en hållbar utveckling och hushållning av mark. 

12 

22

22



ai) BÅSTADS 
W KOMMUN 

Granskningshandling 2017-09-06 
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6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB 
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be
döms inte påverka riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom planen en
dast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse. Området bedöms 
vidare nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för bostadsbebyggelse finns i Båstads 
kommuns översiktsplan och i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

Riksintressen 
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksin
tresse för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då 
det endast omfattar tomtmark som redan är ianspråktagen för bebyggelse. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Regeringen 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 ozon.) 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 var att alla vattenförekomster 
skulle uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom 
det är mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. 

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst 

Skälderviken, SE562 000-12 3800 

Grundvattenförekomst 

SE62 553 7-131246 (Grevie) 

Ekologisk status 

Måttlig 

Kvantitativ status 

God 

Kemisk status 

God 

Kemisk status 

Otillfredsställande 

Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet. Källor: Vattenkartan (www. 
vattenkartanse) och VattenlnformationsSystemför Sverige(www.viss.lst.se). 
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Eftersom flera vattenförekomster inte har god status idag behövs åtgärder för att statusen ska för
bättras. Det kan inte åstadkommas i någon särskild utsträckning genom denna detaljplan, utan krä
ver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte bidrar till att försämra vattenkvaliteten. 

Planområdet är beläget inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten. Dagvatten från plan
området avleds via det kommunala dagvattenledningsnätet. 

Vattentäkter 
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och de när
maste vattentäkterna, "Böske 32:1" i norr och "Krogstorps samhälle" i sydost är cirka 150 m res
pektive cirka 900 m. Utredning pågår angående eventuell avveckling av vattentäkten "Krogstorps 
samhälle". 
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Granskningshandling 2017--09-06 
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Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovs bedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens
beskrivning. 

Behovs bedömningen grundades på följande: 
• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, 
• planen påverkar inte riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv, 
• ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män

niskors hälsa och säkerhet, 
• planförslaget påverkar inte skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden, 
• planförslaget berör inte områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre

surser nationellt eller lokalt, 
• planförslaget berör inte några kända fornlämningar, 
• planen möjliggör endast ett tillskott av bostäder och/eller handel, på mark vars omgivningar är 

bebyggda med bostäder, handel och kontor 
• planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser vilket tillsammans med bra cykelvägar och cy

kel vänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil, 
• planområdets tillskott av bostäder i form av flerbostadshus och / eller handel nära centrum kan 

vitalisera området genom att skapa en större variation i bebyggelsen 

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras. 

I ett tidigt yttrande (2017-02-15) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett genom
förande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 §plan-och bygglagen (2010:900). 
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR 
Historik, Grevie samhälle 
År 1885 öppnades Skåne-Hallands Järnväg mel
lan Helsingborg och Halmstad. Båstad och Förs
löv blev naturliga hållplatser men den däremel
lan liggande kyrkbyn Grevie låg för långt bort. 
Hållplatsen placerades en bra bit norr om byn, 
på byn Böskes utmarker. Här på Västkustbanans 
högsta punkt, 103,5 meter över havet, byggdes 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie 

Böskes stationshus 1885. Området var tidigare ~-ft-1.~"':.:~~ll.JI 
obebyggt och bestod av öppna betesmarker. 

Detta var ett stort bakslag för Grevie Kyrkby, vil- ii:::;;::::::;"'""""~,;._ ...... ;;;..--

ken sedan länge varit ett viktigt centrum med Greviestationshus 

ting och kyrka. Snart byttes namnet Böske ut och 
redan 1891 kallades stationen istället för "Grefvie". Stationen blev den nya samlingspunkten och 
drog till sig olika verksamheter. Postskjutsverksamheten flyttades hit och utgick härifrån till Väs
tra Karup och Torekov. Grevie Hotell, kallat "Killehus" i folkmun, byggdes i anslutning till stationen. 
Efter sekelskiftet var hotellet nedslitet och fungerade mest som öl krog. År 1908 stod ett nytt hotell 
färdigt, "Grefvie Jernvägshotell". Byggnaden finns kvar men verksamheten har ändrats. En av de 
första rörelserna var en trävaruaffär som 1907 övertogs av Nils Peter Nilsson, nyss hemkommen 
från Amerika. Rörelsen gick bra och N P Nilssons är nu en av de större inom byggvaruhandeln i 
nordvästra Skåne och med huvudkontor i Grevie. 

Flygfoto över Grevie, 1961 med fd kommunhuset markerad 
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Stationsområdet bestod av ljungbackar med mycket sten. En stenkross uppfördes norr om statio
nen och grus, singel och makadam såldes till Danmark. Fram till 1925 bröts även den kalkhaltiga 
leran märgel av bolaget Grevie Kalk AB. År 1914 startade Stationsskolan som 1963 ersattes av 
lång- och mellanstadieskolan Backaskolan. Grevie Gymnastik- och Idrottsklubb bildades 1926 och 
1934 förvärvades idrottsplatsen. 

Ett stort problem för det nya samhället var bristen på vatten. I början fick nybyggarna hämta vat
ten i en källa i Böskedal eller i Böske bys brunn. Det blev snart ohållbart och en 36 meter djup 
brunn grävdes. Strax före sekelskiftet bildades en vattenledningsförening. En källa i Böske förvär
vades och därifrån drogs rörledningar till samhället. Stationen stängdes 1975 och revs 1977. 

Befintlig bebyggelse 
Historik 
Byggnaden på fastigheten Hålarp 4:212 uppfördes runt 1930-talet och fungerade ursprungligen 
som kommunhus på orten fram till 1974 då Sveriges stora kommunsammanslagning skedde. 
(Kommunerna Västra Karup och Förslöv/Grevie slogs då samman med Båstads kommun). Under 
årens lopp har både församlingshem, bibliotek och brandstation inrymts i fastigheten. Numera är 
ovanvåningen i fastigheten ombyggd och inrymmer nu 3 lägenheter. 

Flygfoto över Grevie runt 1970-talet med fd kommunhuset markerad 
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp4:212 i Grevie 

Under 1987 genomfördes en bebyggelseinventering där byggnader i Grevie inventerades. 5 fastig
heter i Grevie samhälle och Grevie kyrkby pekades ut som kulturhistoriskt värdefulla enligt bygg
nadsnämndens beslut 1988-01-25, dock ej byggnaden på fastigheten Hålarp 4:212. 

Byggnaden omfattas ej heller av någon skyddsbestämmelse enligt gällande byggnadsplan, laga 
kraftvunnen 1974-03-22. 

I samband med att ett förslag till Inriktningsdokument för Grevie tagits fram gjordes en översiktlig 
inventering av eventuellt nya bevarandsvärda fastigheter i Grevie, våren 2017. I den inventeringen 
bedöms befintlig byggnad på fastigheten Hålarp 4:212 bevarandsvärd avseende exteriöra kultur
värden. 

Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse i området är blandad och består av både bostäder, verksamheter och kontor. 
Bebyggelsen, intill fastigheten Hålarp 4:212 och längs Järnvägsgatan, är uppförd i 1-2 våningar. 
Byggnaden inom fastigheten Hålarp 4:212 och ett par av de intilliggande fastigheterna är upp
förda under början av 1900-talet. Byggnader tvärs över gatan och torg/parkering uppfördes under 
1960-talet. 

Ortofoto 
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Byggnad på fastighten Hålarp 4:212, f.d. kommunhus 

Byggnad på fastigheten Hålarp 4:177, f.d. bageri numera 
pizzeria 

Kommersiell, offentlig och social service 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie 

Byggnad på fastigheten Hålarp 4:204, f.d. lCA numera 
Sandbäckens rör 

Byggnad på fastigheten 4:189, f.d. bank numera Lindab 

Närmaste dagligvaruhandel i Grevie är beläget drygt 100 m väst om planområdet. Där och i fastighe 
terna intill finns även bibliotek, bensinstation och andra butiker. 

I Grevie med omnejd finns både kommunala och privata skolor. Backabyns förskola är belägen cirka 
300 m sydost om planområdet. Backaskolan (kommunal skola, åk 1-6) är stängd sedan 2014 och nu
mera går barnen från Grevie i Västra Karup skola (åk 1-6). Högstadieskolor (kommunala) finns både 
i Förslöv och i Båstad, 5 km respektive 7 km, från Grevie samhälle. Förskola och skola med montes
soripedagogik finner man i Grevie Kyrkby. 

Bjärepunkten - bl a dagligvaruhandel samt bibliotek Genomfart förbi "centrala" Grevie, Stål högavägen 
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Granskningshandl ing 2017-09-06 
Hålarp4:212 i Grevie 

I Grevie samhälle finns Bjäre Läkarpraktik med läkarmottagning, sjukgymnastik samt BVC (barna
vårdcentral). Vårdcentral finner man även i Förslöv och Båstad, cirka 5 km, respektive 7 km, från 
samhället. I Båstad finns även tandläkarpraktiker belägna. 

Från planområdet är det cirka 2 km till närmaste vård- och omsorgs boende (Almgårdens Service
hem i Grevie Kyrkby). Vård- och omsorgsboende finns även i Förslöv, Båstad och Västra Karup. 

Verksamheter 
Grevie tätort har Båstad kommuns största privata arbetsgivare som är Lindab med huvudkontoret 
och tillverkningsenheten Lindab Ventilation. N.P. Nilssons trävaruaktiebolag har funnits i Grevie 
sedan 1907 och är byns äldsta företag. Här finns också Willab, Tema klasskort, Bjäre kvarn och 
ytterligare ett flertal medelstora företag tillsammans med en stor mängd småföretag och jordbruk 
vilket gör att arbetstillfällena är många i Grevie. 

Mark och vegetation 
Mark och vegetation 
Inom planområdet finns en större grusad yta med enstaka vintergröna växter samt en gräsyta bakom 
befintlig byggnad. Längs med Järnvägsgatan finns uppvuxna björkar. I möjligaste mån ska desa be
varas. 

Ljusförhållandena är goda inom planområdet. 

Vy från Järnvägsgatan Vy från torgytan öster om Hålarp 4:212 

Allmän plats 
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark, dvs gatumark, torgyta, parkområde etc. 

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

Översvämnings risk 
Någon översvämningsrisk med anledning av stigande havsnivå eller översvämmade bäckar förelig
ger ej inom planområdet. Inga kända kapacitetsproblem på dagvattennätet. 
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Geotekniska förhållanden 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie 

Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund
skikt av isälvssediment. 

När inlandsisen smälte bildades stora mängder vatten som bildade isälvar vilka forsade fram på, 
i och under isen. Dessa jättelika isälvar följde ofta dalgångarna i berggrunden. Det strömmande 
vattnet i isälvarna tog med sig löst material, stena1~ grus, sand med mera, när det forsade fram. När 
vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och vattnets transportförmåga. Materia
let sjönk till botten och avsattes som isälvssediment. 

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord. 

Inom Grevie samhälle har förhöjda markradonvärden konstaterats. Mot bakgrund av detta fö
reskrivs i detaljplan att "byggnader inom området skall utföras radonsäkert" (gäller dock ej 
komplementbyggnad/-er). 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Några kända fornlämningar finns inte i området. 

Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram. 

Gator och trafik 
Trafikförsörjning till planområdet, och fastigheten Hålarp 4:212, sker från Järnvägsgatan. Högsta till
låtna hastighet på Järnvägsgatan är 40 km/h. Enligt Trafikverkets Nationella Vägdatabas (NVDB), 
maj 2017, förekommer en ÅDT (Årsmedeldygnstrafik) avseende totaltrafik om mellan 501-1000 
fordon på Järnvägsgatan och 2001-4000 fordon i ÅDT på Stålhögavägen. 101-200 tunga fordon i 
ÅDT trafikerar Järnvägsgatan och 201-400 fordon på Stålhögavägen. 2012 när Trafikverket utförde 
en trafikräkning (stickprov) uppgick årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för Järnvägsgatan till 900 fordon 
varav 110 fordon var lastbilar. Hastigheten under den perioden låg i snitt 43 km/h. Vid upprättande 
av samrådshandling för Hålarp 4:212 pågår även ett arbete med ett så kallat Inriktningsdokument 
för Grevie där trafikproblematiken i korsningspunkten Järnvägsgatan/Stålhögavägen uppmärksam
mas. Några andra kända trafikproblem finns ej. Trafikverket är huvudman för Järnvägsgatan som 
asfalterades om under 2015. 

Kollektivtrafik 
Området trafikeras av busslinje nr 504 
(Båstad-Grevie-Förslöv) och 505 (Tore- . 
kov-Grevie-Förslöv). Närmsta hållplatsen 
avseende busslinje nr 504 är lokaliserad i 
direkt anslutning till planområdet. Ytterli
gare en är belägen längs Järnvägsgatan och 
ligger cirka 400 m nordost om planområ
det. Busslinje 505 nås via Stålhögavägen, 
cirka 400 m söder om planområdet. Buss
linje 504 trafikerar Grevie med halvtim
mestrafik i rusningstid, timmestrafik övrig 
tid samt nattrafik fredagar och lördagar. 
Busslinje 505 trafikerar Stålhögavägen 
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varje timme under tidig morgon och sen kväll/natt. 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie 

Förslövs pågatågstation är belägen ca 4,5 km söderut och Båstads nya tågstation ca 8 km nordost 
om planområdet. 

Gång- och cykeltrafik 

Separata gång- och cykelbanor som förbinder området med ortens övergripande nät finns i anslut
ning till planområdet. 

Teknisk försörjning 
El och telefoni 

E.On Elnät, Bjäre Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i direkt anslutning 
till planområdet. 

Brandvattenförsörjning 

Två brandposter finns placerade i anslutning till planområdet (Stålhögavägen samt Grusåsvägen). 

Dricks- och spillvatten 

Planområdet i sin helhet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Fastigheten 
Hålarp 4:212 är idag ansluten till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningsnätet. 
Enligt en första granskning av NSVA bedöms kapacitet finnas för att ansluta ytterligare abonnen
ter. Den tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området. 

Dagvatten 

Fastighet inom planområdet, dvs Hålarp 4:212, tillhör verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten 
är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hård
gjorda 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 t.ex. kan föro
rena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt som 
innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker genom NSR:s försorg. Hushållsavfall hämtas 1 gång per vecka. En befintlig 
återvinningsstation finns på Grusåsvägen, cirka 100 m väster om planområdet, som tillgodoser käll
sorteringens fraktioner. 
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8. PLANFÖRSLAG 
Bebyggelse 
Användning 

Granskningshanclling 2017-09-06 
Hålarp4:212 i Grevie 

Användningen av mark avseende Hålarp, 4:212 föreslås ändras från "A - Allmänt ändamål" till "B
1 
C -

mark för bostäder (i form av flerbostadshus) och centrumverksamhet". Detaljplanen för fastigheten 
Hålarp 4:212 föreslås därmed möjliggöra för både bostäder och handel (centrumverksamhet). I 
praktiken innebär det att Båstadhem AB kan inreda bottenvåningen (dvs hela huset) med lägen
heter men även på sikt, utifall förutsättningar förändras, kan fastigheten bebyggas med bostäder 
och/eller handel. På så sätt kommer detaljplanen att vara mer hållbar över tid. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder samt centrumverksamheter 
inom fastighet längs Järnvägsgatan i centrala Grevie. 

Placering, utformning och bevarande 
Med anledning av att den befintliga byggnadens exteriöra kulturvärden bedöms bevarandsvärda 
omfattas planområdet av planbestämmelsen q ( dvs Befintliga exteriöra kulturvärden avseende ma
terial, färg och fönster ska bevaras) samt k, eventuella tillbyggnader ska underordna sig befintlig 
byggnad vad gäller material och färg. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås en exploateringsgrad om 30 %, trots planområdets centrala 
läge, för att eventuella tillbyggnader ska underordna sig befintlig byggnad. I gällande detaljplan finns 
ingen exploateringsgrad angiven. Som högsta nockhöjd anges 11,0 m vilket i praktiken innebär att 
det är möjligt att uppföra ett 3-våningshus. Utöver nockhöjd får skorsten och hisschakt anordnas. 

Parkering ska anordnas på egen fastighet. Vidare ska minst 30% av fastighetsarean möjliggöra infil
tration av dagvatten. 

Inom planområdet föreslås utformnings bestämmelser som reglerar bland annat placering av bygg
naderna. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska pla
ceras minst 6 m från gata och minst 1 m från övriga fastighetsgränser. För byggnader närmare än 4 
m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav. Brandkrav styrs av BBR (Boverkets Byggregler). 
Väljer fastighetsägare att placera byggnad tex 3 m från fastighetsgräns ska byggnaden uppföras en
ligt särskilda brandkrav (även om grannfastigheten är obebyggd). Syftet är att få en rättvis fördel
ning av kostnaden avseende brandskydd. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader är 3,5 
mete1: Dessutom föreslås en planbestämmelse som gör att bygglov inte krävs för murar och plank 
som ligger närmare allmän plats än 4 meter och är lägre än 0,8 meter, inte heller för murar och 
plank som är lägre än 1,5 meter på övrig tomtmark. Övriga murar och plank får ej överstiga 1,5 m. 

Utfartsförbud anläggs delvis längs Järnvägsgatan för att begränsa antalet utfarter och därmed också 
göra trafiksituationen säkrare. Värt att notera är dock att befintliga in- och utfarter får kvarstår enligt 
gammal hävd men vid nyanläggning/ nybyggnation inträder utfartförbudet. Trafikverket är väghål
lare för väg 1727.1 (Järnvägsgatan) och ansvarar för att fri sikt etc uppfylls enligt VGU (Vägar och ga
tors utformning). Vid bygglovhantering kommer Trafikverket att beaktas som sakägare och därmed 
ges tillfälle att avge yttrande över ansökan om bygglov. 

Inom planområdets norra del finns ett u-område angivet för att säkra åtkomst till befintliga VA-led
ningar. 

Se även plankartans planbestämmelser. 
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Mark och vegetation 
Mark och vegetation 

G1·anskningshanclling 2017-09-06 
Hålarp4:212 i Grevie 

lllustrationskarta, förslag på tillbyggnad 

Marken inom planområdet är flack, dvs det råder inga stora nivåskillnder inom fastigheten. Fastig
heten är i dagsläget redan bebyggd. Det finns inga kända grundläggningsproblem i området. Inom 
Grevie samhälle har förhöjda markradonvärden konstaterats. Mot bakgrund av detta föreskrivs i 
detaljplan att "byggnader inom området skall utföras radonsäkert". 

Befintlig vegetation, främst träden i anslutning till Järnvägsgatan, ska i möjligaste mån bevaras. 

Allmän plats 
Planområdet omfattar ej någon allmän platsmark. 

Geotekniska förhållanden 
En mer ingående geoteknisk utredning bedöms ej vara nödvändig då marken inom planområdet 
redan är bebyggd. Se även sida 20-21. 

Kulturmiljöer och fornlämningar 

Några kända fornlämningar finns inte i området. 

Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram. 
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Gator och trafik 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie 

Planförslaget (som både möjliggör bostäder och centrumverksamhet) bedöms ej generera fler for
donsrörelse än verksamheten genererat de senaste åren då både bostäder och bibliotek inrymts i 
byggnaden. 

I skrivande stund pågår ett arbete med ett så kallat Inriktningsdokument för Grevie där trafikproble
matiken i korsningspunkten Järnvägsgatan/Stålhögavägen uppmärksammats. 3-vägskorsningen är i 
praktiken en 4-vägskorsning. Både bilister och fotgängare/cyklister upplever att korsningspunkten 
behöver trafiksäkras. Dialog pågår med Trafikverket. Några andra kända trafikproblem finns ej. Plan
förslaget bedöms ej påverka problematiken i korsningen Stålhögavägen/väg 105. 

Parkering 

Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark för bostäder och centrum
verksamhet 

Kollektivtrafik 
En ombyggnation av befintlig byggnad där ytterligare 3 lägenheter möjliggörs bedöms ha en margi
nell påverkan på befintlig kollektivtrafik. Däremot om fastigheten bebyggs med ytterligare lägenhe
ter och om centrumverksamhet etableras bedöms underlaget till kollektivtrafiken att ökas. 

Gång- och cykeltraflk 
Planförslaget har ingen påverkan på befintligt gång- och cykelnät. 

Hälsa och säkerhet 
Miljökvalitetsnormer 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe
terna att uppfylla dessa. 

Risk 
Planförslaget bedöms ej medföra några risker beträffande hälsa och säkerhet. 

Buller 

Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse. Riktvärdena är följande: 
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
• 60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Från 2017 gäller 65 dBA ekvivalentnivå utomhus 
vid fasader för bostäder om högst 35 m2 

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Särskilda bullermätningar avseende biltrafik har inte utförts, men befintliga bullernivåer bedöms 
inte vara av sådan nivå att Riksdagens och Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid nybygg
nation av bostads bebyggelse överskrids. 

Trafiken på Järnvägsgatan, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik uppgår till 900 
fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Trafikverkets trafikräkning 2012, med en högsta tillåtna 
hastighet om 40 km/h. 
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Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie -~-------~--

Planområdet är anslutet till befintligt elnät. I intilliggande gator finns distributionsledningar för na
tur- och biogas. Detta innebär att gas kan vara ett energialternativ. 

Båstads miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvänd
ning. Båstads kommuns 5 lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och ekosystem, energi 
och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med bland annat målet 
"Bebyggd miljö" då planförslaget möjliggör förtätning inom redan ianspråktagen mark. 

El och telefoni 
El och telefoni är anslutet till det befintliga ledningsnätet. Befintligt el- och telefoninät bedöms vara 
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör. 

Dricks- och spillvatten 
Befintlig byggelse är anslutet till det befintliga ledningsnätet för vatten och spillvatten. Befintligt 
VA-system bedöms vid en första granskning av NSVA vara tillräckligt dimensionerat för den utökade 
byggrätt som planförslaget möjliggör. Krävs större serviser in till fastigheten bekostas detta av fast
ighetsägare. För ledningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägare . Utifall sprinklers ska instal
leras på fastigheten krävs en separat tank för detta. 

Brandvattenförsörjning 
Två brandposter finns i anslutning till planområdet (Stålhögavägen samt Grusåsvägen). Samråd med 
räddnings tjänsten kommer att ske. 

Dagvatten 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten. Minst 30% av fastighetsa
rean ska möjliggöra infiltration. Vid ändring av mark och byggnader inne på fastigheten är det viktigt 
med korrekt höjdsättning av marken så det inte bildas instängda områden (lokala lågpunkter) där 
vatten kan samlas och orsaka skador på egendom. 

Avfallshantering 
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Bland annat bör avfallsurustning för fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är minst 
5,5 m bred). 

26 

36

36



Bij BÅSTADS 
KOMMUN 

9. KONSEKVENSER 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie 

Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande. 

Planområdet ligger centralt i samhället med gångavstånd till service, kommunikation och rekreation. 
Området bedöms som lämpligt för bostäder och centrumverksamhet. 

Planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen 
mark. Den föreslagna förändringen innebär ökade möjligheter till boende samt centrumfunktioner i 
centrala Grevie, där befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas. 

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser. Busslinje trafikerar Järnvägsgatan som ligger i 
direkt anslutning till planområdet 1-2 ggr / tim. Med buss kan man lätt nå den nya Pågatågsstationen 
som ligger i Förs löv, cirka 4,5 km söderut. Detta tillsammans med bra cykel vägar och cykel vänlig ter
räng ger goda möjligheter för de nyinflyttade att pendla och uträtta vardagsärenden utan bil, vilket 
är positivt för både människa och miljö. 

Planområdet ligger nära exempelvis både golfbana, fotbollsanläggning, naturområde och lekplats, 
vilket ger goda rekreativa förutsättninga1~ I alla riktningar finns möjlighet till promenade1~ cykelturer 
och löparrundor. 

Planområdets tillskott av bostäder samt centrumverksamhet i centrala Grevie bedöms vitalisera or
ten genom att skapa möjlighet till blandad bebyggelse. Den blandade funktionen med både bostäder 
och centrumverksamhet bidrar till att människor kommer att röra sig i centrala Grevie i princip hela 
dygnet alla veckans dagar. 
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10. GENOMFÖRANDE 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp4:212 i Grevie 

Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (PBL2013/14 CU:13). Samråd 
genomförs under juni och granskning förväntas ske under hösten 2017. Antagande bedöms kunna 
ske under våren 2018. 

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats i anslutning till planområdet. Trafikverket är väghållare 
för Järnvägsgatan och Stålhögavägen/väg 105. 

Inom det nya området är exploatören ansvarig för projektering och utbyggnad av all teknisk infra
struktur, samt iordningställande av mark. 

F astighetsrättsli ga frågor 
Fastighetsbildning 
Planens genomförande föranleder inte några fastighets bildningar. 

Servitut, ledningsrätt 
Inom planområdet finns inga servitut, gemensamhetsanläggningar eller ledningsrätte1~ Däremot 
finns en ledningsrätt i Järnvägsgatan (markerad med blå linje i nedanstående bild). 

Gemensamhetsanläggning 
Fastigheten Hålarp 4:212 ingår i befintlig Grevie GA:2 (markerad med grönt i nedanstående bild). 

Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar genom sitt andelstal för förvaltning-
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Granskningshandling 2017-09-06 
Hå larp 4:212 i Grevie 

en av anläggningen ( dvs Grevie GA:2). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal mm 
fastställs i ett anläggningsbeslut. 

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska gälla för fördelning 
av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal. 

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen. 

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar. 

Ekonomiska frågor 
Gatumark (utanför planområdet) sköts redan idag av en gemensamhetsanläggning (Grevie GA:2). 
Ersättning betalas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. En utbyggnad av detaljplanen för
anleder därmed ej att Teknik- och service driftbudget för gatuunderhåll behöver utökas. 

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar. 

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arke
ologisk undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd 
markägare. 

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare. 

Planavtal 

Planavtal är upprättat med Båstadhem AB angående plankostnader, såsom tex tekniska utredningar, 
grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka Båstad
hem AB ska stå för. 

Övriga avgifter 

Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheten Hålarp 4:212 uttas 
ingen planavgift i samband med bygglovprövning. 

Tekniska frågor 
Allmän platsmark 

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. 

Vatten och avlopp 

Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive dagvattensys
tem) inom planområdet. Önskas andra servisdimensioner än de befintliga så bekostas det av fastig
hetsägaren, enligt Båstads kommuns VA-taxa. Byggs ytterligare bostadsenheter ska lägenhetsavgift 
erläggas enligt taxa . 
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Bullerskydd 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie 

Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och att Bover
kets råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

El, tele, internet 

E.On Elnät, Bjäre Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i anslutning till 
planområdet och kan komma att beröras av planens genomförande. Eventuella flyttningar eller an
dra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/ 
fastighetsägaren. 
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11. FORTSATT ARBETE 

Granskningshandling 2017-09-06 
Hålarp 4:212 i Grevie ~---

Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella små 
revideringar av granskningshandlingen inför antagandeskedet. Olika utredningar kan tillkomma för 
att komplettera planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av 
planförslaget såsom exempelvis markteknisk utredning. 

Då planförslaget framställs enligt standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både 
samråd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsre
dogörelse görs således inte. Inkomna synpunkter under samrådet har ändå beaktas i möjligaste mån 
inför granskningsskedet. Efter samråd följer ett granskningsskede och därefter tar kommunen ställ
ning till ytterligare eventuella revideringar innan planen går upp för antagande i kommunstyrelsen 

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Camilla Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Lisa Rönn berg, samhällsbyggnadschef 
• Kristina Bell, översiktsplanerare 
• Olof Sellden, planchef 
• Roger Larsson, stadsarkitekt 
• Mårten Nilsson, exploateringsingenjör 
• Sara Sandberg, kart- gis ingenjör 
• Fredrik Jönsson, projektingenjör 
• Sara Borglin, NSVA 
• Hanna Palm Johansson, NSVA 

SAM HÄLLSBYGG NAD 

Camilla Nerrnark 
Planarkitekt 
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Datum: 2017-09-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 000934/2017 – 315 
 
 

Detaljplan för del av Förslöv 2:4 - Vård- och omsorgsboendet 
 
 

Förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige att: 
1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende godkänns för antagande. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. 
Detaljplanen syftar även till att skapa ett attraktivt parkområde med höga natur- och rekreat-
ionsvärden. 
 
Bakgrund 
Detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 var ute på samråd under tiden 2016-11-18 till 
2017-01-09. Syftet med detaljplanen var att utöka beståndet av kommunala tomter för blandad 
bostadsbebyggelse samt att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. Efter 
samrådet har ytterligare utredningar behövts för delar av planområdet. Eftersom det plane-
rade vård-och omsorgsboendet är högt prioriterat i kommunen beslutade kommunstyrelsen 
2017-04-05 att denna del ska brytas ut från detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 
och istället hanteras i en egen detaljplan för att inte riskera att tidplanen förskjuts. Detaljplane-
förslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-06-22 till 2017-07-20. Inkomna 
yttranden har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande, se bilaga 1.  
 
Aktuellt 
Planhandlingarna (bilaga 2 och 3) har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, se bi-
laga 1.  
 
Mot bakgrund av ovanstående förslår Samhällsbyggnad att Kommunfullmäktige godkänner 
och antar detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende. 
 

Konsekvenser av beslut 

 
Samhälle 
Behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende är stort varpå projekteringen för boendet har 
pågått parallellt med planarbetet. Nu behöver detaljplanen antas och vinna laga kraft innan 
byggnationen kan påbörjas.  
 
Verksamhet 
Detaljplanen bidrar bland annat till målet att ”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 
bästa kommuner inom vård och omsorg” kan uppnås.  
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Ekonomi 
Båstadhem ansvarar för projektering och utbyggnad av vård- och omsorgsboendet. Båstads 
kommun kommer stå för utbyggnaden av gator, fördröjningsmagasin etc. inom allmän 
platsmark.  
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Båstadhem, Robert Falk 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Granskningsutlåtande, 2017-09-08 
Bilaga 2: Plankarta och illustrationskarta, 2017-09-08 
Bilaga 3: Planbeskrivning, 2017-09-08 
 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Emma Johansson, planarkitekt 
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Samhällsbyggnad 
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Del av Förslöv 2:4 
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Vård- och omsorgsboende 
(tidigare del av Förslöv 2:4 m.fl. 
Etapp 1) 
i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2017-06-22 till 
2017-07-20 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i Båstads 
kommun. Planen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. I 
detta granskningsutlåtande sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under granskningsskedet. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Region Skåne 

Trafikverket 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen 

Strandskydd 

Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det 
finns särskilda skäl för upphävandet, för vart och ett av områdena inom planen, 
enligt 7 kap 18 c-d §§ miljöbalken, och att intresset av att ta området i anspråk på ett 
sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning att det särskilda skälet nr 5 är godtagbart för att 
upphäva strandskyddet inom kvartersmarken. 

För att tydliggöra strandskyddet i föreslagen detaljplan bör strandskyddsgränserna 
illustreras på plankartan. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information 
inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL 
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2017-09-04 har länsstyrelsen framfört ytterligare ett par synpunkter med anledning 
av att strandskyddet avses upphävas inom kvartersmark. Bestämmelsen "BD" -
Bostäder och vård, anser inte länsstyrelsen vara tillräckligt tydlig då det förutom 
vård- och omsorgsboende även är möjligt att uppföra andra typer av bostäder. 
Länsstyrelsen anser att bestämmelsen bör förtydligas så det framgår att det är vård
och omsorgsboende som planen tillåter. Bestämmelsen "Park" - Anlagd park, anser 
länsstyrelsen ska bytas mot "Natur" då den bestämmelsen är mer förenlig med 
strandskyddet eftersom det bättre gynnar växt- och djurlivet i området. 

Kommentar: Plankartan uppdateras med strandskyddsgränserna illustrerade. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende i 
Förslöv. Behovet av ett vård- och omsorgsboende är stort och projekteringen pågår 
parallellt med planarbetet. Det är därmed inte särskilt troligt att det kommer uppföras 
något annat än just ett vård- och omsorgsboende. Kommunen vill dock tillåta en viss 
flexibilitet så att även andra typer av vårdboenden kan tillåtas i framtiden om behoven 
förändras. Eftersom definitionerna för olika typer av vårdboenden varierar eller kan 
förändras över tid anser kommunen att det är bättre att reglera användningen till 
vård och bostäder utan närmare precisering. Kommunen anser inte att särskilt skäl nr 
5 skulle tala emot detta då kommunens behov av tätortsutveckling utgör ett angeläget 
allmänt intresse som långsiktigt kan ge fördelar för samhället oavsett vilken typ av 
boende det blir. På Boverkets hemsida anges följande för bestämmelserna B och D: 
"När det handlar om olika former av boende med inslag av omsorg kan det vara svårt 
att avgöra om användningen är boende eller vård. Det är syftet med verksamheten och 
hur den är tänkt att bedrivas som är avgörande. Med begreppet vård följer andra 
villkor än för boende vad gäller utformning, miljö, besittningsrätt med mera. 
Kommunen måste i varje enskilt fall se till det specifika innehållet i den verksamhet 
som planeras. Det är inte alltid möjligt att avgöra om det är en bostad eller vård 
enbart utifrån vad verksamheten kallas." Med anledning av detta anser kommunen att 
det är bättre att behålla både B och D så att alla olika typer av vårdboenden kan 
tillåtas. Bestämmelsen "BD" - Bostäder och vård ändras dock till "DB" - Vård och 
bostäder så att huvudsyftet framgår tydligare. Planbeskrivningen revideras i kapitel 8 
under rubriken "Användning" gällande detta. 

Kommunen behåller bestämmelsen "Park" då detaljplanens syfte även är att skapa ett 
attraktivt parkområde med höga natur- och rekreationsvärden. Kommunen anser inte 
att användningen "Natur" kommer gynna växt- och djurlivet mer än användningen 
"Park" då marken i dagsläget består av jordbruksmark med begränsade kvaliteter för 
växt- och djurlivet. 

E.ON Gas Sverige AB noterar att deras synpunkter delvis har blivit tillgodosedda i 
samrådsredogörelsen men vill komplettera med följande. 

När nya ledningar så som el- vatten, avlopp eller teleledningar med mera ska 
förläggas i närheten av E.ON Gas ledningar så ska gällande normer följas. I EGN 
2014, kapitel 6 och tabell 6,3 framgår det vad det minsta avståndet mellan 
gasledning i mark och annan anläggning ska hålla. 

Det är viktigt att ett detaljerat samråd hålls med E.ON Gas redan i tidigt 
projekteringsskede, speciellt om schaktning eller annat arbete sker i närheten av 
gasledningarna. 
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E.ON Gas förutsätter att exploatören står för eventuella kostnader såsom flyttning 
och särskilda försiktighetsåtgärder med mera som måste vidtas kring ledningarna 
på grund av planens genomförande, vilket bör framgå i "Tekniska frågor". 

Under förutsättning att man ta hänsyn till ovan samt tidigare yttrandet med gällande 
Normer, Anvisningar och skyddsavstånd så har E.ON Gas inget ytterligare att erinra 
över planförslaget. 

Kommentar: Genomförandebeskrivningen förtydligas under ''Tekniska frågor" enligt 
E.ON Gas synpunkt. Yttrandet vidarebefordras även till exploatören. 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av planförslaget men har inte gjort någon 
fullständig genomgång av förslaget. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 

Plankarta och bestämmelser 

För att förtydliga att det för planen ska vara kommunalt huvudmannaskap bör detta 
även framgå under planbestämmelserna. 

Planbeskrivning/Genomförande 

Vid en omprövning av gemensamhetsanläggningen Förslöv ga:3 vilken medför att 
ett utrymme upphävs ska ägaren av den fastighet som frigörs från belastningen 
betala ersättning enligt 5kap. 10-12§§ fastighetsbildningslagen, se 40a§ 
anläggningslagen. Detta innebär förenklat att markägaren till Förslöv 2:4, idag 
Båstads kommun, ska betala ersättning till delägarna i gemensamhetsanläggningen 
Förslöv ga:3 för upphävandet. Det bör i genomförandet framgå att upphävandet av 
Förslöv ga:3 föranleder kostnader ( ersättning till de delägande fastigheterna) för 
den fastighet som blir fri från belastningen. 

Kommentar: I plan- och bygg/agen {2010:900) 4 kap. 7 § anges att huvudregeln är att 
kommunen ska vara huvudman för de allmänna platserna. Enligt Boverket ska det 
därför inte finnas någon planbestämmelse om kommunalt huvudmannaskap. Det är 
enbart vid enskilt huvudmannaskap som detta ska anges med planbestämmelse. 

Genomförandebeskrivningen revideras enligt Lantmäterimyndighetens synpunkt. 

NSR framför att vägen ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningar 
förekommer. I övrigt hänvisar de till en bilaga för att säkerställa det viktigaste i 
gällande renhållningsordning för Båstads kommun. 

Kommentar: Synpunkten tillgodoses. Lokalgatan är 7 meter bred i detaljplanen vilket 
möjliggör att körbanan kan bli minst 5,5 meter bred och att det samtidigt finns plats 
till trottoar. 

NSVA framför att den nya bebyggelsen ska ansluta till befintligt spillvattennät i 
Langetoftsvägen. Vattenanslutning görs med fördel i Förslövs Byaväg där trycket är 
högre än i Langetoftsvägen. 

Vid en flytt av befintliga vatten- och spillvattenledningar under planerat 
fördröjningsmagasin för 100-årsregn så bör spillvattenledningen läggas om i en 
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större dimension. Skyddsavstånd till befintlig vattenledning med dimension 160 mm 
är 3,5 meter vilket innebär att byggnader inte får placeras närmare än 3,5 meter 
från ledningen. För spillvattenledningen är skyddsavståndet 3 meter. 

Under rubriken "Dagvatten" framför NSVA att delen "och görs ca 60 cm djupt för att 
möjliggöra att området kan användas till rekreation då det inte ligger vatten i 
magasinet" bör tas bort. Detta eftersom det är ganska troligt att det ofta kommer 
vara en vattenspegel i fördröjningsmagasinet för 10-årsregn då flödet är så pass 
strypt. Ytorna för 100-årsregn är däremot utmärkta för utegym, lekplatser, parker 
etc. 

Inför granskningen hade NSVA räknat på att dagvattnet inom hela planområdet 
skulle fördröjas i magasinet för 10-årsregn men med tanke på planområdets 
kupering är det mer rimligt att dagvatten väster om kvartersmarken fördröjs i 
magasinet för 100-årsregn och att volymen på fördröjningsmagasinet för 10-årsregn 
därmed minskas. Inklusive klimatfaktor kommer fördröjningsmagasinet för 10-
årsrgen behöva en volym på 329 m3 vilket motsvarar en yta på 1150 mz om slänten 
blir 1:6. 

Fördröjningsmagasinet för 100-årsregn behöver uppskattningsvis uppta ca 7000 m2 

inom det aktuella planområdet under förutsättning att delar av magasinet flyttas till 
den fastighet som ursprungligen var tänkt till vård- och omsorgsboendet. En mer 
noggrann beräkning behöver göras i samband med projekteringen. 

Avslutningsvis framför NSVA att Båstads kommun ska ansvara och bekosta flytt av 
vatten- och spillvattenledningar under planerat fördröjningsmagasin samt att NSVA 
ska granska och godkänna alla handlingar gällande vatten och avlopp. 

Kommentar: Planbeskrivningen justeras i kapitel 8 "Dricks- och spillvatten" och 
"Dagvatten" samt i kapitel 10 "Vatten och avlopp". 

Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde vilka eventuellt kommer 
beröras av planens genomförande. Med anledning av detta önskar Skanova att 
följande läggs till i genomförandebeskrivningen: 

"Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren." 

Kommentar: Skanova har redan yttrat sig om detta under samrådet och 
genomförandebeskrivningen uppdaterades inför granskningen. 

SPF Seniorerna Södra Bjäre anser att det ska finnas balkonger till varje lägenhet 
för privata samtal. I övrigt anser de att plan och byggnation är helt okej. 

Kommentar: Detaljplanen hindrar inte att balkonger till varje lägenhet får anordnas, 
planen anger dock inget om detta då en detaljplan inte får vara mer detaljerad än vad 
som krävs för att uppnå planens syfte enligt 4 kap. 32 § plan- och bygg/agen 
{2010:900). Synpunkten vidarebefordras dock till exploatören. 
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Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna till Förslöv 2:49 anser att tvåvåningsbyggnader kommer alldeles för nära 
befintlig bebyggelse i norr och vill att ritningen ska vändas så att parken hamnar i 
norr och parkeringsplatserna i söder. Detta eftersom ängen är sluttande och att 
flervåningshusen då kommer smälta in mer naturligt i den delen av ängen. Det finns 
dessutom andra flervåningshus i närheten. Parkeringsplatserna hamnar då i nära 
anslutning till befintlig väg och tillfartsvägen behöver inte bli så lång. 

Angående byggnationen bör alla lägenheter antingen utrustas med balkong eller 
terrass i markplan för privat bruk Det är en rättighet som alla äldre personer borde 
ha - en ostörd plats där man lätt kan komma ut för att få frisk luft oberoende av att 
anlita personal. Alternativet är en byggnad i markplan där alla har sin uteplats. 

Kommentar: Anledningen till att parkmarken är placerad i söder är för att den lägsta 
punkten finns där, då parkmarken delvis ska fungera för fördröjning av dagvatten 
behöver fördröjningsmagasinet placeras i den delen. Kommunen anser att 
tvåvåningsbyggnader i norr smälter väl in med omgivande byggnadshöjder då taken 
görs flacka. Avståndet till befintlig bebyggelse i norr i förhållande till det förslag som 
projekteras är cirka 50 meter och kommer ligga lägre än befintlig bebyggelse varpå 
höjden inte kan anses utgöra en olägenhet. 

Denna detaljplan genomförs som en egen etapp varpå tillfartsvägen till parkeringen 
kan tyckas lång. Tanken är dock att denna tillfartsväg även ska fungera som 
matargata för kommande etapper i öster när dessa väl byggs ut. Observera dock att 
detaljplanen inte styr att parkeringen måste placeras i norr utan möjliggör för flera 
olika utformningar och placeringar av både byggnader och parkeringar. 
Illustrationskartan visar det förslag som höll på att projekteras då detaljplanen 
skickades ut för granskning. Antalet parkeringar och dess placeringar kan därmed 
komma att förändras till dess att bygglov söks. Placeras parkeringarna enligt 
illustrationskartan är tanken att avskärmning i form av buskar och träd ska finnas 
mot norr. 

Detaljplanen hindrar inte att balkonger till varje lägenhet får anordnas, planen anger 
dock inget om detta då en detaljplan inte får vara mer detaljerad än vad som krävs för 
att uppnå planens syfte enligt 4 kap. 32 § plan- och bygg lagen {2010:900). Synpunkten 
vidarebefordras dock till exploatören. 

Synpunkter från ej besvärsberättigade: 
En boende på Vistorpsvägen 17 tycker att planen ser bra ut. Det var rätt beslut att 
ändra lokaliseringen från den lilla tomten vid vårdcentralen till den nu aktuella. 
Personen betonar att utformningen och inpassningen av fördröjningsmagasinen i 
terrängen måste göras med omsorg för att området ska kännas estetiskt tilltalande, 
inbjudande och naturligt. I övrigt framför personen några redaktionella fel i 
planbeskrivningen. 

Kommentar: Planbeskrivningen revideras med redaktionella justeringar. 
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Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Plankartan uppdateras med strandskyddsgränserna illustrerade enligt 

Länsstyrelsens synpunkt. På plankartan läggs en administrativ gräns samt 
ett "a" till inom kvartersmark för att visa exakt inom vilket område 
strandskyddet upphävs. Detta illustreras även på en liten kartbild där det 
framgår dels för vilket område strandskyddet upphävs, dels var 
strandskyddet är oförändrat eller återinträder, samt dels mark som inte 
berörs av strandskydd. 

• Användningen "BD" - Bostäder och vård ändras till "DB" - Vård och bostäder 
så att huvudsyftet med detaljplanen framgår tydligare. Detta innebär även 
att färgen för bostäder (gult) byts till färgen för vård (rött). 
Planbeskrivningen revideras i kapitel 8 under rubriken "Användning" 
gällande detta. 

• Planbeskrivningen revideras i kapitel 8 under rubrikerna "Dricks- och 
spillvatten" och "Dagvatten" enligt NSVAs synpunkter, samt i övrigt med små 
redaktionella justeringar. 

• Genomförandebeskrivningen revideras enligt Lantmäterimyndighetens, 
E.ON Gas och NSVAs synpunkter. 

Ytterligare ändringar som gjorts 
• Planbestämmelsen "fler" - Endast flerbostadshus byts till "fi" - Ej friliggande 

en- eller tvåbostadshus då syftet med bestämmelsen är att reglera 
utformningen av bebyggelsen och inte innehållet. 

• Bestämmelsen att byggnad skall uppföras i "radonsäkert utförande" byts till 
"radonskyddat utförande" då marken klassas som normalradonmark. 

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: 
• Bjäre Kraft 
• E.ON Gas Sverige AB 
• Hyresgästföreningen Nordvästskåne 
• Lantmäterimyndigheten 
• LRFs kommungrupp i Båstads kommun 
• NSR 
• NSVA 
• Region Skåne 
• Skanova 
• SPF Seniorerna 
• Trafikverket 
• Ägarna till Förslöv 2:49 
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• Ägarna till Förslöv 2:76 
• Ägaren till Förslöv 2:77 
• Ägarna till Förslöv 1:25 
• Ägarna till Förslöv 1:44 
• Ägarna till Vistorp 7:2 
• Två boende på Förslövs Byaväg 20 
• En boende på Vistorpsvägen 17 
• "En person i Förslöv" 
• "En person" 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be
svärshänvisning till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, de kommuner och 
regionplaneorgan som är berörda, 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 
• Ägarna till Förslöv 2:49 

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

Båstad 2017-09-08 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 

7 (7) 

50

50



I I 

ÖVERSIKTSKARTA 

I I 

TECKENFÖRKLARING 
Gn.mdkartafls beteckningar 

T111k";glt,na 

Fa,t1gl*9o*-, 

+ -,unav u. H.erm p& tam;11o1 
18] [2] ~katmlt111'1o!"~~llll:;k1:HUUI' 

E3 El l<om=lllme.,tl)yliiijtl!ld ~onond filer hucliY ,ai;p llilkkorrtur 

C'.SJ [SJ Sloorm'.allkarler1llolt1ll'~n11pta'o!ontur 

!ZJ Tn~~Md 

""'" V~CM1,11'6riglllll'1'g,lng-och~elbe1111 

Aocll'~ 

"-.~0~"'8111 

ILLUSTRA TIONSKARTA 

r 

• 0 

---=-

A.n?-,hug.ellllrbotelmiutc 

BB,nkogf1111pr&..lkog 

ICAll',ma1Nollet1111".hnort. 

Forr,111,nnWIQ 

SIOkot.g6":lhgMIOIOtll'ri 

SIOdmur 

"'" 

V11tl11nd11g 

GRUNDKARTAN 
Grundlcarten Ar upprAtted I mars 2017 på grundval ev 
Båstads kommuns prlm.iiricartn. Plolsbo1ök uttort I mars 2017, 
FnsUghlltsredOVisnlngen ltVMI' föfMllsndeno I mars 2017. 
Koordlnaisystem I plan: S\VEREF 99 13 30 
Höjdsystom: RH 2000 

Stina Ando~50fl, Tc,Jmbkli konkw'ct, Ång!!lholm, kommun 

1,ur~~·7~ i>:-:-:-:- f; ,,,>~/ 
Strandakydd upphl'lw inom 
kva1ton.m11ric lnomskrnfferat 
cmr6de, Inom prickat område ar 
s:rnnddcyddot oforenc:lrat eller 
aterlntrador. Ofargat omr11de 
t>erott$ja11str,indJkydd. 
Slalta: 1:4000(A1} 

PLANBESTÄMMELSER 
~1ndo glller !Mm omrsdon med nod1n11benda batotkNngar. El"daat angiven 
llll'W•ndnlnll och l.lformnJng lrtlllllilDn, BeltammelM!tutan bateelmlng glltor lnom hela 
planonridct, 

GRÄNSER 
- - - • - Pl1nomnlldosgrlln1 ~ ·~ r,...:, 
- -- - - Anvl:lndnlng111rt.n1 !-o" c::, 
- - - - - - - Egonakapsgrllns =-.... : ---:., 
-+-+- Admlnlstratlvgrtna :t' ·~ -.....:I 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VAT!EN : c:b 
Allmänna platser Li>: c.o 
j LOKALGATA I Lokaltntflk ~ :<...lJ I 
I PARK I Anlagdpark :v\~ ~ " f'. -~ Kvarters mark 

• v,rdochbo1t:1der 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
[· ·.·.· ·.· .·j Bygonadftrlntcupptllru 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER ,, .... G&rig,-oi:hi:ykatvlg 

Mari(ytan ,11a11 moJligQOrw f0tdr6Jning 1v d1gVllltten 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
•30 Största byggnaduroa I procor~ av l:u1t!ghoturo• 

MARKENS ANORDNANDE (utformning av 
kvarters mark) 
Mark och vegetation 

Minst 50% 1v taltlghetU:resn •l!all rno!IJ11ggllra lnflltrttton •v 
dagvt.tt1n 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Utformning 

EJ l'rUlgg..rtda on- eller tv•bodad&hu11 

~gllta notkhCIJd I meter bvor nol)planot 

Byggnadsteknik 
Byggnx skall uppför .. I r11don11kyddat uttbra'1do 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Gclnt1mfOralldotldonlrSOrfrtndondagpl11non Ylnno'r l1111111Crwft 

Strandskydd 
Str.and1kyddupphl~ 

Planinformation 
Dolaljpbir.en h11nd1Jg111 med normalt plar.lMlrarodo Cf\ligt PBL 2010;900 

TECKENFÖRKLARING ILLUSTRATION 
P'lon!IOl'lg/Utam~6 - """ 

c::J Paf< 
., 

~ Jnlngsyttför 1CHrsto0n 

C=::J v 11g1A1fo1t C8:J BoflnUlgotl'fllonodor 

C=::J Oing,-oi:hcylcolvllg -fflkommonde byggnader med 11edumtok 

rr:n:IIDJ P11r1tortng D Bmn11d1r I kommande deraljplon 

Tlllplo,..,,ho<: 
C Plonproot• M CMl!J(lkon...,._"""lof"nlnO IT1J BÅSTADS 

~ KOMMUN 
II Plt~ochi,anc,m!M•rKleDl!lolcr"'nlng ll!IFHtighnlMo,c~ 
lll llki11>•11oNka,u, IBls....,,d.,.~ 
111~~ IIIO,.n.S.n11111•1111oltol':U 

ANTAGANDEHANDLING 2017-09-08 
Detaljplan för 
del av Förslöv 2:4 
Värd- och omsorgsboende 
Båstads kommun, Skåne län 

UpP~ 11v Si,mh81lsbyggn11d, Bhtftds kommun 

z. 

51

51



ill] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Detaljplan för 

del av Förslöv 2:4 
Vård- och omsorgsboende 
i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län 

Planbeskrivning 

------- --- --- -- ..... -------

Antagandehandling 2017-09-08 

51f&t~ 5 

Bt-.8TAOS KOMMI 'N 
Kommunstyrft/ssn 

2017 -09- 11 
' ir .. Ks..9.09..1~1 . 
... t~.ri.: ... f.t ...... . 

------------ --

B15-88Vo0 

52

52



fru BÅSTADS Antagandehandling 2017-09-08 
-~__,__K_O_M_M_U_N ________ D_e_ta_lJ .... ·p_la_n_f_ö_r del av ~~rslöv l;4, Vård~ o_c_h om~~r~sboende 

PLANHANDLINGAR 
Planens diarienummer är 815-88Vo0 

Detaljplanen består av: 
• Plankarta och illustrationskarta, 2017-09-08 
• Planbeskrivning, 2017-09-08 (denna handling) 
• Granskningsutlåtande, 2017-09-08 
• Samrådsredogörelse, 2017-06-21 
• Fastighetsförteckning, 2017-06-21 
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2017-03 

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på kommunen: 
• Översiktlig geoteknisk undersökning, 2017-02-21 
• VA-utredning, 2017-02-17 
• Behovsbedömning, 2016-11-18 
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJ PLAN 
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 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument är planbeskriv
ningen 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 genom
föras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska 
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. 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 
Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. I samrådsskedet tas 
ett första förslag fram till hur området ska utformas och planläggas. Samråds förslaget ställs ut i kom
munhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda 
myndigheter. 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 kommer in sammanfattas och kom
menteras i en samrådsredogörelse. 

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 granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och 
sedan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under sam
rådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommun
styrelsen planen. Planer av principiell beskaffenhet eller av större vikt antas av kommunfullmäktige. 

Överklagande 
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk
ter på planen senast under granskningen 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 
Länsstyrelsen 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. 
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2. SAMMANFATTNING 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. De
taljplanen syftar även till att skapa ett attraktivt parkområde med höga natur- och rekreationsvär
den. 

Planområdet ligger i Förslöv och är cirka 2,5 hektar (25000 m2) stort. 

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

3. PLANDATA 
Planområdets läge och storlek 
Planområdet är beläget i Förslöv ca 1 mil från Båstad. Området omfattar en del av Förslöv 2:4 och 
är ca 2,5 hektar (25000 m2) stort. Marken består av jordbruksmark. Området avgränsas i norr och 
i väster av befintlig bebyggelse. I söder avgränsas området av Färgerivägen och i öster av en sten
gärdsgård. Planområdet berörs av strandskydd varpå kvartersmarken inom planområdet har pla
cerats så långt som möjligt från Hålebäcken, gränsen ligger ca 40 meter från bäcken. 

Båstads kommun 

N 

~ 

Hallands 
Väderö 

Om 2000m 4000m 

Översiktskarta 

Ägoförhållanden 
Fastigheten Förslöv 2:4 ägs av Båstads kommun. 

Östra 

\~ 

! 
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4. BAKGRUND OCH SYFTE 
Huvudsyftet med denna detaljplan är att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. 
Detaljplanen syftar även till att skapa ett attraktivt parkområde med höga natur- och rekreations
värden. 

Detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.tl. Etapp 1 var ute på samråd under tiden 2016-11-18 till 
2017-01-09. Syftet med detaljplanen var att utöka beståndet av kommunala tomter för blandad 
bostadsbebyggelse samt att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. Efter sam
rådet har ytterligare utredningar behövts för delar av planområdet. Eftersom det planerade vård
och omsorgsboendet är högt prioriterat i kommunen beslutade kommunstyrelsen 2017-04-05 att 
denna del ska brytas ut från detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.tl. Etapp 1 och istället hanteras i 
en egen detaljplan för att inte riskera att tidplanen förskjuts. Detaljplaneförslaget har varit utställt 
för granskning under tiden 2017-06-22 till 2017-07-20. 

De ändringar som har skett efter granskningen är att plankartan har uppdaterats med strand
skyddsgränserna illustrerade. Användningen "BD" - Bostäder och vård har ändrats till "DB" - Vård 
och bostäder så att huvudsyftet med detaljplanen framgår tydligare. Planbestämmelsen "fler" -
Endast flerbostadshus har ändrats till "f/ - Ej friliggande en- eller tvåbostadshus då syftet med be
stämmelsen är att reglera utformningen av bebyggelsen och inte innehållet. Bestämmelsen att 
byggnad skall uppföras i "radonsäkert utförande" har ändrats till "radonskyddat utförande" då 
marken bara klassas som normalradonmark. Planbeskrivningen har reviderats under rubrikerna 
·~nvändnlng", "Dricks- och spillvatten" och "Dagvatten" i kapitel 8 samt i övrigt med redaktionella 
justeringar. Genomförandebeskrivningen i kapitel 10 har reviderats gällande gemensamhetsan
läggningen Förslöv ga:3, samt med beskrivning av ansvar och bekostande för flytt av ledningar. 
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Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planbesked för Förslöv 2:4 m.fl. beviljades av Kommunstyrelsen 2013-05-08 § 143. Beslut om att 
bryta ut delen med vård- och omsorgsboendet i en egen detaljplan togs av Kommunstyrelsen 2017-
04-05 § 85. 

Översiktsplan 
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområ
det som lämpligt för bostadsbebyggelse. Genom bebyggelsen ska gröna länkar finnas som binder 
samman grönområdena. ÖP08 är väldigt detaljerad för att vara på översiktsplanenivå så även om 
det aktuella detaljplaneförslaget 
inte följer översiktsplanens mar
keringar exakt har ändå inten
tionen med översiktsplanen va
rit att marken ska användas för 
bostadsbebyggelse. Detaljplaner 
kan inte styra att det ska vara 
en viss typ av boende. I denna 
detaljplan planläggs marken för 
vård och bostäder vilket möjlig
gör att vård- och omsorgsboen
de kan uppföras. Kommunen be
dömer därmed att detaljplanen 
är förenlig med översiktspla
nens intentioner. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning 
om detaljplanens förenlighet 
med översiktsplanen, däremot 
har länsstyrelsen i gransknings
yttrandet till ÖP08 angett att 
man inte delar kommunens upp
fattn ing av bebyggelse utpekad 
inom strandskyddsområden. 

Detaljplan 

Utsnitt från översiktsplanen 

Den största delen av planområdet är ej planlagd sedan tidigare. Detaljplanens avgränsning läggs 
efter befintliga fastighetsgränser och kommer därmed beröra delar av både detaljplan 1415 i söder, 
detaljplan 1373 i väster samt detaljplan 1551 i norr. Samtliga delar som berörs är planlagda som 
"Park". Användningen som allmän platsmark kommer vara oförändrad men i söder kommer marken 
planläggas som gata istället för park för att möjliggöra väganslutning till planerad bebyggelse. Alla 
planerna möjliggör för bostadsbebyggelse eller centrumändamål och upp till två våningar i höjd. 

Miljöprogram 
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en
ergianvändning. I programmet anges bl.a. att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska främjas samt att 
hållbar förtätning ska prioriteras före utbredning vid exploatering och nybyggnation. Planförslaget 
uppfyller dessa mål genom att förtäta inom befintligt samhälle som redan är väl utbyggt med kollek
tivtrafik samt gång- och cykelbanor. 

9 

60

60



f"TiJ BÅSTADS Antagandehanclling 2017-09-08 
~ KOMMUN Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vå1·d- och omsorgsboende -"---------- -----.......:..C--~~-

6. AWÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB 
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Marken ska användas till 
det ändamål den är mest lämpad med hänsyn till läge, beskaffenhet samt föreliggande behov. Genom 
att förtäta Förslöv inom det befintliga samhället anses god hushållning uppnås. I 3 kap. 4§ anges 
att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. I länsstyrelsens jord- och skogsklassificering är 
åkermarken klassad som 6 på en 10-gradig skala, dvs. medelgod bördighet. Området bedöms nöd
vändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för bostadsbebyggelse finns i Båstads kommuns 
översiktsplan. Behovet av bostäder anses därmed vara ett mer väsentligt samhällsintresse. Befintlig 
skogsmark med vandringsleder i direkt anslutning till planområdet ska bevaras. 

Riksintressen 
Området omfattas inte av några riksintressen. 

Miljökvalitetsmål 
Planförslaget omfattas av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Riksdagens definition av miljökva
litetsmålet är: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och ut
vecklas. Byggnader och anläggntngar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." Planförslaget bedöms 
btdra till att miljökvalitetsmålet kan uppfyllas då projektet utgör en förtätning i ett område med väl 
utbyggd infrastruktur. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Regeringen 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 ozon.) 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 miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika sätt 
beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten ( det vill säga kustvatten, sjöar och 
vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns 
det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Eftersom det blir mycket svårt för en del 
vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. 

Planområdet berörs av Bjärehalvöns grundvattenförekomst (SE625674-13186). Grundvattenföre
komsten har en otillfredsställande kemisk status på grund av bekämpningsmedel och höga nitrathal
ter i tunna jordlager som riskerar att nå det djupare grundvattnet. Även den kvantitativa statusen är 
otillfredsställande på grund av kommunala dricksvattentäkter liksom ett stort antal bevattningsut
tag utan tillstånd i kombination med avsaknaden av utredningar om den kvantitativa statusen. 
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Detaljplan för del av Förs löv 2:4, Vård- och om sorgsboende 

Planområdet berörs delvis av strandskydd för den del av området som ligger inom 100 meter från 
Håle bäcken. För att möjliggöra byggnation inom planområdet behöver strandskyddet upphävas inom 
denna del. Marken utgörs idag av jordbruksmark och räknas därför som allemansrättsligt tillgänglig. 
Marken saknar dock naturkvaliteter varpå kommunens intention är att höja naturkvaliteterna i om
rådet så att växt- och djurlivet påverkas positivt samt att tillgängligheten för allmänheten öka 1: Detta 
för att kompensera att strandskyddet upphävs inom kvartersmark. För att upphäva strandskyddet 
behövs särskilda skäl, dessa redovisas närmare i kapitel 8. Planförslag. 

Behovsbedömning 
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovs bedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens
beskrivning. 

Behovs bedömningen grundades på följande: 

• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner 
• Planen berörs inte av riksintressena för kustzon, friluftsliv eller rörligt friluftsliv 
• Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära några ökade störningar på omgivningen 

eller för människors hälsa och säkerhet 
• Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt eller känsliga mark- och vattenområden 
• Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser 

nationellt eller lokalt. 
• Planförslaget berör inga kända fornlämningar 

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras. 

Länsstyrelsen har i samrådsyttrandet till detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 framfört att 
de delar kommunens bedömning att planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Länsstyrelsen 
har dock i granskningsyttrandet till ÖP08 angett att de inte delar kommunens uppfattning av bebyg
gelse utpekad inom strandskyddsområden då detta kan innebära att allmänhetens tillgänglighet och 
växt- och djurlivet påverkas negativt. 
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Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förs löv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

Förslöv har anor tillbaka till 1100-talet då kyrkan först uppfördes. Byn har växt från ett lantbruks
samhälle till det villasamhälle det är idag där bebyggelsen är placerad i ett relativt kuperat land
skap. De äldsta delarna av Förslöv består idag av villor uppförda i början av 1900-talet. Samhället 
har därefter växt österut med en stor andel bostäder uppförda under 60-70-talet med en bland
ning av både villor, radhus och flerbostadshus. Den senaste större utbyggnaden skedde omkring år 
2010 då området direkt norr om nuvarande planområde bebyggdes. 

Vy över planomrddet frdn sydväst med befintlig bebyggelse norr om planomrddet I bakkant 

Förslövs samhälle har en relativt kompakt struktur med en central huvudgata (Vantingevägen) 
längs med vilken de huvudsakliga målpunkterna är placerade. Vantingevägen ansluts i väster till 
väg 105 via Vistorpsvägen där Förslövs tågstation numera är placerad. 

Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Bebyggelsen i den direkta omgivningen har inga större arkitektoniska värden. 

Utanför planområdet finns Linbastuan, ursprungligen uppförd på 1700-talet. Linbastuan består 
av en främre, yttre del - brydestuan och en bakre del - bastun. Linbastuan användes för att torka 
lin men även säd samt för att röka kött och korv. Användningen av Iinbasturna upphörde någon 
gång i början av 1900-talet då Iinodlingen minskade i omfattning. Brydestuan uppfördes i mitten 
av 1990-talet på den gamla stommen. Byggnaden vandaliserades dessvärre 2016 och har därefter 
delvis rivits. Det vore dock önskvärt om byggnaden återuppfördes på nytt då den visar platsens 
kulturhistoria och utgör en mötesplats i området. 

Unbastuan 
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Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förs löv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

Befintlig bebyggelse i området består av permanentbostäder uppförda både som en- och flerbo
stadshus. Bebyggelsen är uppförd i mellan 1-4 våningar och huvudsakligen utformade med puts
eller tegelfasad. 

Linängen • flerbostadshus 14 vdnfngar söder om planomrddet 

Kommersiell, offentlig och social service 
Servicen är väl utbyggd i Förslöv. Inom 500 meter från planområdet nås bl.a. mataffärer, postombud, 
bank, vårdcentral, skola, förskola, restaurang och bageri. 

Verksamheter 
l anslutning till tågstationen i den västra delen av Förslöv finns ett större industriområde där bl.a. 
Lindab har verksamhet. I den östra delen av Förslöv ligger PEABs huvudkontor. 

Mark, vatten och vegetation 
Mark och vegetation 

Hela planområdet från söder till norr har en höjdskillnad på 8 meter, detta fördelas dock på en 
sträcka av ca 200 meter så procentuellt utgör lutningen inget direkt hinder för tillgängligheten. 
Marken är obebyggd och består idag av jordbruksmark. I öster gränsar planområdet till en sten
gärdsgård som vittnar om områdets kulturhistoria och som omfattas av det generella biotopskyd
det. Det generella biotopskyddet omfattar vissa mindre mark- och vattenområden (biotoper) där 
huvudsyftet är att bevara den biologiska mångfalden. Denna detaljplan gränsar till stengärdsgår
den men kommer inte påverka denna och således inte heller biotopen. 

Vy över planomrddet frdn högsta punkten f norr 
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Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

Större delen av planområdet är ej detaljplanelagt idag. Detaljplanens avgränsning läggs efter be
fintliga fastighetsgränser och kommer därmed beröra delar av både detaljplan 1415 i söder, detalj
plan 1373 i väster samt detaljplan 1551 i norr. Samtliga delar som berörs är planlagda som allmän 
platsmark - "Park". I söder kommer marken planläggas som gata istället för park för att möjliggöra 
väganslutning till planerad bebyggelse men användningen som allmän platsmark kommer vara 
oförändrad. 

Vattenområden 
Hålebäcken är belägen väster om planområdet vilket medför att strandskydd på 100 meter från 
bäcken gäller för denna del av planområdet. 

Dagvatten och översvämningsrisk 
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 
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. 

Dagvattensituationen i Förslöv är hårt belastad vilket medför begränsningar för ortens fortsatta ex
pansion. Sweco har 2014-01-14 tagit fram ett PM ''.Åtgärdsalternativ i Hålebäcken i Förslöv" med 
förslag på åtgärder som kan minska riskerna för översvämningar vid kraftig nederbörd. För att fånga 
upp de vattenmängder som kommer från Hallandsås planeras det för ett större fördröjningsmagasin 
i den nordöstra delen av Förslöv. Detta för att minska belastningen på det befintliga dagvattensys
temet och således minska riskerna för översvämningar. Grundregeln vid exploatering är att detalj
planen ska lösa sitt eget behov av dagvattenfördröjning för att inte övriga delar av samhället ska 
påverkas. Efter samrådet har en VA-utredning tagits fram med förslag på åtgärder för att fördröja det 
dagvatten som blir en följd av denna detaljplan tillsammans med övrig planerad exploatering inom 
Förslöv 2:4. Tillsammans utgör samtliga etapper ca 43 hektar. Resultatet från VA-utredningen visar 
att det är möjligt att fördröja dagvattnet i området både för 10-årsregn och för 100-årsregn utan att 
flödet vidare ut till Hålebäcken överstiger naturliga markavvattningsflöden (1,2 1/s*ha) och således 
inte kommer påverka Förslövs dagvattensituation. 

Planområdet ligger delvis inom båtnadsområdet för Förslövs dikningsföretag (1939). Dikningsföre
taget utgör en samfällighet och bildades för att förbättra torrläggningen av åker och ängsmark. 

Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts för området. Enligt jordartskartan utgörs den do
minerande jordarten av sandig morän, i den sydvästra delen av planområdet överlagras moränen av 
postglacial sand. Jord djupskartan visar att jord täckets mäktighet förväntas vara 5-50 meter. 

I den geotekniska undersökningen har djupet till grundvattnet mätts till mellan 2,3 och 2, 7 meter un
der markytan. Generellt kan grundvattennivån variera beroende på topografiska förhållanden, årstid 
och nederbörd varpå grundvattennivåer kan återfinnas på andra nivåer än ovan angivna. 

Planområdet klassificeras som normalradonmark. 
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Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar registrerade. 300-600 meter öster om planområ
det finns fyra områden med fossil åkermark. I ett av dessa fornminnesområdet finns även en hällrist
ning. 

Gator och trafik 
Trafikförsörjningen sker från Färgerivägen/Langetoftsvägen som ansluter till Vantingevägen (väg 
1710) i väster. Den senaste trafikmätningen gjordes 2016 på två olika platser, dels i söder innan 
början av Förslövs tätort och dels i norr mellan Margretetorpsvägen och Vistorpsvägen. Den södra 
punkten hade 2070 fordon ÅDT (årsmedeldygnstrafik) och den norra hade 3480 fordon ÅDT. Jämfört 
med tidigare års mätningar så har antalet fordon minskat vilket sannolikt beror på tillkomsten av väg 
105 i väster och att en stor del av trafikrörelserna till och från Förslöv går via den vägen istället för 
Vantingevägen. 

I Förslövs tätort är huvudgatorna hastighetsbegränsade till 40 km/h. Färgerivägen och Langetofts
vägen är lokalgator som bl.a. leder till Förslövs vårdcentral och Ängsbyns förskola. Vägarna är has
tighetsbegränsade till 30 km/h. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats finns vid Sand bäcksvägen ca 100 meter väster om planområdet. Hållplatsen 
trafikeras av busslinje 503 mot Ängelholm respektive mot Förslövs station. Bussförbindelse mot Bå
stad sker med linje 504, närmsta hållplats är Margretetorpsvägen vid Förslövs skola ca 400 meter 
nordväst om planområdet. Både buss 503 och 504 avgår med halvtimmestrafik under rusningstid, 
övrig tid sker avgångarna med heltimmestrafik. Buss 503 kommer bara finnas kvar under en över
gångsperiod till dess att Pågatågstrafiken från Förslövs station nått upp till det avsedda utbudet, 
därefter kommer inte någon tågparallell busstrafik att finnas på sträckan Förslöv-Ängelholm. 

Förslövs station är belägen ca 1,3 km västerut. Fr.o.m. den 11 december 2016 stannar Pågatågen 
vid Förslövs station både för norr och södergående trafik. Restiden till Helsingborg är ca 30 minu
ter och till Halmstad är restiden ca 25 minute1~ 

Gång- och cykeltrafik 
Befintlig gång- och cykelbana finns längs den norra delen av planområdet. Längs med stengärds
gårdarna utanför planområdet finns gångstråk som sträcker sig förbi Linbastan och vidare upp till 
skogen i öster med utsikt mot Skälderviken. Gångvägarna utgör ett trevligt rekreations stråk och är 
flitigt använda av boende i Förslöv. Längs med hela fastigheten Förslöv 2:4 finns anlagda gångvägar 
som tillsammans skapar en 2,3 km lång slinga. Stråket kan dock kännas otryggt under kvällstid då 
belysning saknas. 

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
E.ON har gasledningar längs med Färgerivägen/Langetoftsvägen samt längs med gång- och cykel
vägen norr om planområdet. 

El, bredband och telefoni 
Bjäre Kraft har kablar för el och fiber utbyggt i området. Ska nova har teleledningar i området. 
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Befintliga nätstationer finns vid korsningen Färgerivägen/ Ängahällan samt längs med Lange
toftsvägen. I detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 planeras för ytterligare en nätsta
tion för att täcka den planerade byggnationen i den planen. 

Brandvattenförsörjning 
Tre stycken brandposter finns placerade längs med Färgerivägen/Langetoftsvägen. 

Dricks- och spillvatten 
Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, med undantag 
för den del av planen som berör gällande detaljplaner. Kommunala vatten- och avloppsledningar 
finns utbyggda längs med Färgerivägen/Langetoftsvägen samt norrut längs med Hålebäcken. 

Avfallshantering 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för insamlingen av hushållsavfall. En återvin
ningsstation finns vid Färgerivägen som tillgodoser källsorteringens fraktioner. Förpacknings- och 
tidningsindustrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och drift av återvinningsstationen. 

Atervinningsstationen 
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8. PLANFÖRSLAG 
Utgångspunkter 

Antagandehanciling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsb.9_e_n_ci_e __ 

Behovet av ett nytt vård- och omsorgs boende är stort i Förslöv. Planeringen för att möjliggöra boen
det var ursprungligen tänkt att tas med som en del i detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1. 
Efter samrådet har ytterligare utredningar behövts för delar av planområdet, men då det nya vård
och omsorgsboendet är högt prioriterat i kommunen har kommunstyrelsen beslutat att delen med 
vård- och omsorgsboendet ska hanteras i en egen detaljplan för att inte riskera att tidplanen för
skjuts. 

I samrådsförslaget till detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 fanns två fastigheter utpekade 
som möjliga att bebyggas med ett nytt vård- och omsorgsboende. Dels en fastighet vid korsningen 
Färgerivägen/Langetoftsvägen som totalt var 4 700 m2 stor, och dels en fastighet norr om Färgeri
vägen som ursprungligen var 7700 m2 stor. Parallellt med samrådet påbörjades förprojekteringen 
med inriktningen att boendet skulle placeras inom den första fastigheten då den direkta närheten 
till det befintliga vård- och omsorgsboendet Ängahällan samt till vårdcentralen ansågs utgöra den 
bästa placeringen. Under förprojekteringen togs ett förslag fram där boendet skulle uppföras i tre 
våningar med en liten trädgård och ett fåtal parkeringsplatser. Resterande parkeringsplatser skulle 
behöva anordnas på en annan plats. Dagvattenutredningen hade pekat ut alla de närmaste ytorna 
som nödvändiga för dagvattenhantering vilket hade medfört att parkeringsplatserna hade fått pla
ceras längre från boendet. Den begränsade fastighetsytan medförde dessutom att det inte hade varit 
möjligt att bygga ut boendet i framtiden om behovet för detta hade uppstått. 

Med anledning av ovanstående aspekter beslutade kommunstyrelsen att det nya vård- och omsorgs
boendet ska placeras inom den andra fastigheten från sam rådsförslaget och att det ska planläggas i 
en egen detaljplan för att inte riskera att tidplanen förskjuts. Förutsättningarna för den andra fast
igheten är bättre sett till storleken då fastigheten möjliggör att boendet kan byggas tillsammans 
med en stor trädgård samt lösa sitt eget parkeringsbehov inom fastigheten. Då fastigheten berörs av 
strand skydd har placeringen av boendet flyttats så långt från bäcken som möjligt. I samrådsförslaget 
fanns ett antal fastigheter planerade för radhus väster om stengärdsgården men på grund av strand
skyddet har dessa tagits bort för att vård- och omsorgs boendets påverkan på strandskyddet ska bli 
så liten som möjligt. Med anledning av att radhusen plockats bort har fastighetens storlek kunnat 
utökas till ca 10000 m2 vilket ger ännu större möjligheter till att skapa en större trädgård samt även 
möjliggjort att boendet kan byggas ut i framtiden om behovet för detta uppstår. En annan skillnad 
från den första fastigheten är landskapets kupering. Fastigheten är ca 140 meter lång och har en 
höjdskillnad på 6 meter mellan högsta punkten i norr och den lägsta i södec procentuellt utgör detta 
inget hinder för tillgängligheten men när fastigheten bebyggs kan åtgärder behövas för att boendet 
ska klara tillgänglighetskraven. 

En annan viktig utgångspunkt vid planeringen är Hålebäcken i väster och strandskyddet på 100 
meter som detta innebär. Detaljplanen kommer medföra att strandskyddet berörs för den del av 
kvartersmarken som hamnar inom 100 meter från bäcken. Kommunen avser dock att kompensera 
detta genom att planlägga resterande mark som" Park" och utforma området med en hög kvalitets
nivå för att göra området attraktivt både för allmänheten samt för växt- och djurlivet. 
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Bebyggelse 
Användning 

Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förs löv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

I detaljplanen regleras användning inom kvartersmark med ''DB'' - Vård och bostäder för att möjlig
göra att vård- och omsorgs boendet kan uppföras. Bestämmelsen "B" - Bostäder innebär normalt sett 
att vanliga bostadslägenheter får uppföras men tanken med detaljplanen är inte att detta ska byggas 
utan avsikten är att bestämmelsen ska vara flexibel så att alla typer av vårdboenden kan tillåtas. Hu
vudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende, projekteringen 
för detta pågår parallellt med planarbetet så det är inte troligt att det kommer uppföras något annat 
än just ett vård- och omsorgsboende. Kommunen vill dock inte utesluta att även andra typer av vård
boenden kan tillåtas i framtiden om behoven förändras varför användningen regleras till nDB" utan 
närmare precisering. 

Placering 
Då planområdet är kuperat tillåter detaljplanen en relativt fri byggnadsplacering för att på bästa sätt 
kunna anpassas efter fastighetens förutsättningar. Begränsningar finns dock gällande placering från 
gatan, omkringliggande parkmark samt avståndet i norr mot den befintliga bebyggelsen. Prickmar
ken i norr tillsammans med marken för gång- och cykelbanan ger tillsammans ett avstånd på cirka 
30 meter mellan befintlig bebyggelse och tillkommande byggnation. I förslaget som projekteras är 
ytan längst i norr tänkt för parkering vilket medför att avståndet mellan den befintliga bebyggelsen 
och planerad byggnation blir ännu längre, cirka 50 meter. 

Illustrationen visar den byggnation som projekteras där byggnaden placeras så långt som möjligt 
från bäcken och strandskyddet och möjliggör att stora utemiljöer skapas för de boende. Denna pla
cering inom fastigheten medför dock att en suterrängvåning får anordnas för att ta upp landskapets 
kupering. Detaljplanen möjliggör även andra utformningar så länge detaljplanens bestämmelser 
uppfylls, det är dock väldigt troligt att det blir den utformning som illustrationen visar då behovet av 
boendet är stort och att projekteringen därför pågår parallellt med planarbetet. I illustrationen syns 
även en möjlig utbyggnad. Placering och utformning av denna är inte detaljstuderad men enligt för
slaget är den illustrerad i en vinkel och inritad som möjlig att byggas i en våning för att inte påverka 
solförhållandena inom fastigheten. Öster om planområdet syns en del av kommande detaljplan för 
att visa hur vård- och omsorgs boendet förhåller sig till detta. Den slutgiltiga utformningen fastställs 
i detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1. 
TECKENFÖRKLARING / / ~0·.;~.J., ., -·_·- I} .. :; ,-
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Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förs löv 2:4, Vård- och omsorgsboende - ~ - , ______ , 

Utformning 
Båstads kommun har tagit fram ett "Ramprogram för vård- och omsorgsboende" i syfte att säker
ställa att kvalitet och funktionalitet lever upp till de krav som ställs på byggnationer av vård- och 
omsorgsboenden i kommunen. Innehållet i ramprogrammet är för ingående för att kunna regleras 
i detaljplan, däremot kan detaljplanen reglera fastighetens storlek och byggrätt och på så sätt möj
liggöra att ramprogrammets innehåll kan uppfyllas. Utifrån vad ramprogrammet anger projekteras 
vård- och omsorgsboendet med två flyglar för en effektiv lokalplanering då det blir möjligt att in
rymma 12 rum per flygel och våningsplan samt även ger plats till gemensamma utrymmen. Totalt 
kommer boendet därmed rymma 48 lägenhetei: Längden på respektive flygel avgörs utifrån rampro
grammets innehåll och detaljplanen reglerar därmed fastighetens dimensioner för att möjliggöra att 
vård- och omsorgs boendet kan uppföras. 

Detaljplanen reglerar största byggnadsarea till 30 % av fastighetsarean. Fastigheten är cirka 10000 
m2 stor vilket innebär att maximalt 3000 m2 får bebyggas. Byggnadsarea innebär den yta som bygg
naden upptar på marken. 

Höjden på byggnationen regleras med högsta nockhöjd i meter över nollplanet. Nockhöjd innebär 
höjden upp till husets taknock, skorstenar, hisschakt och övriga tekniska installationer räknas inte in 
i begreppet och kan därmed uppföras till en högre höjd än den reglerade nockhöjden. I detaljplanen 
regleras nockhöjden till +59,0 meter. Då fastigheten är kuperad innebär detta att beroende på var 
inom fastigheten byggnaden placeras så kan antalet våningar också variera, byggnaden kan dock 
aldrig bli högre än +59 meter över nollplanet. Marknivåerna inom fastigheten ligger på mellan +SO 
meter och +44 meter så om byggnaden placeras på den högsta nivån får byggnaden inte vara högre 
än 9 meter mellan marken och taknocken, och på motsvarande sätt om byggnaden placeras på den 
lägsta nivån får byggnaden inte vara högre än 15 meter mellan marken och taknocken. 

Det vård- och omsorgs boende som projekteras placeras på marknivån +49,5 meter, med 3,5 meter 
per våningsplan innebär det att det är möjligt att inrymma två våningsplan samt ett svagt sluttande 
tak. För den del av byggnaden som placeras längre ner inom fastigheten kan även en suterrängvå
ning inrymmas utöver de två våningsplanen, byggnaden kommer dock aldrig bli högre än +59 meter. 
Nedanstående bild visar gatufasaden mot öster där byggnaden anpassas till terrängen och således 
blir två våningar vid marknivån +49,5 meter i norr och tre våningar vid marknivån +46 meter i söder. 

Fasad mot lokalgatan i öster med de olika höjderna i meter över nollp/anet angivna Bild: Tengbom 

Marken sluttar även något i öst-västlig riktning. Bilden nedan visar fasaden mot norr och hur bygg
naden placeras i terrängen. 

48 
Fasad mot parkeringen i norr med de olika höjderna i meter över nol/p/anet angivna Bild: Tengbom 
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Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

Nedanstående illustrationer visar hur boendet kan utformas med material och markplanering. Den 
övergripande visionen är att boendet ska smälta in i naturen och terrängen vilket åstadkoms med 
mycket växtlighet, bl.a. görs taken svagt sluttande och utformas med sedum. Observera att detta fort
farande är ett tidigt stadie så den slutgiltiga utformningen kan komma att ändras. 

---
Huvudentren från norr Bild: Tengbom Vy från nordöst Bild: Tengbom 

Vy frt!Jn sydöst Bild: Tengbom Vy frt!Jn sydväst Bild: Tengbom 

Perspektiv från söder Bild: Tengbom Perspektiv från sydväst Bild: Tengbom 
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Solstudier 

Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

Såväl befintlig som ny högre bebyggelse skapar skuggor vilka mer eller mindre påverkar intilliggan
de bebyggelse. Bilderna på följande sidor illustrerar sol- och skuggförhållanden vid olika tidpunkter 
på året l förhållande till befintlig bebyggelse i norr och möjlig tlllkommande bebyggelse i öster. 

Vårdagjämningen infaller den 20 mars och höstdagjämningen den 22-23 september men då skugg
förhållandena är i stort sett likvärdiga dessa dagar redovisas bara vårdagjämningen här. Som jämfö
relse redovisar solstudien hur skuggförhållandena ser ut under sommarsolståndet den 20-21 juni. 
Under vinterhalvåret blir skuggorna längre och kan därmed påverka omkringliggande bebyggelse 
men då det huvudsakligen är under sommarmånaderna som de flesta nyttjar sina uteplatser bedöms 
det inte relevant att redovisa skuggförhållandena under vintern i solstudien. 

20mars9.00 

20 mars 13.00 

20 mars 17.00 

20 mars 9.00 Perspektiv 

20 mars 13.00 Perspektiv 

20 mars 17.00 Perspektiv 
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20Juni9.00 

20 Junf 13.00 

20Junl 17.00 

Antagandehandling2017-09-08 
Detaljplan för del av Förs löv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

20 Juni 9.00 Perspektiv 

20 Juni 13.00 Perspektiv 

20 Juni 17.00 Perspektiv 

Av solstudien går det att utläsa att befintlig bebyggelse norr om planområdet ligger högre upp I 
terrängen och med ett avstånd på cirka 50 meter till vård- och omsorgsboendet kommer inte skugg
förhållandena påverkas. Kommunen planerar även för nybyggnation öster om planområdet i detalj
planen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1. Även denna bebyggelse kommer hamna högre i terrängen 
där de närmsta husen kan placeras cirka 30 meter från boendet. Därmed kommer inte heller dessa 
byggnader påverkas i större utsträckning av det nya vård- och omsorgsboendet. Det är först under 
kvällstid vid vårdagjämningen som de närmsta husen kan komma att påverkas men då det huvud
sakligen är under sommarhalvåret som de flesta nyttjar sina uteplatser bedöms Inte skuggförhållan
dena vid andra tider på året vara relevanta. 
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Mark och vegetation 

Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

Marken inom planområdet planläggs som "Park". Till skillnad från användningen "Natur" innebär 
"Park" att marken ska vara anlagd och skötas. Denna användning kommer bidra till att marken kan 
utgöra ett attraktivt område för rekreation och promenader. Naturliga komplement inom området 
kant.ex. vara dammar, fontäner, statyer, utegym eller lekplats. 

På grund av den byggnation som planeras i öster behöver dagvatten fördröjas i området. För 10-års
regn planeras nedsänkta fördröjningsmagasin i anslutning till Langetoftsvägen då de lägsta nivåerna 
i området finns där. Vid 100-årsregn kommer dessa fördröjningsmagasin inte räcka till och tanken är 
därför att parkmarken inom denna detaljplan delvis ska sänkas för att möjliggöra att dagvattnet kan 
fördröjas där och således inte påverka övriga delar av Förslöv. För att sänka marken i området krävs 
dispens från strandskyddet, kommunen kommer ansöka om detta då detaljplanen vinner laga kraft. 
Möjligheterna att utforma parken på ett attraktivt sätt bedöms inte påverkas av detta då magasinen 
görs grunda och det enbart är vid 100-årsregn som dagvattnet kommer bräddas till området. 

Allmän plats 
Andelen allmän plats påverkas inte. Detaljplanen innebär att delar av befintliga planer berörs då 
avgränsningen görs efter de befintliga fastighetsgränserna och inte efter plangränserna. Samtlig 
mark som berörs är planlagd som "Park" och kommer även i denna detaljplan utgöras av "Park" med 
undantag av den väganslutning som behövs i söder. Användningen som allmän platsmark kommer 
således vara oförändrad. 

Kommunalt huvudmannaskap föreslås för denna detaljplan då detaljplanen ska säkerställa höga na
tur- och rekreationsvärden inom allmän platsmark. Dessutom ska fördröjningsmagasin anläggas och 
eventuellt även ett utegym och/eller lekplats. Detta är en så pass avancerad anläggning att kommu
nen inte anser det vara rimligt att lägga driften av detta på en gemensamhetsanläggning. 

Strandskydd 
Planområdet berörs av strandskydd på 100 meter för Hålebäcken i väster. Strandskyddets syfte är 
att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. 

I länsstyrelsens granskningsyttrande för ÖP08 framfördes att man inte delade kommunens bedöm
ning av mark lämplig för bostads bebyggelse inom mark som berörs av strandskydd med argumentet 
att allmänhetens tillgänglighet och växt- och djurlivet kan påverkas negativt. Kommunen anser att 
aktuellt område i dagsläget har väldigt begränsade kvaliteter gällande både allmänhetens tillgänglig
het samt för växt- och djurlivet. Planområdet utgörs idag av jordbruks mark vilket innebär att mar
ken är allemansrättsligt tillgänglig. Den fysiska tillgängligheten till platsen varierar dock beroende 
på när marken brukas. Odlingen medför dessutom att marken är en monokultur som inte gynnar 
växt- och djurlivet. Planförslaget innebär att strandskyddet behöver upphävas inom kvartersmarken 
för att vård- och omsorgsboendet ska vara möjligt att uppföra. För att dess påverkan ska bli så liten 
som möjligt har boendet flyttats ända bort till den befintliga stengärdsgården i öster. Detta medför 
att det kommer vara ca 40 meter mellan bäcken och den närmsta delen av den planerade byggnatio
nen. För att kompensera för detta planläggs marken mellan bäcken och kvarters marken med "Park" 
vilket medför att området kommer utformas på ett attraktivt sätt med bl.a. gångstigar, gräsytoc dam
mar, träd, buskar, bänkar etc. Det är även möjligt att anlägga t.ex. en lekplats eller ett utegym inom 
området för att skapa en mötespunkt som är välkomnande för alla. Planbestämmelsen medför även 
ett skötselansvar för marken vilket säkrar områdets attraktivitet i framtiden. Sammanfattningsvis 
kommer dessa åtgärder bidra till att jordbruksmarken som idag har begränsade natur- och rekre
tionskvaliteter istället kan ersättas av en attraktiv mötesplats i Förslöv som tryggar allmänhetens 
tillgång till bäcken samt ger goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Detta innebär visserligen att ytan 
som berörs av strandskydd minskar men att de kompensationsåtgärder som planeras kommer bidra 
till att marken får betydligt högre kvaliteter än i dagsläget. 
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Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

Enligt dagvattenutredningen är det möjligt att klara fördröjning av 10-årsregn för samtlig bebyg
gelse som planeras inom Förslöv 2:4 utan att området som berörs av strandskyddet berörs. För att 
klara fördröjning av 100-årsregn behövs dock även ytorna inom strandskyddsområdet. Förutsätt
ningarna har dock förändrats något sedan dagvattenutredningen gjordes på så sätt att den tidigare 
fastigheten som var tänkt för vård- och omsorgs boendet nu blir möjlig att använda för ett annat än
damål. Den gamla fastigheten ligger i princip på den lägsta nivån i hela området vilket bidrar till att 
marken utgör en perfekt möjlighet till dagvattenfördröjning. För att strandskyddet ska påverkas så 
lite som möjligt av fördröjningsåtgärderna är tanken att delar av den yta som dagvattenutredningen 
pekade ut till fördröjning av 100-årsregn istället placeras inom den gamla fastigheten söder om Fär
gerivägen. Området som berörs av strandskydd kommer fortfarande behövas för att fördröja delar 
av 100-årsregnet dock inte i den omfattning som pekades ut i dagvattenutredningen. För att anlägga 
fördröjningsmagasin inom område som berörs av strandskydd behövs dispens, kommunen avser att 
ansöka om detta i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. 

Enligt PBL 4 kap. 17 § får kommunen i detaljplan upphäva strandskyddet. I enlighet med Miljöbalken 
7 kap. 18 c § bedöms följande särskilda skäl föreligga enligt punkt 1, 2 och 5. 

1. område som "redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd
dets syften" 
Odling av marken gör att den endast är tillgänglig under begränsade delar av året. Utformningen av 

odlingsmarken är även sådan att den inte inbjuder till vistelse och rekreation. Odlingen medför dess
utom att marken är en monokultur som inte gynnar växt- och djurlivet. 

2. område som "genom en väg,järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen" 
Närmast bäcken finns en befintlig gång- och cykelväg som säkrar allmänhetens direkta tillgång till 
vattenområdet. I detaljplanen säkerställs detta genom planbestämmelsen "Park" och egenskaps
bestämmelsen "ge-väg". 

5. område som "behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet" 
Enligt prop. 2 008 /09: 119 är en kommuns behov av tätortsutveckling ett exempel på en sådan åtgärd 
som kan utgöra ett angeläget allmänt intresse, förutsatt att den planerade åtgärden långsiktigt kan 
ge fördelar för samhället. Ett nytt vård- och omsorgsboende är nödvändigt för kommunens bostads
försörjning och tätortsutveckling, stöd för detta finns i kommunens översiktsplan samt i kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. 

Kommunen har gjort en lokaliseringsprövning och tittat på andra möjliga platser i Förslöv bl.a. i 
anslutning till skolan. Kontentan i lokaliseringsprövningen var att de synergieffekter som fanns med 
en placering i anslutning till befintliga vård- och omsorgsboenden samt vårdcentral övervägde andra 
lokaliseringar längre från planområdet. Synergieffekten tillsammans med möjligheten att fler äldre 
kan bo kvar inom Förslöv kommer tillsammans ge långsiktiga fördelar för samhället. 1 lokaliserings
prövningen ingick även den ursprungliga fastigheten som var placerad utanför strandskyddsområ
det i direkt anslutning till vårdcentralen. Förprojekteringen visade dock att den fastigheten hade 
varit för liten för att både få plats med vård- och omsorgsboende, parkering och utemiljöer för de 
boende. Det finns även andra lägen i anslutning till vårdcentralen men där finns även problem med 
terrängen vilket medför hinder för tillgängligheten i de kuperade delarna, samt dagvattenproble
matik i de lägre liggande delarna. Lokaliseringsprövningen konstaterar därför att den nu aktuella 
fastigheten är den mest lämpliga utifrån förutsättningarna. 
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Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts för området. Största delen av kvartersmarken 
inom planområdet består av sandig morän vilket ger goda grundläggningsförhållanden. Enklare 
byggnader kan grundläggas i naturligt lagrad jord, för övriga byggnader gäller att mulljorden ska 
utskiftas innan grundläggning kan utföras. All grundläggning ska utföras frostfritt. Då jorden är ge
nomsläpplig (sand) ska dränering kring grundkonstruktioner utföras. Om källare byggs ska dessa 
utföras vattentäta alternativt dräneras. 

Kompletterande undersökningar bör utföras så att parametrar för hållfasthet och deformations
egenskaper kan utredas för varje enskilt objekt som planeras att byggas. 

Kulturmiljöer och fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar registrerade. 300-600 meter öster om planom
rådet finns fyra områden med fossil åkermark. I ett av dessa fornminnesområdet finns även en häll
ristning. Inför en exploatering av området kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Separat samråd i 
fornminnesfrågan ska ske i ett tidigt stadium med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Gator och trafik 
Den nya lokalgatan ska ansluta i hörnet av Färgerivägen/ 
Langetoftsvägen. I likhet med dessa gator planeras den 
nya gatan bli 7 meter bred. Själva körbanan kommer dock 
inte behöva vara mer än 5,5 meter bred vilket möjliggör 
att trottoarer kan anläggas inom gatuområdet. När detalj
planen för del av Förslöv 2:4 m.fl. är klar kommer lokal
gatan i denna detaljplan fungera som matargata för den 
bebyggelse som placeras öster om vård- och omsorgsbo
endet. Detta är även anledningen till att det inte finns nå
gon vändplan inom allmän platsmark i denna detaljplan 
då möjligheten att köra runt kommer ges i den slinga som 
planeras i detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 
1. I förslaget som projekteras planeras det dock för en 
vändplan i slutet av lokalgatan, denna kommer visserli
gen hamna inom kvartersmark men uppfyller syftet att 
kunna vända inom planområdet. Illustrationen till höger 
visar hur vändplanen kan utformas. 

Det är svårt att uppskatta hur stor trafikökning som detaljplanen kommer medföra då det handlar 
om ett nytt vård- och omsorgs boende. De boende kommer inte ha egen bil men däremot kommer det 
bli arbetsplats för ca 15-17 personer under dagtid och ca 3-4 personer under natten. Vård- och om
sorgsboendet kommer även ha ett antal besökare där merparten troligtvis kommer under helgerna. 
En bedömning av hur stor trafikökningen kan bli har gjorts med Trafikverkets trafikalstringsverktyg 
som resulterar i ca 325 resor per dygn varav ca 180 beräknas ske med bil. Fördelat över hela året 
uppskattas årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) till 135 bilar. Denna siffra omfattar endast persontrafiken 
så en uppräkning med nyttotrafiken (service, gods etc.) kan då ge ca 140 fordon/dygn. Då det hand
lar om ett vård- och omsorgsboende finns det en hög osäkerhet i denna beräkning. Att bedöma prog
nostiserade trafikflöden eller dimensionerande år blir därmed väldigt svårt. Beräkningen ger dock 
en indikation på ungefär hur många fordonsrörelser planen kan bidra till. 

Parkering 

Parkering ska ske inom kvartersmark i planförslaget. I det förslag som projekteras kommer det bli 
45 parkeringsplatser som placeras i den norra delen av fastigheten. 
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- ~ -

En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. Enligt Trafikverkets trafikal
stringsverktyg kan detaljplanen bidra till att ca 15 resor per dygn kommer ske med kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik 
I detaljplanen säkerställs befintliga gång- och cykelbanor genom planbestämmelse. Möjlighet att an
lägga fler ge-banor ges i planen inom parkmark och gatumark. Trafikverkets trafikalstringsverktyg 
uppskattar att antalet resor per dygn till vård- och omsorgs boendet kommer bli ca 30 stycken till fots 
och ca 100 stycken med cykel. 

Hälsa och säkerhet 
Miljökvalitetsnormer 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe
terna att uppfylla dessa. 

Folkhälsa 
Planområdet är beläget i ett område med goda möjligheter till rekreation med ett flertal gångstråk 
i omgivningen, bl.a. passerar Skåneleden skogspartiet i öster. I planförslaget förstärks detta genom 
att grönområdet mellan det nya vård- och omsorgs boendet och bäcken planläggs som 11 Park" vilket 
medför att området kommer utformas på ett attraktivt sätt med bl.a. gångstigar, gräsytor, dammar, 
träd, buskar, bänkar etc. Det är även möjligt att anlägga t.ex. en lekplats eller ett utegym inom områ
det för att skapa en mötespunkt som är välkomnande för alla. Planområdet är beläget i ett läge med 
direkt närhet till service i form av bl.a. kollektivtrafik, dagligvarubutik, apotek, skola och förskola 
vilket gör det enklare för alla att få ihop det dagliga livet. 

Risk 
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. 

Buller 
Planområdet bedöms ej utsättas för några större bullerstörningar med anledning av gäJlande hastig
hetsbegränsningar och få fordonsrörelser. 

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Planområdet kan anslutas till gasnätet som finns utbyggt i omgivningen. Andra möjliga uppvärm
ningsformer ärt.ex. solceller eJler bergvärme. 

Båstads miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvänd
ning. 

El och bredband 
Det finns två nätstationer i närområdet (Ängahällan och Huggehusvägen) som den nya bebyggelsen 
kan el-anslutas till. Nya ledningar för el och opto förläggs längs gator, ge-vägar och eventuellt grön
området. I detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 planeras det för ytterligare en nätstation. 
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Avfallshantering 
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Detta innebär bl.a. att avfallsutrymmen bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg samt 
att avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta för källsortering. 

Dricks- och spillvatten 
Den nya bebyggelsen ansluts till befintligt spillvattennät i Langetoftsvägen. Vattenanslutning görs 
med fördel i Förslövs Byaväg där trycket är högre än i Langetoftsvägen. Verksamhetsområden för vat
ten, spillvatten och dagvatten finns i väster och i norr. Avsikten är att utöka verksamhetsområdena 
så att även planområdet ska omfattas av detta. Befintliga dricks- och spillvattenledningar finns inom 
parkmarken väster om planerat vård- och omsorgsboende. Om fördröjningsmagasin för dagvatten 
placeras där behöver ledningarna flyttas. Spillvattenledningen bör då läggas om i en större dimen
sion. Den befintliga vattenledningen har ett skyddsavstånd på 3,5 meter vilket innebär att byggnader 
inte får placeras närmare än 3,5 meter från ledningen. För spillvattenledningen är skyddsavståndet 
3 meter. 

Brandvattenförsörjning 
1 dagsläget finns det tre brandposter längs med Färgerivägen/Langetoftsvägen. Om sprinkler instal
leras i byggnader krävs egen vattentank. 

Dagvatten 
Efter samrådet har en VA-utredning tagits fram med förslag på åtgärder för att fördröja det dagvatten 
som blir en följd av denna detaljplan tillsammans med övrig planerad exploatering inom Förslöv 
2:4. Tillsammans utgör samtliga etapper ca 43 hekta1: Resultatet från VA-utredningen visar att det 
är möjligt att fördröja dagvattnet i området både för 10-årsregn och för 100-årsregn utan att flödet 
vidare ut till Hålebäcken överstiger naturliga markavvattningsflöden (1,2 1/s*ha) och således inte 
kommer påverka dagvattensituation i Förslöv. 

Denna detaljplan genomförs administrativt som en egen del avskiljd från resterande mark som avses 
planläggas inom Förslöv 2:4 m.fl. Fördröjningsmagasinet som tas med i denna detaljplan behövs för 
att kunna fördröja dagvattnet som blir till följd av den ökade hårdgärning som detaljplanen medför. I 
detaljplanen föreslås en planbestämmelse om att minst 50% av kvartersmarken ska möjliggöra infil
tration av dagvatten vilket innebär att byggnader, asfaltytor etc. maximalt får uppta 50% av kvarter
smarken, resterande mark ska vara genomsläpplig och utformas med gräs, planteringar, grus etc. Då 
det planeras för ett vård- och omsorgsboende ställs höga krav på tillgängligheten. För utomhusmil
jöerna bör material väljas som både är genomsläppliga och tillgängliga. Är det inte möjligt att klara 
begränsningen på 50% ges möjligheter till andra tekniska lösningar som kan fördröja dagvattnet 
inom kvarters mark, exempelvis "raingardens". Lösningen ska redovisas och prövas i bygglovet. Syftet 
med planbestämmelsen är att fördröjningsmagasinet inom parkmarken inte ska bli alltför stort samt 
bidra till att dagvattensituationen i övriga Förslöv inte ska påverkas. Med 50% hårdgörning inom 
kvartersmark tillsammans med vägar och andra ytor som hårdgörs kommer fördröjningsmagasinet 
behöva en volym på 330 m3, vilket motsvarar en yta på 1150 m2 om slänterna blir 1:6. Då planområ
det är kuperat görs en uppdelning där kvartersmarken och ytorna i norr och öster leds till fördröj
ningsmagasinet som planeras i söder. Marken väster om kvartersmarken kommer till största delen 
vara genomsläpplig men kommer ändå behöva fördröjningsåtgärder vid skyfall. Dessa volymer be
döms vara så pass små att det kan ske i fördröjningsmagasinet för 100-årsregn. Detta magasin kom
mer göras flackt så att ytan ska kunna användas för rekreation och utformas på ett attraktivt sätt. 
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l VA-utredningen var det ursprungliga förslaget att all fördröjning av 100-årsregn skulle ske inom 
ytan mellan vård- och omsorgsboendet och bäcken. Sedan VA-utredningen gjordes har dock förut
sättningarna förändrats något på så sätt att fastigheten söder om Färgerivägen som ursprungligen 
var tänkt för vård- och omsorgsboendet nu blir möjlig att nyttja för ett annat ändamål. Då denna 
fastighet i princip är belägen på den lägsta nivån i hela området utgör området ett utmärkt läge 
för dagvattenfördröjning. Tanken är därför att en del av den yta som pekas ut för fördröjning av 
100-årsregn i VA-utredningen istället placeras söder om Färgerivägen då detta kommer ge större 
möjligheter att utforma parkmarken mellan vård- och omsorgsboendet på ett attraktivt sätt. Om 
denna lösning väljs kommer det behövas en yta på ca 7000 m2 till fördröjning av 100-årsregn inom 
planområdet. En mer noggrann beräkning behöver göras i samband med projekteringen. Resterande 
fördröjningslösningar som redovisas i VA-utredningen kommer planläggas i detaljplanen för del av 
Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1. 

Dikningsföretag 

Planområdet ligger delvis inom båtnadsområdet för Förslövs dikningsföretag (1939). Dikningsfö
retaget utgör en samfällighet och bildades för att förbättra torrläggningen av åker och ängsmark. 
Enligt VA-utredningen rekommenderas att dikningsföretaget ska upphöra då det finns en viss över
svämningsproblematik i området samt för att möjliggöra de nya anslutningar som behöver skapas 
när området exploateras. Detaljplanen är inte avhängig att dikningsföretaget upphävs men för att 
säkerställa drift- och underhållsarbete för anslutning av dagvatten från planområdet samt för att 
kunna genomföra eventuella omläggningar som kan krävas för att motverka översvämningsproble
matiken rekommenderas att dikningsföretaget upphör. Kommunens avsikt är därför att ansöka om 
upphävande av dikningsföretaget. 
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Med stöd av genomförd behovsbedömning, bedöms att konsekvenserna av planens genomförande 
på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande. 

Det finns ett stort behov av ett nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv. Enligt det förslag som pro
jekteras kan planen bidra till att det tillskapas 48 lägenheter. Planen möjliggör även för en framtida 
expansion om behovet förändras framöver. 

Planområdet berörs delvis av strandskydd för Hålebäcken i väster. För att kunna genomföra detalj
planen behöver strandskyddet upphävas inom kvartersmarken. En lokaliseringsprövning har gjorts 
som fastställer att den nu aktuella fastigheten är den mest lämpliga utifrån förutsättningarna. Pla
ceringen i anslutning till befintliga vård- och omsorgs boenden samt vårdcentral ger synergieffekter 
som tillsammans med möjligheten att fler äldre kan bo kvar i Förstäv kommer ge långsiktiga förde
lar för samhället och således överväger strandskyddets intresse. Som kompensation för att strand
skyddet upphävs avser kommunen att utforma parkmarken mellan vård- och omsorgsboendet och 
bäcken med höga natur- och rekreationskvaliteter som både kommer gynna allmänhetens tillgång 
till området samt växt- och djurlivet. 

Kommunalt huvudmannaskap föreslås för detaljplanen då detaljplanen ska säkerställa höga natur
och rekreationsmöjligheter. Dessutom ska fördröjningsmagasin anläggas och eventuellt även ett ute
gym och/eller lekplats. Detta är en så pass avancerad anläggning att kommunen inte anser det vara 
rimligt att lägga driften av detta på en gemensamhetsanläggning. 

Områdets terräng ger många kvaliteter men medför även utmaningar vilket gör det viktigt att om
rådet utformas på ett tillgängligt sätt. Mellan den norra och den södra delen finns en höjdskillnad 
på 6 meter vilket fördelas på en sträcka av ca 140 meter. 1 det förslag som projekteras placeras en 
byggnad i L-form med 2 våningar längst i norr, för att möta upp terrängen utformas den andra längan 
med sutterängvåning och blir således 3 våningar i söder. 

För att dagvattensituationen i Förslöv inte ska påverkas ställer detaljplanen krav på att fördröjnings
magasin ska anordnas inom parkmarken. I syfte att minska volymen som krävs föreslår detaljplanen 
en bestämmelse om minsta andel kvartersmark som ska möjliggöra infiltration av dagvatten. Det är 
även möjligt att anordna andra tekniska lösningar inom kvartersmark om dessa uppfyller motsva
rande infiltrationskrav. 

Planen medför att mark som i dagsläget används till jordbruksändamål kommer övergå till kvarters
mark för bostäder och vård samt allmän platsmark för park och gata. Jordbruksmarken är viktig men 
enligt länsstyrelsens jord- och skogsklassificering klassas aktuellt område bara som 6 på en 10-gra
dig skala, dvs. av medelgod bördighet. All planering handlar om awägningar och i det här fallet har 
behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende vägt tyngre än bevarande av jordbruksmark. Plan
området är dessutom fördelaktigt beläget inom det befintliga samhället som redan har väl utbyggd 
infrastruktur, placerat i direkt anslutning till kollektivtrafik samt en ny tågstation inom en kilometer. 

All nybyggnation medför förändringar på antalet trafikrörelser. För aktuellt planområde uppskat
tas årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) till ca 140 fordon/dygn inklusive nyttotrafik. En osäkerhet finns 
i bedömningen då planen möjliggör för ett nytt värd- och omsorgsboende men siffran ger dock en 
indikation på ungefär hur många fordonsrörelser planen kan bidra till. Angående buller bedöms pla
nområdet ej utsättas för några större störningar med anledning av antalet fordonsrörelser och gäl
lande hastighetsbegränsningar. 
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Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förs löv 2:4, Vård- och omsorgsboende 

Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 
erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförande
beskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med genomförandebeskrivningen är att den ska 
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Detaljplanen antas under 
oktober 2017. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter beslutet om att 
anta planen har satts upp på kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan bygglov ges 
och därefter kan exploateringen påbörjas. 

Genomförandetid 

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

Begreppet "genomförandetid" innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförande
tiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanens bestämmelser fortsätter att 
gälla även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättighe
ter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

Planen förutsätter att fastighets bildning ska ske för att bilda den fastighet som återfinns inom kvar
tersmark. Denna fastighetsbildning sker genom avstyckning från Förslöv 2:4. Båstads kommun är 
markägare och tar initiativ till erforderlig lantmäteriförrättning. 

Gemensamhetsanläggning 

Allmän platsmark inom planområdet driftas idag av Förslövsholms vägförening - Förslöv ga:3. I 
denna detaljplan föreslås kommunalt huvudmannaskap varför en förrättning förutsätts ske för att 
kommunen ska överta drift och förvaltning av den allmänna platsmarken såsom gator, parkmark 
samt gång- och cykelvägar. Båstads kommun tar initiativ till omprövningen av gemensamhetsanlägg
ningen Förslöv ga:3. Detta föranleder kostnader (ersättning till de delägande fastigheterna) för den 
fastighet som blir fri från belastningen (Förslöv 2:4) enligt 5 kap. 10-12 §§ fastighetsbildningslagen. 

Ekonomiska frågor 
Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare. 

Båstads kommun ansvarar för projektering och kostnader för utbyggnad av all teknisk infrastruktur, 
samt iordningställande av parkmark och fördröjningsmagasin . 

Detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arkeologis
ka undersökning etc. som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av berörd 
markägare. 
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En utbyggnad enligt detaljplanen föranleder att Teknik- och service driftbudget för gatu- och park
underhåll kommer att behöva utökas. 

Planavtal 

Planavtal är upprättat med Båstadhem AB angående plankostnader, tekniska utredningar, grund un
dersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka Båstadhem AB ska 
stå för. Om Båstadhem fullgör sina skyldigheter enligt planavtalet innebär gällande beslut av kom
munfullmäktige att ingen planavgift uttags, i samband med bygglov för den bebyggelse som ska ske 
på fastigheten enligt den detaljplan som avtalet avser. 

Övriga avgifter 

Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. 

Tekniska frågor 
Allmän platsmark 

Inom det nya området ska Båstads kommun ansvara för och bekosta utbyggnaden av gata, gatu
belysning, gång- och cykelvägar, planteringar, fördröjningsmagasin för dagvatten etc. inom allmän 
platsmark. 

Vatten och avlopp 

Båstads kommun ansvarar för utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive dagvattensystem) 
i det nya området. VA-ledningar ska ingå i kommunens allmänna VA-system och VA-verksamhets
område. Båstads kommun ska även ansvara för och bekosta flytt av vatten- och spillvattenledningar 
under planerat fördröjningsmagasin. NSVA ska granska och godkänna alla handlingar gällande vat
ten och avlopp. 

Dagvatten ska omhändertas enligt principerna i VA-utredning daterad 2017-02-17. 

Ledningar 

Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion 
ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 

Flyttningar och särskilda försiktighetsåtgärder med mera som måste vidtas kring E.ON Gas ledning
ar på grund av planens genomförande ska bekostas av exploatören. 

Brandvatten 

Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörd fastighetsägare. 
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~ BÅSTADS 
<w KOMMUN 

11. FORTSATT ARBETE 

Antagandehandling 2017-09-08 
Detaljplan för del av Förs löv 2:4, Vård- och omso,·gsboende ~---

Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen 
lämnas förslaget till politikerna för beslut om antagande. De som har lämnat synpunkter på planför
slaget under samrådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller 
avslår kommunfullmäktige planen. 

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Ola f Sellden, planchef 
• Per Sellden, exploateringsingenjör 
• Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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Datum: 2017-09-11. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Sellén 

Dnr: KS 000912/2017 – 315 
 
 

Planprioritering 2017 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
1. Ändra prioritetsordningen för planärende Repslagaren 22 (Hotell Skansen) till prioritet 2, 
Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) till prioritet 2 samt Tunet 1(bostäder Ängelholmsvä-
gen) till prioritet 2. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid översyn av kommunens planprioritering konstaterar kommunen att det fortsatt är högt 
tryck för att ta fram detaljplaner på Bjärehalvön. Antalet planer som är högst prioriterade är 
till antalet 11 st och det totala antalet pågående planärenden är 19 st. För att följa direktiven i 
Kommunstyrelsens planprioritering, antagen i april 2017, föreslås tre planärenden att ändra 
planprioritet. 
 

Bakgrund 
I april 2017 antogs en ny planprioritering av Kommunsstyrelsen, vilket påverkar hur planä-
renden ska prioriteras. I vilken takt detaljplaner ska tas fram i Båstads kommun sker enligt den 
uppdaterade bilaga 1; ”Kommunstyrelsens planprioritering”. Beslut om prioriteringsordning 
för en detaljplan fattas av Kommunstyrelsen i samband med att planuppdrag ges. Behov före-
ligger dock av att minst en gång per år lyfta planlistan med prioriteringsordning för att samlat 
kunna göra en bedömning av alla pågående och väntande ärenden och dess prioriteringsord-
ning, inte minst då planprioriteringen har justerats.  
 
Båstads kommun har under många år haft ett högt tryck beträffande planförfrågningar och det 
är därför av stor vikt, mot bakgrund av begränsade personalresurser, att planer med stor nytta 
för kommunen upprättas först. Plansidan har under de senaste åren arbetat med att förändra 
arbetsformer och processer så att prioritet och arbetsinsatser läggs på de för kommunen högst 
prioriterade och därmed väsentligaste planerna.  
 
Kvarstående utmaningar är de ärenden som fortfarande drivs med fastprisavtal (ex. Varan 
2:24) samt de ärenden som handläggs i syfte att uppnå allmänna ändamål (ex. Inriktningsdo-
kument Förslöv). Samhällsbyggnads budget rymmer, i dagsläget, inte medel för dessa ofinansi-
erade och oförutsedda ärenden. 
 
Utöver renodlade detaljplaneärenden driver eller medverkar Samhällsbyggnads plansida i ett 
antal andra omfattande ärenden som också listas i prioriteringsordningen för planarbete un-
der rubriken ”Pågående strategiska planer”. Här ligger idag tre stycken ärenden. Det rör sig om 
arbetet med kommunens nya översiktsplan och inriktningsdokumenten för Förslöv och Grevie.  
 
I september 2017 har planavdelningen 19 st pågående detaljplanärenden som hanteras av tre 
planhandläggare. Två av handläggarna arbetar heltid och den tredje 90%. Planhandläggarna 
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går även in och backar upp i arbete med strategiska planer vid behov och där separat äskad 
finansiering täcker kostnaden. En planhandläggare stöttar också upp Teknik & Service som 
projektledare med ca 30 % av sin tjänst. Planavdelningen har stöd från samhällsbyggnads ad-
ministration med en tjänst på 50 %. För en detaljplanehandläggare som arbetar heltid är det 
möjligt att handlägga mellan 5-7 planärenden samtidigt, lite beroende av om handläggaren 
driver planprocesserna med hjälp av konsult eller inte. I dagsläget drivs inga planärenden med 
hjälp av konsult. För att prioriteringsordningen ska vara ett reellt verktyg klarar en handläg-
gare upp till 2-3 detaljplaner med högsta prioritet beroende av planens komplexitet och om-
fattning. 
 
Av de pågående 19 detaljplanerna har 11 st av dessa beslutats vara planer som bör tas fram 
med hög prioritet, prioritet 1. Sex planer har beslutats vara av prioritet 2 och två detaljplaner 
har prioritet 3. 
 

Båstad kommuns högst prioriterade pågående planärenden utgörs av: 
- Del av Förslöv 2:4 m.fl. – Etapp 1 (kommunal mark i Förslöv) 

- Del av Förslöv 2:4 (Vård och Omsorgsboende) 
- Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 (bostäder norr/söder Stensån) 
- Repslagaren 22 (Hotell Skansen) 
- Del av Båstad 109:2, (Båstad hamn) 
- Del av Båstad 109:2 (Parkering Trollbäcken) 
- Påarp 8:83 m.fl (Torekov hotell) 
- Tunet 1 m.fl. (Bostäder Ängelholmsvägen) 
- Eskilstorp 6:3 (Gamla stationsområdet) 
- Slammarp 64:3 mfl. (Båstadshem Sandbäcksområdet) 
- Banken 1 (Gamlegården) 

 
Utöver de 19 pågående detaljplanerna finns 4 redan tillstyrkta ärenden som inväntar uppstart, 
varav ett är ett strategiskt dokument. Fyra av dem inväntar, utöver att en handläggare skall få 
utrymme för att starta upp ärendet, också andra beslut för att kunna sättas igång.  

 
Åtta planförfrågningar finns också som ännu inte behandlats på olika grunder men där 3-4 
planer väntas behandlas under höst/vinter.  
 
Utifrån vad som i dagsläget är känt beräknas 2-3 detaljplaner gå till antagande före årsskiftet. 
Föregående år avslutades ett antal detaljplaner som haft långa processer med inaktiva intres-
senter och idag finns en sådan plan kvar.  
 
Vid den årliga översynen av vilken prioritet som skall råda för de detaljplaner som kommunen 
har att hantera föreslås tre förändringar. Repslagaren 22 (Hotell Skansen) uppfyller inte krite-
rierna för Kommunsstyrelsens högsta planprioritering utan förslås att ges prioritet 2. 
Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) fyller inte högsta planprioritering utan förslås att ges 
prioritet 2. Tunet 1 (bostäder Ängelholmsvägen) fyller inte högsta planprioritering utan förslås 
att ges prioritet 2. Skälet till föreslagna prioritetsförändringar består i att följa Kommunstyrel-
sens antagna planprioritering samt att ge planhandläggarna möjlighet att följa prioritetsord-
ningen. 
 
Samhällsbyggnad 
Båstad 2017-09-11 
Olof Selldén 
Planchef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson), Teknik & Service (Jan Bernhardsson) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Kommunstyrelsens planprioritering 
Bilaga 2: Prioriteringsordning Planarbete, september 2017 
Bilaga 3: Tidplan för pågående detaljplaner 

 
Samråd har skett med: 
Kristina Bell, Översiktsplanerare, Henrik Eliasson, Camilla Nermark, Emma Johansson, Plan-
handläggare, Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
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@J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-04-04 

Handläggare 
Planavdelningen genom Olof Sellden 

Kommunstyrelsens planprioritering 

~cl· ~.-- -r /\l:i ;_::, ;.< :.~>\iH\r;; ·r .. \ 
f<omr n~: ,,·•'. ;Tc:·,r.:n 

Vårtdnr 

1 (1) 

En planprioritering är ett verktyg för att förvalta och styra användningen av mark och vatten i 
kommunen. Genom att prioritera i vilken ordning planer ska tas fram kan kommunen verka för att 
tillgodose invånarna god service, handel, bostäder, verksamhetsmark och grönområden. Priorite
ringsordningen består av tre nivåer där första prioritet består av planer och dokument av stort all
mänt intresse, andra nivån består av planer och dokument av allmänt intresse och tredje nivån be
står av planer och dokument av mindre allmänt intresse. Kommunstyrelsen planprioritering förtyd
ligar även vilken typ av planer som inte ska prioriteras. 

Planer och dokument klassade som första prioritering 
Överordnande dokument som fastställer vilken markanvändning som är av allmänt intresse (avser 
Översiktsplanen och dokument som inarbetas i översiktsplanen). 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark av stort allmänt intresse (fler 
än 30 arbetsplatser). 
Planer som ligger i anslutning(0-800 m) till järnvägsstationer eller busshållplatser med två eller fler 
busslinjer och i huvudsak används för bostäder, kontor, handel, service eller verksamhet som är 
förenlig med bostäder. 
Planer för kommunal service (skolor, vård- och omsorgsplatser, brandstationer m.m.). 

Planer och dokument klassade som andra prioritering 
Planer som omfattar en blandning av bostäder, kontor, handel eller verksamheter. 
Planer som breddar kommunens bostadsutbud, se även kommunens Bostadsförsörjningsprogram. 
Planer som avser fler än 10 bostäder. 
Planer som bidrar till förtätning enligt framtagna inriktningsdokument. 
Planer med kommunalägd mark. 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark, närmre än 300 m från kollek
tivtrafik. 

Planer och dokument klassade som tredje prioritering 
Planer med färre än 10 bostäder. 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark, längre än 300 m från kollektiv
trafik. 

Planer som inte ska prioriteras 
Planer som anspråkstar jordbruksmark. 
Planer som syftar till ökad mängd fri tidsbebyggelse. 
Planer som endast syftar till att gynna ett enstaka enskilt intresse (så kallade frimärksplaner). 
Planer med längre avstånd (500m ->) till kollektivtrafik. 
Planer med längre avstånd (SOOm ->) till utbyggd infrastruktur (gator, VA, fiber m.m) . 
Planer med längre avstånd (SOOm ->) till samhällsservice. 

Båstads kommun 

Samhäl lsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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~s ooo~ l'J../ i ort - · .s 1 ~ 
Prioriteringsordning Planarbete, september 2017 

Prio Typ avpla Anl.bosl. Prio Typ av p Antbos1. 

Påaående strateaiska planer Avslutade strateaiska 1>roiekt 

Program FÖP Norrviken1Kattvik 2015 MS/KB 

1 översiktsplan "'"' KB, OS ~ IPåbMat Avs Kopmansgatan 2015 EJ/OS 

1 lnrik1ningsdokumenl Förslöv - EJ/HE ~ Mot antagende Bosladsförst'lrjningsprogrem 2016 os 
1 lnriklnin.gsdokument Grelf'ie lllmt CN Mot antagande Befolkningsprognos 2017 2017 os 

lnriklningsdokument Båstad 2016 EJ 

Väntande strateaiska planer Laaa kraftvunna planer 
1 Anslutningar banvallen - SHB/T&S Inre Kustvägen, rev Esldlstom 6:37 LR 2014 Laga Kraft 2014 

1 FÖP Norrviken Kattvik - Upphävande av del av dpl 1588 Rl,ll<, - ES 2014 Laga Krafl2014 

1 Stora Hult planprogram - Hemmeslöv 44:104, RiYiera Hotell - n HE (kon 2014 Laqa Kraft 2014 

1 Oåstad kornmuns strateQiska cykelplan ... SHB/T&S Båstad 109:330, Ha5salbacken nedre Bast 100 KS 2014 Laga Kraft 2014 

Ostra Ksrup 6:7, nytl bosfadsomr o /Orsk.c Best 150 MS 2005 LaRa Kraft 2014 

Påaående detaljplaner Västra Karup 10:3, Sb1me,10,ps Gol/bana IJMr: - HB 2013 Laga Kraft 2014 

Grev1e 28: 1, Kommuna(a tomter i Grevie Bost 60 CN 2010 Laga Kraft 2014 

Eskllslorp 2 :31, B/,s/ads camping ll'- .ar CN 2014 Laga Kraft 2014 

1K Båstad 109:2, Båstads hamn 1/QfR, - EJ ct, mot granskning Tutisten 19, hamnen Btist.ad Bos! 2 ES 2014 laga Krafl 2015 

1P RepslaQaren 22 {Skansen) 1"'111. . EJ mot samråd Varan 17:6 Torekcv, Moffas Trädgård Bost 10 CN 2015 Laga Kraft 2015 

1P Påarp B:83 m.fl, Torekov hotell 11"111 CN mot samråd Östra Karup 23:1, Wmab Garden • HE Ikon 2015 Laoa Kraft 2015 

1K Förslöv 2:4 Bos! 200 HE (I) bearb samnld Laxen 6, HotaJ1 Båstad ES 2015 Laga Kreft 2015 

1P Tunet "1, Bostäder Ange/holmsvägeo Bost 9 HE I-:) mctsamråd Vislorp 9:2, Pågatågsstalion rors/ov - CN 2015 Laaa Kraft 2015 

1K Eskllstorp 6:3 (ga stalionsaml) 1/iril EJ H mot samråd östra Varegården 1 :36 mn, Företags by11 - HE 2015 Laga Kraft 2015 

1K Hemmeslöv 6 :2 samt del av 5:9, Norr o S6d CN ffi mot:samråd Vistorp 7: 19, lnd11striomrfide, För-s/{)v """' - CN 2015 Laga Kraft 2015 

1P Båstad 109:2, parkering Troflb~cken llllJJIIII! I l IHE granskning Hemmesr.::iv 5:7, oa .'ifationsomr.idat, Räsi ........ . EJ 2015 Laga Kraft 2015 

1P Slammarp 64:3 mn (Sandbåcksområdet) Bost HE mot samråd Änge lsbäck 57:1 Bast 5 HE (kon 2014 Laga Kraft 2015 

1K Förslöv 2:4 (VaO) 8ost 48 HE EB mot antaaa11d0: Cvkelclan - KB/OS 2015 l<lar 

1P Kv. Banken 1, ICA Gamlegården CN uppstart Haflen 16 mfl, Haakonhus, Båstad Bost 12 CN Laga Kran 2015 

2K Hemmeslöv 8:2 (s6dor om WIiiys} Il I. !EJ ~ 1nranavtal Hemmeslöv 10: 10, H•den H•mme,;/ov Bast 100 Kon/CN 2015 Laga Kran 2016 

2P Sunnan 10, TorekoV'S. canfrum HE bearb samråd Båstad 109:368-370 e tapp I Bost CN 2016 Laaa Kran 2016 

2K Båstad 109:2, Vretvägen Bos! to EJ E8 uppstart HemmeslöY 5:14 Tuvo]yckan (lidiqare 5:2 Bost 500 EJ[kon) Laga Kraft 2016 

2P Hålarp 4 :212, Jvg galan, Båstadhcm Bost 3 CN m ol granskning Hallen 1 S mn, Haakonhus, Båstad Bast 12 CN Laaa Kran 2016 

2P Boarp 2 :26 mn, garaae - CN mol samråd Hemmeslöv 44: 1 Bosf9dskvarl•r Bos1 - CN Laaa kraft 2016 

3P Eskilstorp 5:6 Bast 15 HE EB mol samråd Öst ra Karup 6:7 (ÄndrimJ av huvudmanmrnkap) CN Laaa kralt 2016 

3P Varan 2 :24, Torekov Bost 10 EJ \;:JI.) mol förnyad utställning 

Tillstyrkta väntande planer Antaana/avslaana och överkla~ade detaliplaner 

Båstad 109:3116-370, Etapp Il Bost -15 CN 2017 avslagen a v KF 

1K Västra Karup 17:36, Undstroms backe Best HE lnvänlar tekn.kont Hålarp 4: 197 mf I (skolan Greviel Bost CN 2017 överklagad 

1P Vitlingen 16, g:a dcco Torekov HE Avvakta Su nnan 10 Tegelugn,lyckan 11 och 17 EJ överklagad 

2K Revidering av planer på Sydkusten Bost Uppdrag, dagvatten Planförfrågningar, ej behandlade 
skis,n (ev upph 
plan-uppdrag pga Inväntar 

2P Elestorp 6:6 , Norrviken /.Jl{a Bå stad IVstt . CN n)'tt på G) Tornkov 98:1 m.fl, •Gn,,ia h!J(et• Bosl HE kamptettering 

B<lske 2:31 Bast Planförfr. utr. 

Planförfr. utr ihop 

Mö llhult 1 :3 Best med Bo ske 37: 1? 

Inväntar 

Förslöv 9:2, verksamh ma1k v om väg 10-' 11 • ..., - planuppdrag 

Inväntar 

AVC it, •• ~ 
k>!<.alisering/planupp 

- drag 

Teckenförklarina 
~ Narmal planorocess1 lägo Elestorp 6 :6, Nor,vike11 Ulla Båstad !Fel.I( - CN 2017 Mot olanbesked 

~ Enkel nlanorocess läoe del av Hammeslöv 6:2 a/&11<. - EJ 2017 Mot planbesked 

Hemmeslöv 5:1 7 m Il Bost EJ 2017 

Under prio. 
p = Plivat exp loatör 

K ~ Kommunal plan 

Vilande detaljplaner 

Stora Hult 615 beb. parkmark Bost 

Våslra Karup 1:105 m n. Boa,p, o• f 2 LR expl avlal, delas 

ÄngelsMcks by, pfanpragram Bost avskri\les? 

Båstad 109:67, P ershögsskogrJJ bshov? 

Öslra Karup 24:1 v,ur. - LR 

Änge lsbäck 5 :61 Bast aw a ktar sydkustutr. 

Öllöv 16:41 Bast avvaktar sy-dkustutr. 

Stora Hull 6: 13 Bast 

Hemmeslövs Herrgård 9 :6 m il - - LR avskrives? 

Viarp 5:70 m fl, hoslade, f/J,s·/ov Bast 

Neptunus 1 , Tennismu.seum. Bås.fad - .; HE(kon) UI >ilande 

Västra Karup 1 :39 mft, 8j~re Kra/f - HE ffi pla n.iv1;il, skissn 

2P Båstad 109:212. Hassefhacken Öv,r;, Bost 70 HE(kon) kostnadskalkyl 
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Tidplan för pågående projekt, september 2017 Planbesked i Planbe$ked • I Planarbete pt,nar:be•e I Samråd, 6 v ~ Skriva samrådS1"egoglirelse (NP) ( tMW Skriva särsknt 

Utställning/Granskning 4 v (NP) l !.!!!!A!!!!lng I S• riv• utlåtande (NPI KSAUO MN e K.~ 0 KF 0 l.a,ra • Exol P rHaE i 

Detaljplan Handl. Prio EPINP/BFISFI 2017 2018 2019 
LIF !Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aua Seat 0kt Nov Dec Jan Febr Mars April Mai Juni IJuli Aua Sept 0kt tNov Oec Jan Feb Mars , 

-

uversiKtsp1an KB/U~ 1 - -v ~ .. ...,v Somrtd ~log ~V Gr.io.lollog 
... 

JnriKtnmqsdokument 1.; revie CN 3 0 00 - - • 0 0 . . .. . 

lnriktninosdokument FOrslOV EJIHE 2 0 0 - O DO 
. 

Boarp 2:26 m.fl, Norrviken, 1<arage etc CN 2 SF -· p•---- Plan- I ,anridav t gnn,lu> ""I • -l ,_ onthandl le: ta • 

Påarp 8:83, Torekov hoteU CN 1 SF ,_ev :--=- 0 I_,_ ltandl • o • 
I J 

Banken 1, ICA Gamlegården CN 1 SF Planbesked Pl....vtal ska led<n•• därefter plan.- ,..,..,e, ~ 0 1- .. lhondtl e o • . 
Hålarp 4:212, (Båstadhem, bostäder Jvg g) CN 2 SF --i..-.. ..... ...,_,,, I samrll<l&v 1...nskn11anc11 I • .- an(l\>tlcl I Oc. • 

I I I I I I 
Hcmmeslöv 6:2 och del av 5:9 (Nos om Stensån) CN 1 NP rl>llnln!l<r pi m:issar{Tflll&Mllj,IJ. so~ 1>estatot (""ogeto11oo~. SeNrtnq-•nste 1?? !lam,,. med w.trtan s Sanrid<S• -G'""""""9>h 9 ,Gt1r1""'11 - n b 111 

I I I I I I I '- I 
Förslöv 2.:4 (Kommunala tomten HE 1 NP I- Granskning,hand-. __, (•. U) • -- · 0 0 • 
Föralöv 2:4 (Vård-och omsorgsboende) HE 1 NP o- ~- -, - • :i 0 • T 

Slammarp 64:3 m.H. (Bostäder Förslöv) HE 1 SF Planbesl<ed -(-fl'L Sa!ft1'd o v .... G-.tngst,ardin • 0 0 • 
I I I I 

Båstad 109:2 (Parkering Trollbäcken) HE 1 SF Slllrid I w o c;..-- 0 0 • I 
Sunnan 10 m.fl. (Torekov Leader) HE 2 NP ·-- 0 0 G<anokrl- • 0 0 :) • I I I 
Tunet 1 (Bostäder vid Angelholmsvägen) HE 1 SF ----· Samold6w lliliill ~andfng O Gramknl- • 0 0 • I I I 
Eskilstorp 5:6 (Hemmeslövsvägen) HE 3 SF -~dl. Saffdd6y-G~ g a'""* - • • 0 • 

I ! I I l ~ arail.v Hamnen, Båstad EJ 1 Utökat ._... .. G~ • 10 0 • I I I 
Repslagaren 22 m.fl. (Hotell Skansen) EJ 1 SF Salmcbhancl,- Stnrid6• - ~ GtonolmlnQtb"" 0 • 0 ce 

I I 
Eskilstorp 6:3 (Stationsterrassen) EJ 2 BF IAw-~ -- saorioa • G Qe 

'• Hemmes!OV 8:2 (ovanför W iLIVS) EJ 2 SF A\CII m Baobhll, IOrny.11 •.- • 0 ~ - S8rrwtd & w Grwtsknln~r • <lnln'1<1\lnl e 0 C 
I I I I I 

varan 2:24, mossen, Torekov EJ 3 NP 0 -0 . FOmrad • c• 
~ I I I I I I 

Vretvägen EJ 2 NP - -·· ~""""1ing"' -- 0 < e 
I r I I I 

Hemmeslöv 6:2 EJ BF 
Q -·-· 

SanridSW 0 0 • 

BP,STADS KOMMUN 
Komm..m~yre!sen 

2017 -09- 11 
· 11'11'u.tss

1
iJ!.!1tU. 

0 /'r -31~ ' .·~~~ .................. ..J ••• , ..... . 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000238/2017 – 315 
 
 

Svar på ärende Planprioritering av detaljplaneläggning för företagsområde i 
Förslöv 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Ärendet bifalls. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiets väckte ärende om att planlägga verksamhetsmark väster om väg 105 i Förslöv 
2017-02-23. Under 2016/2017 har Förvaltningen arbetat strategiskt med Förslöv samhälle där 
utpekad yta behandlas. Förvaltningens arbete med Inriktningsdokument Förslöv väntas att bli 
antaget av KF under höst/vinter 2017, därefter kan ett detaljplanearbete påbörjas. 
 
 
Bakgrund 
2017-02-23 väckte Centerpartiet ett ärende om planläggning av mark där Trafikverkets tidi-
gare använt yta för upplags- och krossplats. Partiet önskar påskynda detaljplaneläggning av 
marken för att kommunen ska kunna ha en färdig detaljplan före första halvan av 2018. 
 
Refererad yta finns i ÖP 08 utpekad som ”Golfbana förfrågan”, vilket innebär att kommunen 
tidigare haft annan avsikt med marken men efter Trafikverkets användning av marken har 
förutsättningarna ändrats.  
 
I samband med arbetet med att ta fram Inriktningsdokument Förslöv har fastigheten pekats ut 
för annat ändamål, i samstämmighet med väckt ärende. Inriktningsdokumentet förväntas att 
antas under 2017 och kommer att ligga som grund vid framtagande av en ny översiktsplan. Då 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats först år 2017 har det strategiska arbetet 
haltat vilket påverkar kommunens möjlighet att skyndsamt ta fram nya detaljplaner. Då ÖP 08 
ej pekar ut området som lämpligt för industri/verksamhetsmark kommer framtagandet av en 
 
Aktuellt 
I samband med att Kommunfullmäktige antar Inriktningsdokument Förslöv fastslår kommu-
nen riktningen för hur Förslöv samhälle ska förvaltas och utvecklas. Efter KF:s antagande kan 
Förvaltningen snarast möjligt påbörja detaljplaneläggning av fastigheten i enighet med Inrikt-
ningsdokumentets direktiv.  
 
 
 
Samhällsbyggnad  
Olof Selldén, Planchef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: - 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Ärende KS – Planläggning företagsområde Förslöv 
 
Samråd har skett med: 
Kristina Bell, Översiktsplanerare, Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 1 av 1

 

 

KS § 57  Dnr KS 000238/2017 - 315 

Prioritering av detaljplaneläggning för företagsområde i Förslöv 
 
Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende (se bilaga på nästkommande sida) gällande prioritering av 

detaljplaneläggning för företagsområde i Förslöv väcks på sammanträdet av 
Gösta Gebauer (C).      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 
1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.      
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000660/2016 – 500 
 
 

Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Eskilstorp 
 
 

Förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter 
för vattentäkten Eskilstorp och att samråd hålles med berörda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att anpassas till gällande 
lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från Naturvårdsverket (2010).  
 
Syftet med revideringarna är att ge grundvattenförekomsterna ett tillräckligt gott skydd och att 
grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. 
 
Vattenskyddet avser att skydda grundvattentillgången med flera brunnar i Eskilstorp, Idrottsplat-
sen, Axelstorp och Malen för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett flergenerations-
perspektiv.  
 
Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet som kan medföra risk 
för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl punktvisa föroreningsrisker som diffusa ut-
släppskällor. 
 

Bakgrund 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och rent vatten kan således räknas som en av våra allra vik-
tigaste naturresurser.  
 
Grundvattenmagasinet är ur ett kommunalt perspektiv en betydelsefull förekomst för vatten-
försörjningen. Vattentäkterna har ett extremt högt skyddsvärde. Någon grundvattentillgång 
med motsvarande uttagsmöjligheter finns inte i närheten och någon reservvattentäkt som 
täcker hela behovet saknas. 
 
NSVA har tillsammans med konsultfirman WSP tagit fram skyddsföreskrifter samt skyddsom-
råde för vattentäkterna Eskilstorp, Idrottsplatsen, Axelstorp och Malen. Förvaltningens samt 
NSVA förslag är att låta länsstyrelsen fastställa dessa. 
 
Länsstyrelsen bedömer att kommunstyrelsen i Ängelholms kommun ska informeras om att en 
del av vattenskyddsområdet (rör endast tertiär zon) för Idrottsplatsen/Axelstorp/Malen berör 
deras kommun. Båstads kommun bör upprätta ett avtal med Ängelholms kommun där det 
framgår att Båstads kommun har tillsyn över frågor som rör vattenskyddsområdet. Beslut om 
detta bör tas i respektive KS. Länsstyrelsen kan skriva in i föreskrifterna att Båstads kommun 
har tillsynen. 
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Konsekvenser av beslut 
Fastställda föreskrifter kommer att innebära restriktioner för både verksamheter och boende 
inom skyddsområdet i syfte att skydda grundvattenförekomsterna. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Jan Bernhardsson, chef för teknik och service 
 
Beslutet ska expedieras till: 

NSVA 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Rapport_VSO Eskilstorp_170110,  
VSO Föreskrifter Eskilstorp_170508A 
Bilaga 1 - Eskilstorp_riskinventering 
Bilaga 2 - Matris för Sannolikhet Konsekvens Riskanalys 
Bilaga 3 - Riskanalys samt skyddsåtgärd 
Bilaga 4 - Karta över VSO 
Bilaga 5 - Karta med gränsmotivering 
Bilaga 6 - Resistivitetsundersökning randzonen 
Bilaga 7 - Resistivitetsundersökning norr Stensån 
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Koordinatsystem
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1:30 000 BET
NUMMERSKALA

ANSVARIGDATUM

UPPDRAG NR HANDLÄGGARERITAD/KONSTRUERAD AV

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

WSP Environmental
Avdelningen Mark och Vatten
Box 574
201 25 MALMÖ
Tel:  040-35 42 00
Fax: 040-35 43 99

2013-10-14
10177431

A. Sjöberg
S. Johansson

NSVA

S. Johansson

Båstad kommun

Riskinventering

Förklaring
Föreslaget skyddsområde

#* Nätstationer utan uppsamlingskärl
#* Nätstatoner med uppsamlingskärl
#* Avlopp
#* Avloppsreningsverk
!( Cisterner
") Bergvärme
") Jordvärme

Lantbruk
%, Förorenade områden
!( Övrigt

A3

1	VA-verk
2	Oljeutsläpp 2009
3	Åkeri
4	Olespill 2010
5	Golfbana
6	Bilverkstad
7	Handelsträdgård
8	Läckade från gödselbrunn 2010
9	Behörighet att använda bekämpningsmedel i skog
10	Skrot- och metallverksamhet
11	Fruktsalladsfabrik och gård
12	Trädgårdsbutik
13	Bilservice- och maskintjänstföretag
14	Däckföretag
15	Biltvätt 
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Matris    BILAGA 2 

Sannolikhet Kriterier 

S1 = liten 
 

Händelsen är okänd i branschen  
eller 
Enl. en fackmässig bedömning kan händelsen inte 
uteslutas 

 

S2= medelstor Branschen känner till att händelsen inträffat de senaste 
fem åren  
eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen kan 
inträffa de närmaste fem åren 

S3= stor Det är känt i branschen att händelsen inträffar årligen  
eller 
Händelsen har inträffat eller varit nära att inträffa inom 
föreslaget vattenskyddsområdet  
eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen kan 
inträffa de närmaste 1-10 åren 

S4= mycket stor Händelsen förekommer nu och då i området 
 eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen har en 
mycket stor sannolikhet 

 

Konsekvens Kriterier 

K1 = liten 
 

Obetydlig påverkan. Inga anmärkningar enl. 
dricksvattenföreskrifter 

K2= medelstor Vattenresursen påverkas av förhöjda föroreningshalter. 
Halterna förväntas dock underskrida gränsvärden alt. 
rening är möjligt 

K3= stor Långvarig förorening av grundvattenresursen < 1 år 

K4= mycket stor Långvarig/permanent förorening av grundvattenresursen 
>1 år 

 

 Konsekvens 

Sannolikhet K1 K2 K3 K4 

S4 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Aktiv riskhantering/ 
åtgärder ska övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

Akut risk 
/åtgärder måste 
utföras 
omedelbart 

S3 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Aktiv riskhantering/ 
åtgärder ska övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

S2 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Förenklad 
riskhantering/förebygg
ande åtgärder 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

S1 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Förenklad 
riskhantering/förebygg
ande åtgärder 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 
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ESKILSTORPS VATTENTÄKT          BILAGA 3 
RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER           
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     1(8) 

 2015-01-12 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Cisterner  
Petroleumprodukter och 
andra brandfarliga varor 
mm. 

punktvis Olycka vid påfyllning eller 
läckage från cistern 

S2 Oljespill och läckage från 
oljetank är de vanligaste 
orsakerna till allvarliga 
föroreningsskador på 
grundvattentäkter. Dels på 
grund av att oljeprodukter 
hanteras i många olika 
sammanhang och i 
förhållandevis stora mängder, 
dels på grund av att de ger 
märkbar inverkan redan i 
mycket låga koncentrationer. 
Det mest sannolika scenariot 
är att cisterner utan sekundärt 
skydd läcker. Inom föreslaget 
skyddsområde finns 66 
stycken cisterner registrerade. 
Hur många av cisternerna som 
saknar sekundärt skydd är 
okänt, men troligen rör det sig 
endast om ett fåtal, varför 
sannolikheten bedöms som 
relativt liten. 
 

K4 Ett oupptäckt läckage kan ge 
långtgående konsekvenser för 
vattentäkten beroende på 
föroreningens spridningshastighet och 
närheten till yt och grundvatten. Med 
tanke på geologiska förhållanden och 
de tillståndsgivna stora uttagen ur 
täkten kan även snabbt upptäckta 
spill/läckage ge stora konsekvenser. 

röd I föreskrifter till ett 
vattenskyddsområde 
bör för primär 
skyddszon, föreskrivas 
att hantering av 
petroleumprodukter 
inte får förekomma 
annat än för att 
försörja bostads- och 
jordbruksfastigheter 
med olja och att det i 
ett sådant fall krävs 
tillstånd. För sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas att det 
krävs tillstånd för 
sådan hantering av 
petroleumprodukter 
som på kort eller lång 
sikt kan motverka 
syftet med skyddet. 
Myndigheten bör ange 
i föreskrifterna vilken 
hantering som avses. 

Primär och sekundär skyddszon  
All hantering av petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att 
spill och läckage kan insamlas och omhändertas.  

För hantering av en sammanlagd volym av mer än 
250 l petroleumprodukter krävs tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

 

Hantering av stora mängder petroleumprodukter 
och andra kemiska produkter i närheten av 
grundvattenmagasinet utgör en betydande risk 
för vattentäkten. Det är därför mycket olämpligt 
att hantera volymer över 250 liter och av den 
anledningen föreslås krav på tillstånd av hantering 
överstigande en sammanlagd volym av 250 liter.  
 
Genom krav på tillstånd för all hantering av 
petroleumprodukter och andra brandfarliga 
vätskor ges tillståndsmyndigheten möjlighet att 
ställa krav på relevanta skyddsåtgärder som 
exempelvis sekundärt skydd. 
 
 

Transformatorstationer  punktvis Transformatorstationer kan 
innehålla PCB och upp till 350 l 
olja. T.ex. blixtnedslag eller 
brand kan resultera i läckage av 
transformatorolja som kan 
infiltrera i marken. 

S2 Markuppställda 
transformatorer kan innehålla 
upptill 350 l olja och 
stolptransformatorer upp till 
160 l olja. De sistnämnda 
saknar sekundärt skydd. 
Sannolikheten för att ett 
sådant läckage ska inträffa 
bedöms som relativ liten. 

K2 Större utsläpp bedöms kunna 
upptäckas relativt snabbt i de flesta 
fall. Mindre läckage är däremot 
svårare att upptäcka. Därför bedöms 
konsekvensen för vattentäkten kunna 
bli medelstor. 
 

grön Finns inga allmänna 
råd gällande 
transformatorer men 
se råd för hantering av 
petroleumprodukter 
(cisterner). 

Se föreslagen skyddsföreskrift för hantering av 
petroleumprodukter (cisterner). 

En dialog med energibolagen angående 
skyddsåtgärder inom vattenskyddsområden bör 
inledas. T.ex. produktval och säkerhetsrutiner kan 
diskuteras. 
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ESKILSTORPS VATTENTÄKT          BILAGA 3 
RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER           
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     2(8) 

 2015-01-12 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Bekämpningsmedel 
inom jord-, skogs- och 
trädgårdsbruk, i 
offentliga miljöer som 
parker, gångbanor, 
kyrkogårdar, kring 
transformatorstationer, 
golfbanor, längs vägar, 
vid 
skadedjursbekämpning 
m.m. 
 
 

punktvis 
och 
diffus  

Olycka vid hantering av 
bekämpningsmedel kan leda till 
punktutsläpp. Spridning och 
överdosering kan leda till diffusa 
utsläpp. Bekämpningsmedel och 
dess nedbrytningsprodukter 
riskerar att nå vattentäkten. 

S3 Bekämpningsmedel kan 
användas mer eller mindre 
inom alla områden.  
Olyckor och felaktig hantering 
kan förekomma. Rester av 
bekämpningsmedel kan hittas 
i många vattentäkter i dag.  

K3 Om föroreningen har nått 
grundvattenmagasinet är 
förutsättningarna för sanering ringa. 
Föroreningens förmåga att motstå 
nedbrytning och fastläggning avgör 
vilken koncentration som når 
vattentäkten. Även om det skulle vara 
tekniskt möjligt att rena vattnet är det 
mycket kostsamt och 
grundvattenresursen får anses vara 
allvarligt påverkad under mycket lång 
tid.  

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär skyddszon är 
hantering av kemiska 
bekämpningsmedel 
förbjuden.  
För sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för hantering 
av kemiska 
bekämpningsmedel. 
 

Primär skyddszon  
Hantering av kemiska bekämpningsmedel och 
träskyddsmedel är förbjuden.  

Från förbudet undantas hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan 
till kommunens nämnd för miljöfrågor ska ske av 
verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 
med eller efter varje sådan åtgärd. 
 
Sekundär skyddszon  
För hantering av kemiska bekämpningsmedel, 
träskyddsmedel krävs tillstånd från kommunens 
nämnd för miljöfrågor. 

Från tillståndsplikten undantas hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan 
till tillsynsmyndigheten för miljöfrågor ska ske av 
verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 
med eller efter varje sådan åtgärd. 

Naturvårdsverkets restriktionsnivå (NFS 2003:16) 
inom primär skyddszon uppfylls i stora drag.   
 
Undantag görs för hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa för att 
möjliggöra bekämpning av t.ex. råttor och 
getingbon.  
 
Restriktionsnivån i den sekundära zonen uppfyller 
Naturvårdsverkets krav. 
  
Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel 
krävs enligt SNFS 1997:2, men skrivs in i 
föreskriften ändå för att det ska bli tydligare. 
 
Vid tillståndsgivning kan krav ställas som 
begränsar användingen av t.ex. lättrörliga 
bekämpningsmedel som t.ex. MCPA eller 
Bentazon. Det bör vara ett långsiktigt mål att 
kemikalieintensiv odling undviks inom 
vattenskyddsområdet.  
 
Föreslagen skyddsföreskrift bedöms medföra en 
långtgående minimering av risken. 
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ESKILSTORPS VATTENTÄKT          BILAGA 3 
RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER           
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     3(8) 

 2015-01-12 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Växtnäringsämnen 
förekommer främst 
inom lantbruk, används 
av enskilda 
fastighetsägare.  

punktvis 
och 
diffus 

Spridning, överdosering samt 
olycka vid gödseltransport kan 
leda till läckage av 
näringsämnen (främst nitrat och 
fosfor) eller spridning av 
smittoämnen.  

S2 Inom föreslaget 
vattenskyddsområdet finns 
flera lantbruk där hantering av 
växtnäringsämnen kan ske.  
Felaktig hantering eller olycka 
kan då förekomma.  

K3 Genomsläppliga jordlager gör att 
eventuell förorening enkelt kan 
spridas i mark och grundvatten. 
Därför bedöms konsekvensen för 
vattentäkten kunna bli stor. 

gul För yrkesmässig 
hantering av 
växtnäringsämnen i 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd. 
 

Primär skyddszon  
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver 
anmälan till tillsynsmyndigheten.  

Yrkesmässig hantering, utöver spridning, av ensilage 
samt växtnäringsämnen, såsom natur- och 
handelsgödsel eller jordförbättringsmedel, får inte 
ske utan tillstånd från kommunens nämnd för 
miljöfrågor. 

Hantering av slam från reningsverk är förbjuden.  

Förvaring av växtnäringsämne direkt på mark är 
förbjuden. Det är förbjudet att förvara ensilage på 
ett sådant sätt att det finns risk för att pressaft eller 
lakvätska infiltrerar i eller avrinner på marken. 

Utökning av befintliga jordbruks- eller 
djurhållningsverksamheter samt nya sådana 
verksamheter kräver tillstånd av kommunens 
nämnd för miljöfrågor. 

Sekundär skyddszon  
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på 
annan mark än jordbruksmark kräver anmälan till 
tillsynsmyndigheten. 

Yrkesmässig lagring av ensilage, stall-, handels- och 
andra gödningsmedel, m.m. är tillståndspliktigt. 
Tillståndsplikt gäller även för tillfälliga upplag. 
Kompostering av trädgårdsavfall från enskilt hushåll 
undantas. 

Slam från reningsverk får inte spridas utan tillstånd 
från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Miljösamverkan Skåne har i sina 
rekommendationer gått ut med anmälan gällande 
växtnäring med motivet "Paragrafen frångår 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) om 
krav på tillstånd för hantering av växtnäring.  
Motivet till att hantera ärendet som en anmälan 
är att spridning av växtnäring idag sker 
behovsanpassat. Kostnaden har, i stor 
utsträckning, gjort det självreglerande.  
Kommunens nämnd för miljöfrågor har möjlighet 
att via växtodlingsplaner kontrollera att mängden 
växtnäringsämne som ska spridas inte är större än 
vad som motsvarar grödans behov.".  
 
Spridning av ohygieniserad stallgödsel och slam 
från reningsverk bedöms medföra en 
beaktansvärd risk för dricksvattenförsörjningen 
varför förbud föreskrivs inom primär 
skyddsområde.  
 
Föreslagna föreskrifter inkl. övriga regleringar 
bedöms medföra en långtgående minimering av 
risken. 

Upplag av timmer, bark, 
flis, spån, ris, massaved, 
bränslepellets och 
liknande 

diffus Lakvatten från stora 
timmerupplag utomhus kan 
förorena grundvatten med 
vedämnen och fenoler.  

S3 Sannolikheten för 
förekomsten av riskkällan 
inom skyddsområdet anses 
vara svår att bedöma. Risk för 
upplag av timmer bedöms 
främst föreligga inom tertiär 
skyddszon. 

K3 Infiltrationsegenskaperna bedöms 
som mycket goda inom primär och 
sekundär skyddszon. Ett långvarigt 
diffust utsläpp kan försämra 
råvattenkvaliteten och föra med sig 
betydande konsekvenser. 

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär och sekundär 
skyddszon 
permanenta upplag av 
bark och timmer är 
förbjudna. I sekundär 
skyddszon bör upplag 
från en 
avverkningssäsong få 
förekomma. För 
tillfälliga sådana 
upplag i primär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd. 

Primär skyddszon  
Permanenta (>3 mån) upplag av timmer, bark, flis, 
spån, ris och massaved är förbjudna. Stubbrytning 
och skyddsdikning är förbjuden. Vedupplag på 
enskild fastighet som kontinuerligt används för 
energiuttag genom eldning till hushållsbehov 
undantas från förbudet. 

 
Sekundär skyddszon 
Lagring av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved 
annat än i tillfälliga upplag får ske endast efter 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
Med tillfällig avses i detta fall en avverkningssäsong. 
Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt 
används för energiuttag genom eldning till 
hushållsbehov undantas från bestämmelserna om 
begränsad lagringstid. 

Skyddsdikning, stubbrytning samt bevattning av 
tillfälliga timmerupplag kräver tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Upplag för uppvärmning för husbehov innebär 
mindre upplagsstorlek och undantas därför 
restriktioner.  
 
Bevattning innebär bildning av lakvatten. Därför 
krävs tillstånd för bevattning av upplag. 
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Hushållsspillvatten, 
dagvatten  

punktvis 
och 
diffus 

Spridning av avloppsvatten 
(innehållande patogener, 
närsalter, läkemedel, m.m.) till 
yt- och grundvatten. 
 
Dagvatten kan innehålla många 
olika miljö- och hälsofarliga 
ämnen, t.ex. polyaromatiska 
kolväten och tungmetaller. 
Dagvatten som infiltreras i 
vägdiken kan nå yt- eller 
grundvatten. Dagvattnets 
innehåll av föroreningar är 
oftast direkt proportionell mot 
trafikmängden. 

S3 Riskinventeringen visar att 
finns 27 stycken fastigheter 
med enskilda 
avloppsanläggningar inom 
vattenskyddsområdet.  
Enskilda avlopp innebär en 
risk på grund av bristande 
funktion. Även allmänna 
avloppsanläggningar kan 
utgöra en risk t.ex. genom 
otäta ledningsnät  
 
Dagvatten bildas kontinuerligt. 
Trafikerade vägar utgör relativ 
stor del av skyddsområdets 
yta. Dock varierar 
trafikmängden och med det 
även innehåll av föroreningar i 
dagvattnet. 
Infiltrationsegenskaperna 
bedöms som goda inom 
föreslaget skyddsområde och 
sannolikheten för spridning 
bedöms som relativt hög. 

K3 Diffusa utsläpp av avloppsvatten med 
resulterande förorening av 
grundvatten kan medföra stora 
konsekvenser för en vattentäkt. 
 
På sikt skulle dagvattnet kunna 
försämra råvattenkvaliten.  
Konsekvensen bedöms dock som 
relativt liten.  

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
förbud mot ytterligare 
infiltrations-
anläggningar för 
hushållsspillvatten och 
utsläpp av annat 
avloppsvatten i primär 
skyddszon. För 
sekundär skyddszon 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd för 
sådana anläggningar. 
 
Finns inga allmänna 
råd gällande specifikt 
dagvatten 

Primär skyddszon  
Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för 
hushållspillvatten är förbjudet. Utbyggnad eller 
ändring av befintliga infiltrationsanläggningar är 
tillståndspliktigt. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i 
mark, diken eller vattenområde är tillståndspliktigt. 

Tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, 
befintliga, vid tidpunkten för dessa föreskrifters 
lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av 
dagvatten från detaljplan. 
 
Sekundär skyddszon 
Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för 
hushållspillvatten är tillståndspliktigt. Utbyggnad 
eller ändring av befintliga infiltrationsanläggningar 
är tillståndspliktigt. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i 
mark, diken eller vattenområde är tillståndspliktigt. 

Generell tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa 
föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa 
föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för 
bortledning av dagvatten. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär 
och sekundär skyddszon ligger i samma nivå som 
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16 om 
vattenskyddsområden. 
 
Gällande tillståndkravet för nya 
avloppsanläggningar i den sekundära zonen kan 
tillsynsmyndigheten i varje enskilt fall relatera 
skyddsåtgärder beträffande hälso- och miljöskydd 
för den enskilda anordningen till en normal eller 
hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå medför 
automatiskt vissa krav.  
 
Utöver dessa föreskrifter bör 
upplysning/information om riskkällor delges 
verksamhetsutövare och boende inom 
skyddsområdet.  
 
Kommunens egna anläggningar bör regelbundet 
kontrolleras, t.ex. med avseende på 
ledningsnätets täthet.  
 
Det anses effektivt att föra en dialog med 
väghållaren, t.ex. om vägdagvatten renande 
åtgärder inom föreslaget skyddsområdet, än att 
införa föreskrifter. 

Avfall  
T.ex. deponier, lagring av 
avfall och förorenade 
områden 

punktvis 
och 
diffus 

Läckage av miljöfarliga ämnen 
via lakvatten till yt- och 
grundvatten 

S2 Enligt kommunens register 
finns det 6 stycken kända 
förorenade områden inom 
vattenskyddsområdet.  

K3 Konsekvensen av att lakvatten och 
förorenat vatten når grundvattnet 
inom primär eller sekundär zon kan 
vara förödande för vattentäkten.  

gul I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att upplag 
av avfall eller snö som 
härrör från trafikerade 
ytor i en skyddszon 
inte får förekomma i 
en skyddszon med 
strängare föreskrifter. 

Primär och sekundär skyddszon 
Deponering, lagring eller tillförsel av avfall eller 
förorenade massor är förbjuden. Lagring av 
hushållssopor i ändamålsenliga kärl, undantas 
förbudet.  
 
Sekundär skyddszon 
All deponering och lagring av avfall, m.m. är 
tillståndspliktigt. Tillståndsplikt gäller även för 
tillfälligt upplag för omlastning. Lagring av 
hushållssopor i ändamålsenliga kärl, undantas 
tillståndsplikten. 
 
Upplag av snö regleras under §8 och §21 i 
föreskrifterna, se (väghållning). 
 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
Förvaring av avfall direkt på mark som kan 
innebära risk för förorening av yt- eller 
grundvatten är olämpliga i ett 
vattenskyddsområde och omfattas därför av 
skyddsföreskrifterna.  
 
Hushållsopor i ändamålsenliga kärl, anses inte 
utgöra någon risk och undantas därför från 
förbjud och tillståndsplikt.  
 
För att ytterligare minimera föroreningsrisken bör 
tillsyn av kända och möjligen förorenade områden 
genomföras.  
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Väghållning  
Spridning och upplag av 
miljöfarliga ämnen 
 

diffus Vid underhåll av vägar används 
olika ämnen som kan försämra 
råvattenkvaliteten om de når yt- 
eller grundvatten. Störst risk 
utgör vägsalt för 
halkbekämpning, vilket kan 
medföra läckage av klorider. 
Även spridning av 
bekämpningsmedel längs vägar 
kan förekomma och leda till 
läckage av miljöfarliga ämnen.   

S4 Saltning av vägar förekommer. K2 På sikt kan vägsaltning leda till 
förhöjda salthalter i yt- och 
grundvatten med försämrad 
råvattenkvalitet som följd. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
och sekundär 
skyddszon är upplag 
av asfalt, oljegrus eller 
vägsalt förbjudna. 
 
I primär skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för spridning 
av vägsalt. 
 
I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att upplag 
av avfall eller snö som 
härrör från trafikerade 
ytor i en skyddszon 
inte får förekomma i 
en skyddszon med 
strängare föreskrifter. 
 

Primär skyddszon 
Det är tillståndspliktigt att till primär skyddszon leda 
in dagvatten från ytor utanför primär skyddszon  
 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, 
m.m. utanför primär skyddszon är förbjudna.  
 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt 
eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 
 
Sekundär skyddszon 
Det är tillståndspliktigt att leda in dagvatten till 
sekundär skyddszon från ytor utanför sekundär 
skyddszon.  
 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, 
m.m. utanför sekundär skyddszon är förbjudet. 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt 
eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 
 

Föreslagen skyddsföreskrift följer i stora drag 
Naturvårdsverkets rekommendationer (NFS 
2003:16) men med undantaget att det inte finns 
något krav på tillstånd vid spridning av vägsalt 
inom primär skyddszon. Motivet till att spridning 
av vägsalt för halkbekämpning inte regleras beror 
på att konsekvenserna av en vägolycka bedömts 
vara större än konsekvenserna av vägsalt.  
 
Gällande risken av 
bekämpningsmedelsanvändningen längs vägar 
styrs det av restriktioner för hanteringen av 
bekämpningsmedel inom respektive skyddszon.  
 

Fordonstvätt diffus Tvättvatten från fordonstvätt 
kan bland annat innehålla 
avfettningsmedel, tensider, 
tungmetaller, asfalt- och 
oljerester. Infiltration av 
tvättvatten kan leda till 
förorening av grundvatten. 

S3 Tvätt av fordon på 
garageuppfarter, gator eller 
andra hårdgjorda ytor 
förekommer sannolikt 
frekvent. 
Infiltrationsegenskaperna är 
goda inom primär och 
sekundär skyddszon och 
därför bedöms sannolikheten 
för spridning till vattentäkten 
som relativt hög.  

K2 Konsekvensen av en sådan påverkan 
bedöms som måttligt till låg  

gul Finns inga specifika 
allmänna råd gällande 
tvätt av motorfordon 

Primär skyddszon  
Tvätt av motorfordon, maskiner och 
förbränningsmotorer med varmvatten eller 
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller 
indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet. 

Föreskrifterna lägger restriktioner så att 
fordonstvätt genomförs utan risk för 
grundvattenpåverkan eller dirigeras till områden 
utanför primär skyddszon.  
 

Motorfordon och 
förbränningsmotorer  

punktvis Utsläpp/spill av drivmedel vid 
påfyllning eller vid sabotage på 
uppställda fordon kan leda till 
att t.ex. bensin eller olja 
förorenar yt- eller grundvatten. 

S3 Sabotage på fordon i samband 
med t.ex. drivmedelsstöld 
verkar generellt i landet öka i 
omfattning. Sannolikheten för 
riskkällan bedöms som hög då 
möjligheten för obevakad 
uppställning av fordon är hög. 

K3 Infiltrationsmöjligheterna är mycket 
goda inom främst den primära 
skyddszonen. Konsekvensen av ett 
utsläpp bedöms vara långtgående. 

röd Finns inga specifika 
allmänna råd gällande 
motorfordon och 
förbränningsmotor 

Primär skyddszon:  
Uppställning av motorfordon är förbjuden. 
Motorfordon utrustade med skyddsanordning, eller 
placerade, så att läckage till mark och/eller vatten 
förhindras undantas förbudet. Personbilar, 
motorcyklar och mopeder undantas även förbudet. 
 

Det bedöms som svårt att helt eliminera denna 
risk genom föreslagen skyddsföreskrift.   
Upplysning/information om riskkällor bör därför 
delges verksamhetsutövare och boende inom 
skyddsområdet. 
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Täktverksamhet 
Jord- och bergtäkter 
 

punktvis Materialtäkt ökar markens och 
vattnets sårbarhet genom att 
det naturliga skyddet mot 
föroreningar tas bort. 
Följaktligen skulle en olycka eller 
sabotage i en grus- eller bergtäkt 
lätt kunna leda till förorening av 
grundvatten.  

S2 Inom föreslaget 
vattenskyddsområde finns 
inga täkter eller skärningar 
registrerade. 

K3 När det naturliga skyddet i marken är 
nedsatt kan en eventuell förorening 
snabbt nå grundvattnet och beroende 
på föroreningens art och mängd kan 
detta ha långtgående konsekvenser 
för grundvattenkvaliteten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att 
materialtäkt är 
förbjuden i primär och 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt. 
För husbehovstäkter i 
ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd. 
Oljespill får inte 
förekomma. Det bör 
även föreskrivas att 
tillfartsvägar till täkter 
så långt möjligt ska 
vara avspärrade. 

Primär och sekundär skyddszon  
Berg-, sand- och grustäkt och annan 
täktverksamhet, inklusive husbehovstäkter, är 
förbjudna. 
 
Sekundär skyddszon 
Nyetablering eller utökning av 
materialtäktsverksamhet är förbjuden.  
Tillståndsplikt gäller för husbehovstäkter. 
Tillfartsvägar till befintliga och framtida 
materialtäkter skall vara avspärrade med minst 
låsbar bom. 
Återfyllnad med förorenade massor eller avfall är 
förbjuden 
 
Tertiär skyddszon 
Nyetablering eller utökning av 
materialtäktstäktsverksamhet är tillståndspliktig.  
Tillfartsvägar till befintliga och framtida 
materialtäkter skall vara avspärrade med minst 
låsbar bom. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Med tillståndkravet ges möjlighet för 
tillståndsmyndigheten att sätta upp villkor för 
verksamheten, t.ex. avseende uppställning av 
fordon som kan anses vara en av de större 
riskerna för vattenförorening med 
täktverksamhet. 

Markarbeten 
Schaktningsarbeten, 
pålning, spontning, 
underjordsarbete, 
utfyllnad och borrning 

punktvis Olyckor med fordon eller 
arbetsmaskiner kan resultera i 
utsläpp av miljöfarliga ämnen 
som kan förorena yt- och 
grundvatten.  

S3 Vid markarbeten tas det 
naturliga skyddet bort och 
sårbarheten ökar. Sådana 
arbeten sker ofta i samband 
med väg- och 
järnvägsarbeten. Utsläpp av 
exempelvis hydraulolja är 
ganska vanligt förekommande. 

K2 Oftast upptäcks sådana incidenter och 
föroreningen kan lätt saneras. Därför 
bedöms konsekvenserna kunna bli 
måttliga.  

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskivas att 
schaktningsarbete, 
t.ex. i samband 
med vägbyggen eller i 
annat byggande, och 
muddring inte får 
utföras utan tillstånd. 
För pålning, spontning 
och underjordsarbete 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd i 
primär skyddszon. 

Primär skyddszon 
Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är 
tillståndspliktiga. 
 
Akuta åtgärder på väg eller järnväg, som måste 
genomföras för att undvika risk för människor hälsa 
eller miljön, undantas tillståndsplikten. I dessa fall 
råder anmälningsplikt inom en vecka efter 
genomförd åtgärd. I det akuta skedet ska om 
möjligt samråd med tillsynsmyndigheten och/eller 
räddningstjänst ske. Alla åtgärder ska 
dokumenteras. 
 
Sekundär skyddszon 
Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är 
anmälningspliktiga. 
 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
Avseende pålning, spontning och 
underjordsarbete krävs tillstånd inom den 
primära skyddszonen. Med tillståndskravet kan 
kommunens nämnd för miljöfrågor ställa krav på 
lämpliga åtgärder och öka skyddet för 
vattentäkten ytterligare.  
Vid akuta åtgärder ges möjlighet till tillsyn efter 
utförandet.  
 
Muddring anses här inte utgöra ett direkt hot för 
vattentäkten och behöver därför inte regleras i 
föreskrifterna.  
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 2015-01-12 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Energianläggningar 
under mark 
Berg-, jord-och 
grundvattenvärmeanlägg
ningar 

punktvis Utsläpp av kollektorvätska 
(”brine”) till yt- eller 
grundvatten på grund av 
defekter i anläggningen. Som 
brine användes tidigare glykol, 
numera används etanol.  
En eventuell höjning av 
grundvattentemperaturen i 
marken kan medföra försämrad 
vattenkvalitet. 

S3 Enligt SGU:s brunnsregister 
finns det ett flertal berg-, jord-
och 
grundvattenvärmeanläggninga
r inom det föreslagna 
skyddsområdet. Dessutom kan 
det finnas oregistrerade 
anläggningar. Därför bedöms 
sannolikheten för ett sådant 
utsläpp som relativt stor. 
 

K2 Läckage av kollektorvätska bedöms 
som relativt svårt att upptäcka 
snabbt. Själva borrhålet utgör 
dessutom en bra spridningsväg för 
föroreningar från markytan till 

grundvattnet. Konsekvenser anses 

vara mindre betydliga pga. att de 
flesta befintliga anläggningarna är 
bergvärmeanläggningar och dessa 
bedöms som mindre farliga än 
jordvärmeanläggningar om borrhålet 
är tätat mot jorden.  

gul I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon för 
grundvattentäkt är 
anläggningar för 
lagring av och 
utvinning av 
värmeenergi ur berg, 
mark och vatten, 
uttag av vatten från 
berg och jord, samt 
även andra typer av 
borrningar som kan 
påverka 
vattentillgång/kvalitet, 
förbjudna och att i 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt 
och i primär skyddszon 
för ytvattentäkt krävs 
tillstånd för sådana 
anläggningar. 

Primär skyddszon 
Anläggning av system som utvinner eller lagrar 
värme/kyla ur berggrund, jord eller vattenområde 
är förbjudna.  
 
Ändring av befintliga system som utvinner eller 
lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller 
vattenområde är tillståndspliktiga.  
 
Befintliga anläggningar skall anmälas till 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Sekundär skyddszon 
Nyanläggning och/eller ändring av befintliga system 
som utvinner värme/kyla ur berggrund, jord eller 
vattenområde är tillståndspliktiga. 
Befintliga anläggningar skall anmälas till 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Med tillståndkravet ges möjlighet för 
tillståndsmyndigheten att sätta upp villkor för 
anläggningar inom primär skyddszon. Används 
exempelvis etanol som kollektorvätska borde det 
finnas möjlighet att få tillstånd. 
Äldre anläggningar som inte utnyttjas längre utgör 
en potentiell fara för vattenskyddet, bör årgärdas 
samt anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Enskilda 
brunnsanläggningar  
Dricksvatten- eller 
energibrunnar, även de 
som ej längre är i bruk 

punktvis Mikrobiologisk förorening 
genom att förorenat ytvatten 
tränger ner i dåligt konstruerade 
brunnar eller att djur faller ner i 
dåligt skyddade brunnar. 
Brunnarna är öppna fönster ner i 
akviferen och mycket känsliga 
för skadegörelse.  Miljöfarliga 
ämnen kan förorena 
grundvattnet via borrhål.  

S2 Antalet registrerade enskilda 
brunnar uppgår enligt SGU:s 
brunnsregister till ca 20 
stycken inom föreslaget 
skyddsområde. Därutöver 
finns det ett antal 
geoenergibrunnar. Antalet 
grävda eller nedlagda brunnar 
är inte känt. Det är därför 
svårt att bedöma 
sannolikheten för riskkällan. 

K3 Ett läckage av ytvatten till en brunn 
eller ett utsläpp till aktiv eller 
övergiven brunn bedöms som 
svårupptäckt. Borrhålet utgör en bra 
föroreningsväg eftersom det står i 
kontakt med grundvattnet. 
Konsekvenserna av ett oupptäckt 
föroreningsutsläpp anses därför 
kunna bli stora för vattentäkten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon för 
grundvattentäkt är 
anläggningar för 
lagring av och 
utvinning av 
värmeenergi ur berg, 
mark och vatten, uttag 
av vatten från berg 
och jord, samt även 
andra typer av 
borrningar som kan 
påverka 
vattentillgång/kvalitet, 
förbjudna och att i 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt 
och i primär skyddszon 
för ytvattentäkt krävs 
tillstånd för sådana 
anläggningar. 

Primär skyddszon 
Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller 
berg får ej anläggas eller utökas av annan än 
huvudman för kommunens VA verksamhet. 
 
Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och 
bortledande av vatten skall anmälas till huvudman 
för kommunens VA verksamhet. 
 
Brunnar som är nedförda i grundvattenförande 
lager får inte användas för annat ändamål än för 
vattenuttag. 
 
Sekundär skyddszon 
Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller 
berg får ej anläggas eller utökas utan tillstånd av 
huvudman för kommunens VA verksamhet. 
 
Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och 
bortledande av vatten skall anmälas till huvudman 
för kommunens VA verksamhet. 
 
Brunnar som är nedförda i grundvattenförande 
lager får inte användas för annat ändamål än för 
vattenuttag. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Med anmälningskravet på befintliga anläggningar 
ges tillståndsmyndigheten möjlighet att ha 
kontroll över dessa riskobjekt inom 
vattenskyddsområdet. 
 
Det bedöms som svårt att minska risken genom 
föreskrift. Upplysning/information om riskkällor 
bör därför delges verksamhetsutövare och 
boende inom skyddsområdet. 
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

E6, väg 115 och övriga 
vägar 
Olycka med 
transportfordon, t.ex. 
drivmedelstransport 

punktvis Olycka med transport som 
medför utsläpp av stora 
mängder miljö- och hälsofarliga 
ämnen som kan påverka yt- och 
grundvattenkvaliteten. 

S3 Sannolikheten för olyckor 
anses vara hög längs E6 och 
väg 115. Även flertalet mindre 
vägar passerar 
vattenskyddområdets känsliga 
delar vilket motiverar 
klassningen. 

K3 De hydrogeologiska förhållandena i 
främst primär och sekundär 
skyddszon gör täkten mycket sårbar 
för denna typ av riskkälla. 
Trafikolyckor inom dessa zoner skulle 
kunna innebära långtgående 
konsekvenser för råvattenkvalitén 

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär skyddszon får 
transport av farligt 
gods endast ske på 
anvisade 
transportleder. 

Primär skyddszon 
Transport av farligt gods på väg och farligt avfall 
skall ske på rekommenderad led för farligt gods, 
med undantag för transporter för enskilda 
fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är 
lastade med farligt gods är förbjudet.  
 
Sekundär skyddszon 
Transport på väg av farligt gods och farligt avfall 
skall ske på rekommenderad led för farligt gods, 
med undantag för transporter för enskilda 
fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är 
lastade med farligt gods är förbjudet. 

Föreslagen skyddsföreskrift följer 
Naturvårdsverkets rekommendationer (NFS 
2003:16). 
Olyckor med farligt gods kan medföra 
långtgående konsekvenser för 
vattenförsörjningen. Transport av farligt gods 
utgör en betydande risk för vattentäkten, inom 
såväl primär som sekundär skyddszon. 
Transporter till fastigheter inom 
vattenskyddsområdet är dock svåra att undvika. 
Endast föreslagen skyddsföreskrift bedöms inte 
räcka för att eliminera risken för den här typen av 
olyckor. Övriga transporter med stora mängder 
miljö- och hälsofarliga ämnen omfattas inte av 
föreskriften. Därför krävs en dialog med 
väghållaren om olycksförhindrade och 
konsekvensreducerande åtgärder, t.ex. 
avkörningshinder eller täta diken längs vägen. 
 

Miljöfarlig verksamhet  
A-, B, C eller U- 
verksamheter som 
hanterar miljöfarliga 
ämnen 

punktvis Utsläpp av föroreningar som kan 
utgöra risk för förorening av yt- 
eller grundvatten 

S2 Inom föreslaget 
skyddsområde finns i dag ett 
tio-tal registrerade miljöfarliga 
verksamheter. Sannolikheten 
för att ett utsläpp ska ske 
bedöms som måttlig.  

K3 Ett eventuellt utsläpp kan ge 
långtgående konsekvenser för 
vattentäkten beroende på 
föroreningens art, spridningshastighet 
och närheten till yt- och grundvatten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon sådan 
miljöfarlig verksamhet 
som innebär risk för 
förorening av yt- eller 
grundvatten inte får 
etableras. I sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för ny 
anmälningspliktig 
miljöfarlig verksamhet. 

Primär skyddszon  
All nyetablering av verksamhet som innebär risk för 
förorening av mark eller grundvatten är förbjuden. 
Förändring av pågående verksamhet som innebär 
risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 
tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas 
med den prövning som föranleds av anmälnings- 
eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
 
För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för 
hantering av kemikalier föreskrifterna enligt § 2 och 
3 ovan i tillämpliga delar. För 
infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad 
som sägs under § 6 och 7 ovan. 
 
Sekundär skyddszon  
All nyetablering eller förändring av verksamhet som 
innebär risk för förorening av mark eller 
grundvatten är tillståndspliktig. Lagring som innebär 
risk för förorening av mark eller grundvatten är 
tillståndspliktig. 
Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas 
med den prövning som föranleds av anmälnings- 
eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
 
Tertiär skyddszon 
All nyetablering av verksamhet som innebär risk för 
förorening av mark eller grundvatten är 
anmälningspliktig.  
Tillståndsprövning eller anmälan enligt ovan skall 
samordnas med den prövning som föranleds av 
anmälnings- eller tillståndsplikt i förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Etablerad/befintlig miljöfarlig verksamhet bedöms 
styras i tillräcklig grad av övriga lagar och 
förordningar, därför ska skyddsföreskrifter inte 
inskränka på befintliga tillstånd. 
 
Nyetablering och ändring av befintlig miljöfarlig 
verksamhet som utgör ett hot för yt- eller 
grundvattnet bör däremot avstyras från primär 
och sekundär skyddszon.  
 
Med kravet på tillstånd inom sekundär skyddszon 
ges tillsynsmyndigheten möjlighet till bedömning 
av verksamhetens farlighet med hänseende till 
vattenskyddsintresse och kan vid behov ställa 
relevanta villkor.  
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Skyddszon Sträcka Anledning till gränsdragning
Primär Hela 

gränsen
Område med stort skyddsbehov pga. goda 
infiltrationsmöjligheter. Gränsen medför en 
beräknad transporttid på minst 100 dygn.

A-B

Efter geofysiska undersökningar tolkat område 
där infiltration från ytliga friktionsmaterial till 
den underlagrade vattenförande formationen 
bedöms som god. Delvis anpassad till 
fastighetsgränser enligt försiktighetsprincipen.

B-C
Gräns för beräknad uppehållstid på minst ett år, 
anpassad till fastighetsgränser enligt 
försiktighetsprincipen.

C-D Efter geofysiska undersökningar tolkad gräns 
mellan ytliga friktionsmaterial och lera.

D-E

Hallandsåsens randzon och ytvattendrag som 
rinner upp på Hallandsåsen och ner i 
tillrinngingsområdet för vattentäkten. Den 
sekundära skyddszonen inkluderar strandzonen 
10 m på respektive sida av vattendraget.

E-F
Gräns för beräknad uppehållstid på minst ett år, 
anpassad till fastighetsgränser enligt 
försiktighetsprincipen.

F-A
Gräns för beräknad uppehållstid på minst ett år, 
delvis anpassad till fastighetsgränser enligt 
försiktighetsprincipen.

B-G Stensån
G-H Vattentäktens tillrinningområdesgräns.
H-I Gräns mot sekundär zon för VSO Dömestorp.
I-J Gräns mot tertiär skyddson för VSÖ Dömestorp.
J-F Vattentäktens tillrinningområdesgräns.

Sekundär

Tertiär

¯
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Geofysisk undersökning, resistivitetsmätning – Eskilstorp 
vattentäkt 

Bakgrund 
NSVA planerar att utöka den befintliga vattentäkten vid Eskilstorp, Båstads kommun, 
med två uttagsbrunnar. Tillstånd finns enligt dom i MD 2012-07-06 för att anlägga två 
nya brunnar strax öster om de befintliga brunnarna V15 och V20. Eskilstorps vattentäkt  
utgör den viktigaste vattentäkten i Båstads kommun. Vattentäkten ger ett vatten av 
mycket god kvalitet och behöver därför inte renas innan det distribueras till ledningsnä-
tet. Det är därför mycket viktigt att vattentäkten ges ett fullgott skydd, som säkerställer 
att den goda kvaliteten på det levererade vattnet kan bibehållas även i framtiden.WSP 
Environmental i Malmö har på uppdrag av NSVA utfört översyn av vattenskyddsom-
råde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Eskilstorp. 

Mål 
Målet med resistivitetsmätningarna har varit: 

- att få underlag att bedöma utbredning och tjocklek av eventuella leriga lager 
som kan fungera som en naturlig barriär mot förorening. 

Metod 
Resistivitetsmätning är en geofysisk metod som mäter olika marklagers elektriska resis-
tivitet, d v s deras isolatoriska förmåga. Att bestämma denna parameter är intressant då 
olika geologiska material har olika resistivitet och en kartering av resistivitet alltså ger 
ett underlag för geologisk tolkning. 

Vid resistivitetsmätning leds en elektrisk ström I ner i marken via två strömelektroder, 
samtidigt som spänningen U mäts mellan två potentialelektroder (se Figur 1). Genom 
Ohms lag, dvs. R = U/I, kan resistansen R och sedan ett medelvärde av resistiviteten i 
en viss markvolym beräknas. Genom att öka eller minska avståndet mellan elektroder-
na kan mätdjupet varieras. 

Vid datainsamlingen används s.k. multielektrodteknik, vilket innebär att upp till 81 
elektroder placeras ut längs en mätlinje och kopplas till mätinstrumentet (se Figur 2). 
Därefter kopplas olika kombinationer av ström- och potentialelektroder in i snabb följd 
så att mätning sker i olika mätpunkter och med olika mätdjup. 

Efter avslutad datainsamling bearbetas samtliga mätdata längs en mätlinje så att en ver-
tikal resistivitetssektion erhålls. Denna procedur, som kallas inversion, genomfördes 
med datorprogrammet RES2DINV. 
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Figur 1  Resistivitetsmätning, principfigur. Vid en resistivitetsmätning används fyra elektroder. 

 

Figur 2 Resistivitetsmätning med multielektrodteknik. För att öka mäthastigheten sätts upp till 
81 elektroder ut samtidigt och ansluts till en multiledarkabel. Instrumentet kopplar se-
dan in fyra elektroder för varje mätning. Bilden är från ett annat undersökningsom-
råde. 
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Omfattning och utförande 
Resistivitetsmätningar utfördes under vecka 5 och 6 år 2015. Totalt mättes tre linjer, se 
Figur 3. Den sammanlagda linjelängden var ca 780 m och det totala antalet mätningar 
5513 st. 

Vid mätningarna användes ett baselektrodavstånd på 2 m, vilket ger ett största mätdjup 
på ca 30 m. Mätningarna utfördes med s.k. gradientkonfiguration.  

Använd utrustning var ABEM Terrameter LS med 8 mätkanaler och Lund Kabelsy-
stem. 

 

Figur 3 Linjernas läge och riktning i området. 
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Resultat 
Avgörande för datakvaliteten är främst den använda strömstyrkan. Även standardavvi-
kelsen för upprepade mätningar i en punkt är ett mått på datakvaliteten. En hög ström-
styrka och en låg standardavvikelse innebär normalt en låg störningsmiljö och högre 
datakvalitet. 

Mätningarna kunde utföras med strömstyrkor som längs flertalet linjer låg inom inter-
vallet 20 – 240 mA (medelvärde 106 mA), vilket är bra värden. Standardavvikelsen var 
normalt låg, < 1 %. Datakvaliteten bedöms därför överlag som god.  

Vid inversionsprocessen, där rådata bearbetas till en vertikal resistivitetsmodell (resis-
tivitetssektion), erhålls ett mått på modellens passning mot uppmätta värden, s k mo-
dellresidual. En låg modellresidual indikerar en bra modell. Normalt erhålls låga mo-
dellresidualer om datakvaliteten är god. Längs linjerna uppgår modellresidualerna till 
under 3 %, vilket indikerar god passning.  

Tolkning 
Tolkning av samtliga resistivitetssektioner redovisas i Bilaga 1. Sektionerna visar att 
marken förenklat kan betraktas som en trelagerföljd. 

Lager 1 (överst) har hög resistivitet (500-3200 Wm) och tolkas som sediment: sand. 
Lagret har en tjocklek på ca 3 m. 

Lager 2 (mellersta, se figur 4) har varierande resistivitet och en tjocklek kring 5 m. 
Längs betydande delar är resistiviteten låg (<100 Wm), vilket indikerar leriga jordarter. 
Längs andra delar, främst de högre liggande sydliga delarna av linje 1 och 2, kan resis-
tiviteten vara betydligt högre (>1000Wm), vilket indikerar sandiga jordarter. Längs 
linje 1, och möjligen även i linje 2, verkar lagret brytas av en högresistiv struktur. 

Lager 3 (understa) har hög resistivitet (500-3200 Wm) i linje 1 och 2. I linje 3 ligger 
resistiviteten relativt lågt (100-200 Wm).  Längs linje 1 och 2 tolkas lagret som sand 
medan tolkningen är mer oklar längs linje 3. Lagret kan där utgöras av finkorniga 
jordarter och/eller morän.  
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Figur 4 Redovisning av tolkning för lager 2. 
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Geofysisk undersökning, resistivitetsmätning – Eskilstorp 
vattentäkt 

Bilaga A Tolkning av resistivitetssektioner 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
  

Linje 1 

Linje 2 
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Geofysisk undersökning, resistivitetsmätning norr om 
Stensån– Eskilstorp vattentäkt 

Bakgrund 
NSVA planerar att utöka den befintliga vattentäkten vid Eskilstorp, Båstads kommun, 
med två uttagsbrunnar. Tillstånd finns enligt dom i MD 2012-07-06 för att anlägga två 
nya brunnar strax öster om de befintliga brunnarna V15 och V20. Eskilstorps vattentäkt 
utgör den viktigaste vattentäkten i Båstads kommun. Vattentäkten ger ett vatten av 
mycket god kvalitet och behöver därför inte renas innan det distribueras till ledningsnä-
tet. Det är därför mycket viktigt att vattentäkten ges ett fullgott skydd, som säkerställer 
att den goda kvaliteten på det levererade vattnet kan bibehållas även i framtiden. WSP 
Environmental i Malmö har på uppdrag av NSVA utfört översyn av vattenskyddsom-
råde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Eskilstorp. 

Mål 
Målet med resistivitetsmätningarna har varit: 

- att få underlag att bedöma utbredning och tjocklek av eventuella leriga lager 
som kan fungera som en naturlig barriär mot förorening. 

Metod 
Resistivitetsmätning är en geofysisk metod som mäter olika marklagers elektriska resis-
tivitet, d v s deras isolatoriska förmåga. Att bestämma denna parameter är intressant då 
olika geologiska material har olika resistivitet och en kartering av resistivitet alltså ger 
ett underlag för geologisk tolkning. 

Vid resistivitetsmätning leds en elektrisk ström I ner i marken via två strömelektroder, 
samtidigt som spänningen U mäts mellan två potentialelektroder (se Figur 1). Genom 
Ohms lag, dvs. R = U/I, kan resistansen R och sedan ett medelvärde av resistiviteten i 
en viss markvolym beräknas. Genom att öka eller minska avståndet mellan elektroder-
na kan mätdjupet varieras. 

Vid datainsamlingen används s.k. multielektrodteknik, vilket innebär att upp till 81 
elektroder placeras ut längs en mätlinje och kopplas till mätinstrumentet (se Figur 2). 
Därefter kopplas olika kombinationer av ström- och potentialelektroder in i snabb följd 
så att mätning sker i olika mätpunkter och med olika mätdjup. 

Efter avslutad datainsamling bearbetas samtliga mätdata längs en mätlinje så att en ver-
tikal resistivitetssektion erhålls. Denna procedur, som kallas inversion, genomfördes 
med datorprogrammet RES2DINV. 
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Figur 1  Resistivitetsmätning, principfigur. Vid en resistivitetsmätning används fyra elektroder. 

 

Figur 2 Resistivitetsmätning med multielektrodteknik. För att öka mäthastigheten sätts upp till 
81 elektroder ut samtidigt och ansluts till en multiledarkabel. Instrumentet kopplar se-
dan in fyra elektroder för varje mätning. Bilden är från ett annat undersökningsom-
råde. 
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Omfattning och utförande 
Resistivitetsmätningar utfördes under vecka 13 år 2015. Totalt mättes en linje, se Figur 
3. Den sammanlagda linjelängden var ca 240 m och det totala antalet mätningar 1649 
st. 

Vid mätningarna användes ett baselektrodavstånd på 2 m, vilket ger ett största mätdjup 
på ca 30 m. Mätningarna utfördes med s.k. gradientkonfiguration.  

Använd utrustning var ABEM Terrameter LS med 8 mätkanaler och Lund Kabelsy-
stem. 

 

Figur 3 Linjens läge och riktning i området. 
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Resultat 
Avgörande för datakvaliteten är främst den använda strömstyrkan. Även standardavvi-
kelsen för upprepade mätningar i en punkt är ett mått på datakvaliteten. En hög ström-
styrka och en låg standardavvikelse innebär normalt en låg störningsmiljö och högre 
datakvalitet. 

Mätningarna kunde utföras med strömstyrkor som längs flertalet linjer låg inom inter-
vallet 40 – 440 mA (medelvärde 240 mA), vilket är bra värden. Standardavvikelsen var 
normalt låg, < 1 %. Datakvaliteten bedöms därför överlag som mycket god.  

Vid inversionsprocessen, där rådata bearbetas till en vertikal resistivitetsmodell (resis-
tivitetssektion), erhålls ett mått på modellens passning mot uppmätta värden, s k mo-
dellresidual. En låg modellresidual indikerar en bra modell. Normalt erhålls låga mo-
dellresidualer om datakvaliteten är god. Längs linjen uppgår modellresidualen till under 
2,2 %, vilket indikerar god passning.  

Tolkning 
Tolkning av resistivitetssektionen redovisas i Bilaga 1. Sektionen visar att marken för-
enklat kan betraktas som en tvålagerföljd. 

Lager 1 (överst): De postglaciala sedimenten kan delas in i tre delar med riktning från 
sydväst till nordost med en tjocklek på ca 6 m. 

· Del 1; 0-30 m har låg resistivitet (50-200 Wm) och är tolkat som eventuell 
svämsand.  

· Del 2; 30-140 m har hög resistivitet (400-1500 Wm) och tolkas som sandig 
jordart.  

· Del 3; 140-240 m har lägre resistivitet (100-300 Wm) och har tolkats som fin-
kornig jordart.  

Lager 2 (understa): De glaciala sedimenten har låg resistivitet (50-100 Wm) som tolkas 
som lerig jordart. Den leriga jordarten bryts av med en något högre resistivitet (150-300 
Wm). Den något högre resistiviteten tolkas som grovkorniga glaciala sediment.  
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Figur 4 Redovisning av tolkning för lager 2. 
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Geofysisk undersökning, resistivitetsmätning – Eskilstorp 
vattentäkt 

Bilaga A Tolkning av resistivitetssektion 
 

 

   

 
 

 
 
 
 

 

 

  

Linje norr om Stensån 
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1 INLEDNING OCH SYFTE  
WSP Environmental har på uppdrag av Nordvästra Skånes vatten och 
avlopp (NSVA) utfört översyn av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för vattentäkten i Eskilstorp, Båstad kommun. Tidigare gällande 
skyddsområden och skyddsföreskrifter fastställdes av länsstyrelsen 1978.  
Det faktum att det 2012 erhölls nytt tillstånd med ökade uttagsrättigheter 
samt fler brunnar föranleder ett behov av uppdatering och anpassning till 
gällande lagar och förordningar samt till allmänna råd från Naturvårdsverket 
(2010:5).   

Eskilstorps vattentäkt (se figur 1) utgör den viktigaste vattentäkten i Båstads 
kommun. Vattentäkten ger ett vatten av mycket god kvalitet och behöver 
därför inte renas innan det distribueras till ledningsnätet. Det är därför 
mycket viktigt att vattentäkten ges ett fullgott skydd, som säkerställer att den 
goda kvaliteten på det levererade vattnet kan bibehållas även i framtiden.  

 
Figur 1. Översikt (hämtad från Båstad kommuns hemsida) 

Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att 
anpassas till gällande lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från 
Naturvårdsverket (2010). Syftet med revideringarna är att ge grund-
vattenförekomsten vid Eskilstorp ett tillräckligt gott skydd och att 
grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. I kapitel 3 redovisas 
motiven närmare för nytt skyddsområde. 

Arbetet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna har utförts i princip 
enligt den omfattning som förespråkas i Kapitel 4.3 i Naturvårdsverkets 
handbok om vattenskyddsområden (Naturvårdsverket, 2010:5).  

Huvudman för vattentäkten är Båstads kommun. Båstad kommuns intention 
är att det nya vattenskyddsområdet ska beslutas av Länsstyrelsen i Skåne 
län och att länsstyrelsen samtidigt meddelar de nya föreskrifterna som ska 
gälla för området.  

Föreliggande rapport utgör underlag för ett uppgraderat skydd för Eskilstorps 
vattentäkt.  

Eskilstorps 
vattentäkt 

124

124



 
 

 
6 | 10178105  • Eskilstorps vattentäkt, VSO samt nya uttagsbrunnar 

2 VATTENTÄKTEN  

2.1 GÄLLANDE TILLSTÅND 
Enligt dom M 2637-11, meddelad av Växjö tingsrätt 2012-07-06, har Båstad 
kommun tillstånd att från fastigheterna Båstad Eskilstorp 8:2 och Båstad 
Östra Karup 24:1, Båstad kommun, bortleda grundvatten för 
vattenförsörjning. Enligt tillståndet äger kommunen rätt att under månaderna 
juni, juli och augusti bortleda maximalt 6 900 m3/dygn och under övriga 
månader 4 600 m3/dygn. 

Enligt tillståndet får kommunen, utöver dagens två brunnar, anlägga 
ytterligare två brunnar inom fastigheten Båstad Eskilstorp 8:2 eller del av 
Båstad Östra Karup 24:1. 

2.2 BRUNNAR OCH DRIFT 
Anläggningen består idag av två pumpbrunnar, V15 och V20, belägna på 
fastigheten Eskilstorp 8:2. Brunnarna är utförda som filterbrunnar med ca 40 
m djup under markytan. Filtren av typ Johnson är monterade ca 28 – 40 m 
under markytan i grovt isälvsmaterial. Teknisk data sammanfattas i Tabell 1 
nedan.  

Tabell 1. Teknisk data för befintliga pumpbrunnar 

 Brunn V15 Brunn V20 

Utförd år 1977 1992 

Totaldjup, m u my 40,2 39,0 

Diameter 
förlängningsrör (Dy), 
mm 

358 193 

Nivå filter, m u my 27,70 – 31,70 
35,70 – 39,70 

 

Slitsvidd filter, mm 0,8  
 

Installerad kapacitet i de båda befintliga brunnarna är ca 5 000 m3/dygn (58 
l/s) sammanlagt. Det genomsnittliga uttaget uppgår till ca 1 600 m3/dygn, 
som årsmedelvärde. 

Utöver befintliga brunnar har kommunen rätt att inom gällande tillstånd 
anlägga och för framtiden bibehålla två nya brunnar för uttag av grundvatten 
på fastigheten Båstad Eskilstorp 8:2 eller inom del av fastigheten Båstad 
Östra Karup 24:1. 

2.3 VATTENKVALITET OCH VATTENRENING  
Råvattnet håller så hög kvalitet att det kan pumpas ut direkt på nätet utan 
någon behandling. 

2.4 TIDIGARE VATTENSKYDD 
Det tidigare skyddsområdets utformning och skyddsföreskrifter fastställdes 
av Länsstyrelsen i Kristianstad län 1978 (FS 1978:193). Skyddsområdets 
utformning enligt 1978-års fastställelse redovisas i Figur 2. Inom 
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skyddsområdet gjordes uppdelning av brunnsområde (vid vattentäkten V15), 
inre (rött område) och yttre (blått område) skyddsområde. 

 

Figur 2. Tidigare vattenskyddsområde fastställt 1978, rött område avser den inre 
skyddszonen och blått den yttre. 

2.5 VATTENBEHOV 
Det framtida vattenbehovet i kommunen har uppskattats utifrån den 
planerade tillkommande bebyggelsen enligt Översiktsplan 08. Prognosen 
redovisas i tabell 2. Totalt uppskattas vattenbehovet öka med ca 50 %.  

För beräkning av maxdygnsförbrukningen har antagits samma förhållande 
mellan maxdygns- och medeldygnsförbrukning enligt 2006 års 
vattenförbrukningsmätningar, dvs maxdygnsfaktor ca 1,8-2,2. 

Den specifika förbrukningen per person har satts till 180 l/d per person och 
dygn (medeldygnsförbrukning). Antalet personekvivalenter (PE) beräknas på 
2,5 personer per lägenhet. Det är samma antagande som använts vid 
dimensioneringsberäkningar för Hedhusets reningsverk (uppgift från Båstads 
kommun). Av den tillkommande bebyggelsen uppskattas andelen 
permanentboende utgöra ca 60 %. 

 

Tabell 2. Bedömt maximalt vattenbehov ca 2030 i Båstads kommun baserat på 
planerad bebyggelse enligt Översiktsplan 08, samt anslutning av befintlig 
bebyggelse. Bedömda flöden anges i m3/dygn. 
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Försörjningsområde 

 

 

 

Tillkomma

nde 

bostäder 

2030 

Max 

tillkomma

nde PE 

 

Dygnsm

edelförb

rukning 

Maxdygnsf

örbruknin

g 

1-3 Norr om åsen        2 300           5 800           4 300             9 500     

4-7 Söder om åsen        2 100           5 200           3 900             7 000     

Totalt Kommunen        4 400          11 000           8 200           15 600     

 

För att tillgodose vattenbehovet inom Båstad kommuns norra delar (område 
1-3) under ett framtida maxdygn behövs en produktionskapacitet på ca 9 500 
m3/dygn. För att klara detta har nytt tillstånd för Eskilstorps vattentäkt 
erhållits och utöver detta kan utbyggnad av Båstads 
vattenförsörjningsområde (omr 1) bli aktuellt genom att en överföringsledning 
mot SV till Boarp och V Karup, dvs försörjningsområde 7; V. Karup, ansluts 
till Båstads vattenförsörjningsområde. Befintlig täkt i V. Karup kommer då att 
stängas. Övriga vattentäkter i försörjningsområdet utgörs av bl.a. 
Idrottsplatsen och Axelstorp. 

2.6 RESERVVATTENTÄKTER 
Eskilstorps vattentäkt med tillståndsgivet uttag, är av stor betydelse för 
Båstads framtida vattenförsörjning. Tillståndsgiven utökning av vattentäkten 
ger Båstads kommun säkrare dricksvattenförsörjning, jämnare vattenkvalitet 
och minskad miljöpåverkan, sett till hela kommunens dricksvattenproduktion. 

Vattentäkten utgör i framtiden även en regional resurs där Eskilstorps 
vattentäkt, som en av tre sammankopplade täkter tillsammans med 
Dömestorp och Skottorp; dels; 

 kan erbjuda reservvatten i händelse av att en vattentäkt i någon av 
kommunerna blir obrukbar under en längre tid,  

 kan hantera oväntat stora säsongsvariationer mellan sommar och 
vinterförbrukning i de båda kommunerna. 

Någon reservvattentäkt för Eskiltorp finns inte idag. Dock planeras en 
sammankoppling via överföringsledningen till Laholm. Detta dels för att 
möjliggöra behandling av vatten från Eskilstorp i Skottorps vattenverk, dels 
för att Eskilstorp ska kunna utgöra reserv för Laholms grundvattenanläggning 
vid Dömestorp eller Skottorp och vice versa. 

3 MOTIV FÖR NYTT 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 

3.1 VATTENTÄKTERNAS BETYDELSE 
Grundvattenmagasinet vid Eskilstorp är ur ett kommunalt perspektiv en 
betydelsefull grundvattenförekomst för vattenförsörjning. Eskilstorps 
vattentäkt har ett extremt högt skyddsvärde enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder, kap 2.5.1 i handbok med allmänna råd om 
vattenskyddsområde (Naturvårdsverket, 2010:5). Någon grundvattentillgång 
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med motsvarande uttagsmöjligheter finns inte i närheten och någon 
reservvattentäkt som täcker hela behovet saknas. 

Vattentäktens betydelse är enligt SGU (Åsman & Ojala 2004) klassad som 
Klass 1B2. Detta betyder att det är ett grundvattenområde med potentiellt 
uttag om minst 25 l/s och högt befolkningstryck. Totalt finns 225 områden i 
klass 1 i Sverige varav 84 av dem är klassade till 1B2. 

3.2 DIREKTIV OCH REGELVERK 
EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att områden som används eller 
kan komma att användas för uttag av dricksvatten ska skyddas i syfte att 
undvika kvalitetsförsämringar. Direktivet ställer också krav på att mål för god 
vattenstatus (såväl kvantitativ som kemisk) ska anges för 
vattenskyddsområden. Samtliga avrinningsdistrikt har upprättat bindande 
åtgärdsprogram som anger hur miljökvalitetsnormerna skall följas och hur 
erforderligt skydd skall uppnås. På sikt ska alla vattenförekomster som 
försörjer fler än 50 personer eller har ett uttag större än 10 m3 per dygn 
uppnå god status. För vattenförekomsterna medtagna i registret skall 
erforderligt skydd fastställas för att undvika försämring av dess kvalitet.   

Att bibehålla ett ”grundvatten av god kvalitet" är angeläget i den kommunala 
vattenförsörjningen och ingår som övergripande mål bland de 15 nationella 
miljömål som beslutats av Sveriges Riksdag. De nationella 
miljökvalitetsmålen utgör politiska målsättningar och är inte juridisk bindande. 
Men miljöbalkens regler skall tolkas mot bakgrund av målen.   

Det är bl.a. kommunens skyldighet att omsätta målen i praktisk handling och 
senast år 2010 skulle kommunerna ha säkerställt skyddet för 
grundvattenförekomster (både nuvarande och framtida) mot exploatering 
som begränsar vattenanvändandet, ändringar av grundvattennivåer pga. 
olika mark och vattenanvändningar som ger negativa konsekvenser för 
vattenförsörjningen och kvalitetsförändringar orsakade av mänsklig 
verksamhet. Många vattentäkter har fått uppdaterade vattenskydd eller håller 
på att få uppdaterade vattenskydd.  

I 7 kap i Miljöbalken (1998:808) som trädde ikraft 1999-01-01. "Skydd av 
områden" finns bestämmelser om inrättande av vattenskyddsområde: 

21 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen 
förklaras som vattenskyddsområde till skydd för yt- eller grundvattentillgång 
som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. 

I 22 § ges länsstyrelsen eller kommunen möjlighet att meddela sådana 
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom 
området som behövs för att tillgodose syftet med området. Enbart om det 
finns särskilda skäl medges dispens från föreskrifter som meddelats. 

Skyddsmotiven för grundvattnet baseras på de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. miljöbalken. Till grund för hänsynsreglerna ligger den s.k. 
försiktighetsprincipen, vars syfte är att förebygga inte bara säkert 
förutsägbara, utan också möjliga skador och olägenheter. Det innebär att 
hänsyn skall tas redan till risken för skador på människors hälsa och på 
miljön. 

I februari 2011 gav Naturvårdsverket ut en uppdaterad handbok med 
allmänna råd gällande vattenskyddsområde 2010:5 (Naturvårdsverket, 
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2010:5). Handboken är avsedd som en vägledning i arbetet med att fastställa 
vattenskyddsområde och föreskrifter med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken.  

3.3 SYFTE MED VATTENSKYDDSOMRÅDET 
Vatten är världens viktigaste livsmedel och rent vatten kan således räknas 
som en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddet är 
skydda vattentillgången, som i detta fall utgör en grundvattentäkt (flera 
brunnar) i Eskilstorp, för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett 
flergenerationsperspektiv. 

Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet 
som kan medföra risk för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl 
punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor. Särskilt viktigt är att 
förhindra att bekämpningsmedel, petroleumprodukter eller andra 
föroreningar når vattentäkten då detta kan medföra allvarlig skada under 
lång tid. Fysiska åtgärder inom området, exempelvis schaktning och pålning, 
kan via föreskrifterna regleras så att dessa genomförs på ett sätt som inte 
äventyrar vattenkvalitet eller -kvantitet. 

Enligt Handbok med allmänna råd (Naturvårdsverket, 2010:5) innebär 
inrättande av ett vattenskydds område att:  

 Skyddet för vattenförekomsten stärks 

 Vattenförekomstens och täktens betydelse tydliggörs 

 Vattenförekomsten anges i fysiska planer  

 Innebörden av vattenskyddet tydliggörs för verksamhetsutövare och 
andra inom vattenskyddsområdet 

4 GEOLOGISKA OCH 
HYDROGEOLOGISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

Den geologiska beskrivningen baseras på SGUs kartmaterial, 
borrningsuppgifter från SGUs brunnsarkiv, borrningar utförda av WSP under 
tidigare utredningsskede samt material från Lunds Universitet, se 
referenslista i kapitel 8. 

4.1 GEOLOGI 

Översikt 

Den geologiska lagerföljden kan kortfattat och översiktligt beskrivas som 
uppbyggd av fyra lager: 

- Urberg, som utgör det understa och äldsta lagret. 

- Kalksten från kritatiden 

- Glaciala jordlager, som avsattes av den smältande inlandsisen, 
antingen under denna eller i havet framför isen. 

- Postglaciala jordlager, som avsattes av hav och vattendrag efter 
inlandsisens avsmältning 

Den geologiska lagerföljden sammanfattas i figur 3. En mer detaljerad 
beskrivning av de olika lagren redovisas nedan. 
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Figur 3. Geologisk lagerföljd, principfigur.  

Berggrund 

Urberget består av rödgrå till grå finkorniga gnejser. Dess överyta ligger vid 
Eskilstorp - Hemmeslöv - Malen på en nivå ca -100 till -130 m ö h och stiger 
sakta norrut för att vid Mellbystrand ligga på nivån ca -60 m ö h. Söderut 
förändras urbergöverytans nivå drastiskt vid Hallandsåsens norra 
förkastningszon, där nivån på en sträcka av ca 1 km stiger till över nivån 
+160. I förkastningszonen är berget kraftigt uppsprucket, främst i riktning ca 
VNV - OSO, och vittrat. 

Ovanpå urberget ligger ett lager kalksten från kritatiden. Den är av typen 
skalgruskalk (kalkarenit) med inslag av sandiga och leriga lager. Porositeten 
bedöms som hög. Kalkstenens överyta ligger på nivå kring -50 m ö h vid 
Eskilstorp. Närmast Hallandsåsen finns en markerad kustklint 
(erosionsbrant) från tertiär tid, där kalkbergets yta stiger brant ca 50 m. 
Således kan kalken närmast Hallandsåsen påträffas upp till en nivå kring ±0 
m ö h. I viss omfattning kan kalkstenen även påträffas på ännu högre nivåer, 
då den tillsammans med urberget lyfts upp på grund av förkastningsrörelser. 
Kalkstenens tjocklek uppskattas vid Eskilstorp till över 70 m, medan 
tjockleken ovan kustklinten kan uppgå till över 100 m. 

Jordlager 

De glaciala jordlagren avsattes framför eller under den smältande 
inlandsisen. De kan delas in i två huvudgrupper: osorterade och sorterade.  

Morän är en osorterad jordart, bildad under isen genom nedkrossning av 
berggrund och omlagring av äldre jordarter. Inom områden där berggrunden 
består av kalksten får moränen ett högt lerinnehåll. Moränen bildar ett i stort 
sett sammanhängande täcke, vilket närmast Hallandsåsen kan vara upp till 
åtminstone 30 – 40 m tjockt. Normalt är dock moräntäcket tunnare och det 
kan även saknas helt inom områden där isälvar sorterat materialet. På 
Hallandsåsen utgör moränen den ytliga jordarten. 

De sorterade jordarterna har bildats genom att smältvattnet från inlandsisen 
sorterat materialet. Det grövsta materialet, d.v.s. sand, grus och sten, 
avsattes direkt framför isälvens mynning och bygger upp en åsformad 
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isälvsavlagring. Om isen stod stilla under längre tid kunde en deltaavlagring 
bildas. Under andra förutsättningar kunde mer utbredda och tunna 
isälvsavlagringar bildas. Finare material, som finsand och lera, avsattes på 
större avstånd från isälvsmynningen, d.v.s. i havet. Det finare materialet kom 
ofta att täcka de tidigare avsatta grövre sedimenten.  

De glaciala jordarternas tjocklek i området kring Eskilstorp kan vara upp till 
ca 60 m. Från Hemmeslövs gård och ca 800 m österut indikerar flera 
borrningar grovsediment med stor mäktighet, 40 – 60 m. Sannolikt finns här 
en mer eller mindre åsformad isälvsavlagring. Längre österut visar emellertid 
borrningar (nr 0303 och 7605A, läge se Bilaga 1) på ca 40 m finsediment, 
huvuddelen lera. Möjligen får åsen här en riktning mot NO, som är den 
vanligaste riktningen för isälvsavlagringar i området. Under finsedimenten 
som omger den åsformade avlagringen förekommer ofta tunna och sandiga 
glaciala avlagringar. T.ex. visar borrning 0303 strax norr om Ö Karup på 
mellansand under 44 m leriga sediment. 

De postglaciala jordlagren avsattes efter inlandsisens avsmältning. I 
samband med landhöjningen drog sig strandzonen tillbaka och de tidigare 
avsatta ytliga jordlagren bearbetades av vågorna så att s.k. svallavlagringar 
bildades. Dessa täcker stora delar av Laholmsslätten, består huvudsakligen 
av sand och har normalt en tjocklek i intervallet 0,5 – 5 m. Borrningar vid 
Eskilstorp visar på en tjocklek på upp till åtminstone 4 m. 

Längs med Stensån förekommer postglaciala svämsediment, d v s sediment 
som avsatts utmed rinnande vatten inom periodvis översvämmade områden. 
Dessa utgörs främst av lera, silt och finsand, ofta med inslag av organiskt 
material. Tjockleken kan närmast Stensån vara upp till 6 m, men avtar med 
ökat avstånd från ån. 

4.2 HYDROGEOLOGI 

Grundvattenmagasin 

Den geologiska uppbyggnaden av Eskilstorpsområdet innebär att man kan 
förvänta sig ett flertal grundvattenmagasin. De djupare liggande magasinen 
är slutna. 

I urberget finns ett slutet grundvattenmagasin. Det består av omväxlande 
tätare och mer genomsläppliga enheter. Genomsläppligheten bestäms av 
sprickigheten och graden av vittring. Längs Hallandsåsens förkastningszon 
kan genomsläppligheten vara hög. 

Även i kalkstenen finns ett slutet grundvattenmagasin. Porositeten kan vara 
hög och genomsläppligheten kan också antas vara hög.  

I moränen finns ett grundvattenmagasin som är öppet i de områden där 
morän är den ytliga jordarten, d v s på Hallandsåsen, och slutet där moränen 
täcks av andra jordarter, d v s ute på slätten. Genomsläppligheten varierar, 
främst beroende på lerhalten, men kan antas var låg ute på slätten och något 
högre på Hallandsåsen. 

De grovkorniga glaciala avlagringarna i jordlagren utgör ett slutet magasin, 
här benämnt det undre jordlagermagasinet. Genomsläppligheten kan vara 
mycket hög. Det är ur detta magasin som brunnarna V15 och V20 vid 
Eskilstorp tar vatten. 
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De finkorniga glaciala avlagringarna och de postglaciala avlagringarna kan 
betraktas som ett grundvattenmagasin, här benämnt det övre 
jordlagermagasinet. Detta kan vara slutet eller öppet, beroende på de lokala 
geologiska förhållandena. Magasinet är heterogent med avseende på 
genomsläpplighet men har i de mer genomsläppliga delarna god hydraulisk 
kontakt med Stensån. 

Grundvattennivåer 

Grundvattennivån i det undre jordlagermagasinet låg i augusti 2008 vid 
Eskilstorp på en nivå strax under +2,5, se Figur 4. Nivåkurvorna (gröna linjer 
i figur 4) visar tydligt att det förekommer ett avsänkt område kring brunnarna. 

Grundvattennivån i det ytliga jordlagermagasinet låg i augusti 2008 vid 
Eskilstorp på en nivå strax under +3. Även i detta magasin syns ett avsänkt 
område kring brunnarna (orange linjer i figur 4).  

I området nära Stensån finns en stark korrelation mellan ytvattnets och det 
ytliga grundvattnets nivå, vilket innebär att det förekommer stora 
nivåvariationer beroende på nederbörd. Nivåvariationerna kan över en 
normal årscykel uppgå till > 2 m. 

Närmare Hallandsåsen stiger grundvattennivån i det ytliga 
jordlagermagasinet. Trycknivån i det underliggande urberget ligger också 
högt, ofta ovan markytan, vilket medför att grundvatten läcker ut, antingen 
som koncentrerade källsprång eller mer diffust. 

Även ute på slätten, närmast Hallandsåsen, kan tryckytan i det undre 
jordlagermagasinet ligga över markytan. Så var t.ex. fallet vid obsrör 0303 
innan provpumpningens start.  

Grundvattennivåerna i det övre jordlagermagasinet ligger allmänt över 
nivåerna i det undre jordlagermagasinet. Detta är dels en effekt av att det 
undre magasinet är avsänkt, men också en effekt av att det övre magasinet 
fylls på genom grundvattenbildning och läckage från Stensån.  
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Figur 4. Grundvattennivåkarta (m ö h), framtagen från nivåer uppmätta augusti 2008 
vid normal drift av anläggningen. Orange linjer: övre jordlagermagasinet, gröna linjer: 
undre jordlagermagasinet. 

Grundvattenströmning och läckage 

Den regionala grundvattenströmningen är riktad i stort sett mot väster, ut mot 
Laholmsbukten. Kring Eskilstorp böjer strömningen i jordlagren lokalt av mot 
brunnarna. Denna påverkan upphör emellertid inom någon kilometer väster 
om Eskilstorp. Vid Stensån kan grundvattenströmningen lokalt vara riktad 
mot eller från ån beroende på skillnaden mellan grundvattnets och åvattnets 
nivå. 

På Hallandsåsens sluttning sker en grundvattenströmning riktad norrut i 
såväl jordlagren som i urbergsmagasinet. Den kraftiga topografin medför att 
trycknivån i berggrunden på slätten närmast Hallandsåsen ligger högre än i 
jordlagren, se Figur 5, varför det sker ett uppåtriktat läckage från 
berggrunden till det undre jordlagermagasinet. Detta läckage förstärks av 
uttagen ur brunnarna vid Eskilstorp.  

Närmast Hallandsåsen är trycknivån i berggrunden så hög att även de ytliga 
jordlagren tillförs ett uppåtriktat läckage. Trycknivån i det ytliga 
grundvattenmagasinet i jordlagren ligger, förutom närmast Hallandsåsen, 
över nivån i det undre magasinet, varför läckaget längre ut på slätten är 
nedåtriktat. 

 

 
Figur 5. Principfigur som visar förhållandet mellan trycknivåer i de olika 
grundvattenmagasinen och läckaget mellan magasinen vid uttag av grundvatten i 
undre jordlagermagasinet. Heldragen linje: Trycknivå i berggrunden, streckad linje: 
trycknivå i det ytliga jordlagermagasinet, prickad linje: trycknivå i det undre 
jordlagermagasinet. 

Tillrinningsområde 

Tillrinningsområdet kan delas upp i två delar: Inom ett område närmast 
täkten och söderut mot vattendelaren på Hallandsåsen sker tillrinningen 
huvudsakligen genom grundvattenströmning. Detta område bedöms ha en 
area på 20 – 25 km2. Då det p.g.a. uttaget ur täkten sker ett läckage från 
Stensån till grundvattnet utgör även Stensåns avrinningsområde uppströms 
Eskilstorp en del av täktens tillrinningsområde. Detta område bedöms ha en 
area på ca 250 km2. Ett lokalt läckage kommer att ske från Stensån till det 
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ytliga jordlagermagasinet närmast uttagsbrunnarna. Storleken på detta 
bedöms enligt Teknisk Beskrivning tillhörande tillståndsansökan att variera 
beroende på nederbördsförhållandena. Läckaget bedöms uppgå till ca 500 – 
2 000 m3/dygn, dvs mellan 7 och 30 % av det totala uttaget.  Tillrinningen 
från Stensån är således underordnad grundvattentillrinningen söderifrån. 

 

 
 

Figur 6. Uppskattat tillrinningsområde för Eskilstorps vattentäkt. Rött raster: Tillrinning 
huvudsakligen genom grundvattenströmning. Blått område: Tillrinning genom 
kombination av grundvattenströmning och ytvattenströmning. 

Grundvattenbildning 

Den del av nederbörden som inte avdunstar, nettonederbörden, utgör den för 
nybildning av grundvatten och ytvatten tillgängliga delen enligt 

  P – E = Qyt + Qgr 

Där P är nederbörden, E totala avdunstningen, Qyt den ytliga avrinningen och 
Qgr grundvattenavrinningen eller grundvattenbildningen. 

Nederbörd 
SMHI utför nederbördsmätningar vid 5 stationer i området. Korrigerad 
nederbördsdata för dessa stationer redovisas i tabell 3 nedan 
(Alexandersson et al 1991). 

 

Tabell 3 Nederbörd i mm/år vid SMHI:s nederbördsstationer. Normalvärden avser 
referensnormaler 1961 – 90, om ej annat anges. Korrektioner bedömda efter 
Eriksson 1980. 

Klimatstation Normalvärde, 

mm/år 

Korrektion % Korrigerad 

medelnederbörd, 

mm/år 

6218 Barkåkra 694 18 819 

6222 Baramossa 971 18 1146 

6227 Hov* 753 18 888 

6334 Genevad 773 12 866 

6240 Halmstad 803 18 947 
* Normalvärde avser tiden 1989 - 2007 
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Med hänsyn taget till topografiska skillnader kan årsmedelnederbörden vid 
Eskilstorp uppskattas till ca 890 mm/år. 

Avdunstning 
Årsavdunstningen har av SMHI (Brandt et al 1994) uppskattats till ca 510 
mm/år. 

Nettonederbörd 
Med en antagen medelnederbörd på 890 mm/år och en avdunstning på 510 
mm/år kan nettonederbörden vid Eskilstorp uppskattas till ca 380 mm/år. 

Grundvattenbildningens storlek 
Den för grundvattenbildning och ytavrinning tillgängliga vattenmängden vid 
Eskilstorp utgörs av nettonederbörden. Denna har enligt ovan uppskattats till 
ca 380 mm/år. Hur stor del av nettonederbörden som bildar grundvatten 
beror på de lokala geologiska förhållandena. Då de ytliga jordlagren allmänt 
är mycket genomsläppliga är det rimligt att anta att stora delar av 
nettonederbörden bildar grundvatten. Som ett genomsnittligt värde på 
grundvattenbildningen antas 340 mm/år. 

Vattenbalans 

Vattenbalansen avser en volym som till utbredningen i markplanet motsvarar 
det förväntade influensområdet vid ett maxuttag av 6 900 m3/dygn inom 
influensområdet, med en uppskattad areal på ca 9 km2 och som i djupled 
omfattar jordlager och berggrund ner till ett djup av ca 200 m. 

Marken har i vattenbalansen delats upp i tre grundvattenmagasin: övre 
jordlagermagasinet, undre jordlagermagasinet och ett berggrundsmagasin, 
se den hydrogeologiska beskrivningen i avsnitt 5.1. Vid flödesberäkningarna 
har berggrundsmagasinet delats upp i ett kalkstensmagasin och ett 
urbergsmagasin, men dessa redovisas som en enhet i vattenbalansen. 

Metodiken vid beräkning av grundvattenflödena i vattenbalansen bygger dels 
på Darcys lag, dels på en balansekvation för respektive magasin. En 
sammanställning över beräknade flöden och beteckningar redovisas i figur 7 
a. 

Vattenbalanser har beräknats för två fall, se figur 7 a - c: Naturliga 
förhållanden (inga uttag vid Eskilstorp och planerade uttag ca 6 900 
m3/dygn). Noggrannheten i vattenbalanserna kan beskrivas som översiktlig 
då det gäller den absoluta storleken på flödena, speciellt de djupare flödena i 
berggrunden. Vad gäller skillnaden i flöden mellan vattenbalanserna bedöms 
noggrannheten som god. 

I vattenbalanserna har nettonederbörden uppskattats till 380 mm/år och 
grundvattenbildningen till 340 mm/år, se avsnitt 6.4.  

Vattenuttag från enskilda brunnar inom området har uppskattats till 5 000 
m3/år. 

Vattenbalansen för naturliga förhållanden, se Figur 11 b, visar att det sker ett 
uppåtriktat läckage från berggrunden till jordlagren och att det sker en 
avrinning i de övre jordlagren, huvudsakligen som utläckage till Stensån, på 
ca 3,2 miljoner m3/år (ca 8 600 m3/dygn i medelflöde). 
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Vattenbalansen för ett planerat uttag på 6 900 m3/dygn, se Figur 7 c, visar att 
detta orsakar ett ökat nedåtriktat läckage från de övre jordlagren och att 
utflödet till Stensån minskar till ca 1,3 miljoner m3/år (ca 3 500 m3/dygn i 
medelflöde).  

Vattenbalanserna sammanfattas även i tabell 4 nedan. 

Sammanfattningsvis visar vattenbalanserna att även vid ett ökat uttag 
kommer en betydande del av nettonederbörden inom det praktiska 
influensområdet, ca 1/3, att avrinna till Stensån.  

 

 

 

 

 

b)  

c)  
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Figur 11 a) Förklaring av flöden, b)Vattenbalans under naturliga förhållanden (inga 
uttag vid Eskilstorp), c) Vattenbalans vid planerat maxuttag 6 900 m3/dygn (ca 2,5 
miljoner m3/år), enskilda uttag 5 000 m3/år. Flöden redovisas som medelvärden över 
år, enhet 1 000 m3/år. 

 

Tabell 4 Sammanfattning av vattenbalans, enhet tusental m3/år 

 Naturliga 
förhållanden 

Uttag 6900 
(m3/dygn) 

Nettonederbörd 3000 3000 

Grundvattenflöde in 920 920 

Grundvattenflöde ut -710 -140 

Uttag 0 -2520 

Avrinning till Stensån -3210 -1260 

  

5 MARKANVÄNDNING OCH 
NATURVÅRD 

5.1 MARKANVÄNDNING 
Uppe på Hallandsåsen, i tillrinningsområdet södra del, dominerar skogsmark. 
Ett antal mindre gårdar med tillhörande ängs- och åkermark finns också. På 
slätten dominerar jordbruksmark. Två tätbebyggda områden, Östra Karup 
och Eskilstorp, finns inom tillrinningsområdet. Strax norr om täkten, mellan 
väg 115 och Hallandsåsens nordsluttning, ligger Äppelgårdens golfbana. 
Väg E6 går genom östra delen av tillrinningsområdet och väg 115  går 
genom dess norra delar. Närområdet runt täkten består av åker/betesmark 
och mindre skogsdungar. 

5.2 NATUR- OCH KULTURVÅRDSINTRESSEN 
Inom tillrinningsområdet för vattentäkten ligger, enligt Länsstyrelsen i Skåne 
(hemsida), flera riksintressen. Stensån och Hallandsåsen inklusive dess 
nordsluttning ligger inom riksintresse för naturvård och hela 
tillrinningsområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv.  

5.3 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Översiktsplan 

Den största delen av den primära skyddszonen för det föreslagna 
vattenskyddsområdet utgörs inte av planlagd mark. En mindre del västerut i 
området är dock planlagt för bostäder. 

Inom den sekundära skyddszonen är bostäder planlagda i den nordvästra 
och den centrala delen. Inom zonen finns även en golfbana, centrum för 
handel och ett mindre industriområde beläget syd/sydost om vattentäkten.  
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Inom den tertiära skyddszonen för det föreslagna skyddsområdet är två 
industriområden planlagda; ett i den sydvästra delen och ett längst ner i 
söder. Ett område rakt österut från vattentäkten utreds även för att 
planläggas som industriområde. 

Detaljplaner 

Det finns flertalet detaljplaner inom det föreslagna skyddsområdet som bl.a. 
behandlar bostadsbebyggelse, hantverk och småindustri, golfbana samt 
byggnader för handel. 

Öster om vattentäkten, strax utanför den föreslagna primärzonen, planeras 
ett område för handels- och speditionsverksamhet. Verksamheten skulle då 
vara belägen i den sydöstra delen av fastighet Östra Karup 24:1. 
Diskussioner har förts inom kommunen men beslut har ännu inte fattats. 

6 SKYDDSOMRÅDE 

6.1 ALLMÄNT 
För avgränsningen av skyddsområde är det vattenresursen som sådan som 
ska skyddas och inte bara området närmast vattentäkten.  

Grundvattenresursen är ofta knuten till en avgränsad geologisk formation, 
vilken innehåller ett grundvattenmagasin som kan utnyttjas för 
vattenförsörjning. Skyddsområdet för en grundvattentäkt bör enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden, om möjligt, 
omfatta hela den areal inom vilket vatten kan nå det grundvattenmagasin 
eller del av ett sådant grundvattenmagasin som utnyttjas eller i framtiden kan 
komma att utnyttjas för vattenförsörjning, dvs. tillrinningsområdet för 
vattentäkten, (Naturvårdsverket, 2010:5).  För vattentäkter med mycket stora 
tillrinningsområden kan en snävare avgränsning tillämpas om riskerna i de 
uteslutna områdena kan accepteras (Naturvårdsverket, 2010:5).  

Ur allmänna råd till 7 kap. 21 § MB: 

Ett vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens tillrinningsområde, såvida 
inte beslutsunderlaget visar att skyddssyftet kan uppnås genom fastställande 
av ett mindre område som vattenskyddsområde.  

För grundvattentäkter baserade på inducerad infiltration såväl som 
bassänginfiltration av ytvatten bör hela tillrinningsområdet för 
grundvattenresursen likväl som hela ytvattenresursen innefattas av 
vattenskyddsområdet (Naturvårdsverket, 2010:5).  

Vattenresursen bör skyddas mot tillfälliga likväl som kontinuerliga 
föroreningar. Förorening av vattenresursen kan antingen ske via 
punktutsläpp eller via mer diffust utsläpp.  Vattenresursen bör därför även 
skyddas mot markanvändning som på sikt kan påverka vattenkvalitén 
negativt och i värsta fall ge irreversibla skador (Naturvårdsverket, 2010:5). 

I Naturvårdsverkets Handbok med allmänna råd ges utgångspunkter och 
principer för hur avgränsning av skyddsområden ska utföras 
(Naturvårdsverket, 2010:5). Huvudregeln är att hela tillrinningsområdet skall 
skyddas. För vattenförekomster med mycket stora tillrinningsområden, där 
huvudregeln frångås, bör avgränsningen av vattenskyddsområdet baseras 
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på barriär- och riskfokusering. Avgränsningen av skyddsområden där endast 
delar av tillrinningsområdet innefattas av skyddet kan i dessa fall utgå från 
några eller en kombination av följande principer: 

 Topografisk avgränsning (vid ytvattendelare) 

 Buffertzoner kring vattendrag 

 Rinntider i vattensystemet 

 Grundvattendelare/ytvattendelare 

 Avstånd från vattentäkten 

 Uppehållstider/transport i grundvattnet 

 Sårbarhetsbedömningar och -klassificeringar 

 Risker/riskacceptans 

Enligt Handbok med allmänna råd (2010:5) kan vattenskyddsområdet delas 
upp i fyra olika zoner, dessa är: 

 Vattentäktszon 

 Primär skyddszon 

 Sekundär skyddszon 

 Tertiär skyddszon  

6.2 SÅRBARHETSKLASSIFICERING 
Vid framtagande av skyddsområdesgränser ingår det enligt Handbok om 
vattenskyddsområde (2010:5) att även studera sårbarheten inom 
tillrinningsområdet. Genom att titta på markens, de ytliga jordlagrens, 
förmåga att släppa igenom t.ex. föroreningar ges en förståelse för hur hög 
skyddsnivå som krävs inom olika delar av tillrinningsområdet.  Sårbarheten 
kan delas in i fyra klasser, extrem sårbarhet, hög sårbarhet, måttlig sårbarhet 
och låg sårbarhet. I figur 8 visas sårbarheten för de ytliga jordlagren i 
området kring Eskilstorps vattentäkt. När jordarterna bedömts är det de ytliga 
jordarternas kornstorleksfördelning och sorteringsgrad som bedöms, ju 
grövre korn och bättre sortering desto större risk för föroreningsspridning. 

Framtagen såbarhetsklassificering framgår av figur 8 och är motiverad 
nedan.  
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Figur 8. Sårbarheten inom det huvudsakliga tillrinningsområdet till Eskilstorps 
vattentäkt 

Extrem hög sårbarhet 
Störst sårbarhet har områden med isälvsavlagringar och där berggrunden är 
blottad. Isälvsavlagringarnas grövre korn som är mer eller mindre 
välsorterade innebär korta transporttider och att en förorening snabbt kan nå 
grundvattnet. Där berggrunden går i dagen finns det en direktkontakt med 
spricksystemen i urberget. En förorening som når berg i dagen har stora 
möjligheter att infiltrera till grundvattnet utan nämnvärd uppehållstid. När en 
förorening nått urbergets spricksystem så är nedbrytningen och 
fastläggningen av föroreningen generellt mycket liten. Områden med 
isälvsavlagringar och områden där berg går i dagen är klassade som 
områden med extremt hög sårbarhet.  
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Hög sårbarhet 
Hög sårbarhet definieras av områden med sand.  

Måttlig sårbarhet 
Måttlig sårbarhet har områden med morän. I moränen förekommer olika 
kornstorlekar och materialet är osorterat. Detta gör att en förorening 
transporteras långsammare och man har större möjlighet att förhindra att 
föroreningen når vattentäkten.  

Låg sårbarhet 
Områden med lera klassas som låg sårbarhet då transporthastigheten i 
materialet är extremt långsam. Även områden med torv eller mossar har låg 
sårbarhet då dessa sannolikt ligger på lera eller annan tät grund. 

6.3 RISKINVENTERING 
Riskobjekt för vattentäkten kan delas in i tre huvudkategorier: 

 Vattenverksamhet 

 Sabotage, kris och krig 

 Verksamheter och markanvändning i tillrinningsområdet 

Båstad kommun har möjligheter att hantera riskkategorierna genom egen 
planering och egna åtgärder. Riskobjekten behandlas lämpligen i 
kommunens beredskaps- och saneringsplaner.   

Vanliga verksamheter och typer av markanvändning i tillrinningsområdet som 
kan utgöra risk för förorening av vattentäkten är: 

Urban miljö: dag-spillvattenledningar, cisterner, trafik, vägsalt, släckvatten, 
bekämpningsmedelsanvändning, energianläggningar, schaktningsarbeten 
och andra markarbeten. 

Jord- och Skogsbruk: timmerupplag, bekämpningsmedelsanvändning, 
markarbeten, gödselspridning, dräneringar. 

Vägar: vägsaltning, dagvatten, utsläpp av försurande ämnen, 
bekämpningsmedelsanvändning, schaktningsarbeten, läckage av drivmedel, 
trafik och transporter inklusive farligt gods. 

Övriga miljöfarliga verksamheter: verksamheter för vilka tillstånd eller 
anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21§ förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Ovannämnda verksamheter och markanvändning kan regleras genom 
skyddsföreskrifter.  

Föroreningshoten kan vara tillfälliga eller akuta punktutsläpp (t.ex. 
tankbilsolycka), långvarigt pågående punktutsläpp (t.ex. avloppsinfiltration) 
samt långvariga diffusa utsläpp (t ex. bekämpningsmedel och gödning i 
samband med växtodling). 

En översiktlig inventering av riskobjekt har utförts av NSVA och Båstad 
kommun i samband med framtagandet av denna utredning, inventeringen 
redovisas i bilaga 1. I bilaga 2 och 3 görs en riskanalys där identifierade 
riskobjekt bedöms gällande sannolikhet och konsekvens som sedan kopplas 
till föreslagna föreskrifter. Sammanfattningsvis kan följande riskobjekt, utan 
inbördes rangordning, nämnas: 

 Väg och vägtrafik 
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 Cisterner 

 Transformatorer vid elstolpar (nätstationer) med och utan 
uppsamling 

 Avlopp 

 Lantbruk och skogsbruk 

 Åkeri 

 Bilverkstad 

 Golfbana 

 Skrot- och metallverksamhet 
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6.4 SKYDDSOMRÅDETS AVGRÄNSNING 
Baserat på genomförda utredningar av bl.a. områdets geologi, hydrogeologi, 
hydrologi och topografi samt genomförd sårbarhetsklassificering och 
riskinventering har gränserna för det reviderade skyddsområdet för 
Eskilstorps vattentäkt tagits fram. Avgränsningen av skyddsområdet utgår i 
huvuddrag från grundvattenmagasinets tillrinningsområde.  

Tillrinningsområdet för den del av vattnet som kommer från Stensån är 
mycket stort. Eventuella akuta föroreningar kommer att passera vattentäkten 
snabbt och utgör inte någon reell risk för vattenkvalitén vid vattentäkten. 
Diffusa föroreningar kan emellertid nå uttagsbrunnarna även om mindre 
reningseffekt erhålls i formationen mellan ån och uttagsbrunnarna. Vattnet 
som kommer från Stensån utgör dock en mindre del (7-30 %) av det totala 
uttaget och uppblandningen med övrigt vatten är stor. Störst inblandning 
förekommer vid maximala uttag då avsänkningen är som störst, d.v.s. 
vanligtvis endast under kortare perioder under året. Med anledning av detta i 
kombination med Stensåns stora tillrinningsområde, avser inte kommunen 
att lägga skyddsområde över tillrinningsområdet för ån. För att så bra som 
möjligt skydda vattentäkten och den del av vattnet som kommer från 
Stensån, avser kommunen istället att informera och föra dialog med 
sakägare av intresse (t.ex. LRF, berörda kommuner och eventuella större 
industrier) uppströms Eskilstorp.   

Gränsdragningen för de olika skyddszonerna utgår från Handbok om 
vattenskyddsområde (2010:5) och finns presenterade i figur 9 samt i A3-
format i Bilaga 4. I Bilaga 5 motiveras gränsdragningen i kartform. Nedan 
beskrivs bakomliggande resonemang för gränsdragningen.  
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Figur 9. Förslag till avgränsning av nytt vattenskyddsområde, Eskilstorps vattentäkt. 
Rött område = primär zon, blått område = sekundär zon och grått område = tertiär 
zon. 

Vattentäktszon 

Vattentäktszonen skall säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt och 
omfattar därför närområdet kring varje brunn. Principen som rekommenderas 
är att området skall vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. 
Samtliga brunnar är täckta av låsta brunnsöverbyggnader. Lås och 
brunnskonstruktioner bör regelbundet ses över så att skyddet bibehålls.  

Primär skyddszon 

Den primära skyddszonen omfattar områden med störst skyddsbehov. 
Sådana är områden med kort transporttid, områden med hög sårbarhet eller 
områden med många riskobjekt. Vid Eskilstorps vattentäkt är närområdet ett 
område med goda infiltrationsegenskaper och korta transporttider för 
grundvattnet att transporteras mot uttagsbrunnarna. Den bortre gränsen 
medför en transporttid på minst 100 dygn.  

Sekundär skyddszon 

Den sekundära skyddszonen har avgränsats till att omfatta områden med 
stort skyddsbehov men där sårbarheten bedöms som hög alternativt måttlig 
och med en transporttid som bedöms vara relativt kort.  

Vid Eskilstorp består den sekundära zonen av områden med ytliga 
friktionsmaterial som bedöms ha god hydraulisk kontakt med den 
vattenförande formationen vari grundvattenuttagen görs. Enligt den första 
genomförda resistivitetsundersökningen, se bilaga 6, bedöms bl.a. 
randzonen vid Hallandsåsens norra sluttning utgöra ett sådant område. Detta 
leder till att ett det i den sekundära skyddszonen inkluderas ett långsmalt 
område i öst-västlig sträckning genom södra delen av Östra Karup. Enligt 
den andra resistivitetsundersökningen, se bilaga 7, bedöms området norr om 
Stensån också utgöra ett område där de ytliga friktionsjordarna står i god 
hydraulisk förbindelse med den underliggande vattenförande formationen.  

I den sekundära zonen ingår även ytvattendragen, inklusive en strandzon på 
10 m på vardera sida om bäckarna, inom tillrinningsområdet uppe på 
Hallandsåsen. Syftet med detta är att förhindra miljöstörande verksamhet i 
direkt anslutning till vattendragen. Transport av eventuellt förorenade ämnen 
är snabb i ytvattendragen och risk finns att vattnet kan infiltrera ner i 
formationen vid Hallandsåsens norra sluttning där vattendragen passerar 
friktionsmaterial. SGU har utfört flödesmätningar vid området kring 
Dömestorp, ett område med motsvarande förhållande som vid Eskilstorp, 
som visar att det sker ett tydligt utläckage från bäckarna inom zonen utmed 
Hallandsåsens släntfot. Med avseende på de geologiska förhållandena vid 
Eskilstorp, se bilaga 6, är ett liknande förhållande sannolikt i detta område.  

 

Tertiär skyddszon 

Den tertiära skyddszonen skall omfatta sådana delar av 
vattenskyddsområdet, dvs. tillrinningsområdet, som inte omfattas av övriga 
zoner samt där skyddsbehovet inte är lika stort som i den primära och den 
sekundära skyddszonen. Den tertiära skyddszonen vid Eskilstorps vattentäkt 
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omfattar resterande delar av grundvattenmagasinets huvudsakliga 
tillrinningsområde.  

7 SKYDDSFÖRESKRIFTER 
För vattenskyddsområdets olika zoner föreslås nya skyddsföreskrifter. Syftet 
med vattenskyddsområdet är att trygga vattenkvalitén på lång sikt, ett 
flergenerationsperspektiv. För att uppnå syftet upprättas föreskrifter med mål 
att begränsa verksamheter som kan innebära förhöjd risk för att dricksvattnet 
förorenas. Detta görs antingen genom reglering av hantering av potentiellt 
miljö- och hälsofarliga ämnen eller genom reglering av t.ex. markanvändning, 
borrning och grävning i syfte att reducera risken för spridning av miljö- och 
hälsofarliga ämnen från såväl punkt- som diffusa utsläppskällor.  

Riktlinjerna vid utformningen av föreskrifter är att uppnå syftet vilket innebär 
inskränkningar i markanvändningen. Inskränkningarna är formulerade som 
förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Ansökan om tillstånd görs hos 
kommunens nämnd för miljöfrågor. Om tillstånd ges kan detta var förknippat 
med villkor. Anmälan görs även till kommunens nämnd för miljöfrågor. 
Huvudman för vattentäkten är Båstad kommun. Tillsynsmyndighet är 
kommunens nämnd för miljöfrågor. Förutom förbud eller krav på 
anmälan/tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det också finnas förbud eller 
krav på anmälan/tillstånd enligt annan lagstiftning.  
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Vattenskyddsföreskrifter för Eskilstorp i Båstads kommun 

Med stöd av 7 kap 22§ miljöbalken hemställer kommunfullmäktige i Båstads kommun att 

länsstyrelsen i Skåne län fastställer följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över 

fastigheter inom skyddsområdet, till skydd för grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att 

nyttjas för vattentäkt. 

Då dessa föreskrifter vinner laga kraft ska de tidigare skyddsföreskrifterna för Eskilstorp 8:2 från 

1978-09-20 upphöra att gälla. 

Skyddsföreskrifterna gäller för följande vattentäkter: 

 Eskilstorp (Eskilstorp 8:2 och Östra Karup 24:1) 

De fastställda skyddsområdena omfattar ett större antal fastigheter och är uppdelade i; 

vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Zonerna finns 

markerade på skyddsområdeskarta. 

Syftet med skyddsområde och skyddsföreskrifter är att säkerställa att påverkan eller risk för 

påverkan på vattentäkterna inte uppstår. 

De särskilda föreskrifterna gäller specifikt för ovan nämnda vattentäkt och har utformats med 

vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus. De utgör i många avseenden en tillämpning 

och uttolkning av miljöbalkens intentioner så som de uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

(2 kap § 2-6). 

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav 

enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma. 

 

Huvudman för vattentäkterna i Båstads kommun är Kommunstyrelsen. 

Anmälan och tillstånd som regleras i dessa föreskrifter handläggs av nämnden för 

miljöfrågor i Båstads kommun.  

Dispens från förbud handläggs av länsstyrelsen i Skåne län. 

 

Ikraftträdande och övergångsregler 

Pågående verksamhet som förbjuds enligt meddelade föreskrifter ska vara avvecklad senast två år 

efter föreskriftens ikraftträdande.  

För pågående verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt införs, enligt meddelade 

föreskrifter, ska tillstånd sökas, respektive anmälan göras, senast två år efter föreskriftens 

ikraftträdande.  
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Föreskrifter 

1§  Vattentäktszon  

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

Området ska vara väl avgränsat och brunnen ska ha låsbar överbyggnad. 

Området får enbart disponeras av huvudman och enbart för vattentäktsverksamhet. 

Bestämmelser för primär skyddszon 

2§ Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter 

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa 

eller miljön kräver tillstånd. Med hantering avses här inte oljeförsörjning för bostads- och 

jordbruksfastighet samt användning i maskiners och fordons egna tankar.  

Från tillståndskravet enligt första stycket undantas hantering av petroleumprodukter och andra 

kemiska produkter för normalt hushållsbehov (total volym understigande 50 liter) eller i 

skolundervisningssyfte i de fall hanteringen sker på ett sådant sätt att hela den förvarade mängden 

vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet. 

3§  Hantering av kemiska bekämpningsmedel samt träskyddsmedel m.m. 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel och yrkesmässig hantering av träskyddsmedel är 

förbjuden.  

Från förbudet undantas icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel inomhus. 

Hantering inomhus ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Från förbudet undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär 

olägenhet för människors hälsa. Anmälan ska ske av verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 

med eller efter varje sådan åtgärd. 

4§  Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m. 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan.  

Yrkesmässig hantering, utöver spridning, av ensilage samt växtnäringsämnen, såsom natur- och 
handelsgödsel eller jordförbättringsmedel, kräver tillstånd. 

Användning av ohygieniserade växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

Hantering av slam från avloppsreningsanläggning är förbjuden.  

Förvaring av växtnäringsämne direkt på mark är förbjuden. Det är förbjudet att förvara ensilage på 

ett sådant sätt att det finns risk för att pressaft eller lakvätska infiltrerar i eller avrinner på marken. 

Utökning av befintliga jordbruks- eller djurhållningsverksamheter samt nya sådana verksamheter 

kräver tillstånd. 
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5§  Skogsbruk, m.m. 

Permanenta (mer än 6 månader) upplag av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved är förbjudna. 

Stubbrytning och skyddsdikning är förbjuden. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt 

används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från förbudet. 

6§  Avloppsanordningar, dagvatten, m.m.  

Anläggande av nya avloppsanordningar för hushållspillvatten (bad, disk, tvätt och utsläpp från WC) är 

förbjudet. Utbyggnad eller ändring av befintliga avloppsanordningar kräver tillstånd. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 

Att till primär skyddszon leda in dagvatten från ytor utanför primär skyddszon kräver tillstånd. 

Tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa föreskrifters 

lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten från detaljplan. 

7§  Hantering av avfall 

Deponering, lagring eller tillförsel av avfall eller förorenade massor är förbjuden. Lagring av 

hushållsavfall i ändamålsenliga kärl, undantas förbudet. Kompostering av matavfall kräver tillstånd. 

8§  Väghållning och fordonstvätt, m.m. 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, m.m. utanför primär skyddszon är förbjudna.  

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten eller tvättkemikalier på 

plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet. 

Uppställning av motorfordon är förbjuden. Motorfordon utrustade med skyddsanordning, eller 

placerade, så att läckage till mark och/eller vatten förhindras undantas förbudet. Personbilar, 

motorcyklar och mopeder undantas förbudet. 

9§  Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Berg-, sand- och grustäkt och annan täktverksamhet, inklusive husbehovstäkter, är förbjudna. 

10§  Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten, m.m. 

Schaktningsarbeten till större djup än 1,0 meter under markyta kräver tillstånd. Återfyllning med 

förorenade massor är förbjudet. 

Akuta åtgärder på väg eller järnväg, som måste genomföras för att undvika risk för människor hälsa 

eller miljön, undantas tillståndsplikten. I dessa fall råder anmälningsplikt inom en vecka efter 

genomförd åtgärd. I det akuta skedet ska om möjligt samråd med tillsynsmyndigheten och/eller 

räddningstjänst ske. Alla åtgärder ska dokumenteras. 
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11§  Energianläggningar  

Anläggning av system som utvinner eller lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller vattenområde är 

förbjudna.  

Ändring av befintliga system som utvinner eller lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller 

vattenområde kräver tillstånd.  

Befintliga anläggningar ska anmälas. 

12§  Anläggning för vattenuttag, m.m. 

Anläggande eller utökning av konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg är förbjudet 

annan än för huvudman för kommunens VA verksamhet. 

Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledande av vatten kräver anmälan till 

huvudman för kommunens VA verksamhet. 

Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager är förbjudna att användas för annat ändamål än 

för vattenuttag. 

13§  Transport av farligt gods och farligt avfall, m.m. 

Transport av farligt gods och farligt avfall på väg ska ske på rekommenderad led för farligt gods, med 

undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är lastade 

med farligt gods är förbjudet.  

Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 

14§  Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är 

förbjuden.  

Förändring av pågående verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten 

kräver tillstånd. Tillståndsprövning ska samordnas med den prövning som föranleds av anmälnings 

eller tillståndsplikt i miljöprövningsförordningen. 

För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt § 2 och 3 

ovan i tillämpliga delar. För infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad som sägs under § 6 

och 7 ovan. 
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Bestämmelser för sekundär skyddszon 

15§  Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter 

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa 

eller miljön kräver tillstånd. Med hantering avses här inte oljeförsörjning för bostads- och 

jordbruksfastighet samt användning i maskiners och fordons egna tankar.  

Från tillståndskravet enligt första stycket undantas hantering av petroleumprodukter och andra 

kemiska produkter för normalt hushållsbehov (total volym understigande 50 liter) eller i 

skolundervisningssyfte i de fall hanteringen sker på ett sådant sätt att hela den förvarade mängden 

vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet. 

16§ Hantering av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel, m.m.  

För hantering av kemiska bekämpningsmedel och yrkesmässig hantering av träskyddsmedel krävs 

tillstånd. 

Från förbudet undantas icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel inomhus. 

Hantering inomhus ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Från tillståndsplikten undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som 

innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan ska ske av verksamhetsutövaren inom en vecka i 

samband med eller efter varje sådan åtgärd. 

17§ Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m.  

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på annan mark än jordbruksmark kräver anmälan. 

Yrkesmässig spridning av ohygiensierade växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

Yrkesmässig lagring av ensilage, stall-, handels- och andra gödningsmedel, m.m. kräver tillstånd. 

Tillståndsplikt gäller även för tillfälliga upplag. Kompostering av trädgårdsavfall från enskilt hushåll 

undantas.  

Spridning av slam från avloppsreningsanläggning kräver tillstånd. 

18§ Skogsbruk, m.m.  

Lagring av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved annat än i tillfälliga upplag kräver tillstånd. Med 

tillfällig avses i detta fall en avverkningssäsong (mindre än 6 månader). Vedupplag på enskild 

fastighet som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från 

bestämmelserna om begränsad lagringstid. 

Skyddsdikning, stubbrytning samt bevattning av tillfälliga timmerupplag kräver tillstånd. 

19§  Avloppsanordningar, dagvatten, m.m.  

Anläggande av nya avloppsanordningar för hushållspillvatten (bad, disk, tvätt och utsläpp från WC) 

kräver tillstånd.   
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Utbyggnad eller ändring av befintliga avloppsanordningar kräver tillstånd. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 

Att leda in dagvatten till sekundär skyddszon från ytor med lägre skyddsklass än den sekundära 

skyddszonen kräver tillstånd.  

Generell tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa 

föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten. 

20§ Hantering av avfall  

All deponering och lagring av avfall, m.m. kräver tillstånd. Tillståndsplikt gäller även för tillfälligt 

upplag för omlastning. Lagring av hushållsavfall i ändamålsenliga kärl, undantas tillståndsplikten.  

Kompostering av matavfall kräver tillstånd. 

21§ Väghållning, m.m.  

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor med lägre skyddsklass än den sekundära skyddszonen 

är förbjudet. 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet.  

22§ Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Nyetablering eller utökning av materialtäktsverksamhet är förbjuden.  

Husbehovstäkter kräver tillstånd. 

Tillfartsvägar till befintliga och framtida materialtäkter ska vara avspärrade för allmän motortrafik. 

Återfyllnad med förorenade massor eller avfall är förbjuden 

23§ Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten  

Schaktningsarbeten till större djup än 1,5 meter under markyta är anmälningspliktiga. 

24§ Energianläggningar  

Nyanläggning och/eller ändring av befintliga system som utvinner värme/kyla ur berggrund, jord eller 

vattenområde kräver tillstånd. 

Befintliga oanmälda anläggningar ska anmälas. 

25§ Anläggning för vattenuttag, m.m.  

Anläggning eller utökning av konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg kräver. 

Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledande av vatten kräver anmälan till 

huvudman för kommunens VA verksamhet. 
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Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager är förbjudna att användas för annat ändamål än 

för vattenuttag. 

26§ Transport av farligt gods och farligt avfall, m.m. 

Transport på väg av farligt gods och farligt avfall ska ske på rekommenderad led för farligt gods, med 

undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är lastade 

med farligt gods är förbjudet. 

Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 

27§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering eller förändring av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller 

grundvatten kräver tillstånd. Lagring som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 

tillstånd. 

Tillståndsprövning ska samordnas med den prövning som föranleds av anmälnings- eller 

tillståndsplikt i miljöprövningsförordningen.  
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Bestämmelser för tertiär skyddszon 

28§ Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Nyetablering eller utökning av materialtäktsverksamhet kräver tillstånd.  

29§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 

tillstånd.  

Tillståndsprövning eller anmälan enligt ovan ska samordnas med den prövning som föranleds av 

anmälnings- eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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BILAGA 1 

Definitioner 

Hantering - avser (i enlighet med miljöbalken) en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning (inkl. 

spridning), omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed 

jämförliga förfaranden. 

Miljöfarlig verksamhet - avser sådan verksamhet som enligt miljöbalken definieras som 

miljöfarlig verksamhet.  

Parkering - definieras i enlighet med Förordningen om vägtrafikdefinitioner. Parkering: En 

uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som: 1. föranleds 

av trafikförhållandena, 2. sker för att undvika fara, eller 3. sker för på- eller avstigning eller på- 

eller avlastning av gods. 

Uppställning - avser parkering under längre sammanhängande tid än 8 timmar. 

Punktbehandling - definieras som en kemisk bekämpning av t.ex. växter eller insekter med sådan 

precision att inget bekämpningsmedel hamnar utanför det avsedda objektet. 

  

156

156



BILAGA 2 

Allmänna upplysningar 

Huvudman 

Huvudman för vattentäkterna i Båstads kommun är Kommunstyrelsen.  

Anmälan och tillstånd som regleras i dessa föreskrifter handläggs av nämnden för miljöfrågor i 

Båstads kommun.  

Påföljd 

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken. 

Beredskap 

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman 

tillsammans med kommunal räddningstjänst senast två år efter det att dessa föreskrifter 

fastställts. 

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas 

av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall göras till tfn. 112. 

 

Anmälan om olyckshändelse definieras bla i: 

 

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor  1-5 §§ 2 kap. 

 

Förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor 4 § 2 kap. 

 

Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m., regleras 31 kap. 4 § 

miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 

ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den 

”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias 

på grund av skyddsföreskrift. 

157

157



Tillsyn 

Kommunens nämnd för miljöfrågor är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt 

miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 

Uppsättning av skyltar, stängsel 

Om det behövs, får kommunen även föreskriva att skyltar eller stängsel skall sättas upp och att 

annans mark får tas i anspråk för detta (7 kapitlet 22 § i miljöbalken).  

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m 

från ett vägområde, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs 

tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. 

Upplysning 

Det är lämpligt att huvudmannen för vattentäkten regelbundet informera samtliga 

fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. 

Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl finns får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela dispens från skydds-

föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken. Dispens får ges endast om det är förenligt med 

förbudets eller föreskriftens syfte, dvs. att det av sökanden kan visa att åtgärden eller 

verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten. I 

samband med sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses 

erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § MB). 

Övrig lagstiftning 

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas 

prövning enligt annan lagstiftning. 

Ny lagstiftning 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och 

som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade 

föreskrifter. 
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Datum: 2017-09-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000520/2017 – 500 
 
 

Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Idrottsplatsen, Malen och 
Axelstorp 
 
 
Förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för 
vattentäkten Idrottsplatsen/Axelstorp/Malen och att samråd hålles med  
berörda. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att anpassas till gällande 
lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från Naturvårdsverket (2010).  
 
Syftet med revideringarna är att ge grundvattenförekomsterna ett tillräckligt gott skydd och att 
grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. 
 
Vattenskyddet avser att skydda grundvattentillgången med flera brunnar i Eskilstorp, Idrottsplat-
sen, Axelstorp och Malen för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett flergenerations-
perspektiv.  
 
Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet som kan medföra risk 
för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl punktvisa föroreningsrisker som diffusa ut-
släppskällor. 
 
Bakgrund 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och rent vatten kan således räknas som en av våra allra vik-
tigaste naturresurser.  
 
Grundvattenmagasinet är ur ett kommunalt perspektiv en betydelsefull förekomst för vatten-
försörjningen. Vattentäkterna har ett extremt högt skyddsvärde. Någon grundvattentillgång 
med motsvarande uttagsmöjligheter finns inte i närheten och någon reservvattentäkt som 
täcker hela behovet saknas. 
 
NSVA har tillsammans med konsultfirman WSP tagit fram skyddsföreskrifter samt skyddsom-
råde för vattentäkterna Eskilstorp, Idrottsplatsen, Axelstorp och Malen. Förvaltningens samt 
NSVA förslag är att låta länsstyrelsen fastställa dessa. 
 
Länsstyrelsen bedömer att kommunstyrelsen i Ängelholms kommun ska informeras om att en 
del av vattenskyddsområdet (rör endast tertiär zon) för Idrottsplatsen/Axelstorp/Malen berör 
deras kommun. Båstads kommun bör upprätta ett avtal med Ängelholms kommun där det 
framgår att Båstads kommun har tillsyn över frågor som rör vattenskyddsområdet. Beslut om 
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detta bör tas i respektive KS. Länsstyrelsen kan skriva in i föreskrifterna att Båstads kommun 
har tillsynen. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
Fastställda föreskrifter kommer att innebära restriktioner för både verksamheter och boende 
inom skyddsområdet i syfte att skydda grundvattenförekomsterna. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Jan Bernhardsson, chef teknik och service 
 
Beslutet ska expedieras till: 

NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Rapport_VSO Axelstorp Idrottsplatsen Malen 
VSO Föreskrifter IdrottsplatsenAxelstorp_170508A 
Bilaga 1 - Karta över VSO 
Bilaga 2 – Riskinventering 
Bilaga 3 - Matris för Sannolikhet Konsekvens Riskanalys 
Bilaga 4 - Riskanalys Idrottsplatsen Axelstorp 
Bilaga 5 - Motiverad gränsdragning 
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Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. AVLOPPSANLÄGGNING
A1 ATTEKÖP 3:11 6255244,136 1318168,515 ENSKILLT AVLOPP
A2 AXELSTORP 3:15 6257227,313 1316406,285 ENSKILLT AVLOPP
A3 AXELSTORP 3:22 6257286,024 1316366,046 ENSKILLT AVLOPP
A4 AXELSTORP 3:25 6256425,404 1317026,799 ENSKILLT AVLOPP
A5 AXELSTORP 3:28 6256329,994 1316826,047 ENSKILLT AVLOPP 
A6 AXELSTORP 3:33 6257124,523 1317338,001 ENSKILLT AVLOPP
A7 AXELSTORP 3:34 6257198,177 1316339,498 ENSKILLT AVLOPP
A8 AXELSTORP 3:35 6257091,778 1317433,781 ENSKILLT AVLOPP 
A9 AXELSTORP 3:36 6256972,644 1316986,287 ENSKILLT AVLOPP 
A10 AXELSTORP 3:45 6256943,838 1317249,625 ENSKILLT AVLOPP 
A11 AXELSTORP 3:46 6256974,798 1317254,791 ENSKILLT AVLOPP
A12 AXELSTORP 3:48 6257059,287 1317269,091 ENSKILLT AVLOPP
A13 AXELSTORP 3:49 6257096,728 1317284,84 ENSKILLT AVLOPP
A14 AXELSTORP 3:50 6257062,063 1317331,065 ENSKILLT AVLOPP
A15 AXELSTORP 3:51 6257048,089 1317362,122 ENSKILLT AVLOPP
A16 AXELSTORP 3:53 6257074,01 1317404,454 ENSKILLT AVLOPP
A17 AXELSTORP 3:54 6257124,752 1317412,354 ENSKILLT AVLOPP
A18 AXELSTORP 3:55 6256983,126 1317295,616 ENSKILLT AVLOPP
A19 AXELSTORP 3:57 6256946,607 1317295,087 ENSKILLT AVLOPP
A20 AXELSTORP 3:59 6256940,283 1317407,688 ENSKILLT AVLOPP
A21 AXELSTORP 3:61 6256969,94 1317472,779 ENSKILLT AVLOPP
A22 AXELSTORP 3:62 6256982,888 1317503,552 ENSKILLT AVLOPP
A23 AXELSTORP 3:63 6257002,31 1317536,901 ENSKILLT AVLOPP
A24 AXELSTORP 3:70 6256889,257 1316963,394 ENSKILLT AVLOPP
A25 AXELSTORP 3:72 6256987,832 1317030,894 ENSKILLT AVLOPP
A26 AXELSTORP 3:75 6256979,803 1317553,249 ENSKILLT AVLOPP
A27 AXELSTORP 3:76 6257007,073 1317318,512 ENSKILLT AVLOPP
A28 AXELSTORP 3:77 6257192,645 1317297,373 ENSKILLT AVLOPP
A29 AXELSTORP 3:78 6256205,984 1316615,052 ENSKILLT AVLOPP
A30 AXELSTORP 3:80 6257247,901 1316451,156 ENSKILLT AVLOPP
A31 AXELSTORP 3:85 6257059,436 1317307,618 ENSKILLT AVLOPP
A32 BJÄRED 5:1 6256265,964 1317934,035 ENSKILLT AVLOPP
A33 BJÄRED 6:8 6255576,702 1317985,491 ENSKILLT AVLOPP
A34 BJÄRED 7:15 6256338,239 1317445,457 ENSKILLT AVLOPP
A35 BJÄRED 7:18 6256339,411 1318309,646 ENSKILLT AVLOPP
A36 BJÄRED 7:23 6256356,003 1318626,952 ENSKILLT AVLOPP
A37 BJÄRED 7:25 6256313,084 1318609,037 ENSKILLT AVLOPP
A38 BJÄRED 7:26 6256316,98 1318566,954 ENSKILLT AVLOPP
A39 BJÄRED 7:27 6256414,136 1318251,984 ENSKILLT AVLOPP
A40 BJÄRED 7:28 6256367,782 1318236,93 ENSKILLT AVLOPP
A41 BJÄRED 7:29 6256645,01 1317542,217 ENSKILLT AVLOPP
A42 BJÄRED 8:2 6256676,028 1318395,549 ENSKILLT AVLOPP
A43 BJÄRED 8:3 6256457,095 1318257,991 ENSKILLT AVLOPP
A44 BJÄRED 8:4 6255510,927 1318713,404 ENSKILLT AVLOPP
A45 BJÄRED 8:5 6255582,083 1319036,954 ENSKILLT AVLOPP
A46 BJÄRED 8:6 6255549,027 1319073,991 ENSKILLT AVLOPP
A47 BJÄRED 8:7 6255476,049 1319085,043 ENSKILLT AVLOPP
A48 BRÄNNESLÄTT 1:3 6254181,277 1320212,418 ENSKILLT AVLOPP
A49 BÅSTAD 109:121 6258710,755 1315856,007 ENSKILLT AVLOPP
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A50 BÅSTAD 109:122 6258661,726 1315693,624 ENSKILLT AVLOPP
A51 BÅSTAD 109:126 6258469,032 1315520,049 ENSKILLT AVLOPP
A52 BÅSTAD 109:129 6258146,99 1315292,021 ENSKILLT AVLOPP
A53 BÅSTAD 109:344 6258481,074 1316754,014 ENSKILLT AVLOPP
A54 BÅSTAD 109:349 6258357,421 1317280,316 ENSKILLT AVLOPP
A55 BÅSTAD 109:350 6258315,139 1317276,418 ENSKILLT AVLOPP
A56 BÅSTAD 109:353 6258276,802 1317260,357 ENSKILLT AVLOPP
A57 BÅSTAD 109:378 6257801,318 1317018,622 ENSKILLT AVLOPP
A58 BÅSTAD 109:379 6257832,172 1316691,666 ENSKILLT AVLOPP
A59 BÅSTAD 109:380 6257641,211 1316609,172 ENSKILLT AVLOPP
A60 BÅSTAD 109:382 6257649,062 1316375,008 ENSKILLT AVLOPP
A61 BÅSTAD 109:383 6257612,991 1316251,002 ENSKILLT AVLOPP
A62 BÖSKESTORP 1:3 6254778,329 1315676,593 ENSKILLT AVLOPP
A63 BÖSKESTORP 2:3 6255169,03 1315562,296 ENSKILLT AVLOPP
A64 BÖSKESTORP 3:2 6254505,081 1315690,7 ENSKILLT AVLOPP
A65 BÖSKESTORP 4:3 6254263,706 1314949,376 ENSKILLT AVLOPP
A66 BÖSKESTORP 5:1 6254530,489 1315392,799 ENSKILLT AVLOPP
A67 DRÄNGSTORP 6:34 6256551,033 1314728,035 ENSKILLT AVLOPP
A68 DRÄNGSTORP 6:35 6257007,607 1314858,674 ENSKILLT AVLOPP
A69 ERIKSTORP 1:37 6258316,062 1315142,002 ENSKILLT AVLOPP
A70 ERIKSTORP 2:16 6258338,252 1314982,055 ENSKILLT AVLOPP
A71 ERIKSTORP 2:7 6258271,963 1315020,004 ENSKILLT AVLOPP
A72 FINNSBO 1:19 6258642,004 1318765,041 ENSKILLT AVLOPP
A73 FINNSBO 1:20 6258534,506 1318699,137 ENSKILLT AVLOPP
A74 FINNSBO 5:1 6258293,358 1319423,091 ENSKILLT AVLOPP
A75 GREVIE 4:3 6253770,92 1314254,435 ENSKILLT AVLOPP
A76 HALLEN 3 6259165,659 1318320,985 ENSKILLT AVLOPP
A77 HÄLJARP 3:1 6258185,028 1314855,975 ENSKILLT AVLOPP
A78 HÄLJARP 4:1 6258605,294 1315027,817 ENSKILLT AVLOPP
A79 KALKUGNEN 5 6259401,444 1318659,775 ENSKILLT AVLOPP
A80 KILLERÖD 11:12 6252642,044 1314494,969 ENSKILLT AVLOPP
A81 KUNGSSKOGEN 2 6258752,94 1318154,135 ENSKILLT AVLOPP
A82 LILLA NÖTTE 3:4 6255757,702 1315222,868 ENSKILLT AVLOPP
A83 LYA 1:5 6257788,017 1318851,987 ENSKILLT AVLOPP
A84 LYA 3:4 6257169,198 1319919,042 ENSKILLT AVLOPP
A85 LYA 4:3 6258181,677 1318553,604 ENSKILLT AVLOPP
A86 LYA 8:4 6257125,458 1319305,722 ENSKILLT AVLOPP
A87 LYA 8:8 6257858,24 1318393,405 ENSKILLT AVLOPP
A88 LYA 8:9 6256635,749 1319474,994 ENSKILLT AVLOPP
A89 MALEN 1:205 6258478,094 1318151,011 ENSKILLT AVLOPP
A90 MALEN 1:209 6258499,017 1318372,003 ENSKILLT AVLOPP
A91 MALEN 1:210 6258537,928 1318262,386 ENSKILLT AVLOPP
A92 MALEN 1:216 6258712,006 1318385,009 ENSKILLT AVLOPP
A93 NORRA KARSTORP 1:10 6258427,047 1316557,05 ENSKILLT AVLOPP
A94 NORRA KARSTORP 1:12 6258390,793 1316534,009 ENSKILLT AVLOPP
A95 NORRA KARSTORP 1:13 6258553,983 1316578,252 ENSKILLT AVLOPP
A96 NORRA KARSTORP 1:17 6258455,01 1316485,029 ENSKILLT AVLOPP
A97 NORRA KARSTORP 1:18 6258768,933 1316100,053 ENSKILLT AVLOPP
A98 NORRA KARSTORP 1:2 6258614,895 1316503,916 ENSKILLT AVLOPP
A99 NORRA KARSTORP 1:24 6258186,32 1315726,773 ENSKILLT AVLOPP
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A100 NORRA KARSTORP 1:27 6258381,376 1316458,148 ENSKILLT AVLOPP
A101 NORRA KARSTORP 1:28 6258490,793 1316488,551 ENSKILLT AVLOPP
A102 NORRA KARSTORP 1:6 6258431,241 1316105,697 ENSKILLT AVLOPP
A103 NORRA KARSTORP 2:2 6258233,351 1316127,692 ENSKILLT AVLOPP
A104 NORRA KARSTORP 2:5 6257827,229 1315935,803 ENSKILLT AVLOPP
A105 NORRA KARSTORP 2:6 6258361,61 1316522,359 ENSKILLT AVLOPP
A106 NORRA KARSTORP 2:8 6258255,123 1316498,095 ENSKILLT AVLOPP
A107 NORRA KARSTORP 2:9 6258298,13 1316482,889 ENSKILLT AVLOPP
A108 NORRLYCKE 1:1 6253075,867 1315251,859 ENSKILLT AVLOPP
A109 OLEBORG 2 6258569,768 1317749,018 ENSKILLT AVLOPP
A110 SALOMONHÖG 1:5 6257709,518 1312961,429 ENSKILLT AVLOPP
A111 SALOMONHÖG 11:21 6255770,192 1317272,083 ENSKILLT AVLOPP
A112 SALOMONHÖG 11:8 6257057,148 1312511,98 ENSKILLT AVLOPP
A113 SALOMONHÖG 12:15 6256037,046 1316839,022 ENSKILLT AVLOPP
A114 SALOMONHÖG 12:20 6256266,401 1316139,243 ENSKILLT AVLOPP
A115 SALOMONHÖG 3:23 6257322,953 1313942,957 ENSKILLT AVLOPP
A116 SALOMONHÖG 4:12 6257170,007 1313067,976 ENSKILLT AVLOPP
A117 SALOMONHÖG 4:16 6257017,608 1313374,796 ENSKILLT AVLOPP
A118 SALOMONHÖG 4:19 6255979,03 1317203,985 ENSKILLT AVLOPP
A119 SALOMONHÖG 7:10 6257618,61 1312385,376 ENSKILLT AVLOPP
A120 SALOMONHÖG 7:18 6256288,335 1314482,491 ENSKILLT AVLOPP
A121 SEVERTORP 3:8 6255794,964 1316234,981 ENSKILLT AVLOPP
A122 SINARP 3:2 6257973,495 1315025,809 ENSKILLT AVLOPP
A123 SINARP 3:22 6257467,506 1315499,294 ENSKILLT AVLOPP
A124 SINARP 3:24 6257839,029 1314801,982 ENSKILLT AVLOPP
A125 SINARP 3:25 6257260,14 1315834,287 ENSKILLT AVLOPP
A126 SINARP 3:30 6257413,427 1314743,654 ENSKILLT AVLOPP
A127 SINARP 3:31 6257187,385 1314674,658 ENSKILLT AVLOPP
A128 SINARP 3:33 6257585,907 1314960,021 ENSKILLT AVLOPP
A129 SINARP 3:9 6257577,061 1315134,034 ENSKILLT AVLOPP
A130 SÖDRA KARSTORP 1:4 6248956,069 1315315,04 ENSKILLT AVLOPP
A131 TIAHAGEN 1:15 6256949,595 1320751,42 ENSKILLT AVLOPP
A132 VISTORP 8:10 6252268,129 1314602,961 ENSKILLT AVLOPP
A133 ÄRENSTORP 1:5 6254839,388 1319472,239 ENSKILLT AVLOPP
A134 ÄRENSTORP 1:6 6254647,568 1319719,055 ENSKILLT AVLOPP
A135 ÄRENSTORP 1:8 6254687,852 1319671,495 ENSKILLT AVLOPP
A136 ÄRENSTORP 1:9 6254576,743 1319580,633 ENSKILLT AVLOPP
A137 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:20 6257334,953 1317808,081 ENSKILLT AVLOPP
A138 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:21 6257688,655 1318177,774 ENSKILLT AVLOPP
A139 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:26 6258007,096 1318021,703 ENSKILLT AVLOPP
A140 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:32 6257962,896 1318113,046 ENSKILLT AVLOPP
A141 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:34 6257521,08 1317858,997 ENSKILLT AVLOPP
A142 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:39 6257432,882 1317879,377 ENSKILLT AVLOPP
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Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. CISTERN
C1 ATTEKÖP 3:11 6255244,136 1318168,515 3 UTE
C2 ATTEKÖP 3:4 6254457,111 1318569,659 INNE
C3 AXELSTORP 3:16 6257523,046 1316607,986 INNE
C4 AXELSTORP 3:22 6257286,024 1316366,046 INNE
C5 AXELSTORP 3:24 6257470,082 1316601,961 INNE
C6 AXELSTORP 3:29 6256288,781 1316790,64 INNE
C7 AXELSTORP 3:9 6257442,427 1316698,902 INNE
C8 BJÄRED 5:1 6256265,964 1317934,035 UTE
C9 BJÄRED 7:15 6256338,239 1317445,457 2 UTE
C10 BJÄRED 7:26 6256316,98 1318566,954 INNE
C11 BJÄRED 8:2 6256676,028 1318395,549 2 UTE
C12 BJÄRED 8:4 6255510,927 1318713,404  UTE
C13 BRAGE 2 6258872,018 1316601,896 INNE
C14 BÅSTAD 109:129 6258146,99 1315292,021 INNE
C15 BÅSTAD 109:2 6260141,307 1317195,375 3 UTE
C16 BÅSTAD 109:243 6259130,898 1317309,203 INNE
C17 BÅSTAD 109:251 6259009,28 1317244,134 INNE
C18 BÅSTAD 109:333 6258846,743 1317357,504 INNE
C19 BÅSTAD 109:339 6258323,966 1316831,024 UTE
C20 BÅSTAD 109:343 6258473,077 1316667,963 2 UTE
C21 BÅSTAD 109:364 6258142,861 1317503,549 INNE
C22 BÅSTAD 109:377 6257817,076 1317091,355 INNE
C23 BÅSTAD 109:380 6257641,211 1316609,172 INNE
C24 BÅSTAD 109:383 6257612,991 1316251,002 INNE
C25 BÖSKESTORP 2:3 6255169,03 1315562,296 UTE
C26 BÖSKESTORP 5:1 6254530,489 1315392,799 2 UTE
C27 DOCKAN 8 6259252,522 1317800,257 INNE
C28 DOCKAN 9 6259255,971 1317770,677 INNE
C29 DRÄNGSTORP 6:35 6257007,607 1314858,674 INNE
C30 ELDAREN 3 6259342,373 1317980,13 INNE
C31 FACKLAN 1 6259242,566 1317983,562 INNE
C32 FACKLAN 2 6259244,54 1318011,504 INNE
C33 FACKLAN 3 6259245,109 1318039,729 INNE
C34 GALTEN 1 6259124,531 1318107,761 INNE
C35 GALTEN 2 6259113,461 1318147,257 2 INNE
C36 GETEN 1 6259167,738 1318101,163 INNE
C37 GETEN 2 6259163,686 1318130,935 INNE
C38 GETEN 3 6259148,707 1318128,258 INNE
C39 GETEN 6 6259186,549 1318186,54 INNE
C40 GREVIE 25:1 6253973,327 1313924,086 4 UTE
C41 GREVIE 26:1 6253261,728 1314369,646 1 UTE, 1 INNE
C42 GREVIE 34:1 6253032,858 1314268,697 UTE
C43 GREVIE 4:3 6253770,92 1314254,435 INNE
C44 GRYNET 4 6258411,83 1317973,616 INNE
C45 GRYNET 5 6258391,109 1317965,668 INNE
C46 GÅRDEN 1 6259348,986 1318098,786 UTE
C47 GÅRDEN 7 6259325,885 1318157,255 INNE
C48 GÅRDEN 8 6259336,625 1318180,096 INNE
C49 HAGEN 2 6258520,441 1317995,904 INNE
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C50 HALLEN 17 6259152,441 1318244,979 INNE
C51 HALLEN 18 6259179,911 1318573,22 INNE
C52 HALLEN 8 6259186,035 1318511,851 INNE
C53 HEDEN 10 6258599,823 1317839,831 INNE
C54 HEDEN 2 6258644,354 1317839,753 INNE eller UTE
C55 HEDEN 4 6258674,305 1317879,73 INNE
C56 HEDEN 5 6258687,668 1317900,701 INNE
C57 HEDEN 8 6258639,054 1317882,119 INNE
C58 HEDEN 9 6258620,203 1317859,783 INNE
C59 HEMMET 2 6259239,302 1318492,062 3 INNE
C60 HINDEN 13 6259385,175 1318425,929 INNE
C61 HJORTEN 10 6259336,598 1318352,91 INNE
C62 HJORTEN 3 6259335,201 1318386,717 UTE
C63 HJORTEN 7 6259271,275 1318291,504 INNE
C64 HÄGGEN 2 6259325,289 1318250,71 INNE
C65 HÄGGEN 3 6259298,342 1318253,195 INNE
C66 HÖJDEN 1 6258320,464 1317939,922 INNE eller UTE
C67 IDEALET 1 6259336,673 1318517,121 INNE
C68 IDEALET 2 6259338,88 1318542,263 UTE
C69 IDET 7 6259259,15 1318531,721 INNE
C70 JÄGAREN 10 6259425,105 1318604,716 INNE
C71 JÄGAREN 11 6259435,079 1318633,051 INNE
C72 JÄGAREN 4 6259444,528 1318663,583 UTE
C73 JÄGAREN 9 6259415,43 1318576,483 UTE
C74 JÄRNVÄGEN 8 6259209,435 1318675,234 INNE
C75 JÄTTEN 2 6259293,881 1318616,385 INNE
C76 JÄTTEN 3 6259276,626 1318654,208 INNE
C77 KILLERÖD 11:12 6252642,044 1314494,969 UTE
C78 KROGSTORP 1:31 6254838,935 1314723,866 UTE
C79 KVARNEN 1 6258473,327 1317798,22 INNE
C80 KVARNEN 3 6258423,17 1317783,122 INNE
C81 KVARNEN 4 6258399,139 1317775,935 INNE
C82 KVARNEN 5 6258372,384 1317770,518 INNE
C83 LYA 8:3 6257328,852 1319121,584 INNE
C84 LYA 8:4 6257125,458 1319305,722 UTE
C85 MALEN 1:170 6258951,986 1317598,599 INNE
C86 MALEN 1:186 6257975,043 1317469,96 INNE
C87 MALEN 1:196 6258494,537 1318105,673 INNE
C88 MALEN 1:200 6258345,087 1318127,035 UTE
C89 MALEN 1:205 6258478,094 1318151,011 INNE
C90 MALEN 1:208 6258604,067 1318169 INNE
C91 MALEN 1:261 6259326,418 1317804,826 INNE
C92 MJÖLKEN 1 6258644,537 1317227,046 INNE
C93 MJÖLKEN 4 6258600,888 1317262,859 INNE
C94 MÅLLAN 2 6258613,13 1317353,863 INNE
C95 MÅLLAN 5 6258534,106 1317334,323 INNE
C96 NORRA KARSTORP 1:7 6258083,146 1315479,798 1 INNE & 1 UTE
C97 NORRLYCKE 1:1 6253075,867 1315251,859 1 INNE & 3 UTE
C98 NÄSSLAN 10 6258652,846 1317346,223 INNE
C99 NÄSSLAN 6 6258722,875 1317322,128 INNE
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C100 OLEBORG 2 6258569,768 1317749,018 INNE
C101 PRIMULAN 5 6258914,032 1317848,42 INNE
C102 RINGBLOMMAN 1 6258781,863 1317744,401 INNE
C103 SALOMONHÖG 1:5 6257709,518 1312961,429 INNE
C104 SALOMONHÖG 12:14 6257568,677 1312283,022 1 INNE & 1 UTE
C105 SALOMONHÖG 21:1 6257413,334 1313420,866 2 UTE
C106 SALOMONHÖG 3:24 6257158,085 1313691,956 2 INNE & 1 UTE
C107 SINARP 3:2 6257973,495 1315025,809 INNE
C108 SINARP 3:22 6257467,506 1315499,294 UTE
C109 SINARP 3:23 6257557,868 1315371,167 UTE
C110 SINARP 3:24 6257839,029 1314801,982 INNE
C111 SINARP 3:30 6257413,427 1314743,654 UTE
C112 SINARP 3:9 6257577,061 1315134,034 2 UTE
C113 SKALET 6 6258483,548 1317882,296 INNE
C114 STORA NÖTTE 4:2 6256463,901 1315092,658 UTE
C115 SÅGEN 4 6258546,588 1317831,301 UTE
C116 SÅGEN 5 6258520,922 1317861,02 INNE
C117 TEGEN 4 6258624,858 1317923,58 UTE
C118 TEGEN 6 6258580,593 1317909,552 INNE
C119 TEGEN 7 6258559,807 1317890,095 INNE
C120 TÄPPAN 1 6258641,662 1317949,794 INNE
C121 ÅKERN 1 6258540,46 1317918,587 INNE
C122 ÅKERN 3 6258571,571 1317953,575 INNE
C123 ÅKERN 5 6258557,774 1317986,635 INNE
C124 ÄNGELSBÄCK 16:6 6253363,378 1313219,065 UTE
C125 ÄNGEN 1 6258658,681 1317795,591 INNE
C126 ÄNGEN 2 6258676,078 1317813,907 INNE
C127 ÄNGEN 3 6258692,948 1317834,519 INNE
C128 ÄRENSTORP 1:2 6254566,126 1319837,479 UTE
C129 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:20 6257334,953 1317808,081 1 INNE & 1 UTE
C130 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:34 6257521,08 1317858,997 INNE
C131 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:36 6257570,903 1316904,445 INNE
C132 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:5 6257688,048 1317888,274 INNE
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Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. LANTBRUK
L1 ATTEKÖP 3:11 6255244,136 1318168,515 DJUR
L2 ATTEKÖP 3:4 6254457,111 1318569,659 DJUR & VÄXTODLING
L3 AXELSTORP 3:3 6256974,277 1316258,42 DJUR & VÄXTODLING
L4 BJÄRED 6:8 6255576,702 1317985,491 DJUR & VÄXTODLING
L5 BJÄRED 7:29 6256645,01 1317542,217 DJUR & VÄXTODLING
L6 BJÄRED 7:30 6256508,765 1317350,592 DJUR
L7 BJÄRED 7:5 6256195,826 1317370,237 DJUR & VÄXTODLING
L8 BJÄRED 8:2 6256676,028 1318395,549 VÄXTODLING
L9 BJÄRED 8:4 6255510,927 1318713,404 VÄXTODLING
L10 BRÄNNESLÄTT 1:3 6254181,277 1320212,418 DJUR & VÄXTODLING
L11 BÅSTAD 109:339 6258323,966 1316831,024 DJUR & VÄXTODLING
L12 BÅSTAD 109:343 6258473,077 1316667,963 DJUR & VÄXTODLING
L13 BÅSTAD 109:379 6257832,172 1316691,666 DJUR & VÄXTODLING
L14 BÖSKESTORP 1:3 6254778,329 1315676,593 DJUR
L15 BÖSKESTORP 4:3 6254263,706 1314949,376 DJUR & VÄXTODLING
L16 BÖSKESTORP 5:1 6254530,489 1315392,799 DJUR & VÄXTODLING
L17 GREVIE 1:9 6252659,057 1314162,045 DJUR
L18 GREVIE 2:6 6253056,185 1313559,294 DJUR
L19 GREVIE 25:1 6253973,327 1313924,086 DJUR & VÄXTODLING
L20 GREVIE 34:1 6253032,858 1314268,697 DJUR & VÄXTODLING
L21 GREVIE 4:3 6253770,92 1314254,435 DJUR & VÄXTODLING
L22 HÄLJARP 3:1 6258185,028 1314855,975 DJUR & VÄXTODLING
L23 KILLERÖD 11:12 6252642,044 1314494,969 DJUR
L24 KROGSTORP 1:31 6254838,935 1314723,866 DJUR & VÄXTODLING
L25 LYA 4:3 6258181,677 1318553,604 DJUR
L26 LYA 8:4 6257125,458 1319305,722 DJUR & VÄXTODLING
L27 NORRA KARSTORP 1:2 6258614,895 1316503,916 DJUR
L28 NORRA KARSTORP 1:6 6258431,241 1316105,697 DJUR & VÄXTODLING
L29 NORRA KARSTORP 1:7 6258083,146 1315479,798 DJUR & VÄXTODLING
L30 NORRLYCKE 1:1 6253075,867 1315251,859 DJUR & VÄXTODLING
L31 SALOMONHÖG 1:5 6257709,518 1312961,429 DJUR & VÄXTODLING
L32 SALOMONHÖG 11:10 6255633,088 1317478,014 DJUR & VÄXTODLING
L33 SALOMONHÖG 12:14 6257568,677 1312283,022 DJUR & VÄXTODLING
L34 SALOMONHÖG 12:15 6256037,046 1316839,022 DJUR & VÄXTODLING
L35 SALOMONHÖG 19:1 6257638,128 1313348,953 DJUR & VÄXTODLING
L36 SALOMONHÖG 2:3 6257012,965 1314248,328 DJUR & VÄXTODLING
L37 SALOMONHÖG 21:1 6257413,334 1313420,866 DJUR & VÄXTODLING
L38 SALOMONHÖG 4:12 6257170,007 1313067,976 DJUR & VÄXTODLING
L39 SALOMONHÖG 4:16 6257017,608 1313374,796 DJUR
L40 SALOMONHÖG 7:10 6257618,61 1312385,376 DJUR & VÄXTODLING
L41 SINARP 3:2 6257973,495 1315025,809 DJUR & VÄXTODLING
L42 SINARP 3:22 6257467,506 1315499,294 DJUR
L43 SLEIPNER 2 6258961,819 1316641,075 DJUR
L44 ÄNGELSBÄCK 16:6 6253363,378 1313219,065 DJUR & VÄXTODLING
L45 ÄRENSTORP 1:2 6254566,126 1319837,479 DJUR
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Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. JORDVÄRMEANLÄGGNING
J1 AXELSTORP 3:24 6257470,082 1316601,961
J2 AXELSTORP 3:30 6257054,544 1317477,274
J3 BJÄRED 5:1 6256265,964 1317934,035
J4 BJÄRED 7:27 6256414,136 1318251,984  
J5 BÅSTAD 109:122 6258661,726 1315693,624  
J6 BÅSTAD 109:378 6257801,318 1317018,622  
J7 BÅSTAD 109:383 6257612,991 1316251,002  
J8 DRÄNGSTORP 6:35 6257007,607 1314858,674
J9 ENEN 3 6259281,815 1317128,752
J10 ERIKSTORP 2:16 6258338,252 1314982,055  
J11 FREJA 7 6258753,41 1316672,653  
J12 HÄGGEN 3 6259298,342 1318253,195  
J13 HÄLJARP 1:7 6258380,371 1314991,355  
J14 LYA 8:11 6257998,086 1318422,965
J15 MALEN 1:209 6258499,017 1318372,003
J16 MALEN 1:210 6258537,928 1318262,386
J17 MALEN 1:216 6258712,006 1318385,009
J18 NORRLYCKE 1:1 6253075,867 1315251,859
J19 SINARP 3:22 6257467,506 1315499,294
J20 SINARP 3:23 6257557,868 1315371,167
J21 SÅGEN 4 6258546,588 1317831,301
J22 TEGEN 7 6258559,807 1317890,095
J23 TUNET 1 6258404,089 1317430,763
J24 UTSIKTEN 1 6258199,766 1317898,78
J25 UTSIKTEN 13 6258366,23 1317868,611
J26 VIOLEN 4 6258724,098 1318011,102 JORD, BERG ELLER VATTEN
J27 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:40 6257586,772 1316703,297

Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. BERGVÄRMEANLÄGGNING
B1 AXELSTORP 3:28 6256329,994 1316826,047
B2 AXELSTORP 3:33 6257124,523 1317338,001
B3 BÅSTAD 109:126 6258469,032 1315520,049  
B4 BÅSTAD 109:243 6259130,898 1317309,203  
B5 BÅSTAD 109:286 6258919,828 1316697,621  
B6 BÅSTAD 109:355 6258272,683 1317381,09
B7 BÅSTAD 109:378 6257801,318 1317018,622  
B8 BÅSTAD 109:464 6258156,907 1317449,278
B9 EKEN 13 6259190,767 1317102,067
B10 FACKLAN 1 6259242,566 1317983,562
B11 FACKLAN 2 6259244,54 1318011,504
B12 FREJA 1 6258859,614 1316635,673  
B13 GETEN 4 6259144,945 1318158,934  
B14 HALLEN 18 6259179,911 1318573,22  
B15 HEMMET 1 6259221,683 1318407,399
B16 HEMMET 2 6259239,302 1318492,062
B17 HJORTEN 3 6259335,201 1318386,717
B18 IDUN 2 6258931,832 1316604,099
B19 IDYLLEN 2 6259396,438 1318540,537
B20 JÄGAREN 4 6259444,528 1318663,583

173

173



B21 JÄRNVÄGEN 8 6259209,435 1318675,234
B22 LYA 4:3 6258181,677 1318553,604
B23 LYA 8:8 6257858,24 1318393,405
B24 MALEN 1:208 6258604,067 1318169
B25 MALEN 1:268 6258863,044 1317716,535
B26 MASKROSEN 5 6258788,46 1317310,089
B27 NÄSSLAN 9 6258688,5 1317352,145
B28 ODD 1 6258709,897 1316696,859
B29 SINARP 3:30 6257413,427 1314743,654
B30 STORA NÖTTE 4:11 6256012,829 1315610,517
B31 SÅGEN 3 6258495,123 1317808,282
B32 SÄRIMNER 2 6258857,056 1316691,681
B33 VIOLEN 4 6258724,098 1318011,102 JORD, BERG ELLER VATTEN

Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. GRUNDVATTENVÄRMEANL.
G1 BÅSTAD 109:380 6257641,211 1316609,172
G2 KALKUGNEN 18 6259390,467 1318606,01
G3 VIOLEN 4 6258724,098 1318011,102 JORD, BERG ELLER VATTEN
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Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. FÖRORENADE OMRÅDEN
F1 BJÄRED 6:12 6257038,141 1318551,497 OLJEUTSLÄPP 2007
F2 BÅSTAD 109:332 6258832,956 1317372,653 FÖRORENAD MARK 2008
F3 ERIKSTORP 2:7 6258271,963 1315020,004 MISSTÄNKT MARKFÖRORENING 2012
F4 HEMMET 1 6259221,683 1318407,399 GLYKOLLÄCKAGE 2006
F5 HJORTEN 10 6259336,598 1318352,91 MISSTÄNKT MARKFÖRORENING
F6 HJORTEN 11 6259295,059 1318362,43 MISSTÄNKT MARKFÖRORENING
F7 HÄLJARP 3:1 6258185,028 1314855,975 MISSTÄNKT MARKFÖRORENING 2012
F8 TISTELN 1 6258708,559 1317228,798 DIESELUTSLÄPP 2006

Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. DEPONIER

D1 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:6 6257814,316 1317522,811

Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. HANDELSTRÄDGÅRD
H1 NEJLIKAN 2 6259072,908 1318055,621
H2 NEJLIKAN 3 6259028,133 1318085,116

Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. ÖVRIGT
Ö1 AXELSTORP 3:74 6257006,392 1317086,549 AXELSTORPS VA-FÖRENING
Ö2 BJÄRED 7:28 6256367,782 1318236,93 BIL-SERVICE/HANTERING
Ö3 SALOMONHÖG 3:24 6257158,085 1313691,956 GOLFBANA MED SPRIDNING AV BEKÄPNINGSMEDEL
Ö4 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:36 6257570,903 1316904,445 BATTERI-INSAMLING
Ö5 MALEN 1:137 KVARNBYGGNAD
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Matris    BILAGA 3 

Sannolikhet Kriterier 

S1 = liten 
 

Händelsen är okänd i branschen  
eller 
Enl. en fackmässig bedömning kan händelsen inte 
uteslutas 

 

S2= medelstor Branschen känner till att händelsen inträffat de senaste 
fem åren  
eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen kan 
inträffa de närmaste fem åren 

S3= stor Det är känt i branschen att händelsen inträffar årligen  
eller 
Händelsen har inträffat eller varit nära att inträffa inom 
föreslaget vattenskyddsområdet  
eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen kan 
inträffa de närmaste 1-10 åren 

S4= mycket stor Händelsen förekommer nu och då i området 
 eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen har en 
mycket stor sannolikhet 

 

Konsekvens Kriterier 

K1 = liten 
 

Obetydlig påverkan. Inga anmärkningar enl. 
dricksvattenföreskrifter 

K2= medelstor Vattenresursen påverkas av förhöjda föroreningshalter. 
Halterna förväntas dock underskrida gränsvärden alt. 
rening är möjligt 

K3= stor Långvarig förorening av grundvattenresursen < 1 år 

K4= mycket stor Långvarig/permanent förorening av grundvattenresursen 
>1 år 

 

 Konsekvens 

Sannolikhet K1 K2 K3 K4 

S4 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Aktiv riskhantering/ 
åtgärder ska övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

Akut risk 
/åtgärder måste 
utföras 
omedelbart 

S3 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Aktiv riskhantering/ 
åtgärder ska övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

S2 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Förenklad 
riskhantering/förebygg
ande åtgärder 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

S1 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Förenklad 
riskhantering/förebygg
ande åtgärder 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 
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VATTENTÄKTER IDROTTSPLATSEN OCH AXELTORP, BÅSTAD KOMMUN          BILAGA 4 

RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER          ARBETSMATERIAL 
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     1(7) 

 2014-12-15 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Cisterner  
Petroleumprodukter och 
andra brandfarliga varor 
mm. 

punktvis Olycka vid påfyllning eller 
läckage från cistern 

S2 Oljespill och läckage från 
oljetank är de vanligaste 
orsakerna till allvarliga 
föroreningsskador på 
grundvattentäkter. Dels på 
grund av att oljeprodukter 
hanteras i många olika 
sammanhang och i 
förhållandevis stora mängder, 
dels på grund av att de ger 
märkbar inverkan redan i 
mycket låga koncentrationer. 
Det mest sannolika scenariot 
är att cisterner utan sekundärt 
skydd läcker. Inom föreslaget 
skyddsområde finns 118 
stycken cisterner registrerade. 
Hur många av cisternerna som 
saknar sekundärt skydd är 
okänt, men troligen rör det sig 
endast om ett fåtal, varför 
sannolikheten bedöms som 
relativt liten. 
 

K3 Ett oupptäckt läckage kan ge 
långtgående konsekvenser för 
vattentäkten beroende på 
föroreningens spridningshastighet och 
närheten till yt- och grundvatten.  

gul I föreskrifter till ett 
vattenskyddsområde 
bör för primär 
skyddszon, föreskrivas 
att hantering av 
petroleumprodukter 
inte får förekomma 
annat än för att 
försörja bostads- och 
jordbruksfastigheter 
med olja och att det i 
ett sådant fall krävs 
tillstånd. För sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas att det 
krävs tillstånd för 
sådan hantering av 
petroleumprodukter 
som på kort eller lång 
sikt kan motverka 
syftet med skyddet. 
Myndigheten bör ange 
i föreskrifterna vilken 
hantering som avses. 

Primär och sekundär skyddszon  
All hantering av petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att 
spill och läckage kan insamlas och omhändertas.  

För hantering av en sammanlagd volym av mer än 
250 l petroleumprodukter krävs tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

 

Hantering av stora mängder petroleumprodukter 
och andra kemiska produkter i närheten av 
grundvattenmagasinet utgör en betydande risk 
för vattentäkten. Det är därför mycket olämpligt 
att hantera volymer över 250 liter och av den 
anledningen föreslås krav på tillstånd av hantering 
överstigande en sammanlagd volym av 250 liter.  
 
Genom krav på tillstånd för all hantering av 
petroleumprodukter och andra brandfarliga 
vätskor ges tillståndsmyndigheten möjlighet att 
ställa krav på relevanta skyddsåtgärder som 
exempelvis sekundärt skydd. 
 
 

Transformatorstationer  punktvis Transformatorstationer kan 
innehålla PCB och upp till 350 l 
olja. T.ex. blixtnedslag eller 
brand kan resultera i läckage av 
transformatorolja som kan 
infiltrera i marken. 

S2 Markuppställda 
transformatorer kan innehålla 
upptill 350 l olja och 
stolptransformatorer upp till 
160 l olja. De sistnämnda 
saknar ofta sekundärt skydd. 
Sannolikheten för att ett 
sådant läckage ska inträffa 
bedöms som relativ liten. 

K2 Större utsläpp bedöms kunna 
upptäckas relativt snabbt i de flesta 
fall. Mindre läckage är däremot 
svårare att upptäcka. Därför bedöms 
konsekvensen för vattentäkten kunna 
bli medelstor. 
 

grön Finns inga allmänna 
råd gällande 
transformatorer men 
se råd för hantering av 
petroleumprodukter 
(cisterner). 

Se föreslagen skyddsföreskrift för hantering av 
petroleumprodukter (cisterner). 

En dialog med energibolagen angående 
skyddsåtgärder inom vattenskyddsområden bör 
inledas. T.ex. produktval och säkerhetsrutiner kan 
diskuteras. 
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Bekämpningsmedel 
inom jord-, skogs- och 
trädgårdsbruk, i 
offentliga miljöer som 
parker, gångbanor, 
kyrkogårdar, kring 
transformatorstationer, 
golfbanor, längs vägar, 
vid 
skadedjursbekämpning 
m.m. 
 
 

punktvis 
och 
diffus  

Olycka vid hantering av 
bekämpningsmedel kan leda till 
punktutsläpp. Spridning och 
överdosering kan leda till diffusa 
utsläpp. Bekämpningsmedel och 
dess nedbrytningsprodukter 
riskerar att nå vattentäkten. 

S3 Bekämpningsmedel kan 
användas mer eller mindre 
inom alla områden.  
Olyckor och felaktig hantering 
kan förekomma. Rester av 
bekämpningsmedel kan hittas 
i många vattentäkter i dag.  

K3 Om föroreningen har nått 
grundvattenmagasinet är 
förutsättningarna för sanering ringa. 
Föroreningens förmåga att motstå 
nedbrytning och fastläggning avgör 
vilken koncentration som når 
vattentäkten. Även om det skulle vara 
tekniskt möjligt att rena vattnet är det 
mycket kostsamt och 
grundvattenresursen får anses vara 
allvarligt påverkad under mycket lång 
tid.  

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär skyddszon är 
hantering av kemiska 
bekämpningsmedel 
förbjuden.  
För sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för hantering 
av kemiska 
bekämpningsmedel. 
 

Primär och sekundär skyddszon  
Hantering av kemiska bekämpningsmedel och 
träskyddsmedel är förbjuden.  

Från förbudet undantas hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan 
till kommunens nämnd för miljöfrågor ska ske av 
verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 
med eller efter varje sådan åtgärd. 
 
Sekundär skyddszon  
För hantering av kemiska bekämpningsmedel, 
träskyddsmedel krävs tillstånd från kommunens 
nämnd för miljöfrågor. 

Från tillståndsplikten undantas hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan 
till tillsynsmyndigheten för miljöfrågor ska ske av 
verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 
med eller efter varje sådan åtgärd. 

Naturvårdsverkets restriktionsnivå (NFS 2003:16) 
inom primär skyddszon uppfylls i stora drag.   
 
Undantag görs för hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa för att 
möjliggöra bekämpning av t.ex. råttor och 
getingbon.  
 
Restriktionsnivån i den sekundära zonen uppfyller 
Naturvårdsverkets krav. 
  
Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel 
krävs enligt SNFS 1997:2, men skrivs in i 
föreskriften ändå för att det ska bli tydligare. 
 
Vid tillståndsgivning kan krav ställas som 
begränsar användingen av t.ex. lättrörliga 
bekämpningsmedel som t.ex. MCPA eller 
Bentazon. Det bör vara ett långsiktigt mål att 
kemikalieintensiv odling undviks inom 
vattenskyddsområdet.  
 
Föreslagen skyddsföreskrift bedöms medföra en 
långtgående minimering av risken. 
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Växtnäringsämnen 
förekommer främst 
inom lantbruk, används 
av enskilda 
fastighetsägare.  

punktvis 
och 
diffus 

Spridning, överdosering samt 
olycka vid gödseltransport kan 
leda till läckage av 
näringsämnen (främst nitrat och 
fosfor) eller spridning av 
smittoämnen.  

S2 Inom föreslaget 
vattenskyddsområdet finns ett 
20-tal lantbruk där hantering 
av växtnäringsämnen kan ske.  
Fel vid hantering kan då 
förekomma.  

K3 Genomsläppliga jordlager gör att 
eventuell förorening enkelt kan 
spridas i mark och grundvatten. 
Därför bedöms konsekvensen för 
vattentäkten kunna bli stor. 

gul För yrkesmässig 
hantering av 
växtnäringsämnen i 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd. 
 

Primär skyddszon  
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver 
anmälan till tillsynsmyndigheten.  

Yrkesmässig hantering, utöver spridning, av ensilage 
samt växtnäringsämnen, såsom natur- och 
handelsgödsel eller jordförbättringsmedel, får inte 
ske utan tillstånd från kommunens nämnd för 
miljöfrågor. 

Hantering av slam från reningsverk är förbjuden.  

Förvaring av växtnäringsämne direkt på mark är 
förbjuden. Det är förbjudet att förvara ensilage på 
ett sådant sätt att det finns risk för att pressaft eller 
lakvätska infiltrerar i eller avrinner på marken. 

Utökning av befintliga jordbruks- eller 
djurhållningsverksamheter samt nya sådana 
verksamheter kräver tillstånd av kommunens 
nämnd för miljöfrågor. 

Sekundär skyddszon  
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på 
annan mark än jordbruksmark kräver anmälan till 
tillsynsmyndigheten. 

Yrkesmässig lagring av ensilage, stall-, handels- och 
andra gödningsmedel, m.m. är tillståndspliktigt. 
Tillståndsplikt gäller även för tillfälliga upplag. 
Kompostering av trädgårdsavfall från enskilt hushåll 
undantas.  

Slam från reningsverk får inte spridas utan tillstånd 
från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

Miljösamverkan Skåne har i sina 
rekommendationer gått ut med anmälan gällande 
växtnäring med motivet "Paragrafen frångår 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) om 
krav på tillstånd för hantering av växtnäring.  
Motivet till att hantera ärendet som en anmälan 
är att spridning av växtnäring idag sker 
behovsanpassat. Kostnaden har, i stor 
utsträckning, gjort det självreglerande.  
Kommunens nämnd för miljöfrågor har möjlighet 
att via växtodlingsplaner kontrollera att mängden 
växtnäringsämne som ska spridas inte är större än 
vad som motsvarar grödans behov.".  
 
Spridning av ohygieniserad stallgödsel och slam 
från reningsverk bedöms medföra en 
beaktansvärd risk för dricksvattenförsörjningen 
varför förbud föreskrivs inom primär 
skyddsområde.  
 
Föreslagna föreskrifter inkl. övriga regleringar 
bedöms medföra en långtgående minimering av 
risken. 

Upplag av timmer, bark, 
flis, spån, ris, massaved, 
bränslepellets och 
liknande 

diffus Lakvatten från stora 
timmerupplag utomhus kan 
förorena grundvatten med 
vedämnen och fenoler.  

S2 Sannolikheten för 
förekomsten av riskkällan 
inom skyddsområdet anses 
vara svår att bedöma. Risk för 
upplag av timmer bedöms 
främst föreligga inom tertiär 
skyddszon. 

K3 Infiltrationsegenskaperna bedöms 
som mycket goda inom primär och 
sekundär skyddszon. Ett långvarigt 
diffust utsläpp kan försämra 
råvattenkvaliteten och föra med sig 
betydande konsekvenser. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär och sekundär 
skyddszon 
permanenta upplag av 
bark och timmer är 
förbjudna. I sekundär 
skyddszon bör upplag 
från en 
avverkningssäsong få 
förekomma. För 
tillfälliga sådana 
upplag i primär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd. 

Primär skyddszon  
Permanenta (>3 mån) upplag av timmer, bark, flis, 
spån, ris och massaved är förbjudna. Stubbrytning 
och skyddsdikning är förbjuden. Vedupplag på 
enskild fastighet som kontinuerligt används för 
energiuttag genom eldning till hushållsbehov 
undantas från förbudet. 

Sekundär skyddszon 
Lagring av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved 
annat än i tillfälliga upplag får ske endast efter 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
Med tillfällig avses i detta fall en avverkningssäsong. 
Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt 
används för energiuttag genom eldning till 
hushållsbehov undantas från bestämmelserna om 
begränsad lagringstid. 

Skyddsdikning, stubbrytning samt bevattning av 
tillfälliga timmerupplag kräver tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Upplag för uppvärmning för husbehov innebär 
mindre upplagsstorlek och undantas därför 
restriktioner.  
 
Bevattning innebär bildning av lakvatten. Därför 
krävs tillstånd för bevattning av upplag. 
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Hushållsspillvatten, 
dagvatten  

punktvis 
och 
diffus 

Spridning av avloppsvatten 
(innehållande patogener, 
närsalter, läkemedel, m.m.) till 
yt- och grundvatten. 
 
Dagvatten kan innehålla många 
olika miljö- och hälsofarliga 
ämnen, t.ex. polyaromatiska 
kolväten och tungmetaller. 
Dagvatten som infiltreras i 
vägdiken kan nå yt- eller 
grundvatten. Dagvattnets 
innehåll av föroreningar är 
oftast direkt proportionell mot 
trafikmängden. 

S3 Riskinventeringen visar att 
finns en bit över hundra 
fastigheter med enskilda 
avloppsanläggningar.  
Enskilda avlopp innebär alltid 
en risk på grund av bristande 
funktion.  
Även allmänna 
avloppsanläggningar kan 
också utgöra en risk t.ex. 
genom otäta ledningsnät.  
 
Dagvatten bildas kontinuerligt. 
Trafikerade vägar utgör relativ 
stor del av skyddsområdets 
yta. Dock varierar 
trafikmängden och med det 
även innehåll av föroreningar i 
dagvattnet. 
Infiltrationsegenskaperna 
bedöms som goda inom delar 
av föreslaget skyddsområde 
och sannolikheten för 
spridning bedöms som relativt 
hög. 

K3 Diffusa utsläpp av avloppsvatten med 
resulterande förorening av 
grundvatten kan medföra stora 
konsekvenser för en vattentäkt. 
 
På sikt skulle dagvattnet kunna 
försämra råvattenkvaliten.  
Konsekvensen bedöms dock som 
relativt liten.  

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
förbud mot ytterligare 
infiltrations-
anläggningar för 
hushållsspillvatten och 
utsläpp av annat 
avloppsvatten i primär 
skyddszon. För 
sekundär skyddszon 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd för 
sådana anläggningar. 
 
Finns inga allmänna 
råd gällande specifikt 
dagvatten 

Primär skyddszon  
Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för 
hushållspillvatten är förbjudet. Utbyggnad eller 
ändring av befintliga infiltrationsanläggningar är 
tillståndspliktigt. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i 
mark, diken eller vattenområde är tillståndspliktigt. 

Tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, 
befintliga, vid tidpunkten för dessa föreskrifters 
lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av 
dagvatten från detaljplan. 
 
Sekundär skyddszon 
Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för 
hushållspillvatten är tillståndspliktigt.  

Utbyggnad eller ändring av befintliga 
infiltrationsanläggningar är tillståndspliktigt. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i 
mark, diken eller vattenområde är tillståndspliktigt. 

Generell tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa 
föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa 
föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för 
bortledning av dagvatten. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär 
och sekundär skyddszon ligger i samma nivå som 
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16 om 
vattenskyddsområden. 
 
Gällande tillståndkravet för nya 
avloppsanläggningar i den sekundära zonen kan 
tillsynsmyndigheten i varje enskilt fall relatera 
skyddsåtgärder beträffande hälso- och miljöskydd 
för den enskilda anordningen till en normal eller 
hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå medför 
automatiskt vissa krav.  
 
Utöver dessa föreskrifter bör 
upplysning/information om riskkällor delges 
verksamhetsutövare och boende inom 
skyddsområdet.  
 
Kommunens egna anläggningar bör regelbundet 
kontrolleras, t.ex. med avseende på 
ledningsnätets täthet.  
 
Det anses effektivt att föra en dialog med 
väghållaren, t.ex. om vägdagvatten renande 
åtgärder inom föreslaget skyddsområdet, än att 
införa föreskrifter. 

Avfall  
T.ex. deponier, lagring av 
avfall och förorenade 
områden 

punktvis 
och 
diffus 

Läckage av miljöfarliga ämnen 
via lakvatten till yt- och 
grundvatten 

S2 Enligt kommunens register 
finns det en gammal deponi 
inom den primära 
skyddszonen av förslaget 
skyddsområdet.  Deponins 
utbredning, innehåll och 
urlakning är osäker varför 
risken för läckage är svår att 
bedöma. Utöver den gamla 
deponin finns det 7 stycken 
kända förorenade områden 
inom vattenskyddsområdet.  

K3 Konsekvensen av att lakvatten och 
förorenat vatten når grundvattnet 
inom primär eller sekundär zon kan 
vara förödande för vattentäkten.  

gul I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att upplag 
av avfall eller snö som 
härrör från trafikerade 
ytor i en skyddszon 
inte får förekomma i 
en skyddszon med 
strängare föreskrifter. 

Primär och sekundär skyddszon 
Deponering, lagring eller tillförsel av avfall eller 
förorenade massor är förbjuden. Lagring av 
hushållssopor i ändamålsenliga kärl, undantas 
förbudet.  
 
Sekundär skyddszon 
All deponering och lagring av avfall, m.m. är 
tillståndspliktigt. Tillståndsplikt gäller även för 
tillfälligt upplag för omlastning. Lagring av 
hushållssopor i ändamålsenliga kärl, undantas 
tillståndsplikten. 
 
Upplag av snö regleras under §8 och §21 i 
föreskrifterna, se (väghållning). 
 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
Förvaring av avfall direkt på mark som kan 
innebära risk för förorening av yt- eller 
grundvatten är olämpliga i ett 
vattenskyddsområde och omfattas därför av 
skyddsföreskrifterna.  
 
Hushållsopor i ändamålsenliga kärl, anses inte 
utgöra någon risk och undantas därför från 
förbjud och tillståndsplikt.  
 
För att ytterligare minimera föroreningsrisken bör 
tillsyn av kända och möjligen förorenade områden 
genomföras.  
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Väghållning  
Spridning och upplag av 
miljöfarliga ämnen 
 

diffus Vid underhåll av vägar används 
olika ämnen som kan försämra 
råvattenkvaliteten om de når yt- 
eller grundvatten. Störst risk 
utgör vägsalt för 
halkbekämpning, vilket kan 
medföra läckage av klorider. 
Även spridning av 
bekämpningsmedel längs vägar 
kan förekomma och leda till 
läckage av miljöfarliga ämnen.   

S4 Saltning av vägar förekommer.  K2 På sikt kan vägsaltning leda till 
förhöjda salthalter i yt- och 
grundvatten med försämrad 
råvattenkvalitet som följd. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
och sekundär 
skyddszon är upplag 
av asfalt, oljegrus eller 
vägsalt förbjudna. 
 
I primär skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för spridning 
av vägsalt. 
 
I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att upplag 
av avfall eller snö som 
härrör från trafikerade 
ytor i en skyddszon 
inte får förekomma i 
en skyddszon med 
strängare föreskrifter. 
 

Primär skyddszon 
Det är tillståndspliktigt att till primär skyddszon leda 
in dagvatten från ytor utanför primär skyddszon  
 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, 
m.m. utanför primär skyddszon är förbjudna.  
 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt 
eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 
 
Sekundär skyddszon 
Det är tillståndspliktigt att leda in dagvatten till 
sekundär skyddszon från ytor utanför sekundär 
skyddszon.  
 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, 
m.m. utanför sekundär skyddszon är förbjudet. 
 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt 
eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 
 

Föreslagen skyddsföreskrift följer i stora drag 
Naturvårdsverkets rekommendationer (NFS 
2003:16) men med undantaget att det inte finns 
något krav på tillstånd vid spridning av vägsalt 
inom primär skyddszon. Motivet till att spridning 
av vägsalt för halkbekämpning inte regleras beror 
på att konsekvenserna av en vägolycka bedömts 
vara större än konsekvenserna av vägsalt.  
 
Gällande risken av 
bekämpningsmedelsanvändningen längs vägar 
styrs det av restriktioner för hanteringen av 
bekämpningsmedel inom respektive skyddszon.  
 

Fordonstvätt diffus Tvättvatten från fordonstvätt 
kan bland annat innehålla 
avfettningsmedel, tensider, 
tungmetaller, asfalt- och 
oljerester. Infiltration av 
tvättvatten kan leda till 
förorening av grundvatten. 

S3 Tvätt av fordon på 
garageuppfarter, gator eller 
andra hårdgjorda ytor 
förekommer sannolikt 
frekvent. 
Infiltrationsegenskaperna är 
goda inom primär och 
sekundär skyddszon och 
därför bedöms sannolikheten 
för spridning till vattentäkten 
som relativt hög.  

K2 Konsekvensen av en sådan påverkan 
bedöms som måttligt till låg  

gul Finns inga specifika 
allmänna råd gällande 
tvätt av motorfordon 

Primär skyddszon  
Tvätt av motorfordon, maskiner och 
förbränningsmotorer med varmvatten eller 
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller 
indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet. 

Föreskrifterna lägger restriktioner så att 
fordonstvätt genomförs utan risk för 
grundvattenpåverkan eller dirigeras till områden 
utanför primär skyddszon.  
 
På grund av lägre skyddsbehov läggs inga 
restriktioner inom sekundär skyddszon. 

Motorfordon och 
förbränningsmotorer  

punktvis Utsläpp/spill av drivmedel vid 
påfyllning eller vid sabotage på 
uppställda fordon kan leda till 
att t.ex. bensin eller olja 
förorenar yt- eller grundvatten. 

S3 Sabotage på fordon i samband 
med t.ex. drivmedelsstöld 
verkar generellt i landet öka i 
omfattning. Sannolikheten för 
riskkällan bedöms som hög då 
möjligheten för obevakad 
uppställning av fordon är hög. 

K3 Infiltrationsmöjligheterna är mycket 
goda inom främst den primära 
skyddszonen. Konsekvensen av ett 
utsläpp bedöms vara långtgående. 

röd Finns inga specifika 
allmänna råd gällande 
motorfordon och 
förbränningsmotor 

Primär skyddszon:  
Uppställning av motorfordon är förbjuden. 
Motorfordon utrustade med skyddsanordning, eller 
placerade, så att läckage till mark och/eller vatten 
förhindras undantas förbudet. Personbilar, 
motorcyklar och mopeder undantas även förbudet. 
 

Det bedöms som svårt att helt eliminera denna 
risk genom föreslagen skyddsföreskrift.   
Upplysning/information om riskkällor bör därför 
delges verksamhetsutövare och boende inom 
skyddsområdet. 
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Täktverksamhet 
Jord- och bergtäkter 
 

punktvis Materialtäkt ökar markens och 
vattnets sårbarhet genom att 
det naturliga skyddet mot 
föroreningar tas bort. 
Följaktligen skulle en olycka eller 
sabotage i en grustäkt lätt kunna 
leda till förorening av 
grundvatten.  

S2 Inom föreslaget 
vattenskyddsområde finns 
inga täkter eller skärningar 
registrerade. 

K3 När det naturliga skyddet i marken är 
nedsatt kan en eventuell förorening 
snabbt nå grundvattnet och beroende 
på föroreningens art och mängd kan 
detta ha långtgående konsekvenser 
för grundvattenkvaliteten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att 
materialtäkt är 
förbjuden i primär och 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt. 
För husbehovstäkter i 
ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd. 
Oljespill får inte 
förekomma. Det bör 
även föreskrivas att 
tillfartsvägar till täkter 
så långt möjligt ska 
vara avspärrade. 

Primär och sekundär skyddszon  
Berg-, sand- och grustäkt och annan 
täktverksamhet, inklusive husbehovstäkter, är 
förbjudna. 
 
Sekundär skyddszon 
Nyetablering eller utökning av 
materialtäktsverksamhet är förbjuden. 
Tillståndsplikt gäller för husbehovstäkter. 
Tillfartsvägar till befintliga och framtida 
materialtäkter skall vara avspärrade med minst 
låsbar bom. 
Återfyllnad med förorenade massor eller avfall är 
förbjuden 
 
Tertiär skyddszon 
Nyetablering eller utökning av 
materialtäktstäktsverksamhet är tillståndspliktig.  
Tillfartsvägar till befintliga och framtida 
materialtäkter skall vara avspärrade med minst 
låsbar bom. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Med tillståndkravet ges möjlighet för 
tillståndsmyndigheten att sätta upp villkor för 
verksamheten, t.ex. avseende uppställning av 
fordon som kan anses vara en av de större 
riskerna för vattenförorening med 
täktverksamhet. 

Markarbeten 
Schaktningsarbeten, 
pålning, spontning, 
underjordsarbete, 
utfyllnad och borrning 

punktvis Olyckor med fordon eller 
arbetsmaskiner kan resultera i 
utsläpp av miljöfarliga ämnen 
som kan förorena yt- och 
grundvatten.  

S3 Vid markarbeten tas det 
naturliga skyddet bort och 
sårbarheten ökar. Sådana 
arbeten sker ofta i samband 
med väg- och 
järnvägsarbeten. Utsläpp av 
exempelvis hydraulolja är 
ganska vanligt förekommande. 

K2 Oftast upptäcks sådana incidenter och 
föroreningen kan lätt saneras. Därför 
bedöms konsekvenserna kunna bli 
måttliga.  

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskivas att 
schaktningsarbete, 
t.ex. i samband 
med vägbyggen eller i 
annat byggande, och 
muddring inte får 
utföras utan tillstånd. 
För pålning, spontning 
och underjordsarbete 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd i 
primär skyddszon. 

Primär skyddszon 
Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är 
tillståndspliktiga. 
Akuta åtgärder på väg eller järnväg, som måste 
genomföras för att undvika risk för människor hälsa 
eller miljön, undantas tillståndsplikten. I dessa fall 
råder anmälningsplikt inom en vecka efter 
genomförd åtgärd. I det akuta skedet ska om 
möjligt samråd med tillsynsmyndigheten och/eller 
räddningstjänst ske. Alla åtgärder ska 
dokumenteras. 
Sekundär skyddszon 
Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är 
anmälningspliktiga. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
Avseende pålning, spontning och 
underjordsarbete krävs tillstånd inom den 
primära skyddszonen. Med tillståndskravet kan 
kommunens nämnd för miljöfrågor ställa krav på 
lämpliga åtgärder och öka skyddet för 
vattentäkten ytterligare.  
Vid akuta åtgärder ges möjlighet till tillsyn efter 
utförandet.  
 
Muddring anses här inte utgöra ett direkt hot för 
vattentäkten och behöver därför inte regleras i 
föreskrifterna.  
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Energianläggningar 
under mark 
Berg-, jord- 
grundvattenvärmeanlägg
ningar 

punktvis Utsläpp av kollektorvätska 
(”brine”) till yt- eller 
grundvatten på grund av 
defekter i anläggningen. Som 
brine användes tidigare glykol, 
numera används etanol.  
En eventuell höjning av 
grundvattentemperaturen i 
marken kan medföra försämrad 
vattenkvalitet. 

S3 Enligt SGU:s brunnsregister 
finns det ett flertal berg-, jord-
och 
grundvattenvärmeanläggninga
r inom det föreslagna 
skyddsområdet. Dessutom kan 
det finnas oregistrerade 
anläggningar. Därför bedöms 
sannolikheten för ett sådant 
utsläpp som relativt stor. 
 

K2 Läckage av kollektorvätska bedöms 
som relativt svårt att upptäcka 
snabbt. Själva borrhålet utgör 
dessutom en bra spridningsväg för 
föroreningar från markytan till 

grundvattnet. Konsekvenser anses 

vara mindre betydliga pga. att de 
flesta befintliga anläggningarna är 
bergvärmeanläggningar och dessa 
bedöms som mindre farliga än 
jordvärmeanläggningar om borrhålet 
är tätat mot jorden.  

gul I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon för 
grundvattentäkt är 
anläggningar för 
lagring av och 
utvinning av 
värmeenergi ur berg, 
mark och vatten, 
uttag av vatten från 
berg och jord, samt 
även andra typer av 
borrningar som kan 
påverka 
vattentillgång/kvalitet, 
förbjudna och att i 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt 
och i primär skyddszon 
för ytvattentäkt krävs 
tillstånd för sådana 
anläggningar. 

Primär skyddszon 
Anläggning av system som utvinner eller lagrar 
värme/kyla ur berggrund, jord eller vattenområde 
är förbjudna.  
 
Ändring av befintliga system som utvinner eller 
lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller 
vattenområde är tillståndspliktiga.  
 
Befintliga anläggningar skall anmälas till 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Sekundär skyddszon 
Nyanläggning och/eller ändring av befintliga system 
som utvinner värme/kyla ur berggrund, jord eller 
vattenområde är tillståndspliktiga. 
Befintliga anläggningar skall anmälas till 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Äldre anläggningar som inte utnyttjas längre utgör 
en potentiell fara för vattenskyddet, bör årgärdas 
samt anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Enskilda 
brunnsanläggningar  
Dricksvatten- eller 
energibrunnar, även de 
som ej längre är i bruk 

punktvis Mikrobiologisk förorening 
genom att förorenat ytvatten 
tränger ner i dåligt konstruerade 
brunnar eller att djur faller ner i 
dåligt skyddade brunnar. 
Brunnarna är öppna fönster ner i 
akviferen och mycket känsliga 
för skadegörelse.  Miljöfarliga 
ämnen kan förorena 
grundvattnet via borrhål.  

S2 Det finns ett flertal enskilda 
brunnar registrerade inom det 
föreslagna skyddsområdet 
enligt SGU:s brunnsregister. 
Därutöver finns det ett antal 
geoenergibrunnar. Antalet 
grävda eller nedlagda brunnar 
är inte känt. Det är därför 
svårt att bedöma 
sannolikheten för riskkällan. 

K3 Ett läckage av ytvatten till en brunn 
eller ett utsläpp till aktiv eller 
övergiven brunn bedöms som 
svårupptäckt. Borrhålet utgör en bra 
föroreningsväg eftersom det står i 
kontakt med grundvattnet. 
Konsekvenserna av ett oupptäckt 
föroreningsutsläpp anses därför 
kunna bli stora för vattentäkten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon för 
grundvattentäkt är 
anläggningar för 
lagring av och 
utvinning av 
värmeenergi ur berg, 
mark och vatten, uttag 
av vatten från berg 
och jord, samt även 
andra typer av 
borrningar som kan 
påverka 
vattentillgång/kvalitet, 
förbjudna och att i 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt 
och i primär skyddszon 
för ytvattentäkt krävs 
tillstånd för sådana 
anläggningar. 

Primär skyddszon 
Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller 
berg får ej anläggas eller utökas av annan än 
huvudman för kommunens VA verksamhet. 
 
Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och 
bortledande av vatten skall anmälas till huvudman 
för kommunens VA verksamhet. 
 
Brunnar som är nedförda i grundvattenförande 
lager får inte användas för annat ändamål än för 
vattenuttag. 
 
Sekundär skyddszon 
Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller 
berg får ej anläggas eller utökas utan tillstånd av 
huvudman för kommunens VA verksamhet. 
 
Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och 
bortledande av vatten skall anmälas till huvudman 
för kommunens VA verksamhet. 
 
Brunnar som är nedförda i grundvattenförande 
lager får inte användas för annat ändamål än för 
vattenuttag. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Med anmälningskravet på befintliga anläggningar 
ges tillståndsmyndigheten möjlighet att ha 
kontroll över dessa riskobjekt inom 
vattenskyddsområdet. 
 
Det bedöms som svårt att minska risken genom 
föreskrift. Upplysning/information om riskkällor 
bör därför delges verksamhetsutövare och 
boende inom skyddsområdet. 

184

184



VATTENTÄKTER IDROTTSPLATSEN OCH AXELTORP, BÅSTAD KOMMUN          BILAGA 4 

RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER          ARBETSMATERIAL 
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     8(7) 

 2014-12-15 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Väg 1730 och övriga 
vägar 
Olycka med 
transportfordon, t.ex. 
drivmedelstransport 

punktvis Olycka med transport som 
medför utsläpp av stora 
mängder miljö- och hälsofarliga 
ämnen som kan påverka yt- och 
grundvattenkvaliteten. 

S3 Sannolikheten för olyckor 
anses vara hög längs Väg 1730 
Även flertalet mindre vägar 
passerar 
vattenskyddområdets känsliga 
delar vilket motiverar 
klassningen. 

K3 De hydrogeologiska förhållandena i 
främst primär och sekundär 
skyddszon gör täkten mycket sårbar 
för denna typ av riskkälla. 
Trafikolyckor inom dessa zoner skulle 
kunna innebära långtgående 
konsekvenser för råvattenkvalitén 

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär skyddszon får 
transport av farligt 
gods endast ske på 
anvisade 
transportleder. 

Primär skyddszon 
Transport av farligt gods på väg och farligt avfall 
skall ske på rekommenderad led för farligt gods, 
med undantag för transporter för enskilda 
fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är 
lastade med farligt gods är förbjudet.  
 
Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 
  
Sekundär skyddszon 
Transport på väg av farligt gods och farligt avfall 
skall ske på rekommenderad led för farligt gods, 
med undantag för transporter för enskilda 
fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är 
lastade med farligt gods är förbjudet. 
 
Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 
 

Föreslagen skyddsföreskrift följer 
Naturvårdsverkets rekommendationer (NFS 
2003:16). 
Olyckor med farligt gods kan medföra 
långtgående konsekvenser för 
vattenförsörjningen. Transport av farligt gods 
utgör en betydande risk för vattentäkten, inom 
såväl primär som sekundär skyddszon. 
Transporter till fastigheter inom 
vattenskyddsområdet är dock svåra att undvika. 
Endast föreslagen skyddsföreskrift bedöms inte 
räcka för att eliminera risken för den här typen av 
olyckor. Övriga transporter med stora mängder 
miljö- och hälsofarliga ämnen omfattas inte av 
föreskriften. Därför krävs en dialog med 
väghållaren om olycksförhindrade och 
konsekvensreducerande åtgärder, t.ex. 
avkörningshinder eller täta diken längs vägen. 
 

Miljöfarlig verksamhet  
A-, B, C eller U- 
verksamheter som 
hanterar miljöfarliga 
ämnen 

punktvis Utsläpp av föroreningar som kan 
utgöra risk för förorening av yt- 
eller grundvatten 

S2 Inom föreslaget 
skyddsområde finns i dag en 
handfull registrerade 
miljöfarliga verksamheter 
Sannolikheten för att ett 
utsläpp ska ske bedöms som 
måttlig.  

K3 Ett eventuellt utsläpp kan ge 
långtgående konsekvenser för 
vattentäkten beroende på 
föroreningens art, spridningshastighet 
och närheten till yt- och grundvatten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon sådan 
miljöfarlig verksamhet 
som innebär risk för 
förorening av yt- eller 
grundvatten inte får 
etableras. I sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för ny 
anmälningspliktig 
miljöfarlig verksamhet. 

Primär skyddszon  
All nyetablering av verksamhet som innebär risk för 
förorening av mark eller grundvatten är förbjuden. 
Förändring av pågående verksamhet som innebär 
risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 
tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen m. m. 
är förbjuden. 
 
Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas 
med den prövning som föranleds av anmälnings- 
eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för 
hantering av kemikalier föreskrifterna enligt § 2 och 
3 ovan i tillämpliga delar. För 
infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad 
som sägs under § 6 och 7 ovan. 
 
Sekundär skyddszon  
All nyetablering eller förändring av verksamhet som 
innebär risk för förorening av mark eller 
grundvatten är tillståndspliktig. Lagring som innebär 
risk för förorening av mark eller grundvatten är 
tillståndspliktig. 
Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas 
med den prövning som föranleds av anmälnings- 
eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
 
Tertiär skyddszon 
All nyetablering av verksamhet som innebär risk för 
förorening av mark eller grundvatten är 
anmälningspliktig.  
Tillståndsprövning eller anmälan enligt ovan skall 
samordnas med den prövning som föranleds av 
anmälnings- eller tillståndsplikt i förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Etablerad/befintlig miljöfarlig verksamhet bedöms 
styras i tillräcklig grad av övriga lagar och 
förordningar, därför ska skyddsföreskrifter inte 
inskränka på befintliga tillstånd. 
 
Nyetablering och ändring av befintlig miljöfarlig 
verksamhet som utgör ett hot för yt- eller 
grundvattnet bör däremot avstyras från primär 
och sekundär skyddszon.  
 
Med kravet på tillstånd inom sekundär skyddszon 
ges tillsynsmyndigheten möjlighet till bedömning 
av verksamhetens farlighet med hänseende till 
vattenskyddsintresse och kan vid behov ställa 
relevanta villkor.  
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1 INLEDNING OCH SYFTE 
WSP Environmental har på uppdrag av Nordvästra Skånes vatten och 
avlopp (NSVA), utfört översyn av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för vattentäkten vid idrottsplatsen, Malen och Axelstorp i Båstad. Då 
vattentäkterna Idrottsplatsen, Malen och Axelstorp ligger i anslutning till 
varandra och delvis i samma geologiska formation redovisas i detta 
dokument alla tre vattentäkter.  

Vattentäkten Idrottsplatsen ligger i centrala Båstad (se även Figur 1), och 
producerar sommartid ca 20 l/s, vintertid är produktionen väsentligt lägre. 
Förbrukningen sommartid motsvarar en försörjning av knappt 9000 personer. 
Vattenverket och de borrade brunnarna går under samlingsnamnet V14. 

Vattentäkten Axelstorp ligger ca 2,5 km söder om Båstad (se även Figur 1), 
och producerar ca 8 l/s. Förbrukningen motsvarar en försörjning av knappt 
4000 personer. Vattenverket och den borrade brunnen går under 
samlingsnamnet V12.  

Söder om vattentäkt Idrottsplatsen ligger den privata täkten Malen, se figur 1. 
Den ägs och drivs av Malens vattenandelsförening. Brunnen är från 1949 
och borrad i berg, cirka 65 m djup och saknar eget vattenskyddsområde. 

 
Figur 1. Båstad (Hämtad från Båstads kommuns hemsida). 

För Idrottsplatsen och Axelstorp är gällande skyddsområden och 
skyddsföreskrifter i behov av översyn för att anpassas till gällande lagar och 
förordningar samt till nya allmänna råd från Naturvårdsverket (2010). Syftet 
med revideringarna är att ge grundvattenförekomsten vid Idrottsplatsen och 
Axelstorp ett tillräckligt gott skydd och att grundvattentillgången säkras i ett 
långsiktigt perspektiv. Även den privata vattentäkten Malen skyddas genom 
föreslagen zonindelning. 

Arbetet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna har utförts i princip 
enligt den omfattning som förespråkas i Naturvårdsverkets handbok med 
allmänna råd om vattenskyddsområde (Naturvårdsverket, 2010). 

Vattentäkt, 
Idrottsplatsen 

Vattentäkt, 
Axelstorp 

Vattentäkt, 
Malen 
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Tekniska kontorets intention är att det nya skyddsområdet ska beslutas av 
Länsstyrelsen i Skåne län och att Länsstyrelsen samtidigt meddelar de nya 
föreskrifterna som ska gälla för området.  

2 VATTENTÄKTERNA  

2.1 IDROTTSPLATSEN, V14 
Vattentäkt Idrottsplatsen ligger på fastigheten Örebäcksvallen 2:1 i centrala 
Båstad, på Hallandsåsens norra kant. Fastigheten ägs av Båstads kommun.  

2.1.1 Gällande tillstånd 

Grundvattentäkten lagligförklarades via en vattendom (DOM A101/1960) 
fastställd 1960 av Söderbygdens vattendomstol i Växjö. Enligt gällande 
vattendom har man tillstånd att ta ut totalt 400 000 m3/år, dock högst 1920 
m3 vatten per dygn. 

2.1.2 Driftsförhållanden 

Inom täkten finns två borrade brunnar som är i bruk, Borra 1 och Borra 2, 
brunnarna går under samlingsbeteckningen V14. Brunnarna står i samma 
brunnsbyggnad, ca 5 m från varandra. Uttaget ur brunnarna är totalt ca 20 l/s 
eller 1700 m3/dygn och täkten försörjer idag ca 9000 personekvivalenter 
(inklusive industrier). Vattnet blandas med vatten från Eskilstorp och 
Axelstorp och det går därför inte att särskilja enskilda områden eller 
industrier som försörjs av täkten. Brunnarna är nedförda i jordlagren och i 
Tabell 1 presenteras respektive djup och innerdiameter. 

Tabell 1. Brunnsuppgifter 

Benämning Djup, ca 
(m) 

Innerdiameter 
(mm) 

V14, Borra 1 23 350 

V14, Borra 2 21,5 150 
 

Enligt kommunen är täkten dimensionerad för ca 9500 personer eller 1920 
m3 vatten per dygn. 

Råvattnet är av god kvalitet och någon rening genomförs inte innan det förs 
ut på distributionsnätet.  

2.1.3 Tidigare vattenskydd 

Baserat på tidigare genomförda utredningar fastställdes skyddsområdets 
utformning och skyddsföreskrifternas lydelse av Länsstyrelsen i Kristianstad 
län 1974-10-17. Skyddsområdets utformning enligt 1974-års fastställelse 
redovisas i Figur 2. Inom skyddsområdet gjordes uppdelning av 
brunnsområde (vid vattentäkten V14), inre (rött område) och yttre (blått 
område) skyddsområde. 
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Figur 2. Tidigare vattenskyddsområde fastställt 1974, rött område avser den inre 
skyddszonen och blått den yttre.  

2.2 AXELSTORP, V12 
Vattentäkt Axelstorp ligger på fastigheten Axelstorp 3:23, ca 2,5 km söder 
om Båstad. Fastigheten ägs av Båstads kommun.  

2.2.1 Gällande tillstånd 

Grundvattentäkten lagligförklarades via en vattendom (DOM 22.12.1981) 
fastställd 1981 av Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen. Enligt gällande 
vattendom har man tillstånd att ta ut totalt 16,2 l/s i medeltal per år, dock 
högst 25 l/s i maxuttag. 

2.2.2 Driftsförhållanden 

Inom täkten finns en brunn i bruk, Borra 1 (del av samlingsbenämningen 
V12). Brunnen står i en brunnsbyggnad. Uttaget ur brunnen är ca 8 l/s eller 
680 m3 vatten per dygn och täkten försörjer idag ca 3 700 personekvivalenter 
(inklusive industrier). Vattnet blandas med vatten från Eskilstorp och 
Idrottsplatsen och det går därför inte att särskilja enskilda områden eller 
industrier som försörjs av täkten. Brunnen är en bergborrad brunn och i tabell 
2 presenteras djup och innerdiameter. 

Tabell 2. Brunnsuppgifter 

Benämning Djup, ca 
(m) 

Innerdiameter 
(mm) 

V12 77 250 
 

Enligt kommunen har täkten en kapacitet av 25 l/s.  
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Grundvattnet kommer dels från berggrundens spricksystem och dels genom 
infiltration från den isälvsavlagring som överlagrar berggrunden som brunnen 
är nerförd i.  

Råvattnet är av relativt god kvalitet. Processen vid vattenverket, som 
behandlar råvattnet från den bergborrade brunnen, omfattar dosering av 
soda, dosering av kaliumpermanganat, luftning och filtrering i tryckfilter samt 
utjämning i lågreservoar. 

2.2.3 Tidigare vattenskydd 

Baserat på tidigare genomförda utredningar fastställdes skyddsområdets 
utformning och skyddsföreskrifternas lydelse av Länsstyrelsen i Kristianstad 
län 1974-10-17. Skyddsområdets utformning enligt 1974-års fastställelse 
redovisas i Figur 3. Inom skyddsområdet gjordes uppdelning av 
brunnsområde (vid vattentäkten V12), inre (rött område) och yttre (blått 
område) skyddsområde. 

 

Figur 3. Tidigare vattenskyddsområde fastställt 1974, rött område avser den inre 
skyddszonen och blått den yttre.  

2.3 MALEN (PRIVAT VATTENANDELSFÖRENING) 
Söder om vattentäkten Idrottsplatsen ligger den privata täkten Malen. Den 
ägs och drivs av Malens vattenandelsförening. Uttagsbrunnarna är 80 meter 
djupa och nerförda i berg. De är belägna på fastigheterna Riddarsporren 3 
och 6. 

2.4 FRAMTIDA BEHOV 
Enligt Båstad kommun planeras exploatering av nya bostadsområden i 
Båstad samt utbyggnad av vattenledningssystemet till Kattvik, väster om 
Båstad. Överslagsmässigt kommer detta att leda till en utökning av ca 500 
fastigheter som ska försörjas av vatten från de täkter som idag försörjer 
Båstad. Med ett bedömt invånarantal av 3 personer per fastighet och en 
förbrukning för bostäder på 180 l/d, kommer vattenbehovet att öka med ca 
270 m3/dygn eller 3 l/s. 
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3 MOTIV FÖR NYTT 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 

3.1 VATTENTÄKTERNAS BETYDELSE 
Vattentäkterna är av stor betydelse för Båstad. Av den totala förbrukningen i 
Båstad bidrar täkterna med ca 2/3 av den totala vattenproduktionen. Övrigt 
vatten kommer från Eskilstorp. Något reservalternativ om täkterna skulle bli 
obrukbara finns inte och vattenbristen i Båstad skulle bli stor, främst under 
sommarhalvåret. 

Idrottsplatsens vattentäkts betydelse är enligt SGU (Åsman & Ojala 2004) 
klassad som Klass 1B2. Detta betyder att det är ett grundvattenområde med 
potentiellt uttag om minst 25 l/s och högt befolkningstryck. Totalt finns 225 
områden i klass 1 i Sverige varav 84 av dem är klassade enligt 1B2. 

3.2 NYA DIREKTIV OCH REGELVERK 
Synen på grundvattnet som en betydelsefull resurs har förändrats genom 
EU-direktiv, nationella miljömål och ny lagstiftning.  

EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att områden som används eller 
kan komma att användas för uttag av dricksvatten ska skyddas i syfte att 
undvika kvalitetsförsämringar. Säkerhetszoner får upprättas för sådana 
vattenförekomster. Direktivet ställer också krav på att mål för god 
vattenstatus (såväl kvantitativ som kemisk) ska anges för 
vattenskyddsområden. Riktlinjer för detta kommer att anges av 
myndigheterna för de nya vattendistrikten. 

En tillförsäkran om "grundvatten av god kvalitet" är angelägen i den 
kommunala vattenförsörjningen och ingår som övergripande mål bland de 15 
nationella miljömål som beslutats av Sveriges Riksdag. Det är bl.a. 
kommunens skyldighet att omsätta målen i praktisk handling. För att stärka 
skyddet för dricksvattentäkter har regeringen föreslagit ändringar i 
miljöbalken. Förslaget innebär att kommunerna senast 2019 måste inrätta 
vattenskyddsområden vid alla dricksvattentäkter.  

I Miljöbalkens 7 kap. "Skydd av områden" finns bestämmelser om inrättande 
av vattenskyddsområde: 

21 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen 
förklaras som vattenskyddsområde till skydd för yt- eller grundvattentillgång 
som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. 

I 22 § ges länsstyrelsen eller kommunen möjlighet att meddela sådana 
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom 
området som behövs för att tillgodose syftet med området. Enbart om det 
finns särskilda skäl medges dispens från föreskrifter som meddelats. 

Skyddsmotiven för grundvattnet baseras på de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. miljöbalken. Till grund för hänsynsreglerna ligger den s.k. 
försiktighetsprincipen, vars syfte är att förebygga inte bara säkert 
förutsägbara, utan också möjliga skador och olägenheter. Det innebär att 
hänsyn skall tas redan till risken för skador på människors hälsa och miljön. 

I september 2003 gav Naturvårdsverket ut en handbok med allmänna råd 
gällande vattenskyddsområde. En ny reviderad handbok kom ut 2011 
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(handbok 2010:5). Handboken är avsedd som en vägledning i arbetet med 
att fastställa vattenskyddsområde och föreskrifter med stöd av 7 kapitlet i 
miljöbalken.  

3.3 SYFTE MED VATTENSKYDDSOMRÅDET 
Vatten är världens viktigaste livsmedel och rent vatten kan således räknas 
som en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddet är 
skydda vattentillgången, som i detta fall utgör tre grundvattentäkter (totalt 
fyra brunnar) i Båstad, för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett 
flergenerationsperspektiv. 

Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet 
som kan medföra risk för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl 
punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor. Särskilt viktigt är att 
förhindra att bekämpningsmedel, petroleumprodukter eller andra 
föroreningar når vattentäkten då detta kan medföra allvarlig skada under 
lång tid. Fysiska åtgärder inom området, exempelvis schaktning och pålning, 
kan via föreskrifterna regleras så att dessa genomförs på ett sätt som inte 
äventyrar vattenkvalitet eller -kvantitet. 

Enligt Handbok med allmänna råd (Naturvårdsverket, 2010:5) innebär 
inrättande av ett vattenskydds område att:  

 Skyddet för vattenförekomsten stärks 

 Vattenförekomstens och täktens betydelse tydliggörs 

 Vattenförekomsten anges i fysiska planer  

 Innebörden av vattenskyddet tydliggörs för verksamhetsutövare och 
andra inom vattenskyddsområdet 

 

4 GEOLOGISKA OCH 
HYDROGEOLOGISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

4.1 GEOLOGI 
Vattentäkterna är belägna dels i norra änden och dels i mellersta delen av en 
dalgång, Sinarpsdalen, som sträcker sig i nord-sydlig riktning genom 
Hallandsåsen.  

4.1.1 Berggrund 

Berggrunden består huvudsakligen av gnejs. Gångar av diabas löper genom 
berggrunden i nordvästlig-sydostlig riktning och är rikligt förekommande, med 
varierande bredd. Kroppar av amfibolit förekommer också.  

Hallandsåsen är en horst som bildats genom upprepade rörelser i 
berggrunden och som gjort att Hallandsåsen höjt sig över omgivningen. 
Bildningsprocessen har resulterat i en komplicerad geologi. Berggrundens 
kvalitet är mycket varierande, från tät, nästan sprickfritt berg till mycket 
uppsprucket berg. Vittrat berg förekommer framförallt i de så kallade 
randzonerna. Dessa löper längs med de stora förkastningarna på horstens 
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nord- och sydsida. Även inom åsen förekommer vittrat berg; i 
Möllebackszonen samt längs med Sinarpsdalens branter. Dessa zoner 
fungerar som barriärer för grundvattnet i berg. 

Norr om horsten utgörs berggrunden av tertiär kalksten, som kan vara 
mycket mäktig. Överytan är vittrad och ojämn. Spår av kalkstenen kan ses 
längs med horstens norra kant och i Öresjön, vid Malen, som utgör resterna 
av ett nerlagt kalkstensbrott. 

4.1.2 Jordlager 

Enligt borrningar utförda 1950 kring vattentäkten Idrottsplatsen, och 
borrningar utförda av Trafikverket 2004 till 2005, samt SGU:s 
jordartskartering är lagerföljden uppbyggd av lösa sediment enligt följande: 
Närmast berggrunden förkommer ett lager av grus med en mäktighet på 
cirka 2 till 3 meter. Gruslagret överlagras av finare sediment som utgörs av 
silt och finsand. Mäktigheten varierar mellan tio och 20 meter. Lera 
överlagrar detta, men mäktigheten varierar från noll till tio meter och är 
därmed inte heltäckande. Leran förekommer inte alls längre söderut i 
dalgången. De hittills nämnda sedimenten har bildats i samband med 
inlandsisens avsmältning.  

I ytan förekommer svallsediment som består av grus och sand. Mäktigheten 
är som mest några meter. Dessa sediment har avsatts efter istiden, genom 
omlagring av material av havsströmmar och vågor. Intill Örebäcken 
förekommer en del svämsediment, huvudsakligen bestående av lera och silt 
med inslag av organiskt material. Mäktigheten på svämsedimenten är någon 
meter. 

Söderut, i Sinarpsdalen, går isälvsavlagringen i dagen, här saknas alltså 
leran och svallsedimenten. Isälvsavlagringarna är ställvis dåligt sorterade 
och finkorniga. I övrigt består jordlagrena av morän som är sandig-siltig. 

Uppe på åsens höjdområden består jordlagren av sandig-siltig morän. Längs 
med Lyabäcken finns en del inslag svämsand. 

I figur 4 presenteras SGU:s jordartskarta för området. 
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Figur 4. Utdrag ur jordartskartan, SGU 2000. Rosa = svämsediment, gult = 
glaciallera, orange = sand och grus, grön = isälvsmaterial, ljusblå = morän och röd = 
berg i dagen. 

Jorddjupen i Sinarpsdalen är relativt stora med ett största djup mellan 30 och 
40 m. Längre söderut i dalgången, i isälvsavlagringen, minskar jorddjupen till 
mellan 5 och 10 m för att på Hallandsåsen och dess slänter variera mellan 0 
och 5 m, se Figur 5. Vid Idrottsplatsens vattentäkt är jorddjupet 23 m.  

Jorddjupen vid Axelstorp är upp mot ca 10 m. Ytliga jordlager vid Axelstorp 
består av isälvsmaterial. Isälvsmaterialen vid Axelstorp vilar sannolikt direkt 
på berg. 

Figur 5. Jorddjup enligt karteringar från Trafikverket, utdrag ur GIS-databas  

Som noteras av Figur 5 finns ett område uppe på Hallandsåsen, den så 
kallade Möllebackszonen, sydöst om Båstad där jorddjupen uppgår till som 
mest 50 m. Området ligger inkilat i ett område med djupa 

Vattentäkter 

Möllebackszonen 
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förkastningssprickor i urberget och utgörs huvudsakligen av morän. Norr om 
Lyabäcken finns mäktiga avlagringar av vittrad gnejs. Närmast berget, under 
moränen, finns avlagringar som är en dåligt litifierad till helt okonsoliderad 
sandsten med inslag av kol, som bevarats från erosion genom att 
sedimenten har sänkts ner i en förkastningssänka. Dess mäktighet är som 
mest tio till tjugo meter. Geologiskt sett är sandstenen och den vittrade 
gnejsen inte jord, utan berg. 

4.2 HYDROGEOLOGI 
Grundvattnet som uttas vid vattentäkten Idrottsplatsen tillförs brunnen via 
grusavlagringen längs Sinarpsdalen. Detta grundvattenmagasin tillförs i sin 
tur vatten via direkt infiltration där avlagringen går i dagen och till en mindre 
del via utströmmande grundvatten från berggrunden.  

En del grundvatten tillförs via grundvattenmagasin i den omgivande 
moränen. Vatten kan också infiltrera från Lyabäcken till grundvattnet i 
jordlagrena. Detta är vad som sker i bl.a. Lyadalen vid låga 
grundvattennivåer på sommaren. Det infiltrerade grundvattnet strömmar ut i 
Lyaravinen. En viss infiltration från Lyabäcken till uttagsbrunnen vid 
vattentäkten kan inte uteslutas, speciellt där isälvsavlagringarna inte täcks av 
lera och då uttaget av grundvatten är stort. 

Grundvattnet som uttas vid vattentäkten Axelstorp tillförs brunnen främst via 
berggrunden i Sinarpsdalen men även via infiltration genom grusavlagringen 
längs Sinarpsdalen.   

På senare år har flera hydrogeologiska undersökningar gjorts i området i 
samband med bygget av tunneln genom Hallandsåsen. Inom projektet har 
stora mängder brunnsborrningar genomförts och grundvattennivåer i 
Hallandsåsen mäts kontinuerligt. Flödesmätningar görs även i en del av 
ytvattendragen. För projektet har även en grundvattenmodell upprättats i 
programvaran MIKE SHE.  

I plankartan i figur 6 presenteras medelgrundvattennivåer i bergborrade 
brunnar i täkternas närhet samt en sammanfattande bedömning av 
grundvattnets strömningsriktningar.  

 

Figur 6. Grundvattennivåer i berg (medelnivåer erhållna av Trafikverket) samt 
grundvattnets bedömda flödesriktning i berg markerad med blå pilar.   
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4.2.1 Grundvattengradienter 

I området kring den nuvarande täkten Idrottsplatsen visar nivåobservationer 
från 1950 (VBB) en tydlig grundvattengradient i jordlagren mot norr. 
Gradienten uppmättes till 3 ‰ vid opåverkade förhållanden. Vid pumpning i 
vattentäkten ökar gradienten i täktens närområde till 7 ‰ (VBB, 1974). 
Grundvattengradienten sett över ett större område, från vattentäkten och ca 
1300 m in i Sinarpsdalen, ligger på ca 1 till 4 ‰. I Lyadalen ökar den lokalt till 
drygt 10 ‰ i ravinen, från järnvägen och 600 meter uppströms bäcken, 
uppmät i Trafikverkets jordlagerrör. Längre uppströms visar mätningar att 
gradienten planar ut till knappt 1 ‰. 

I berggrunden är gradienterna små och varierar från 0,5 till 2 ‰. Kring 
vattentäkten Idrottsplatsen är berggrundvattnet artesiskt. I Möllebackszonens 
övre del ligger gradienterna på under 0,5 ‰. Det beror på att 
grundvattenströmningen i berg hindras att nå Lyaravinen av en hydraulisk 
gräns, och därmed är strömningen mot vattentäkten i berg från 
Möllebackszonen liten och transporttiden mycket lång (tiotals år). På samma 
sätt hindras grundvattnet i berg från Hallandsås höjdområden att nå 
vattentäkten vid Idrottsplatsen och Axelstorp av täta, hydrauliska gränser 
längs med Sinarpsdalen. Detta yttrar sig i att grundvattnet är artesiskt på 
uppströmssidan av de hydrauliska barriärerna och att grundvattennivån 
ligger tiotals meter under mark på nedströmssidan (mot branterna). 
Tunneldrivningen inom projekt Hallandsås, visar på att dessa barriärer utgörs 
av vittrat och leromvandlat urberg. 

4.2.2 Hydraulisk konduktivitet och effektiv porositet 

Utifrån uppgifter från Knutsson & Morfeldt (1993) och provpumpningen vid 
vattentäkten Idrottsplatsen kan den hydrauliska konduktiviteten i grus- och 
sandformationen uppskattas till ca 1-2.10-3 m/s.  

Inom Trafikverkets projekt Hallandsås har ett flertal grundvattenmodeller 
upprättats. Den senaste gjordes 2009-2010 i samband med ansökan om nytt 
tillstånd för bortledande av grundvatten till järnvägstunnlarna. De 
konduktivitetsvärden som användes i MIKE-SHE modellen byggde på flera 
års erfarenhet och mätningar och får anses vara mycket trovärdiga. I de 
beräkningar som gjorts i föreliggande rapport har konduktivitetsvärdena från 
Trafikverkets grundvattenmodell använts i kombination med övriga 
erfarenheter gällande hydrogeologin från projekt Hallandsås fram till år 2014. 

För moränen har en konduktivitet på 5·10-6 m/s antagits enligt Trafikverkets 
grundvattenmodell. 

Konduktiviteten för normalt berg, har i Trafikverkets grundvattenmodell satts 
till 2·10-6 m/s. I Sinarpsdalen är berget något mer uppsprucket och har där en 
ansatt konduktivitet på 6·10-6 m/s. De tätare, vittrade, delarna som fungerar 
som begränsande barriärer, har ansatts till 1·10-8 m/s. Konduktivitetsvärdena 
har använts vid Trafikverkets modelleringar och visat god samstämmighet 
med de mätningar som utförts inom tunnelprojektet. 

Den effektiva porositeten för sand och grus antas ligga på 0,15 medan 
motsvarande siffra på mer siltiga material ligger mellan 0,01 och 0,05 (enligt 
Carlsson & Gustafson, 1991 och Knutsson & Morfeldt, 1993). Moränen har 
antagits ha en effektiv porositet på 0,05. Effektiv porositet för sprickrikt 
respektive homogent urberg ligger mellan 0,02 och 0,005. 
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4.2.3 Grundvattnets transporttider 
Vid bedömningen av transporthastighet till vattentäkterna används Darcy’s 
lag i kombination med den effektiva porositeten.  

 

där vn är vattnets nettohastighet, K är materialets hydrauliska konduktivitet 
(m/s), i är den hydrauliska konduktiviteten och ne är den effektiva porositeten. 

 
Tabell 3. Vattnets transporttider och transportsträckor i olika delområden, för 
grundvatten i jord och berg 

Område Gradient 

(‰) 

vn 

(m/dygn) 

100 

dygn 

(m) 

1 år (m) 

V14 influensområde 7 6 600 2200 

Sinarpsdalen jord 3 2 200 630 

Lyaravinen jord 10 0,9 90 320 

Lyadalen jord 1 0,6 60 220 

Moränområden 4 0,2 20 70 

Berggrunden åsen 0,5 - 2 0,009-0,03 0,9-30 0,3-13 

Berg Axelstorp 3 0,2 20 75 

 

4.2.4 Tillrinningsområde 

1.1.1.1 Hydrologi 
Området kring vattentäkten domineras av Örebäcken och dess tillflöden, se 
även Figur 7. Örebäcken mynnar ut i havet i Båstads östra del och dess 
ytavrinningsområde upptar en yta av knappt 2 800 ha. 
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Figur 7. Örebäckens ytavrinningsområde. 

Området längs Hallandsåsens norra sluttning, kring Båstad, är mycket 
nederbördsrikt. Enligt SMHI:s sammanställningar från perioden 1961 - 1990 
är årsmedelnederbörden i området mellan 1000 - 1200 mm, 
årsavdunstningen mellan 500 - 600 mm och avrinningen ca 400 - 600 mm.  

Enligt mätningar från Banverket i Örebäckens övre del och Lyabäcken 
uppgår medelflödet i Örebäcken, vid Idrottsplatsen, till ca 250 l/s. Detta 
motsvarar en avrinning på ca 280 mm/år, dvs. drygt hälften av den totala 
avrinningen i området. 

Tillrinningsområdet för vattentäkten Idrottsplatsen kan i grova drag likställas 
med Örebäckens ytavrinningsområde. Lokala skillnader kan finnas men 
förenklingen ger en noggrannhet som är fullt tillräcklig för syftet med 
utredningen. Tillrinningsområdet för vattentäkten Axelstorp är något mindre 
då denna ligger högre upp i Örebäckens avrinningsområde. 

Med ett avrinningsområde på 2 800 ha och en avrinning på 500 mm/år 
erhålls en total avrinning på 14 000 000 m3/år eller ca 450 l/s. En stor del av 
detta vatten avrinner som ytvatten via Örebäcken. Som tidigare nämnts 
uppgår medelflödet i Örebäcken, vid Idrottsplatsen, till ca 250 l/s eller ca 
8 000 000 m3/år. Detta innebär att grundvattenflödet genom området ligger 
på ca 6 000 000 m3/år eller ca 200 l/s och att man vid vattentäkten 
Idrottsplatsen tar ut knappt 10 % av detta (max 400 000 m3/år enligt 
vattendomen).  

1.1.1.2 Topografi 
Vattentäkterna ligger i ett område med stora topografiska variationer. Täkten 
Idrottsplatsen ligger på ca 10 m ö h medan Axelstorp ligger ca 50 m ö h och 
de höglänta delarna inom avrinningsområdet på ca 200 m ö h. Sinarpsdalen 
söder om vattentäkten är tydligt markerad i terrängen, se Figur 8.  
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Figur 8. Topografi inom Örebäckens ytavrinningsområde. 

5 MARKANVÄNDNING OCH 
NATURVÅRD 

5.1 MARKANVÄNDNING 
Tillrinningsområdet består av bostadsbebyggelse samt skogs- och 
ängsmark. I Idrottsplatsens absoluta närhet finns stora gräsytor och en 
fotbollsplan med löparbanor (tidigare med kolstybb) och strax intill rinner 
Örebäcken. Ca 200 m söder om den kommunala vattentäkten Idrottsplatsen 
finns en privat vattentäkt tillhörande Malens vattenandelsförbund. Den 
privata täkten utgörs av en bergborrad brunn. Järnvägen passerar ca 400 m 
öster om vattentäkten. Närområdet runt Axelstorps vattentäkt består 
mestadels av kalhygge och öppen mark samt enstaka byggnader. 

5.2 NATUR- OCH KULTURVÅRDSINTRESSEN 
Inom tillrinningsområdet för vattentäkten ligger, enligt Länsstyrelsen i Skåne 
(hemsida), flera riksintressen. Riksintressena berör bl.a. naturvård, friluftsliv 
och kulturmiljöer. Tillrinningsområdet ligger även delvis inom naturreservatet 
Hallandsåsens nordsluttning. Området i Lyabäcksravinen är Natura-2000 
område. 

5.3 PLANFÖRHÅLLANDEN 

1.1.2 Översiktsplan 

Inom den primära skyddszonen för vattentäkt Idrottsplatsen finns områden 
som är planlagda för bostäder och verksamheter. Den största delen av 
området är redan bebyggt. För vattentäkt Axelstorp saknas översiktsplan för 
hela den primära skyddszonen. 

Sinarpsdalen 

Lyaravinen 

Lyadalen 
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Inom den sekundära skyddszonen är endast en mycket liten del i nordväst 
planlagd för bostäder. Mellan de båda vattentäkternas primära skyddszoner 
finns en del som är planlagd för industrier. 

Det tertiära skyddsområdet innefattar ingen planlagd mark. 

1.1.3 Detaljplaner 

Det finns flertalet gällande detaljplaner inom det föreslagna skyddsområdet. 
Dessa behandlar … 

6 SKYDDSOMRÅDE 

6.1 ALLMÄNT 
För avgränsningen av skyddsområde är det grundvattenresursen som sådan 
som ska skyddas och inte bara området runt själva vattentäkten. 

Grundvattenresursen är ofta knuten till en avgränsad geologisk formation, 
vilken innehåller ett grundvattenmagasin som kan utnyttjas för 
vattenförsörjning. Skyddsområdet för en vattentäkt bör, om möjligt, omfatta 
hela den areal inom vilket vatten kan nå det grundvattenmagasin eller del av 
ett sådant grundvattenmagasin som utnyttjas eller i framtiden kan komma att 
utnyttjas för vattenförsörjning, dvs. tillrinningsområdet för vattentäkten 
(Naturvårdsverket, 2010:5). För vattentäkter med mycket stora 
tillrinningsområden kan en snävare avgränsning tillämpas om riskerna i de 
uteslutna områdena kan accepteras (Naturvårdsverket, 2010:5). 

Vid punktutsläpp spelar tidsaspekten, det vill säga den tid det tar för en 
förorening att nå vattentäkten, stor roll för gränsdragningen för de olika 
skyddszonerna. Om tiden sätts tillräckligt lång (skyddszonen tillräckligt stor) 
så kan man få tid att sanera föroreningen eller vidta andra skyddsåtgärder 
innan föroreningen når vattentäkten.  

I Naturvårdsverkets Handbok med allmänna råd (2010:5) ges allmänna 
utgångspunkter och principer för hur avgränsning av skyddsområden ska 
utföras. Avgränsningen utförs enligt två huvudprinciper, barriärfokusering och 
riskfokusering. Den slutliga avgränsningen görs som en sammanvägning av 
dessa principer. Avgränsningen av skyddsområden baseras bl.a. på: 

 Grundvattendelaren 

 Avstånd från grundvattentäkten 

 Uppehållstider i grundvattnet 

 Sårbarhetsbedömningar och -klassificeringar 

 Risker/riskacceptans 

Enligt Handbok med allmänna råd (2010:5) kan vattenskyddsområdet delas 
upp i fyra olika zoner, dessa är: 

 Vattentäktszon 

 Primär skyddszon 

 Sekundär skyddszon 

 Tertiär skyddszon  

Det kan vara praktiskt att förlägga skyddsområdesgränserna till redan 
befintliga gränser såsom vägar, fastighetsgränser, vegetationsgränser eller 
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andra naturliga gränser. Syftet är att det ska vara lättare att i naturen hitta de 
gränser som i ritningar utmärker skyddsområdesgränserna. Dessutom kan 
hörnpunkter och brytpunkter mätas in med hjälp av GPS-utrustning så att 
gränsdragningen kan identifieras även om de naturliga gränserna skulle 
förändras i framtiden. 

6.2 SÅRBARHETSKLASSIFICERING 
Vid framtagande av skyddsområdesgränser ingår det enligt Handbok med 
allmänna råd (2010:5) att även studera sårbarheten inom skyddszonerna. 
Sårbarheten kan delas in i fyra klasser, extrem sårbarhet, hög sårbarhet, 
måttlig sårbarhet och låg sårbarhet. Sårbarhetsklassificeringen för 
vattentäkten vid Idrottsplatsen utgår främst från jordartstyper och bergkvalitet 
(sprickor etc.), den så kallade parametermetoden. När jordarterna bedöms är 
det kornstorleksfördelning och sorteringsgrad som har största betydelse, ju 
grövre korn och bättre sortering desto större risk för föroreningsspridning. 

Framtagen såbarhetsklassificering framgår av 

 

Figur 9 och är motiverad nedan. 
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Figur 9. Sårbarhetsklassificering kring vattentäkt Idrottsplatsen i Båstad.  

Extremt hög sårbarhet 
Störst sårbarhet har områden med isälvsavlagringar. Isälvsavlagringarnas 
grövre korn som är mer eller mindre välsorterade, innebär snabba 
transporttider och att en förorening snabbt kan nå grundvattnet. Dessa 
områden är klassade som extremt hög sårbarhet. 

Hög sårbarhet 
Hög sårbarhet definieras av områden med sand och silt samt områden där 
berggrunden är blottad. Där berggrunden går i dagen finns det en 
direktkontakt med spricksystem där grundvattnet förekommer. Berggrunden 
kan i sin tur ha kontakt med isälvssedimenten. Vattendragen klassas också 
som hög sårbarhet då dessa snabbt kan transportera förorening till delar där 
ytvattnet infiltrerar ner i sand- och grusavlagringen. Utspädning och det 
faktum att stor del av ytvattnet rinner förbi området motiverar att delar av 
uppströms vattendragen inte hamnar under extremt hög sårbarhet. 

Måttlig sårbarhet 
Måttlig sårbarhet har områden med morän. I moränen förekommer olika 
kornstorlekar och materialet är osorterat. Detta gör att en förorening 
transporteras långsammare och man har större möjlighet att förhindra att 
föroreningen når vattentäkten.  

Låg sårbarhet 
Områden med lera klassas som låg sårbarhet då transporthastigheten i 
materialet är extremt långsam. Även områden med torv eller mossar har låg 
sårbarhet då dessa sannolikt ligger på lera eller annan tät grund. 

6.3 RISKINVENTERING 
Föroreningshoten kan indelas i tillfälliga och akuta punktutsläpp (t.ex. 
tankbilsolycka), långvarigt pågående punktutsläpp (t.ex. avloppsinfiltration) 
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samt långvariga diffusa utsläpp (t ex bekämpningsmedel och gödning i 
samband med växtodling). 

En översiktlig inventering av riskobjekt har utförts av NSVA och Båstad 
kommun i samband med framtagandet av denna utredning, inventeringen 
redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 och 4 görs en riskanalys där identifierade 
riskobjekt bedöms gällande sannolikhet och konsekvens som sedan kopplas 
till föreslagna föreskrifter. 

I punktlistan nedan beskrivs de riskobjekt som utgöra de största hoten i mer 
generella drag.  

 Väg 1730 (från Båstad mot Förslöv) och övriga vägar som korsar 
isälvsmaterialet. Konsekvenserna blir mycket stora om det sker en 
olycka med farligt gods. Det dagliga diffusa utsläppet från trafiken 
samt saltning eller sandning med saltinblandad sand utgör också en 
risk för vattentäkten. Vattentäkt Idrottsplatsen (brunn V14) är enligt 
Vägverket (1999) klassad i konsekvensklass 1. Innebörden för 
denna klass 1 är ”Små konsekvenser. Inga speciella skyddsåtgärder 
behövs”. Vattentäkt Axelstorp (brunn V12) är klassad som 
konsekvensklass 2. Klass 2 betyder ”Svårbedömda konsekvenser. 
Det är osäkert huruvida konsekvenserna är små eller stora. 
Fördjupad utredning behöver utföras för att avgöra om 
skyddsåtgärder behöver vidtas eller inte.”. 

 Cisterner med drivmedel och brännolja. Eventuella olyckor och 
läckage eller spill som inte samlas upp i skyddsinvallning kan få 
stora konsekvenser med förorening till mark och grundvatten som 
följd.  

 Transformatorer på högspänningsledning. På 
högspänningsledningar kan finnas transformatorer med 
transformatorolja. I varje transformator finns ca 120 - 150 liter trans-
formatorolja. Vid förekomst av transformatorer rekommenderas 
uppsamlingsanordning. 

 En äldre deponi finns inom Idrottsplatsens tillrinningsområde. Exakt 
utbredning, innehåll och eventuell urlakning av föroreningar bör 
kontrolleras. Löpande kontroller av grundvattenkvalitet mellan 
deponin och vattentäkten rekommenderas, eventuellt ska dessa 
införlivas i vattentäktens egenkontrollprogram.  

 Inom tillrinningsområdet finns industriverksamhet. Det är av stor vikt 
för vattentäktens skydd att kännedom finns om riskobjekt inom 
samtliga verksamheter så att föreskrifterna utformas korrekt samt att 
rätt åtgärder kan planeras för och vidtagas vid eventuell olycka. 

 Eventuella enskilda avlopp som finns i närheten av vattentäkten. Vid 
dessa finns risk för infiltration av avloppsvatten till akvifären. 

6.4 SKYDDSOMRÅDETS AVGRÄNSNING 
Transporttiderna i tabell 4.1 har varit vägledande vid framtagande av 
skyddsområdesgränserna.  Transporttiderna och genomförda utredningar av 
bl.a. områdets geologi, hydrogeologi, hydrologi, sårbarhet och topografi har 
legat till grund för gränsdragningen för de reviderade skyddszonerna för 
Idrottsplatsens, Malens och Axelstorps vattentäkt. Till bedömningarna har 
även övriga erfarenheter, fram till år 2014, gällande hydrogeologin från 
projekt Hallandsås vägts in. Avgränsning av skyddsområdet utgår från 
grundvattenmagasinets tillrinningsområde. Gränsdragningen för de olika 
skyddszonerna följer Naturvårdsverkets handbok (2010) och finns 
presenterade i Figur 10 nedan samt i A3-format i Bilaga 1. Nedan beskrivs 
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bakomliggande resonemang för gränsdragningen. Den motiveras också i en 
karta i bilaga 5. 

I vissa fall anpassas gränsdragningen till i naturen befintliga gränser, såsom 
vägar m.m. Detta görs för att förenkla administrationen kring skyddsområden 
och tillhörande bestämmelser. I de fall gränsen måste flyttas för att ansluta 
till naturliga gränser vidtas försiktighetsprincipen vilket innebär att gränsen 
flyttas bort från vattentäkten. Skyddsområdets yttre gränsdragning följer 
grundvattenmagasinets tillrinningsområde. Med undantag för eventuella yttre 
gränser på skyddsområdet, se föregående mening, följer primär och 
sekundär zon fastighetsgränser.  I de områden där gränsen utgörs av en väg 
ingår hela vägen samt tillhörande diken på båda sidor om vägen i 
skyddszonen.  

I tillrinningsområdets sydöstra del förekommer ett mindre område som ligger 
i Ängelholms kommun, se rosa markering i figur 10. Med anledning av detta 
ligger området i den fortsatta utredningen inte inom det föreslagna 
vattenskyddsområdet. För att skapa samma långsiktiga skydd även inom 
detta område kommer diskussioner att föras med Ängelholms kommun för 
att om möjligt även skydda detta område.  

Figur 10. Vattenskyddsområde kring vattentäkt Idrottsplatsen, Malen och Axelstorp. 
Rosa område i den sydöstra delen av skyddsområdet tillhör Ängelholms kommun. 
 

Ansatta skyddsområden grundar sig på opåverkade nivåer och 
försiktighetsprincipen har därmed tillämpats då dräneringen ut ur tunneln 
medför att vatten från delar av skyddsområdet idag inte når vattentäkten. 

Vattentäktszon 

Vattentäktszonen skall säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt och 
omfattar därför närområdet kring varje brunn. Principen som rekommenderas 
är att området skall vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. 
Samtliga brunnar är täckta av låsta brunnsöverbyggnader. Lås och 
brunnskonstruktioner bör regelbundet ses över så att skyddet bibehålls.  

Primär skyddszon 

Den primära skyddszonen skall utformas så att riskerna för akut förorening 
genom olyckshändelse minimeras. En akut förorening skall hinna upptäckas i 
tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen med 
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uttagsbrunnar. Gränsen för den primära skyddszonen skall placeras så att 
uppehållstiden utanför denna är minst 100 dygn. För att denna uppehållstid 
ska gälla behöver hela området med postglacial sand uppströms 
vattentäkten idrottsplatsen inkluderas i det primära skyddsområdet. 
Dessutom tillkommer en del av isälvsavlagringen som går i dagen i 
Sinarpsdalen samt den nedre delen av Lyaravinen.   

Vattentäkten Axelstorp utgörs av en bergbrunn med möjligt inläckage från 
jordakvifären vilket gör beräkningen av uppehållstid svårare. Ett mellanting 
mellan uppehållstid för isälvsmaterial och morän/uppsprucket berg har därför 
antagits. Den primära skyddszonen omfattar hela det förmodade 
influensområdet. 

Sekundär skyddszon 

Gränsen för den sekundära skyddszonen skall placeras så att uppehållstiden 
utanför denna är minst ett år. För att nå denna uppehållstid inkluderas hela 
den del av isälvslagringen i Sinarpsdalen som inte ingår i den primära 
skyddszonen. Även moränområdena som omger det primära skyddsområdet 
ingår.  

Eftersom det finns risk för att bäckar inom området infiltrerar till de magasin 
där dricksvattnet tas, ingår dessa i det sekundära skyddsområdet, inklusive 
ett område på 10 meter på respektive sida om vattendragen. Syftet med 
detta är att förhindra miljöstörande verksamhet i direkt anslutning till 
vattendragen. Via vattendragen kan en snabb föroreningstransport ske till 
dess nedre delar och där riskera att infiltrera till grundvattenmagasinet. På 
bifogade ritningar syns de större vattendragen. Förekommande icke 
redovisade mindre vattendrag inom Lyabäckens övre delar ingår dock också 
i den sekundära zonen. Av samma anledning ska Örebäckens övre delar 
även ingå i den sekundära skyddszonen.  

Vid Axelstorp har gränsen dragits strax söder om järnvägen på 
Sinarpsdalens östra sida och strax norr om vägen på Sinarpsdalens västra 
sida. Här finns hydrauliska barriärer i berggrunden som hindrar 
berggrundvattnets strömning mot uttagsbrunnen. Den huvudsakliga 
strömningen sker i stället i Sinarpsdalen från väster mot uttagsbrunnen. 
Dessutom nybildas en stor del av grundvattnet i isälvsavlagringen, varför den 
omfattas av den sekundära skyddszonen. Öster om uttagsbrunnen möter 
skyddszonen den sekundära skyddszonen för Idrottsplatsen. 

Tertiär skyddszon 

Utgångspunkten för den tertiära skyddszonen är att den skall omfatta sådana 
delar av vattenskyddsområdet, dvs. tillrinningsområdet, som inte omfattas av 
övriga zoner. I de flesta fall antas att grundvattentäktens tillrinningsområde 
sammanfaller med ytvattendelarna i området. Den tertiära skyddszonen 
begränsas därför av ytvattendelarna för Örebäcken. Syftet med detta är att 
även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan påverka 
vattenförekomsten i ett långt perspektiv ska omfattas av skyddsområdet.  

7 SKYDDSFÖRESKRIFTER 
Inom vattenskyddsområdet gäller vattenskyddsföreskrifter. Syftet med 
föreskrifterna är att avvärja eller minska risken för kvalitetsförsämringar i 
grundvatten på kort och på lång sikt (flergenerationsperspektiv). 
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Föreskrifterna innebär inskränkningar i markanvändningen. I bilaga 3 och 4 
görs en riskanalys där identifierade riskobjekt bedöms gällande sannolikhet 
och konsekvens som sedan kopplas till föreslagna föreskrifter.  
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Vattenskyddsföreskrifter för Idrottsplatsen, Malen och Axelstorp i 

Båstads kommun 

Med stöd av 7 kap 22§ miljöbalken hemställer kommunfullmäktige i Båstads kommun att 

länsstyrelsen i Skåne län fastställer följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över 

fastigheter inom skyddsområdet, till skydd för grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att 

nyttjas för vattentäkt. 

Då dessa föreskrifter vinner laga kraft ska de tidigare skyddsföreskrifterna för de kommunala 

vattentäkterna vid Idrottsplatsen (beslutat av länsstyrelsen 1974-10-17) och Axelstorp (beslutat av 

länsstyrelsen 1980-02-18) upphöra att gälla. 

Skyddsföreskrifterna gäller för följande vattentäkter: 

 Idrottsplatsen (Örebäcksvallen 2) 

 Malen (Riddarsporren 3 och 6) 

 Axelstorp (Axelstorp 3:23) 

De fastställda skyddsområdena omfattar ett större antal fastigheter och är uppdelade i; 

vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Zonerna finns 

markerade på skyddsområdeskarta. 

Syftet med skyddsområde och skyddsföreskrifter är att säkerställa att påverkan eller risk för 

påverkan på vattentäkterna inte uppstår. 

De särskilda föreskrifterna gäller specifikt för ovan nämnda vattentäkt och har utformats med 

vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus. De utgör i många avseenden en tillämpning 

och uttolkning av miljöbalkens intentioner så som de uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

(2 kap § 2-6). 

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav 

enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma. 

 

Huvudman för vattentäkterna i Båstads kommun är Kommunstyrelsen. 

Anmälan och tillstånd som regleras i dessa föreskrifter handläggs av nämnden för 

miljöfrågor i Båstads kommun.  

Dispens från förbud handläggs av länsstyrelsen i Skåne län. 

 

Ikraftträdande och övergångsregler 

Pågående verksamhet som förbjuds enligt meddelade föreskrifter ska vara avvecklad senast två år 

efter föreskriftens ikraftträdande.  
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För pågående verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt införs, enligt meddelade 

föreskrifter, ska tillstånd sökas, respektive anmälan göras, senast två år efter föreskriftens 

ikraftträdande.  

 

Föreskrifter 

1§  Vattentäktszon  

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

Området ska vara väl avgränsat och brunnen ska ha låsbar överbyggnad. 

Området får enbart disponeras av huvudman och enbart för vattentäktsverksamhet. 

Bestämmelser för primär skyddszon 

2§ Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter 

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa 

eller miljön kräver tillstånd. Med hantering avses här inte oljeförsörjning för bostads- och 

jordbruksfastighet samt användning i maskiners och fordons egna tankar.  

Från tillståndskravet enligt första stycket undantas hantering av petroleumprodukter och andra 

kemiska produkter för normalt hushållsbehov (total volym understigande 50 liter) eller i 

skolundervisningssyfte i de fall hanteringen sker på ett sådant sätt att hela den förvarade mängden 

vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet.  

3§  Hantering av kemiska bekämpningsmedel samt träskyddsmedel m.m. 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel och yrkesmässig hantering av träskyddsmedel är 

förbjuden.  

Från förbudet undantas icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel inomhus. 

Hantering inomhus ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Från förbudet undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär 

olägenhet för människors hälsa. Anmälan ska ske av verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 

med eller efter varje sådan åtgärd. 

4§  Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m. 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan.  

Yrkesmässig hantering, utöver spridning, av ensilage samt växtnäringsämnen, såsom natur- och 

handelsgödsel eller jordförbättringsmedel, kräver tillstånd. 

Användning av ohygieniserade växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

Hantering av slam från avloppsreningsanläggning är förbjuden.  
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Förvaring av växtnäringsämne direkt på mark är förbjuden. Det är förbjudet att förvara ensilage på 

ett sådant sätt att det finns risk för att pressaft eller lakvätska infiltrerar i eller avrinner på marken. 

Utökning av befintliga jordbruks- eller djurhållningsverksamheter samt nya sådana verksamheter 

kräver tillstånd. 

5§  Skogsbruk, m.m. 

Permanenta (mer än 6 månader) upplag av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved är förbjudna. 

Stubbrytning och skyddsdikning är förbjuden. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt 

används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från förbudet. 

6§  Avloppsanordningar, dagvatten, m.m.  

Anläggande av nya avloppsanordningar för hushållspillvatten (bad, disk, tvätt och utsläpp från WC) är 

förbjudet. Utbyggnad eller ändring av befintliga avloppsanordningar kräver tillstånd. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 

Att till primär skyddszon leda in dagvatten från ytor utanför primär skyddszon kräver tillstånd. 

Tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa föreskrifters 

lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten från detaljplan. 

7§  Hantering av avfall 

Deponering, lagring eller tillförsel av avfall eller förorenade massor är förbjuden. Lagring av 

hushållsavfall i ändamålsenliga kärl, undantas förbudet. Kompostering av matavfall kräver tillstånd. 

8§  Väghållning och fordonstvätt, m.m. 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, m.m. utanför primär skyddszon är förbjudna.  

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten eller tvättkemikalier på 

plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet. 

Uppställning av motorfordon är förbjuden. Motorfordon utrustade med skyddsanordning, eller 

placerade, så att läckage till mark och/eller vatten förhindras undantas förbudet. Personbilar, 

motorcyklar och mopeder undantas förbudet. 

9§  Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Berg-, sand- och grustäkt och annan täktverksamhet, inklusive husbehovstäkter, är förbjudna. 

10§  Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten, m.m. 

Schaktningsarbeten till större djup än 1,0 meter under markyta kräver tillstånd. Återfyllning med 

förorenade massor är förbjudet. 
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Akuta åtgärder på väg eller järnväg, som måste genomföras för att undvika risk för människor hälsa 

eller miljön, undantas tillståndsplikten. I dessa fall råder anmälningsplikt inom en vecka efter 

genomförd åtgärd. I det akuta skedet ska om möjligt samråd med tillsynsmyndigheten och/eller 

räddningstjänst ske. Alla åtgärder ska dokumenteras. 

11§  Energianläggningar  

Anläggning av system som utvinner eller lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller vattenområde är 

förbjudna.  

Ändring av befintliga system som utvinner eller lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller 

vattenområde kräver tillstånd.  

Befintliga oanmälda anläggningar ska anmälas. 

12§  Anläggning för vattenuttag, m.m. 

Anläggande eller utökning av konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg är förbjudet 

annan än för huvudman för kommunens VA verksamhet. 

Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledande av vatten kräver anmälan till 

huvudman för kommunens VA verksamhet. 

Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager är förbjudna att användas för annat ändamål än 

för vattenuttag. 

13§  Transport av farligt gods och farligt avfall, m.m. 

Transport av farligt gods och farligt avfall på väg ska ske på rekommenderad led för farligt gods, med 

undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är lastade 

med farligt gods är förbjudet.  

Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 

14§  Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är 

förbjuden.  

Förändring av pågående verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten 

kräver tillstånd. Tillståndsprövning ska samordnas med den prövning som föranleds av anmälnings 

eller tillståndsplikt i miljöprövningsförordningen. 

För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt § 2 och 3 

ovan i tillämpliga delar. För infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad som sägs under § 6 

och 7 ovan. 
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Bestämmelser för sekundär skyddszon 

15§  Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter 

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa 

eller miljön kräver tillstånd. Med hantering avses här inte oljeförsörjning för bostads- och 

jordbruksfastighet samt användning i maskiners och fordons egna tankar.  

Från tillståndskravet enligt första stycket undantas hantering av petroleumprodukter och andra 

kemiska produkter för normalt hushållsbehov (total volym understigande 50 liter) eller i 

skolundervisningssyfte i de fall hanteringen sker på ett sådant sätt att hela den förvarade mängden 

vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet. 

16§ Hantering av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel, m.m.  

För hantering av kemiska bekämpningsmedel och yrkesmässig hantering av träskyddsmedel krävs 

tillstånd. 

Från förbudet undantas icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel inomhus. 

Hantering inomhus ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.  

Från tillståndsplikten undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som 

innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan ska ske av verksamhetsutövaren inom en vecka i 

samband med eller efter varje sådan åtgärd. 

17§ Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m.  

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på annan mark än jordbruksmark kräver anmälan. 

Yrkesmässig spridning av ohygiensierade växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

Yrkesmässig lagring av ensilage, stall-, handels- och andra gödningsmedel, m.m. kräver tillstånd. 

Tillståndsplikt gäller även för tillfälliga upplag. Kompostering av trädgårdsavfall från enskilt hushåll 

undantas.  

Spridning av slam från avloppsreningsanläggning kräver tillstånd. 

18§ Skogsbruk, m.m.  

Lagring av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved annat än i tillfälliga upplag kräver tillstånd. Med 

tillfällig avses i detta fall en avverkningssäsong (mindre än 6 månader). Vedupplag på enskild 

fastighet som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från 

bestämmelserna om begränsad lagringstid. 

Skyddsdikning, stubbrytning samt bevattning av tillfälliga timmerupplag kräver tillstånd. 

19§  Avloppsanordningar, dagvatten, m.m.  

Anläggande av nya avloppsanordningar för hushållspillvatten (bad, disk, tvätt och utsläpp från WC) 

kräver tillstånd.   
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Utbyggnad eller ändring av befintliga avloppsanordningar kräver tillstånd. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 

Att leda in dagvatten till sekundär skyddszon från ytor med lägre skyddsklass än den sekundära 

skyddszonen kräver tillstånd.  

Generell tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa 

föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten. 

20§ Hantering av avfall  

All deponering och lagring av avfall, m.m. kräver tillstånd. Tillståndsplikt gäller även för tillfälligt 

upplag för omlastning. Lagring av hushållsavfall i ändamålsenliga kärl, undantas tillståndsplikten.  

Kompostering av matavfall kräver tillstånd. 

21§ Väghållning, m.m.  

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor med lägre skyddsklass än den sekundära skyddszonen 

är förbjudet. 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet.  

22§ Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Nyetablering eller utökning av materialtäktsverksamhet är förbjuden.  

Husbehovstäkter kräver tillstånd. 

Tillfartsvägar till befintliga och framtida materialtäkter ska vara avspärrade för allmän motortrafik. 

Återfyllnad med förorenade massor eller avfall är förbjuden 

23§ Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten  

Schaktningsarbeten till större djup än 1,5 meter under markyta är anmälningspliktiga. 

24§ Energianläggningar  

Nyanläggning och/eller ändring av befintliga system som utvinner värme/kyla ur berggrund, jord eller 

vattenområde kräver tillstånd. 

Befintliga oanmälda anläggningar ska anmälas. 

25§ Anläggning för vattenuttag, m.m.  

Anläggning eller utökning av konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg kräver tillstånd. 

Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledande av vatten kräver anmälan till 

huvudman för kommunens VA verksamhet. 
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Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager är förbjudna att användas för annat ändamål än 

för vattenuttag. 

26§ Transport av farligt gods och farligt avfall, m.m. 

Transport på väg av farligt gods och farligt avfall ska ske på rekommenderad led för farligt gods, med 

undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är lastade 

med farligt gods är förbjudet. 

Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 

27§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering eller förändring av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller 

grundvatten kräver tillstånd. Lagring som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 

tillstånd. 

Tillståndsprövning ska samordnas med den prövning som föranleds av anmälnings- eller 

tillståndsplikt i miljöprövningsförordningen.  
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Bestämmelser för tertiär skyddszon 

28§ Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Nyetablering eller utökning av materialtäktsverksamhet kräver tillstånd.  

29§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 

tillstånd.  

Tillståndsprövning eller anmälan enligt ovan ska samordnas med den prövning som föranleds av 

anmälnings- eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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BILAGA 1 

Definitioner 

Hantering - avser (i enlighet med miljöbalken) en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning (inkl. 

spridning), omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed 

jämförliga förfaranden. 

Miljöfarlig verksamhet - avser sådan verksamhet som enligt miljöbalken definieras som 

miljöfarlig verksamhet.  

Parkering - definieras i enlighet med Förordningen om vägtrafikdefinitioner. Parkering: En 

uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som: 1. föranleds 

av trafikförhållandena, 2. sker för att undvika fara, eller 3. sker för på- eller avstigning eller på- 

eller avlastning av gods. 

Uppställning - avser parkering under längre sammanhängande tid än 8 timmar. 

Punktbehandling - definieras som en kemisk bekämpning av t.ex. växter eller insekter med sådan 

precision att inget bekämpningsmedel hamnar utanför det avsedda objektet.  
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BILAGA 2 

Allmänna upplysningar 

Huvudman 

Huvudman för vattentäkterna i Båstads kommun är Kommunstyrelsen.  

Anmälan och tillstånd som regleras i dessa föreskrifter handläggs av nämnden för miljöfrågor i 

Båstads kommun.  

Påföljd 

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken.  

Beredskap 

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman 

tillsammans med kommunal räddningstjänst senast två år efter det att dessa föreskrifter 

fastställts. 

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas 

av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall göras till tfn. 112.  

 

Anmälan om olyckshändelse definieras bla i: 

 

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor  1-5 §§ 2 kap. 

 

Förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor 4 § 2 kap. 

 

Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m., regleras 31 kap. 4 § 

miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 

ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den 

”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias 

på grund av skyddsföreskrift. 
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Tillsyn 

Kommunens nämnd för miljöfrågor är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt 

miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 

Uppsättning av skyltar, stängsel 

Om det behövs, får kommunen även föreskriva att skyltar eller stängsel skall sättas upp och att 

annans mark får tas i anspråk för detta (7 kapitlet 22 § i miljöbalken).  

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m 

från ett vägområde, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs 

tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. 

Upplysning 

Det är lämpligt att huvudmannen för vattentäkten regelbundet informera samtliga 

fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. 

Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl finns får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela dispens från skydds-

föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken. Dispens får ges endast om det är förenligt med 

förbudets eller föreskriftens syfte, dvs. att det av sökanden kan visa att åtgärden eller 

verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten. I 

samband med sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses 

erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § MB). 

Övrig lagstiftning 

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas 

prövning enligt annan lagstiftning. 

Ny lagstiftning 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och 

som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade 

föreskrifter. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000470/2017 – 350 
 
 

Tillköp av trafik för trafikåret 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
1.Teknik och Service får i uppdrag att för trafikåret 2018 göra tillköp på linje 523 med 10 turer 
per vardag, med förstärkt helgtrafik under sommarperioden 17 juni – 18 augusti. 
 
2.Teknik och Service får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utreda förutsättningarna 
för utökad kollektivtrafik i stråket Norrviken-Båstad-Östra Karup. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För trafikåret 2018 föreslås ett tillköp för linje 523 där Båstads kommun och Skånetrafiken 
finansierar linjen 50% vardera, i samma upplägg som tidigare år. På grund av kostnadsökning 
för tillköpet samt genomgående lågt resande på vissa turer föreslås att två turer, en i vardera 
riktning dras in. Därmed håller sig verksamheten för tillköp inom befintlig budget. 
 

Bakgrund 
Båstads kommun har sedan trafikåret 2016 (2015-12-13) gjort tillköp på två regionbusslinjer, 
523 och 525. Syftet är främst att integrera skolskjutsen i den öppna linjetrafiken men även för 
att förbättra kommunikationerna mellan Torekov och Båstad respektive Östra Karup och Bå-
stad.  
 

Aktuellt 
Under trafikåret 2018 kommer linje 525 finnas med i Skånetrafikens ordinarie turutbud, med 
nuvarande upplägg (6 turer per ordinarie skoldag). För linjen krävs därmed inte längre tillköp. 
 
För linje 523 kommer det fortsättningsvis att krävas tillköp från Båstads kommun, där Skåne-
trafiken och Båstads kommun i dagsläget finansierar linjen 50 % vardera. Resandestatistiken 
för linje 523 visar att den första morgonturen från Torekov (05.38) respektive Båstad (06.39) i 
snitt endast har 1,7 resande per tur under första halvan av 2017. Inför trafikåret 2018 föreslås 
därför att de två turerna dras in, för att täcka upp för den kostnadsökning som sker för tillkö-
pet inför trafikåret 2018. Därmed håller sig verksamheten för tillköp inom budget (300 tkr). 
 
Om de två första morgonturerna enligt ovan beslutas att finnas kvar i tillköpet för trafikåret 
2018 krävs en utökning av budget på 100 tkr för verksamheten 2018. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Att vi som kommun genom tillköp bidrar till och skapar förutsättningar till ökat kollektivtrafik-
resande är viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö, klimat och den hållbara utveckling-
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en. En långsiktig planering och kontinuitet för kollektivtrafiken är viktig för att kunna skapa 
resmönster och användbarhet av kollektivtrafiken. 
 

Ekonomi 
Det föreslagna tillköpsupplägget, med ett förändrat turutbud till 10 turer per vardag kräver 
ingen förändrad budget för verksamheten. Nuvarande upplägg med 12 turer per vardag kräver 
däremot en utökad budget om 100 tkr för 2018. 
 
 
Andreas Jansson, Teknik och Service 
Trafik- och gatuingenjör 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Skånetrafiken 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kompletteras i efterhand 
 
Samråd har skett med: 
Skånetrafiken 
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (2) 

 
Datum: 2017-09-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: KS 000523/2017 – 600 
 
 

Namnsättning av planerat vård- och omsorgsboende och ny väg i Förslöv 
(Förslöv 2:4) 
 
 
Förslag till beslut 
 
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
1. Det nya vård- och omsorgsboendets i Förslöv namn ska vara ”Lingården” 
 
2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet ”Linvägen” 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. Den föreslagna 
lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin slutfas. Det finns 
därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva boendet och ett gatunamn för den 
nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till det nya bostadsområ-
det. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara ”Haga Park”. Namnförslaget be-
döms inte vara lämpligt av i huvudsak förväxlingsskäl och istället föreslås namnen ”Lingården” 
och ”Linvägen” för att anknyta till linbastun i området. 
 
 

Ärendet och dess förutsättningar 
Kommunen planerar för att bygga ett nytt äldreboende i Förslöv. Den föreslagna lokaliseringen 
är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin slutfas. Det finns därför behov av 
att fastställa ett byggnadsnamn för själva äldreboendet och ett gatunamn för den nya väg som 
planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till det nya bostadsområdet. Vård- och 
omsorgsnämnden anser att namnet ska vara ”Haga Park”.  
Namnkommittén har till uppgift att ta fram förslag och bereda namnärenden till kommunsty-
relsen. Namnsättningen ska följa kulturmiljölagens regler om god ortnamnssed och stavning 
enligt svenska stavningsregler.  
För att en byggnad ska kunna få en så kallad belägenhetsadress krävs ett gatunamn. Till en 
belägenhetsadress kan ett alternativnamn eller byggnadsnamn kopplas i sådana fall där plat-
sen eller byggnaden är välkänt och underlättar exempelvis när man frågar om vägen till det 
objekt som kopplats till belägenhetsadressen. Informationen kan ge blåljusaktörerna värdefull 
information vid till exempel en utryckning. 
 
Namn i adresser ska vara unika i utskrift men också i uttal. Namnen bör vara lätta att uttala, 
uppfatta och förstå även vid telefonsamtal. Numera sker en stor del av telefonerandet utomhus 
med de störningar från trafik med mera som det innebär. För att undvika risken för förväxling-
ar är det olämpligt att skapa för många namn med samma förled eftersom det lätt leder till 
förväxlingar. Förväxlingsrisk finns alltid vid telefonsamtal varför det är viktigt att undvika 
adressnamn som kan vara svåra att uppfatta. Det är också viktigt att tänka på språkmelodin 
och betoningen i orden. De som har andra modersmål än svenska kan ha problem med att upp-
fatta eller uttala vissa språkljud. 
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Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu har till namnkommittén lämnat in förslag på namn i 
det nya bostadsområdet som planeras på del av fastigheten Förslöv 2:4 och på vård- och om-
sorgsboendet. De har föreslagit att boendet ska heta ”Haga” och har lämnat ett flertal namnför-
slag på gatorna, bland annat ”Hagavägen”. Vård- och omsorgsnämnden har i VN § 61/2017 
ansett att det planerade vård- och omsorgsboendet ska heta ”Haga Park”. 
 
Namnkommittén gör bedömningen att namnet ”Haga” i sig är ett bra namn men då det dels 
finns förväxlingsrisk med det särskilda boendet ”Hagagården” på ”Hagagatan” i Båstad, dels 
med traktnamnet ”Haga” och ”Haga byaväg” väster om Kattvik, är det ett olämpligt namn då 
det inte blir unikt inom kommunen. Efterleden ”Park” är olämplig på byggnader då den i 
svenskt språkbruk förknippas med välskötta och lummiga större grönytor. Ord som inte är 
egennamn ska stavas med liten begynnelsebokstav enligt svenska skrivregler.  
 
I Båstads kommun har olika typer av särskilda boenden som till exempel äldreboenden av 
tradition haft olika efterleder som ”-liden” eller ”-gården”. Namnkommittén föreslår att nam-
nen i området ska följa den tidigare traditionen av efterleder samt syfta till lintillverk-ning och 
den gamla linbastun som finns bevarad i området.  
 
Namnet på den nya gatan föreslås bli ”Linvägen” och namnet på det nya vård- och omsorgsbo-
endet föreslås bli ”Lingården”. 
 
 
 För namnkommittén 
 
Roger Larsson 
Stadsarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kart- och GIS-avdelningen, kulturstrategen, Vård- och omsorgsnämnden, teknik och service 
och planarkitekt Henrik Eliasson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag VN §61/2017 
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 
 
Samråd har skett med: 
- 
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l~11J BÅSTADS 
t~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Värd- och omsorgsnämnden 2017-05-29 7av14 

VN§61 Dnr VN 000004/2017 • 900 

lnformatlonsärenden 

Besl<rlvnlng av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Note1ingar 

Beslut 

a). Genomlysning av vård· och omsorgsverksamheten 
(Hcalth Navlgator AB deltar under förmiddagen). 
Dnr: 000136/2016-700 

b). Nya enhetschefer: Jessica Arvidsson och PernllJa Halte 
c). Verlcsamhetsstatlstik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 

till särskilt boende 
d). Bassängen på Vårliden 
e). Åsliden: Status/1iskanalys/ekonomlska effekter. 

Dnr: 000055/2017-700 
f). Sommaren 2017: Status, medarbetare/sommargäster 
g). Namnförslag på vård- och omsorgsboende I Förslöv. 

Dnr: 000064/2017-700 
h). Kommande revideringar nv väglednlngsdokmnent enligt SOL 

Dnr: 000131/2015-900 
i). fnrlktningsdolmment för Grevle och frnmtldsmlngel den 30 maj 
j). Mottagnlngsteamet 
k). Informationen från nämnden pli kommunfullmäktige 
I). Månadskostnad för rullatorer 
m). Pågående budgetarbete 

Angående punkt d) ovan noteras följande: Vård- och omsorgschcfen lnformcrar 
om att privatpersoner inte kommer att ha tillträde till bassängen under 
perioden september-december 2017. Detta bland annat av sälcerhetsskäl då 
bassängen är obevakad. Nämnden anser enhälligt att avtalet med Bästadhem 
AD inte ska förlängas när delta går ut den 31 december 2017. Informationen 
skickas vidare för kännedom till Båstadhem AB. 

Angående punkt g) ovan noteras följande: Nämnden anser enhälligt att det 
planerade värd- och omsorgsboendet I Förslöv ska heta Haga Park. lnfo1m
atione11 skickas vidare för kännedom till kullurslratcg Helene Steinle(n. 

Vård· och omsorgsnämndcn beslutar: 

1. Informat ionen redovisas och läggs till handlingarna. 
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BÅSTADS KOMMUN 

Namnförslag Förslöv 2:4 och vård- och omsorgsboende. 

Större delen av Förslöv 2:4 kallades förr "Förslövs Hagar". Detta namn kan 
få leva kvar genom att hela området fortsättningsvis får heta så. 

Det planerade vård- och omsorgsboendet föreslås heta "Haga". 

Lämpliga gatunamn i området kan då vara: 
Haga vägen 
Betesvägen 
Slåttervägen 
Brytesvägen ( syftar på lintillverkning) 
Mossvägen eller Torvmossevägen (vägen som finns mellan två 
stengärden användes till att köra till en torvmosse som fanns i området) 

För föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 

~e_~(j(µ~~ 
Irene Ebbesson 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-08-22 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Annika Jern 

Dnr: KS 000041/2017 – 600 
 
 

Namnsättning av nytt bostadsområde i Östra Karup 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att stavningen 
av det nya bostadsområdet i Östra Karup ska vara Stinehov.   
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Namnkommittén föreslog i skrivelse den 17 februari att namnet på det nya bostadsområde 
som växer fram i Östra Karup ska vara Stinehov. I sammanträdesprotokoll från Kommunstyrel-
sen den 1 mars 2017 beslöt KS att stavningen ska vara Stinehof och inte som Namnkommittén 
föreslagit, Stinehov 
 
 
Aktuellt 
Lantmäteriet har uppmärksammat beslutet och skickat ett mail, se bilaga, till kommunen. 
Kommunen uppmanas att följa Kulturmiljölagen (1988:950, ändrad 2013:548) och iaktta god 
ortnamnssed genom att ändra Stinehof till Stinehov. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Annika Jern, Kart/ GIS-chef 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kart/GIS 
Trafikingenjören 
Namnkommittén 
Kommunikationsavdelningen  
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Mail från Lantmäteriet 
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Annika Jern - Dnr 504-2017/2676 Stinehof i Båstads kommun

Från: Dehlin Lennart <Lennart.Dehlin@lm.se>
Till: "annika.jern@bastad.se" <annika.jern@bastad.se>
Datum: 2017-06-13 10:26
Ärende: Dnr 504-2017/2676 Stinehof i Båstads kommun
Kopia: Registrator <registrator@lm.se>

Hej Annika!

Mot bakgrund av skrivningarna i 1 kap § 4 Kulturmiljölagen (1988:950, ändra<d 2013:548) (KML) med 
föreskrifter om att iaktta god ortnamnssed vid statlig och kommunal verksamhet, vill 
Ortnamnsmyndigheten vid Lantmäteriet meddela följande.

Namnförslaget Stinehof med f, innehåller en så kallad gammalstavning av det ord som idag, sedan en 
stavningsreform i det svenska språket den 7 april 1906, ska skrivas hov med v. Vid 1906 års 
 omfattande stavningsreform, som även bildar en ny epok i den svenska språkhistorien, ändrades 
stavningen i det svenska språket på så sätt att:

Stavningen av -dt för tljud ändrades till -t: sandt > sant, handtera > hantera osv.

Stavningen av -f och -fv och hv för vljud ändrades till -v: hafva > hava, hofvet > hovet, stafva > stava 
osv. 

I den svenska språkhistorien innebär stavningsreformen att språket efter 1906 kallas nusvenska
jämfört med den tidigare epokens nysvenska. Den nysvenska perioden inleds 1526 i och med den 
svenska översättningen av Nya Testamentet. Dvs. Nysvenska 15261905 och Nusvenska 1906  .

Andra ortnamn i Båstads kommun som innehåller ordet hov är Hov på Bjärehalvön. Detta Hov är 
samtidigt bebyggelsenamn, traktnamn, kyrknamn och sockennamn. Till detta namn är knutet det 
sekundära Hovs hallar som avser det nationellt kända området inom Bjärekustens naturreservat. 
Samtliga dessa namn skrivs som förväntat med v

I övriga Skåne län finns tio namn där ordet hov förekommer i efterleden. De återfinns i kommunerna 
Helsingborg, Hörby, Kristianstad, Malmö, Sjöbo, Tomelilla, Ängelholm och Ystad. Även dessa namn 
skrivs på sedvanligt sätt med hov i efterleden, och därför bör även det nya namnet i Båstad fastställas 
på samma sätt, dvs. Stinehov.

Vid namnsättning av bebyggelser och andra objekt inom detaljplanelagt område ska ansvarig kommun 
följa de riktlinjer som återges i KML, och i övrigt även fastställda skrivregler för det svenska språket. 
Inrättandet av namnet "Stinehof" med f bryter således såväl mot skrivningen i KML som vedertagna 
svenska skrivregler, vilket enligt Lantmäteriet är olyckligt. 

Lantmäteriets Ortnamnsmyndighet rekommenderar därför att det nya bostadsområdet åsätts namnet 
Stinehov med den vedertagna skrivning av ordet hov med v.

Enligt uppdrag

Lennart Dehlin

Lennart Dehlin

Sida 1 av 2
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Utredare 

Sektionen för ortnamn och sekretess

Lantmäteriet, division Geodata

Lantmäterigatan 2

801 82 GÄVLE

Epost: lennart.dehlin@lm.se

Tel: 02663 33 43

www.lantmateriet.se

Sida 2 av 2
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KS 001010/2016 – 603 
 
 

Ansökan - Tillstånd för servering av alkoholdrycker 
 
 

Förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 och 7 §§ bevilja Jeppe Appelin /740718-3594/ tillstånd 
att anordna provsmakning av egenproducerat vin till allmänheten på Vejby Vingård, 
Västraljungbyvägen 319, Vejbystrand. 

2. Serveringslokal är showroom och uteservering enligt ritning dnr KS001010/2016-603. 
3. Serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillstånd att arrangera provsmakning av vin till allmänheten på Vejby Vingård, 
Västraljungbyvägen 319, Vejbystrand, har inkommit från ovanstående bolag. Önskade serve-
ringslokaler är vingårdens ”showroom” och uteservering enligt ritning dnr KS001010/2016-
603. Önskade serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt. 
 

Bakgrund 
Vinprovningar av egenproducerat vin för förbokade sällskap. 

 
Aktuellt 
Då den sökande har tillverkning av vin från egenproducerade vindruvor kan ett stadigvarande 
provsmakningstillstånd beviljas enligt Alkohollagens 8 kapitlet 7 §. Vid provsmakningstillstånd 
är det inget krav på att det ska finnas matservering och därmed inget krav på kök.   
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 § är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt Alkohollagens 8 
kapitel 17 § bedöms inte föreligga.  
 
Ett provsmakningstillstånd kan därmed beviljas enligt ansökan. 
 
Bildning och arbete  
 
Per-Martin Boklund,  
Enhetschef IoF 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Per-Martin Boklund 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning med ritning dnr KS001010/2016-603 
 
 
 

236

236



riiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 

Datum: 2017-09-04 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KSOOlOl0/2016-603 

Beslutet skall expedieras till: 

Sökande 
Polismyndigheten 
Läns styrelsen 
FHI 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ritning 

Ansökan om provsmakningstillstånd på Vejby Vingård 

Sökande: Vejby Vingård/ Jeppe Appelin 
Västraljungbyvägen 319 
266 51 VEJBYSTRAND 

Org.nr: 740718-3594 

1 (2) 

Ansökan om tillstånd att arrangera provsmakning av vin till allmänheten på Vejby Vin
gård, Västraljungbyvägen 319, Vejbystrand, har inkommit från ovanstående bolag. 
Önskade serveringslokaler är vingårdens "showroom" och uteservering enligt ritning 
dnr KSOOlOl0/2016-603. Önskade serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året 
runt. 

Sökande: Jeppe Appelin äger den inregistrerade enskilda firman Vejby Vingård. Jeppe har ge
nomfört kunskapsprovet i alkohollagen med godkänt resultat 2016-08-31. 
Jeppe köpte gården som verksamheten är inrymd i omkring 2005 och har sedan 2007 byggt 
upp verksamheten med vinodling och vinframställning. 

Verksamhets beskrivning: Vinprovningar av egenproducerat vin för förbokade sällskap. 

Matutbud: Enklare tilltugg. 

Finansiering: Då verksamheten har byggts upp under ca. 10 år har investeringarna skett efter 
hand. Jeppe Appelin har ett arbete som arkitekt utöver verksamheten på vingården. Resultat 
och balansrapport är uppvisade för räkenskapsår 2015 och 2016. 

Serveringslokaler: Showroom med uteservering enligt ritning Dnr KSOOlOl0/2016-603. Loka
lerna är insynade vid tidigare tillsyns besök. 

Serveringstider: 11:00 - 01:00 alla dagar året runt. 

Remisser: Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, livsmedelsverket, räddnings tjänsten 
och skatteverket. Ingen av instanserna framför något som hindrar att ett tillfälligt serverings
tillstånd beviljas. 

170911 \c:\uscrs\sornygl \documcnts\groupwisc\utrcdning.doc\s 
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2 (2) 

Alkohollagen 
8 kap. 2 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, före
tag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en 
viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod 
eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
Serveringstillståndet kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en 
eller flera av dessa drycker. 

8 kap. 7 § Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården 
och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, 
vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. 
Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkohol
drycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning. 

8 kap. 12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn 
till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 
ställs upp i denna lag 

8 kap. 14 § serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av till
ståndshavaren. 

8 kap 17 § Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl 
kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för män
niskors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställts i lagen är upp
fyllda. 

Bedömning: Då den sökande har tillverkning av vin från egenproducerade vindruvor kan ett 
stadigvarande provsmakningstillstånd beviljas enligt Alkohollagens 8 kapitlet 7 §. Vid 
provsmakningstillstånd är det inget krav på att det ska finnas matservering och därmed inget 
krav på kök. 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 § är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt Alkohollagens 8 
kapitel 17 § bedöms inte föreligga. 

Ett provsmakningstillstånd kan därmed beviljas enligt ansökan. 

Förslag till beslut: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 och 7 §§ bevilja Jeppe Appelin /740718-3594/ tillstånd 
att anordna provsmakning av egenproducerat vin till allmänheten på Vejby Vingård, 
Västraljungbyvägen 319, Vejbystrand. 

2. Serveringslokal är showroom och uteservering enligt ritning dnr KS001010/2016-603. 
3. Serveringstider är 11.00 01.00 alla dagar året runt. 

I tjänsten 

Per-Martin Boklund 
Alkoholhandläggare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum : 2017-09-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000916/2017 – 900 
 
 

Skrivelse - Medelpunkten - borgensåtagande 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
1. Godkänna ett borgensåtagande som motsvarar respektive kommuns andel av de senaste  
tre årens förbrukning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Medelpunktens direktion har 2017-05-23 beslutat rekomendera med-
lemskommunerna att godkänna ett nytt borgensåtagande för Medelpunkten. Förslaget till nytt 
borgensåtagandet baseras på en fördelning utifrån kommunens andel av de senaste tre årens 
förbrukning. 
 

Bakgrund 
Klicka här för att ange text. Medelpunktens tillgångar finansieras idag till mer än 2/3 av externt 
kapital. Av dessa är 16 mnkr ett långfristigt lån i Swedbank och cirka 8 mnkr inbetalda förskott 
från medlemskommunerna. När förskottsfaktureringen upphör måste förskotten ersättas med 
annat externt kapital. Till detta kommer ett behov av ytterligare 6 mnkr för att stärka Medel-
punktens likviditet och möjliggöra nödvändiga hjälpmedelsinköp och andra investeringar un-
der året. Totalt sett har därför Medelpunkten ett lånebehov om 30 mnkr. 
  
Aktuellt 
Eftersom kommunalförbundet Medelpunktens alla samtliga medlemmar inte är medlemmar i 
Kommuninvest är lån från dem inte möjligt. Istället finns möjligheten att låna av Helsingborgs 
stad. Förslaget är att Medelpunkten lånar 30 mnkr till fast, förmånlig ränta samt en checkkredit 
på ytterligare 10 mnkr. Detta innebär, förutom kapitalförstärkning, att också lånet i Swedbank 
kommer att återbetalas.  
 
För att Helsingborgs stad ska kunna behandla en låneansökan måste denna vara kompletterad 
med borgensförbindelser från samtliga medlemskommuner till ett totalt belopp som motsva-
rar det önskade lånebeloppet. För de tio medlemskommunerna innebär detta ett åtagande som 
motsvarar respektive kommuns andel av de senaste tre årens förbrukning. Utifrån Båstads 
andel av förbrukningen motsvarar det för Båstads del en borgensandel av 5,6 %, dvs 2,2 mkr. 
 
 
Johan Lindén, kommunledningskontoret 
Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunalförbundet Medelpunktens direktion  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: brev från Medelpunkten 
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Hej! 

(SCXX/1/b/2011- rtoD 
2017-08-31 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm 
och Örkelljunga 

Kommunalförbundet Medelpunkten har två ärenden som nu är klara att skickas ut till 
medlemskommunerna för behandling. Det ena ärendet handlar om att Höganäs kommun 
har ställt en fråga om att utreda möjligheten att bli medlemmar i förbundet och det andra 
ärendet handlar om att Medelpunkten har behov av kapital och därför ställer frågan till 
medlemskommunerna om borgensåtagande. 
Mer information finns i de bifogade underlagen. 

De båda ärendena har under sommaren varit utsända till respektive kommuns ekonomichef 
som haft möjlighet att lämna synpunkter. 

Vi önskar nu att ärendena behandlas så snart som det är möjligt för att processen ska kunna 
fortsätta. 

Med vänlig hälsning 

Jessica Alfredson 
Förbundschef 

Bilagor: Underlag om ekonomisk reglering Höganäs kommun 
Underlag Borgensärende, Medelpunktens behov av kapital 

Medelpunkten 
Viktoriagatan 4 
252 29 HELSINGBORG 

vxl 042-19 85 50 
direkt 042-19 85 60 

kundtjanst@medelpunkten.se 
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2017-07-05 

Medelpunktens behov av kapital 
Medelpunktens tillgångar finansieras idag till mer än 2/3 av externt kapital. Av dessa är 16 mnkr ett 
långfristigt lån i Swedbank och cirka 8 mnkr inbetalda förskott från medlemskommunerna. När 
förskottsfaktureringen upphör måste förskotten ersättas med annat externt kapital. Till detta 
kommer ett behov av ytterligare 6 mnkr för att stärka Medelpunktens likviditet och möjliggöra 
nödvändiga hjälpmedels inköp och andra investeringar under året. Totalt sett har därför 
Medelpunkten ett lånebehov om 30 mnkr. 
Ett föreslag som har undersökts är möjligheten att låna av Kommuninvest men villkoret för detta är 
att samtliga förbundets medlemmar även är medlemmar i Kommuninvest. Då Helsingborg inte har 
valt denna lösning är det inte heller ett alternativ för Medelpunkten. 

Istället finns möjligheten att låna av Helsingborgs stad. Förslaget är att Medelpunkten lånar 30 mnkr 
till fast, förmånlig ränta samt en checkkredit på ytterligare 10 mnkr. Detta innebär, förutom 
kapitalförstärkning, att också lånet i Swedbank kommer att återbetalas. 
För att Helsingborgs stad ska kunna behandla en låneansökan måste denna vara kompletterad med 
borgensförbindelser från samtliga medlemskommuner till ett totalt belopp som motsvarar det 
önskade lånebeloppet. För de tio medlemskommunerna innebär detta ett åtagande som motsvarar 
respektive kommuns andel av de senaste tre årens förbrukning. 

Se tabell: 
Förbrukning Förbruknings- Borgens-
kr andel% belopp mnkr 

Bjuv 7 867 000 4,2% 1,7 
Båstad 10 387 000 5,6% I 2,2 
Helsingborg I 79 412 000 42,5 % 17,0 
Klippan 10 112 000 5,4 % I 2,2 
Landskrona 23 933 000 12,8% 5,1 -
Perstorp 4 943 000 2,6% 1,1 

-
Svalöv 9 066 000 4,9% 1,9 
Åstorp 17 467 000 14,0% , 1,6 
Ängelholm 28 226 000 15,1 % 6.0 
Örkelljunga 5 428 000 2,9% 1,2 
Totalt: 186 840 000 100,0% 40,0 

Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 20170523 
att rekommendera kommunerna att godkänna ett borgensåtagande som motsvarar respektive 
kommuns andel av de senaste tre årens förbrukning 
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Ang ekonomisk reglering vid inträde i 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
I förslaget till ny förbundsordning, som kommer att sändas ut för godkännande under 2017, anges 
under rubriken Tillträde av ny medlem: Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan 
förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse 
mellan samtliga förbundsmedlemmar. 

Medlemskap och medlemsandel 
När en ny kommun inträder som medlem i ett befintligt kommunalförbund får denna samma 
rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar. Varje medlem har rätt till en bestämd andel av 
förbundets nettotillgångar i de fall då medlemmen önskar lämna förbundet eller om förbundet läggs 
ned. Varje medlems andel beräknas efter medlemmens totala treårsförbrukning i relation till den 
totala förbrukningen under samma tid. Innan en ny medlem antas ska befintliga medlemmar enas 
kring ett förslag till vad en tillträdande medlem ska betala som inträdesavgift. Även övrig ekonomi, 
som värdering vid övertagande av befintlig utrustning, ska regleras med den ansökande kommunen. 

Beräknat nettovärde 
Medelpunkten har tillgångar och skulder som är bokförda enligt allmänna redovisningsprinciper. 
Skillnaden mellan dessa utgör förbundets bokförda egna kapital. Utöver detta finns dolda tillgångar i 
form av kostnadsförda tillbehör och det immateriella kapital som en välfungerande organisation och 
kompetent personal utgör. Beräkningen av detta "verkliga" nettovärde, uttryckt i Mkr avseende 
avstämningsdatum 2017-04-30, framgår av nedanstående tabell med tillhörande kommentarer. 

Inträdesavgift och treårsavräkning 
Innan Höganäs tillträder kan man inte med säkerhet ange hur stor den verkliga förbrukningen blir 
under de kommande tre åren. Baserat på dess nuvarande verksamhet kan man dock göra ett 
antagande, som i sin tur bör ligga till grund för hur man beräknar en preliminär inträdesavgift för 
Höganäs. Om denna förbrukn ing kan antagas vara 5% av Medelpunktens nuvarande total så blir den 
nya kommunens medlemsandel 4,8% (beräknat som 5,0/105,0) av det då gäl lande värdet. 
Efter tre år kan det verkliga utfallet jämföras med det vid tillträdet antagna värdet. Mellanskillnaden 
kan då definitivt regleras genom en debet- eller kreditnota. 

Överlåtelse 
Vid inträde kommer Höganäs att överlåta användbara huvudhjälpmedel och tillbehör till Medel
punkten. Alla huvudhjälpmedel som man avser överlåta ska listas av Höganäs och dessa listor 
överlämnas till Medelpunkten, vars personal går igenom och värderar hjälpmedlen enligt de 
bokföringsprinciper som används för huvudhjälpmedel. Listor över godkända och värderade 
huvudhjälpmedel återlämnas till Höganäs som fakturerar Medelpunkten för det framräknade 
totalvärdet. Så snart fakturan är reglerad övergår äganderätten till hjälpmedlen från Höganäs till 
Medelpunkten. De hjälpmedel som har listats men inte fysiskt överlämnats i initialskedet ska betraktas 
som hyrda av Höganäs och för dessa betalas hyra enligt normaltaxa. 
Att lista och värdera varje enskilt tillbehör är knappast meningsfullt. Det enklaste vore om Höganäs i 
stället fakturerar Medelpunkten ett rimligt schablonbelopp, förslagsvis 0,4 Mkr. 

https:// rn ed e I punkten -rny. s hare poi n t. co m /per sona 1/j ess i ca_ a I fred son _rn ed e I punkten_ se/ D oc u rne n ts/H öga näs/Förs I ag Ekon o 111 is k 
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Tillgångsgrupp Tillgång Bokfört Ej bokfört Beräknat 

Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar för eget bruk 1,8 0,0 1,8 

Hjälpmedel ute i kommuner 30,4 0,0 30,4 

Hjälpmedel inne på hyllan 2,6 0,0 2,6 

Omsättn i ngstil lgå nga r Tillbehör och reservdelar, inne 5,1 0,0 5,1 

Tillbehör, ute 0,0 4,3 4,3 

Bankmedel & Kassa 0,4 0,0 0,4 

Övriga fordringar 5,7 0,0 5,7 

Immateriella tillgångar 
Humant kapital (personliga kunskaper, 

0,0 2,9 2,9 
egenskaper och relationer) 
Strukturkapital (organisation, metodik, 

0,0 4,6 4,6 
dokumentation och avtal) 

Alfa tillgångar Summerat 46,0 11,8 57,8 

Skuldgrupp Skuld Bokfört Ej bokfört Beräknat 

Långfristiga skulder Banklån, Swedbank -16,0 0,0 -16,0 
Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 0,0 
Leverantörsskulder -3,9 0,0 -3,9 
Övriga kortfristiga/upplupna skulder -9,4 0,0 -9,4 

Medlemsskuld (återbäring) -2,9 0,0 -2,9 

Alfa skulder Summerat -32,2 0,0 -32,2 

I Nettovärde 13,81 11,81 25,61 

Kommentarer till tabellen 

a) Tillbehör, som medföljer vid uthyrning av huvudhjälpmedel från Medelpunkten, kostnadsförs 
vid utleverans och har så ledes inget balansvä rde. Det korrekta värdet bör därför läggas till. 

b) Beräkning av humant kapital har gjorts enligt principen : vad skulle det kosta verksamheten att 
rekrytera och introducera medarbetare motsvarande dem som idag arbetar i organisationen? 

c) Beräkning av strukturkapital har gjorts enligt principen : vad skulle det kosta verksamheten att 
återskapa existerande organisation, metodik och träffade avtal? Till detta ska läggas 
kostnaden för att dokumentera de instruktioner, rutiner och mallar som bildar de processer 
som man följer i verksamheten och som är grunden för att man arbetar effektivt. 

Höganäs inträdesavgift 
Det framräknade nettovärdet blir 25,6 Mkr. Om Höganäs förbrukningsandel de första tre åren kan 
förväntas bli 4,8 % innebär detta att inträdesavgiften bör sättas till 1,2 Mkr. (beräknat som 4,8% x 25,6 
Mkr) - under förutsättning att Medelpunktens beräknade värde under 2017 inte ändras nämnvärt från 
det som gällde 2017-04-30. Som tidigare nämnts görs en definitiv avstämning efter de första tre åren . 
Vid betydande avvikelser kan delavstämningar göras även efter det första och andra året. 

2017-06-02 

Jessica Alfredson 

ht tps://medelpun kten-my.sharepoint.com/personal/jess ica_alfredson_medelpun kten_se/Documents/Höganäs/Förs lag Ekonomisk 
reglering 20170602 1200.docx 2(2) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000919/2017 – 900 
 
 

Skrivelse - Medelpunkten- medlemsansökan från Höganäs kommun  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  
 
1. att godkänna Höganäs inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Höganäs kommun har ställt en fråga om att utreda möjligheten att bli medlemmar i förbundet. 
I förslaget till ny förbundsordning, som kommer att sändas ut för godkännande under 2017, 
anges under rubriken Tillträde av ny medlem: Reglering av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild över-
enskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 
Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten fattade den 29:e augusti beslut om att 
godkänna förslaget till ekonomisk reglering för Höganäs inträde den 1 januari 2018. Direktion-
en beslutade även att detta förslag ska sändas ut till medlemskommunerna för vidare hante-
ring. 
 

Bakgrund 
Höganäs kommun har ställt en fråga om att utreda möjligheten att bli medlemmar i förbundet. 
I förslaget till ny förbundsordning, som kommer att sändas ut för godkännande under 2017, 
anges under rubriken Tillträde av ny medlem: Reglering av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild över-
enskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 
 
Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten fattade den 29:e augusti beslut om att 
godkänna förslaget till ekonomisk reglering för Höganäs inträde den 1 januari 2018. Direktion-
en beslutade även att detta förslag ska sändas ut till medlemskommunerna för vidare hante-
ring. 
 

Aktuellt 
När en ny kommun inträder som medlem i ett befintligt kommunalförbund får denna samma 
rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar. Varje medlem har rätt till en bestämd 
andel av förbundets nettotillgångar i de fall då medlemmen önskar lämna förbundet eller om 
förbundet läggs ned. Varje medlems andel beräknas efter medlemmens totala treårsförbruk-
ning i relation till den totala förbrukningen under samma tid. Innan en ny medlem antas ska 
befintliga medlemmar enas kring ett förslag till vad en tillträdande medlem ska betala som 
inträdesavgift. Även övrig ekonomi, som värdering vid övertagande av befintlig utrustning, ska 
regleras med den ansökande kommunen. 
För att beräkna Höganäs preliminära inträdesavgift har antaganden gjorts om Höganäs andel 
av förbrukningen. Dessa antaganden har gjorts utifrån Höganäs nuvarande verksamhet. Höga-
näs medlemsandel har beräknats till 4,8 %. Efter tre år kan det verkliga utfallet jämföras med 
det vid tillträdet antagna värdet. 
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2 (2) 

 

Beräkningar och antaganden framgår utav den bifogade skrivelse som skickats ut från Medel-
punkten inför beredningen av detta ärende ute i respektive medlemskommun. 
 
 
Johan Lindén, kommunledningskontoret 
Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Medelpunkten, Vård och omsorg     
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från medelpunkten om borgensåtagande och medlemsansökan Höganäs     
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Sida 1 av 1 

Båstads Kommun - Kompletterande information med anledning av Höganäs tillträde till 
Medelpunkten 

Från: 
Till: 

Datum: 
Ärende: 

Kopia: 

Bifogade filer: 

Hej! 

Jessica Alfredson <jessica.alfredson@medelpunkten.se> 
Bjuv <info@bjuv.se>, Båstad <bastad.kommun@bastad.se>, Helsingborg 
<kont. .. 
2017-09-06 14:38 
Kompletterande info1mation med anledning av Höganäs tillträde till 
Medelpunkten 
"samuel.skold@bjuv.se" <samuel.skold@bjuv.se>, 
"johan.linden@bastad.se" ... 
Brev till KF med anledning av ärenden Höganäs komplettering 170906.pdf 

Bifogar kompletterande information med anledning av det tidigare utskickade materialet ang. Höganäs 
tillträde i Medelpunkten. 
Jag hoppas att det nu blir enklare att bereda ärendet och få beslut enligt förslagen. Observera att den 
andra att-satsen syftar till ärendet om att godkänna förslaget om förbundsordning som de flesta av er 
kommer att behandla parallellt nu under september. 

Återkom gärna om ni har ytterligare frågor! 

Jessica Alfredson 

Förbundschef 

042-19 85 60 

jessica.alfredson@medelpunkten .se 

Kommunalförbundet Medelpunkten 

Viktoriagatan 4 

252 29 Helsingborg 

Telefon 042-19 85 SO 

www.medelpunkten .se 
sAsTADS l<OMMUN 

l<ommunstyr()Ji~, 

file:///C:/Users/linwahl /AppData/Local/Temp/XPgrpwise/59B00867BASTAD-ADM... 2017-09-06 
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E- punkten 

,, ___ 
......... 

2017-09-06 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, 
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga 

Angående ärende om Höganäs inträde i Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Höganäs kommun har i en skrivelse 170516 uppdragit åt verksamheten att förbereda frågan om 
medlemskap i Kommunalförbundet Medelpunkten. 

I förslaget till ny förbundsordning som 170601 har skickats ut till medlemskommunerna för 
godkännande anges i punkten 15 bland annat att om ytterligare kommun önskar bli medlem i 
förbundet skall ansökan ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till 
medlemskommunernas fullmäktige för beslut. För att en ny medlem ska antas i förbundet krävs att 
minst 2/3 av medlemskommunerna samtycker till att den föreslagna kommunen antas som medlem i 
förbundet. I bestämmelsen regleras även de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
tillträdande förbundsmedlemmen. 

Ett förslag på den ekonomiska överenskommelsen har tagits fram under sommaren i samråd med 
revisorer från PwC och därefter varit utskickad till respektive kommuns ekonomichef som haft 
möjlighet att lämna synpunkter. Sammantaget har synpunkterna varit positiva och utan 
invändningar. Den ekonomiska överenskommelsen behandlades och godkändes 170829 av 
direktionen för Medelpunkten . 

De beslut som nu behöver tas i medlemskommunerna är att godkänna Höganäs kommuns inträde 
och att anta förslag till ny förbundsordning om sådant beslut ännu inte tagits. Förslaget om 
förbundsordning sändes ut 170601 för er hantering. 
Förslag till formulering av beslut framgår nedan. 

Ärendet överlämnas nu till medlemskommunerna för beslut om: 
att godkänna Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten 
att anta framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och 
revisionen, samt medlemsdirektiv 

Vi ser gärna att ärendet behandlas skyndsamt och att besluten expedieras till Medelpunkten senast 
171031 

Jessica Alfredson 
Förbundschef 

Medelpunkten 
Viktoriagatan 4 
252 29 HELSINGBORG 

vxl 042-19 85 50 
direkt 042-19 85 60 

kundtjanst@medelpunkten.se 
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Hej! 

/4S090':Ub,7~11- 7vo 
2017-08-31 

'KSo !_)00"' '1 t q /2ot1- -(öv 
( l-\ogttL-r\~SJ 
Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm 
och Örkelljunga 

l<ommunalförbundet Medelpunkten har två ärenden som nu är klara att skickas ut till 
medlemskommunerna för behandling. Det ena ärendet handlar om att Höganäs kommun 
har ställt en fråga om att utreda möjligheten att bli medlemmar i förbundet och det andra 
ärendet handlar om att Medelpunkten har behov av kapital och därför ställer frågan till 
medlemskommunerna om borgensåtagande. 
Mer information finns i de bifogade underlagen. 

De båda ärendena har under sommaren varit utsända till respektive kommuns ekonomichef 
som haft möjlighet att lämna synpunkter. 

Vi önskar nu att ärendena behandlas så snart som det är möjligt för att processen ska kunna 
fortsätta. 

Med vänlig hälsning 

Jessica Alfredson 
Förbundschef 

Bilagor: Underlag om ekonomisk reglering Höganäs kommun 
Underlag Borgensärende, Medelpunktens behov av kapital 

M edelpunkten 

Viktori agat an 4 

252 29 HELSINGBORG 

vxl 042-19 85 50 

direkt 042-19 85 60 

ku n dtja nst@medel punkten .se 
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Tillgångsgrupp Tillgång Bokfört Ej bokfört Beräknat 

Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar för eget bruk 1,8 0,0 1,8 

Hjälpmedel ute i kommuner 30,4 0,0 30,4 

Hjälpmedel inne på hyllan 2,6 0,0 2,6 

Omsättn ingstil lgånga r Tillbehör och reservdelar, inne 5,1 0,0 5,1 

Tillbehör, ute 0,0 4,3 4,3 

Bankmedel & Kassa 0,4 0,0 0,4 

Övriga fordringar 5,7 0,0 5,7 

Immateriella tillgångar 
Humant kapital (personliga kunskaper, 

0,0 2,9 2,9 
egenskaper och relationer) 
Strukturkapital (organisation, metodik, 

0,0 4,6 4,6 
dokumentation och avtal) 

Alla tillgångar Summerat 46,0 11,8 57,8 

Skuldgrupp Skuld Bokfört Ej bokfört Beräknat 

Långfristiga skulder Banklån, Swedbank -16,0 0,0 -16,0 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 0,0 

Leverantörsskulder -3,9 0,0 -3,9 

Övriga kortfristiga/upplupna skulder -9,4 0,0 -9,4 

Medlemsskuld (återbäring) -2,9 0,0 -2,9 

Alla skulder Summerat -32,2 0,0 -32,2 

I Nettovärde 13,81 11,81 25,61 

Kommentarer till tabellen 

a) Tillbehör, som medföljer vid uthyrning av huvudhjälpmedel från Medelpunkten, kostnadsförs 
vid utleverans och har således inget balansvärde. Det korrekta värdet bör därför läggas till. 

b) Beräkning av humant kapital har gjorts enligt principen: vad skulle det kosta verksamheten att 
rekrytera och introducera medarbetare motsvarande dem som idag arbetar i organisationen? 

c) Beräkning av strukturkapital har gjorts enligt principen: vad skulle det kosta verksamheten att 
återskapa existerande organisation, metodik och träffade avtal? Till detta ska läggas 
kostnaden för att dokumentera de instruktioner, rutiner och mallar som bildar de processer 
som man följer i verksamheten och som är grunden för att man arbetar effektivt. 

Höganäs inträdesavgift 
Det framräknade nettovärdet blir 25,6 Mkr. Om Höganäs förbrukningsandel de första tre åren kan 
förväntas bli 4,8 % innebär detta att inträdesavgiften bör sättas till 1,2 Mkr. (beräknat som 4,8% x 25,6 
Mkr) - under förutsättning att Medelpunktens beräknade värde under 2017 inte ändras nämnvärt från 
det som gällde 2017-04-30. Som tidigare nämnts görs en definitiv avstämning efter de första tre åren. 
Vid betydande avvikelser kan delavstämningar göras även efter det första och andra året. 

2017-06-02 

Jessica Alfredson 

https:/ /rnedelpu n kten-rny.sha repoi n t .com/persona 1/jessica _alf red son_ medelpunkten_ se/Docu rnents/Högan äs/F örslag Ekona rnisk 

reglering 20170602 1200.docx 2(2) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170908\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-09-08. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Linda Wahlström 

Dnr: KS 000664/2017 – 903 
 
 

Redovisning av partistöd för 2016 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2016 till handlingarna 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enligt med beslut från kommunfullmäktige.  
 
2014 ändrades kommunallagen avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt par-
tistödet under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni 
året efter stödet erhållits. 
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige (Bjärepartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Cen-
terpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna samt Miljöpartiet) som erhållit partistöd 2016 har 
lämnat in redovisning inom tidsramen 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21, § 72, om nya regler för partistöd att gälla från den 
15 oktober 2014. I de nya reglerna finns krav på redovisning av partistöd, i enlighet med den 
ändring som gjorts i kommunallagen och som trädde i kraft den 1 februari 2014. Mottagarna av 
kommunalt paristöd ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som vi-
sar att partisödet använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen samt partistödets syfte enligt kommunens regler 
 
 
 
 
 
Kommledningskontoret 
Linda Wahlström, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Partiernas redovisningar av partistöd 2016 
 
Samråd har skett med: 
-- 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Datum som redovisningen avser: Från och med //o O I V J till och med /6 /12_ '; I 

Erhållet partistöd: __ 2_2_2_ 0_0 _ _ _ kr 

fh~?. r~YrYt
r.;, ~ fJev" {g,(_ (l...a 1, ti.~ 'e 

~ - - - - --- - - - - - - --- - - ----·- -·----

Redovi sning av lokalt partist öd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fö rde lats 
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Revisorer: 
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{y~f ~t:'J-e-V\ dh_t,J_ 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

~ Årsredovisning 

D Partiföreningens stadgar 

R(Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

D Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningen s finn~ d . 
/ H(J~i ~ b1 Y I NfJ~l ) ' 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

2 (2) 
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; [riJ·: BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledn ingskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelser: 

2017 -06- J 0 
Dnr ... ~?.. .... 9..9..<?.~.'2.~./ ZO! J 
............................ ....... ;;:.9.03 1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Bjäre Båstad Moderata Förening 839400-8497 
Adress Postadress 
c/o Lena Lindqvist Kello, Stormvägen 14 269 39 Båstad 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 
070-626 0791 Bankgiro 5367-9775 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_16_-0_1-0_1 ___ till och med 2016-12-31 

Erhållet partistöd: _58_.a_o_o ______ kr 

Ordförande Kassör 

Ulf Jiewertz Lena Lindqvist Kello 
Styrelseledamöter 

Ann Elofson, Lena Lindqvist Kello, Belisa Berglund, Gösta Sandgren, Carl-Magnus 
Fröjdh, Johan Olsson Swanstein, Ulf Jiewertz, Christer de la Matte, Birgitta Abelin 
(MQ) samt Alexander Timmermans-Eriksson (MUF). 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Partistödet har använts i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kapitlet, 9-12 §§ i 
kommunallagen, dvs till att stärka vårt partis ställning i den kommunala demokratin och 
för att kunna bedriva en aktiv oppositionspolitik och föra ut det moderata budskapet. 

Information, marknadsföring och aktiviteter mot allmänheten är en viktig del för att få ut 
vårt budskap. Under året har medlemmar och allmänhet inbjudits till ett 15-tal samlingar. 
Under tennisveckorna var vi på plats för att samtala om moderat politik, vi delade ut 
marknadsföringsmaterial och en broschyr har skickats ut till hushållen i kommunen. 
Annonsering i lokalpress har skett som stöd för dessa aktiviteter. 

Utbildning, kompetensutveckling och kontakter är av stor betydelse för att kunna driva ett 
framgångsrikt politiskt arbete. Representanter för vår förening har deltagit i Sverigemötet, 
Skånemötet samt Förbundsrådet i Lund. 

En föreningslokal har hyrts till gagn för våra medlemmar. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunl edn ingskontoret 

Revisorer: 

Bo Bjurulf och Jan Ohlsson 
Ersättare: Kerstin Gustafsson och Peter Salomon 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Intygas av Namnförtydligande 

Uff Jiewertz 
efatum Ort 

2017-06-30 Båstad 
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Cfi.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommun ledningskontoret 

. BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre/sen 

2017 -06-28 

.~~~::~? ....... Q.Q.O..~t?.~1/~01 7 
.. .. . ............ 'l',{'2) 9 t?_3 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Bjärepartiet 839401 -1 129 
Adress Postadress 
Italienska vägen 273 269 95 Båstad 

Telefon Bankkonto eller BG/PG 
07062 73343 5416-5667 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_16_-0_1-_01 ___ till och med 2016-12-31 

Erhållet partistöd: _8_9._3o_o _______ kr 

Ordförande Kassör 

Bo Svensson Erik Helbl Vice Inge Henriksson Hans Grönqvist 
Styrelseledamöter 

Hans Grönqvist Inge Henriksson Helena Stridh Eddie Grankvist James Johnsson 
Marie Louise Nilsson 
Suppl Lars Fagerberg Roland Nelson 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokäla partistödet har f6rdelats 

Enligt bifogade handlingar 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommu nledningskontoret 

Revisorer: 

Kerstin Johansson Torsten Hanstål ersättare Ingvar Andreasson 

Bifogade handlingar (kryssa i) : 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

Hans Grönqvist 
Datum Ort 

2017-06-28 Båstad Boarp 

2 (2) 
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -06- 2 7 
Dnr .... -::;.$. ... 9.0..(;1..~ .. 6. .. ':J..J '2011-
........ ..... .............. 7. .... ':l.9..3 ...... 

1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Organisationsnummer cf 3 / Lj ~ _ {) 2 Z/ 

Datum som redovisningen avser: Från och med _//:;_ö_l_O_/ __ till och med _/t_b_l_t_3_/ _ 
Erhållet partistöd: ij(). f 0/) kr 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

!{ Årsredovisning 

X Partiföreningens stadgar 

JS{ Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

~rotokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

/t1'0 /1,1 ~ 
Ort 

2 (2) 
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ITiJ BASTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Bf [H ADS KOMM1. '. N 
Kommunstyrelsen 

2017 -06- 3 0 
Pnr .... 'G?. .... .9..~9.Y.YY 1~1/~ 

. i ••• •• • •••••s• ••••• ••••••••'''" 1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Centerpartiet <g O 'l. 1,J ~ ~ _ qoo 2. 
Adress Postadress 

c/o Gösta Gebauer Torgvägen 15 26972 Förslöv 

Telefon Bankkonto eller BG/PG 
070 3160286 

Datum som redovisningen avser: Från och med _16_0_10_1 ____ till och med _16_1_2_31 ___ _ 

Erhållet partistöd: __ L/._J _S_ o_cJ ___ kr 

Ordförande Kassör 

Gösta Gebauer Anne Wemmert 
Styrelseledamöter 

Ebba Krumlinde, Rune Andersson, lb Nilsson, Johan Arnoldsson, Mats Sjöbeck 
-

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

50 % har förbrukats för medlemsaktiviteter för information och debatt om 
kommunalpolitiska ärenden. 
50 % sparas till valrörelse 2018. 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 
2 (2) 

Revisorer: 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

D Partiföreningens stadgar w .JIAJ . t t!f/\ '-<-ri)<lf "e-\- . s~ /<db\.,.Jr, IOM ( 1 e. ,c. . 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

!Zl Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskni ngsi ntyg: 

Namnförtydligande 
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2011 -aa .. 30 [ijJ BÅSTADS 
~ KOMMUN Cill' . .. K . .>. ..... c.t?.o.f?.~~ /2-cJ /::J 

Kommunledningskontoret 
1
---'.l, • ••••• • •• •• •111i11••••••••••~ a C/03 

1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Sverigedemokraterna Båstad 802436-2215 
Adress Postadress 

c/o SO Skåne, Box 50103 202 11 Malmö 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 
0764-05 50 29 Swedbank konto 8214-9,933056964-2 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_16_-0_1-0_1 ___ till och med 2016-12-31 

Erhållet partistöd: 6 100 + 40 soo = 46 600 kr 

Ordförande Kassör 

Andreas Hansson (ledare) Tommy Nilsson 
Styrelseledamöter 

Andreas Hansson, Suzanne Kroksdotter, Tommy Nilsson, Carolin Gräbner och 
Johan Wifralius är ledamöter i Arbetsgruppen Sverigedemokraterna Båstad (SO 
Båstad). 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Kör- och reseersättningar 
Inköpta tjänster från SO Riks 
Med lemsaktiviteter 
IT kostnader 
Representation 
Administration 
Övrigt 
Överfört till 2017 

Summa 

1,5 kSEK 
4,7 kSEK 
6,1 kSEK 
3,1 kSEK 
0,3 kSEK 
0,7 kSEK 
2,1 kSEK 

28,1 kSEK 

46,6 kSEK 

Länk till Sverigedemokraternas stadgar: 
https ://sd. se/wp-content/u ploads/2014/09/Stadgar. pdf 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

!Ivars Hansson och Per Klarberg, från överliggande Distrikt Skåne. 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

[Z] Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

[Z] Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Intygas av ~ 

~~ ,0/---

Namnförtydligande 

llvars Hansson 
Datum Ort 

2017-06-27 Malmö 

2 (2) 
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BtlSTAOS KOMMUN 
Kommun stytejl!en 

~~~~~B~ 
Kornmunledningskontoret 

2017 -06· 12 
:t,r .. KS. ... <:?.r?..t). .~.~.':f/')..01 r 
:r:_· [: ,~ar, • ••••••••••••"'t.•.1.n,1111111111• .,.. 90 .3 

1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti 
L I- ,t) t?r.-<h///6', 

Organisationsnummer 
;-3SZ~ io '2.. !-i4S 

Adress j // , i·-·J A Postadres:.t .,,,::, ~-:;~ IS r,,, J J t,, / · ·· r3 c.6 e:LC l{;.f1.; / ./' j· !i ~q :.:r;:.·f .-,~~' (/ , . "= ,. ~ 

Telefon 
ö ?-o -.r/J1 '='"2-!' l' ~ 

Bankkonto eller BG/PG 
c_;;.:. {J ) .,.;)/ ev 

I I "I Aj{ ~1 ;· 1 ~ !) )-./' 
Datum som redovisningen avser: Från och med ~ . ,,c u till och med u . ~ , c/.J 0 

I( D_ r ; f(/1) 
Erhållet partistöd: __ __,,_{J'_~-_o_ .u ____ kr 

Ordförande 
-- / I ,1,;, t[ ;- I .,;J 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

hy; . ,,/_ 
,..,,. J')/ . f .•' 

.f? ' I , , ,, 

(
. / / 

) 

I j 
/ I 

lb •') ,,.. 
/; )7 ;r;. •1'7 I 1 ?~1 

Kassör 

.4: .. - j;. I ~-- ,. ~ ., l -~ -

i ' )) ., ,// 
{i' / ' 

(/:t --
I t.,u1 ~-· 

\ ' / . 

/ I ,. c:,. o~ ff}, 

v-c/ 1/ih (-J 
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fli.l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

V 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

~Årsredovisning 

D Partiföreningens stadgar , o\Gi-r~""d-r-"'-.cJ...c:: ".><2.~~A ~r~ 0-~\- · 

ftProtokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

/ IS! Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

\4 0 V,-, ~.J 

Intygas av 

~~ 
Datum Ort 

2 (2) 
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Datum: 2017-06-27 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 000785/2017 – 800 
 
 

Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Reviderat reglemente för Båstads kommuns miljöpris godkänns enligt bilaga att gälla fr.o.m. 
2018-01-01. 
 
2. Information och marknadsföring om Båstads kommuns miljöpris sker via webbplatsen 
bastad.se, sociala medier, anslag i kommunhuset samt via kommunens tillgängliga tryckta 
annonseringskanaler för att nå ut till allmänheten.     
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03, § 123, att inte dela ut någon miljöpris för 2017. I 
stället beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya kriterier för 
miljöpriset i kommunen samt plan för marknadsföring.     
 

Bakgrund 
1986 beslutade dåvarande miljönämnden att instifta ett pris för någon person eller 
organisation i kommunen som gjort en ”förtjänstfull insats inom miljövårdsområdet”. 
Miljöprisets reglemente antogs ursprungligen av kommunfullmäktige 1986-04-22, § 64. En 
revidering av reglementet antogs av kommunfullmäktige 2011-12-14, § 211, eftersom 
reglementets grundidé var i behov av uppdatering då mycket hänt sedan det ursprungliga 
antagandet, både avseende synen på begreppet miljövårdsområdet samt den ekonomiska 
kompensationens storlek. 
 

Aktuellt 
Beslut om utdelning av miljöpris 2017 var upp för beslut på kommunstyrelsen 2017-05-03, § 
123. Kommunstyrelsen beslutade då att ställa in miljöpriset 2017 och i stället ge förvaltningen 
i uppdrag att ta fram nya kriterier för miljöpriset samt en plan för prisets marknadsföring. 
Förvaltningen har berett ärendet och tagit fram ett förslag till revidering av miljöprisets 
reglemente (se bilaga 1) i enlighet med det uppdrag som gavs av kommunstyrelsen i den del 
som avser prisets kriterier. Beträffande den andra delen av uppdraget, plan för prisets 
marknadsföring, kommer kommunen använda sig av information och marknadsföring via 
webbplatsen bastad.se, sociala medier, anslag i kommunhuset samt via kommunens 
tillgängliga tryckta annonseringskanaler för att på så sätt nå ut till allmänheten. Enligt 
reglementet beslutar nämnden vilken tidpunkt som förslag skal vara inlämnade. Tid för 
marknadsföring bör beaktas då tidpunkt för inlämnade förslag beslutas.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Patrik Johansson genom Brita Jervidalo Jensen 
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Beslutet ska expedieras till: 
Brita Jervidalo Jensen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 
Bilaga 2. Sveriges miljökvalitetsmål   
 
Samråd har skett med: 
-- 
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Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 1986, § 64 
Reviderad av kommunfullmäktige den 14 december 2011, § 211 Dnr: KS 1271/11 830 

 

Reglemente för Båstads kommuns miljöpris 
 

§ 1 
Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en 
bättre miljö. Begreppet miljöområdet baseras på de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen, det nationella generationsmålet och Båstads kommuns 
miljöprogram. 
 
Miljöpriset delas ut till en enskild person, ett företag eller en organisation med 
säte i eller med särskild anknytning till kommunen. Syftet med priset är att 
främja insatser som leder till en utveckling av kommunen, förbättring av vår 
gemensamma miljö och/eller till innovationer som stärker en eller flera 
områden som de 17 nationella målen pekar ut som viktiga.  
 
§ 2 
Miljöpristagare ‐ en eller flera ‐ utses av nämnd som ansvarar för miljöfrågor i 
kommunen. Nämndens beslut kan inte överklagas. Beslutet ska motiveras. 
 
Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sista möte för året eller vid 
annan tidpunkt som nämnden bestämmer. 
 
§ 3 
Miljöpriset uppgår för varje år till 10.000 kr. Medel kan reserveras från ett år 
till ett annat om lämplig miljöpristagare inte kan utses. 
 
§ 4 
Miljöpriset kan endast erhållas en gång och kan inte sökas. Nämnden ska på  
lämpligt sätt informera allmänheten om att förslag på miljöpristagare kan 
inlämnas till nämnden samt vid vilken tidpunkt förslag ska vara inlämnade för att 
kunna prövas av nämnden. 
 
Nämnden har rätt att utse miljöpristagare som inte har föreslagits av allmänheten 
om nämnden finner skäl till det. 
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   Sveriges miljömål

www.miljomal.se
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Sveriges miljömål
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen 
beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång 
sikt. 

Miljökvalitetsmålen syftar till att:
• främja människors hälsa
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
• trygga en god hushållning med naturresurserna

Till nästa generation 
Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöpro-
blemen. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genom-
förda till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Naturen behöver 
dock tid att återhämta sig. I vissa fall krävs längre tid än till 2020.
    För att vi ska klara generationsmålet krävs ett stort engagemang hos 
många aktörer i samhället, både i Sverige och i andra länder. 
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Samarbetet som gör det möjligt att nå målen
Miljömålsrådet
Miljömålsrådet har det övergripande ansvaret att samordna miljö-
målsarbetet i Sverige. Rådet följer löpande upp arbetet med att nå 
målen och i juni varje år publicerar rådet en uppföljningsrapport.  
Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet,  
där rådet gör bedömningar och föreslår åtgärder.  
    Miljömålsrådet administreras av ett kansli som finns vid Natur-
vårdsverket.

Representanter i Miljömålsrådet
I rådet ingår miljömålsmyndigheterna, andra myndigheter med 
ansvar för olika sektorer i samhället och länsstyrelser. Kommuner, 
landsting, ideella miljöorganisationer och näringsliv ingår i rådets 
expertgrupp. Samarbetet syftar till att på bred front driva arbetet för 
att nå miljömålen.

Länsstyrelser och kommuner
Länsstyrelserna ansvarar för det regionala miljömålsarbetet. De be-
slutar om regionala mål och arbetar med åtgärder och uppföljning 
av målen. Kommunerna deltar genom att förankra, utveckla och 
förverkliga miljömålsarbetet i dialog med kommuninvånarna, med  
samhällets olika aktörer och i den egna verksamheten.

271

271



Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att männi-
skans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 
takt att den biologiska mångfalden bevaras, livs-
medelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har till-
sammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt 
djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
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Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markan-
vändning ska underskrida gränsen för vad mark 
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska 
heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska 
material eller kulturföremål och byggnader. 

Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som 
skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 
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Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger 
skydd mot skadlig UV-strålning.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden 
ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i 
den yttre miljön.
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Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten 
ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. 

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, 
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, sam-
tidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
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Hav i balans  
samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska 
ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelse-
värden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar. 

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricks-
vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
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Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biolo-
giska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas. 

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden. 
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Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduk-
tion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks.  

Storslagen fjällmiljö 
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad 
gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska 
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att 
en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. 

278

278



God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas.   
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer.  Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och processer 
ska värnas.  Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
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Läs mer om miljömålen på

www.miljomal.se
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De miljömålsansvariga myndigheterna 
Naturvårdsverket  Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande 
ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust  
och skärgård, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö, Ett rikt växt- och djurliv
Kemikalieinspektionen  Giftfri miljö
Strålsäkerhetsmyndigheten  Säker strålmiljö
Sveriges geologiska undersökning  Grundvatten av god kvalitet
Skogsstyrelsen  Levande skogar
Jordbruksverket  Ett rikt odlingslandskap
Boverket    God bebyggd miljö  

Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader *
Riksantikvarieämbetet  Kulturmiljön*
Socialstyrelsen  Hälsofrågor * 
Länsstyrelserna  Regionalt miljömålsarbete                                       * Övergripande miljömålsfråga
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