
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-10-25 

Datum: Onsdagen den 25 oktober 2017 

Tid och plats: kl. 09:00, Astrakanen 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-
25 

Sofia Nygren KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-10-25 

Sofia Nygren KS 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
10-25 

Sofia Nygren KS 5 

4.  Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
 
A) Ambulans och insatstider på Bjäre. Håkan Kerrén 9:05. 
 
B) Skriftlig information angående ridleder i kommunen. Mark- och 
fritidschef Sven-Inge Granlund. 
 

Sofia Nygren KS 6 

Samhällsbyggnad 

Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden allmänheten ej har närvarorätt) 

5.  Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl Emma Johansson KS 9 

6.  Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 - beslut om granskning Henrik Eliasson KS 16-76 

7.  Detaljplan för Östra Karup 24:2 (Willab Garden) Henrik Eliasson KS 77-82 

Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

8.  Inriktningsdokument för Förslövs utveckling - Beslut om antagande Emma Johansson KF 83-208 

9.  Svar på remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 
2018-2029  

Kristina Bell KS 209-
215 

10.  Svar på remiss - Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - 
Dnr N2017/04517/PBB (Finns endast digitalt) 

Olof Selldén KS 216-
217 

Bildning och arbete 

11.  Hantering av överskott från flyktingverksamhet Filippa Swanstein KS 218-
225 

12.  Överklaga från Hamnkiosken - Tillstånd för servering/provsmakning 
av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Per-Martin Boklund KS au 226-
230 



Båstads kommun 
Datum 

2017-10-18 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

13.  Höjning av avgifter för serveringstillstånd inom Båstads kommun Per-Martin Boklund KF 231-
236 

Teknik och service 

14.  Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun (plus- och 
minuslista) 

Jan Bernhardsson KS 237-
243 

15.  Program och beslut om styrgrupp för om - och tillbyggnad av 
Förslövs skola 

Sofia Boivie KS  

16.  Program och beslut om styrgrupp för ombyggnation av Västra 
Karups skola 

Sofia Boivie KS  

17.  Svar på motion - Säker övergång för gång-, cykel- och ridled Ingemar Lundström KS 244-
247 

18.  Föreläggande om att åtgärda brister på Malenbadet Sven-Inge Granlund KS 248-
254 

19.  Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB Elisabet Edner KS 255-
283 

20.  Hyreskontrakt för lokal till natur- och skogsvårdspersonal Jan Bernhardsson KS 284 

Kommunledningskontoret 

21.  Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 Olof Nilsson KF 285-
302 

22.  Förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Catharina Elofsson KS 303 

23.  Kommunala Pensionärsrådets (KPR) får pengar som de kan fördela 
till PRO och SPF 

 KS au  

24.  Samlingslokal på Vårliden  KS au  

Båstad den 18 oktober 2017 

Bo  Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-09-17 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000027/2017 – 903 
 
 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Krister de la Motte (M). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 31 oktober 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: 2017-10-17 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000028/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott  
2017-10-25 
 
 
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: 2017-10-17 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000029/2017 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott  
2017-10-25 
 
 
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  
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Datum : 2017-10-16 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000031/2017 – 900 
 
 

Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
 
 
 
A) Ambulans och insatstider på Bjäre. Håkan Kerrén 9:05. 

B) Skriftlig information angående ridleder i kommunen. Mark- och fritidschef Sven-
Inge Granlund. 
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2017-10-13 
Dnr: KS 001401/2016-380 
 
 

Ridleder i Båstads kommun 
 
Det har inkommit och det inkommer fortfarande emellanåt önskemål om att kommunen ska 
anlägga ridleder inom kommunen. Synpunkter och önskemål om att kommunen ska engagera sig 
i att utveckla ridturism och knyta ihop ridleder på både den norra och södra sidan om Halland-
såsen är inte ovanliga. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag att under-
söka förutsättningarna för att anlägga ridleder i kommunen 2016-12-14. 
 
När förvaltningen har funderat på vad som kommer att krävas och genom att ta del av hur ridle-
der har skapats i kommuner där de finns, konstateras snabbt och enkelt att det är ett omfattande 
administrativt arbete som måste föregå innan det rent praktiskt anläggs en ridled. Själva anläg-
gandet kommer kräva röjning, bygga övergångar vid vattendrag och andra hinder och förstärk-
ning med grus av vissa partier om det behövs.  Därtill kommer skyltmarkering.   När en ridled är 
anlagd kommer den årliga driften till stora delar bestå av röjningsarbete och ledmarkering.  
 
Vad kräver en ridled? 
Hästar kräver ett underlag som är lämpligt för dem. Det innebär att asfalterade vägar och grus-
vägar endast i ringa omfattning kan vara en del av en ridled. Det krävs naturmark, vångavägar, 
traktorvägar eller annat för hästar anpassat underlag. Att anlägga en ridled genom att skyltmar-
kera befintliga vägar räcker alltså inte. En ridleds längd kan givetvis variera och den har med 
fördel en sträckning som innebär start och slut på samma plats. Handlar det om att ”rida ut” och 
motionera hästen räcker en mil. Handlar det om att ”lasta hästen” och köra till ridleden så måste 
sträckan vara uppåt 3-4 mil. ”Ridleder i Båstad” handlar således om att anlägga nya leder på 
lämpligt underlag mellan ”1-5” mil. Oavsett var sträckningen dras kommer det medföra många 
kontakter med markägare för att få deras godkännande och upprätta markavtal. Det är också 
skäligt att anta att den första ”tänkta” ledsträckningen kommer att behövas revideras ett antal 
gånger eftersom det sannolikt kommer finnas markägare som inte vill upplåta mark för ändamå-
let.  
 
När förvaltningen har tagit del av andra kommuners arbete bekräftas uppdragets omfattning och 
komplexitet. I bland annat Ängelholm initierades arbetet 2007 med att skapa 3 ridleder inom 
kommunen. 2014 invigdes ”endast” 1 tre mil lång ridled på grund av att bland annat intresset 
från markägarna var lågt. Förvaltningen har varit i kontakt med Ängelholms kommun och Häss-
leholms kommun.  Vidare har information hämtats från nätet.  
En ”röd tråd” som är tydlig är att ridleder inte är kommunala eller att kommuner är huvudmän. 
Ridleders tillkomst och drift bygger ofta på ideell basis i föreningsform samt att de kopplas till 
EU/Leader-projekt eller något landsbyggdsutvecklingsprogram för finansiering. Detta anser 
förvaltningen även ska vara aktuellt för Båstad (om intresse finns). 
 
Förvaltningens uppfattning gällande tillskapandet av ridleder i Båstads kommun är att det inte 
är en fråga som kommunen ska vara ansvarig för i någon del. Med del avses förberedande admi-
nistrativt arbete, tillskapande och anläggande samt kommande drift och skötsel.  Om det finns 
ett ideellt intresse inom någon befintlig eller tillkommande förening kan och kommer förvalt-
ningen däremot vara en naturlig part i eventuella arbetsgrupper och vara behjälplig med admi-
nistrativa delar. Exempelvis att ta fram kartmaterial, markägarkontakter, avtalsförslag m.m. An-
svar och huvudman för ridled bör dock ligga på en förening. I förlängningen finns det möjlighet 
att stödja en sådan förening ekonomiskt inom ramen för föreningsstöd.  
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Om ridleder ska vara en kommunal angelägenhet med kommunalt huvudmannaskap kommer 
det medföra att personella resurser måste tillsättas i projektform tills att ridlederna är anlaggda, 
vilket förvaltingen inte har resurser för idag. Därefter behövs medel för den årliga driften.  
 
Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att kommunsens förhållningssätt och inställning till 
synpunkter och önskemål om ridleder är att: Kommunen mer än gärna välkomnar och hjälper 
till vid tillskapandet av ridleder, det är dock inte primärt en kommunal angelägenhet utan en 
angelägenhet för det ideella föreningslivet och företag inom häst- och turistnäringen. 
 
För tydlighetens skull får tilläggas att eventuell ridväg på gamla banvallen mellan Båstad och 
inledningsvis Grevie omfattas inte av ovan resonemang. Båstad kommun äger som bekant ban-
vallen och det planeras för gång och cykelväg. I samband med ordningsställandet av gång- och 
cykelvägen får det anses vare en ringa insats att lämna och grusa upp del av banvallen för rid-
ning. 
 
 
 
Sven-Inge Granlund 
Mark- och fritidschef 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-10-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr:  KS001099/2017-300 

 
 

Hemmeslöv 5:17 m fl – beslut om planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m fl får upprättas samt samråd får hållas. 
 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista. 
 

3. Planavtal ska upprättas med Tuvelyckan AB. 
 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe-
skrivning ej behöver upprättas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att göra några 
mindre ändringar i gällande detaljplan. Ändringarna avser möjligheten att bygga underjordiska 
garage, en justering av en användningsgräns samt möjlighet att uppföra radhus på fastighet 
där gällande plan endast medger flerbostadshus. 
 
Bakgrund 
2017-09-07 inkom Tuvelyckan AB med en ansökan om att ändra detaljplanen för fastigheterna 
Hemmeslöv 5:17, 5:18, 5:23 och 5:24 för att kunna skapa utemiljöer med högre kvalitet samt 
större flexibilitet för nämnda fastigheter. 
 
Aktuellt 
Gällande detaljplan vann laga kraft 2016-06-07. Den medger bostadsbebyggelse men endast 
som flerbostadshus för fastigheterna Hemmeslöv 5:18, 5:23 och 5:24. För fastigheten Hem-
meslöv 5:17 är användingen centrum, bostäder och vård. I detaljplanen finns även bestäm-
melse om att endast källarlösa hus tillåts. I samband med mer detaljerad projektering har fas-
tighetsägaren uppmärksammat att mycket markyta går åt till bilparkeringar. För att skapa mer 
trivsamma och tilltalande utemiljöer önskar de därför en ändring av detaljplanen för att möj-
liggöra underjordiska garage. De önskar även en justering av användningsgränsen genom fas-
tigheten Hemmeslöv 5:18 samt att denna fastighet ges större flexibilitet genom att även tillåta 
radhus. För fastigheterna Hemmeslöv 5:23 och 5:24 kan x-området för cykelväg behöva juste-
ras. 
 
Då detaljplanen endast syftar till mindre ändringar utan allmänt intresse samt att sakägarkret-
sen är mycket liten och väl definierad bedöms detaljplanen kunna hanläggas med begränsat 
standardförfarande. Under förutsättning att planen handläggs med förenklat standardförfa-
rande bedöms detaljplanen kunna antas under våren 2018.  
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Planområdets läge 

 

 
Planområdets avgränsning 

 
Vid framtagandet av gällande detaljplan bedömdes inte detaljplanen medföra betydande på-
verkan på miljön och någon miljökonsekvensbeskrivning upprättades inte. Bedömningen nu är 
att en mindre ändring av gällande detaljplan inte heller medför betydande påverkan på miljön 
varför en miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas. 
 
Planen omfattar bostäder och centrumfunktionen och ligger i anslutning till järnvägsstationen. 
Detaljplanen får därför enligt kommunstyrelsens planprioritering högsta prioritering. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Med parkeringsgarage istället för markparkeringar bli utemiljöer och rekreationsytor mer 
trivsamma. 
 
Verksamhet 
Mängden prioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och Tuvelyckan AB. 
 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, planassistent 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan om planbesked 
 
Samråd har skett med: 
Planchef 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-10-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 000257/2017 – 315 
 
 

Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 – Beslut om granskning 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 godkänns för granskning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning för blandad bostadsbebyggelse 
i anslutning till en av Förslövs centrumnoder. Vidare syftar planen till att legalisera befintlig 
bebyggelse som har uppförts med avvikelse från gällande detaljplan. 
 

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. Planområdet omfattade då även ett markområde i nordväst avsett för ett 
nytt vård- och omsorgsboende. Efter samrådet har ytterligare utredningar behövts för delar 
av planområdet men för att inte riskera att tidplanen försenades beslutade kommunstyrel-
sen 2017-04-05 att delen med vård- och omsorgsboendet skulle brytas ut från planområdet 
och istället hanteras i en egen detaljplan. Utredningarna som behövdes är nu klara varpå 
kommunen fortsätter planprocessen för resterande delar av det ursprungliga planområdet.   
 
Det råder idag brist på kommunala fribyggartomter i Förslöv. Området runt Förslövs byaväg 
är det senast utbyggda och i nuläget finns endast någon enstaka tomt kvar. Tidigare har 
skyddsavståndet för flygbuller hindrat utbyggnaden i sydöstra Förslöv men då detta har re-
viderats är det nu möjligt att bygga ut denna del och binda ihop Förslöv till en samlad by. Då 
infrastrukturen till stor del redan är utbyggd med bl.a. ny tågstation, utgör en utbyggnad i 
denna del av Förslöv en hållbar lösning för framtiden med ett effektivt markutnyttjande.  
 
Planläggningen kommer att delas upp i två till fyra etapper då den totala ytan som beräknas 
bebyggas är ca 42 hektar (420000 m2) stor. I den här första etappen ingår marken som ligger 
närmast befintlig bebyggelse i norr samt området i väster mellan Vantingevägen och Lang-
etoftsvägen. Inom planområdet, som är ca 12 hektar stort, kommer det möjliggöras för ca 40 
friliggande en- och tvåbostadshus eller fler om andra bebyggelsetyper väljs, samt ca 200 lä-
genheter i flerbostadshus.  
 

Aktuellt 
Planhandlingarna (bilaga 2, 3 och 4) har reviderats i enlighet med samrådsredogörelsen (bi-
laga 1).  
 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till fler bostäder i anslutning till en av Förslövs centrumnoder. Det råder 
brist på kommunala tomter i Förslöv, detaljplanen kan bidra till ca 40 fribyggartomter. Inom 
området som lämpar sig för flerbostadshus och förskola kan detaljplanen bidra till ca 200 lä-
genheter, i dagsläget saknas dock intressent för detta område.   
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Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Plan – Carina Ericsson och Henrik Eliasson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Samrådsredogörelse, 2017-10-13 
Bilaga 2: Plankarta, 2017-10-13 
Bilaga 3: Illustrationskarta, 2017-10-13 
Bilaga 4: Planbeskrivning, 2017-10-13 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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Detaljplan för  

del av Förslöv 2:4 m.fl.  
Etapp 1  
i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse  
 

Detaljplaneförslaget för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 har varit utsänt för samråd 
under tiden 2016-11-18 till 2017-01-09 för att ge sakägare, boende, myndigheter 
med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Efter samrådet har politiskt beslut 
tagits om att det fortsatta planarbetet ska delas upp i två olika detaljplaner då det 
planerade vård- och omsorgsboendet är högt prioriterat i kommunen. Detaljplanen 
för vård- och omsorgsboendet har således hanterats i en egen planprocess. 
Resterande delar av planområdet hanteras i denna planprocess.  

Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i Båstads kommun. Planen 
handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. I denna 
samrådsredogörelse sammanfattas de synpunkter som har lämnats in från 
remissinstanser, sakägare och övriga privatpersoner, med undantag av de 
synpunkter som enbart berörde vård- och omsorgsboendet då dessa synpunkter 
redan har behandlats i den planprocessen.  Synpunkterna kommenteras av 
kommunen och ligger till underlag för eventuella revideringar av planförslaget.  

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
E.ON Elnät Sverige AB 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsens råd 
Förenlighet med översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande 
I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som lämpligt för bostadsbebyggelse. Genom bebyggelsen ska gröna länkar finnas 
som binder samman grönområdena. Även om det aktuella detaljplaneförslaget inte 
exakt följer översiktsplanens markeringar är intentionen med översiktsplanen att 
marken ska användas för bostadsbebyggelse. Av planhandlingarna framgår bedöm-
ningen att detaljplanen därmed är därmed förenlig med översiktsplanens. 

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande angett att man inte delar kommunens 
uppfattning av bebyggelse utpekade inom strandskyddsområden. Förslaget är i 
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dessa delar därför inte förenlig med granskningsyttrande. Detta bör framgå av plan-
handlingarna. 

 

Råd om hushållning med mark och vatten 
Aktuell detaljplan utgör en för Förslöv omfattande utbyggnad. Av planhandlingarna 
framgår att utbyggnaden kommer ske etappvis och att denna planläggning är den 
första etappen av flera. Länsstyrelsen anser att handlingarna inte tillräckligt motive-
rat behovet av att detaljplanelägga för en så pass omfattande utbyggnad på jord-
bruksmark. Det är en kommunal rättighet att planlägga mark- och vattenområden, 
men Länsstyrelsen vill påminna om de krav på avvägningar som är utpekade i 2 kap. 
PBL vad gäller hushållning med mark- och vatten. Avvägningarna ska också syfta till 
att följa nationella och regionala mål i detta avseende. Det ligger i Länsstyrelsen 
uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag. Detta har bl.a. inneburit ett 
tydligt ställningstagande för en begränsad exploatering av jordbruksmark.  

I samband med att Länsstyrelsen lämnade sin sammanfattande redogörelse påpeka-
des att ny bebyggelse i första hand bör tillkomma genom förtätning av befintlig be-
byggelse och därefter att nya utbyggnadsområden koncentreras till de orter där 
kollektivtrafiken och/eller gång och cykling kan utgöra alternativ till den egna bilen. 
I det perspektivet bekräftade Länsstyrelsen att bl.a. Förslöv är lämpligt för utbygg-
nad när Hallandsås tunnel tagits i bruk. 

Den struktur som nu föreslås innebär att den allra största ytan som tas i anspråk 
pekas ut för friliggande enbostadshus samt att stora ytor mellan bebyggelsegrup-
perna planläggs som natur. Sammantaget innebär planförslaget i sin nuvarande ut-
formning en tätortsutbredning där Länsstyrelsen inte kan se att kommunen tagit 
ansvar fullt ut vad gäller en långsiktig markhushållning. 

Vidare är avståndet mellan Förslövs station och planområdet i sammanhanget rela-
tivt långt, 1,2-1,8 km fågelvägen samtidigt som läget i sydöstra Förslöv ger en god 
tillgänglighet till Förslövs södra utfart och väg 105. Detta innebär att området kan 
förväntas ge hög bilanvändning trots Förslövs nya station. 

 

Information om tillstånd 
Biotopskydd 

Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken får verksamheter inte utföras och åtgärder inte vidtas 
som kan skada naturmiljön inom små mark- eller vattenområden (biotoper) som på 
grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. De särskilt skyddsvärda bioto-
perna anges i bilaga 1 till 5 § Förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken mm. Till de särskilt skyddsvärda biotoperna hör bland annat stengär-
den i jordbruksmark.  

Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet, medge undantag 
från förbudet. Om särskilda skäl föreligger att medge dispens, kan kompensations-
åtgärder som innebär att olika biotoper nyskapas i viss mån utgöra ersättning för 
den biotop som skadas av åtgärden. 

Länsstyrelsen anser att kommunens intention, som framgår av behovsbedömningen, 
att skydda befintliga generella biotoper genom planbestämmelse är bra. Planhand-
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lingen bör dock kompletteras med beskrivning av de generella biotoperna bl a un-
der avsnitt 7, FÖRUTSÄTTNINGAR. 
 

Vattenverksamhet 

Av planhandlingarna framgår att den nya bebyggelsen ska anslutas till det befintliga 
ledningsnätet och att VA-verksamhetsområdet utökas därefter för att omfatta plan-
området. Det är i sammanhanget angeläget att koppla planens dagvattenhantering 
till miljökvalitetsnormerna för vatten och planhandlingarna bör förtydligas så att 
det framgår om utökningen av verksamhetsområde även avser dagvatten. Det aktu-
ella området ligger enligt Länsstyrelsens uppgifter utanför verksamhetsområde för 
dagvatten. Länsstyrelsen anser att verksamhetsområdet bör utvidgas för att även 
omfatta aktuellt planområde. Inom inrättat verksamhetsområde har kommunen 
skyldighet att ta emot det drän- och dagvatten som uppkommer (6§ Lagen om all-
männa vattentjänster 2016:412). 

 

Dikningsföretag 

Av planhandlingarna framgår att avsikten är att det dikningsföretag som planområ-
det påverkar ska upphöra. Frågan berör flera parallellt gällande lagstiftningar - PBL, 
MB samt bestämmelser rörande omprövning och avveckling av dikningsföretag som 
finns i 7 kap 17 § Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.  

Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att processer genomförs parallellt när olika 
lagrum berörs. Vilken process som ska slutföras först får ofta avgöras från fall till fall 
men generellt är det lättare att förutse resultatet av en prövning om en parallell pro-
cess kommit en bit på vägen. Verksamhetsutövaren måste ta ställning till om det rör 
sig om en avveckling av ett dikningsföretag eller om det kan bli fråga om en ny mar-
kavvattningsprövning. Det finns risker med att anta en detaljplan innan ärenden om 
vattenverksamhet avgörs då detaljplanen kan komma att bli ogenomförbar om den 
bygger på att tillstånd erhålls. Länsstyrelsens råd är därför att om planens genomfö-
rande är beroende av en ny markavvattning så bör processen för detta påbörjas så 
snart som möjligt. 

Länsstyrelsen vill erinra om att det krävs dispensprövning för anläggande av förd-
röjningsytor för dagvatten inom strandskyddsområde.  

 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns idag inga kända fornlämningar men gränsar till fossil åker-
mark samt en hällristning. Planområdet är dock relativt stort cirka 10 hektar. Inför 
en exploatering av planområdet kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Detta kan 
avgöras först efter fältbesiktning. Separat samråd i fornminnesfrågan ska ske i ett 
tidigt stadium med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
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Länsstyrelsens synpunkter 
Strandskydd 
Av handlingarna framgår att det råder strandskydd om 100 meter vid Hålebäcken, 
samt att strandskydd kommer att inträda vid dammen bakom/söder om vårdcen-
tralen. Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter 
att det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d §§ miljöbalken. De särskilda skälen är 
desamma som vid dispensgivning. Intresset av att ta området i anspråk på ett sätt 
som avses med planen ska väga tyngre än strandskyddsintresset. 

För länsstyrelsen finns en lagstadgad skyldighet att under granskningen yttra sig 
över planförslaget om det enligt länsstyrelsens bedömning finns en risk att förslaget 
senare kan komma att överprövas enligt bestämmelserna om tillsyn över kommu-
nala beslut. Länsstyrelsen ska därför under granskningstiden bedöma bland annat 
om upphävande av strandskydd sker i strid med bestämmelserna i miljöbalken. 

Kommunens intention är att delvis upphäva strandskyddet genom planbestämmelse 
(a), inom redan ianspråktagen mark vid dammen, samt inom planerad kvartersmark 
vid Hålebäcken. Särskilt skäl nr 1, området har redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse får strandskyddets syften, åberopas vid dammen. Sär-
skilt skäl nr 5, området behöver tas i anspråk får att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, åberopas vid Hålebäcken.  

Länsstyrelsen finner att det åberopade särskilda skälet för att upphäva strandskyd-
det vid dammen är godtagbart. Vad gäller upphävande av strandskydd inom plane-
rad kvartersmark vid Hålebäcken, anser Länsstyrelsen att kommunen inte tillräck-
ligt motiverat och visat att det särskilda skälet nr 5 är godtagbart, samt att intresset 
av att ta området i anspråk på ett sätt som avses med planen väger tyngre än strand-
skyddsintresset. Länsstyrelsen kan konstatera att strandskyddsområdena kring 
Hålebäcken sen tidigare, till största del är upphävda inom tätorten Förslöv. Länssty-
relsen finner att det resterande mindre, tätortsnära strandskyddsområdet, har både 
befintliga och framtida betydelse för friluftslivet samt växt- och djurlivet. 

 

Länsstyrelsens bedömning 
Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna vad gäller hanteringen av 
strandskyddet kan Länsstyrelsen komma att ingripa vid tillsyn enligt 11 kap. 10-11 
§§ PBL om planen antas utan ytterligare kompletteringar och förtydligande redovis-
ning. 

Kommentar:  

Förenlighet med översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande 

Kommunen förtydligar planhandlingarna avseende länsstyrelsens granskningsytt-
rande. 

Hushållning med mark och vatten 

Kommunen ser över planförslaget för att öka exploateringsgraden. Anledningen till att 
samrådsförslaget presenterar en relativt gles struktur har att göra med dagvatten-
problematiken i Förslöv som helhet vilket kräver stora grönområden för dagvatten-
hantering för att inte påverka nedströms belägna fastigheter. En dagvattenutredning 
har tagits fram som ingående redovisar vilka ytor som krävs för att hantera dagvatt-
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net. Utredningen konstaterar att störst effekt ges i de lägst liggande områdena varpå 
kommunen kommer öka exploateringsgraden i de kuperade delarna där dagvatten-
hanteringen är svårare. I samrådsförslaget planlades största delen för friliggande 
enbostadshus i en till två våningar för att på bästa sätt anpassa utbyggnaden till om-
kringliggande bebyggelse. Till granskningsförslaget justeras detta genom att minska 
grönytorna inom de kuperade delarna samt möjliggöra för mindre tomter. Vidare 
kommer planförslaget inte begränsa byggrätterna till en viss typ av bebyggelse utan 
planen kommer möjliggöra både för friliggande hus, rad-, par- och kedjehus. Detta 
medför att tätheten kan öka utan att andelen mark som blir genomsläpplig påverkas 
eftersom detta regleras procentuellt i förhållande till fastighetsstorleken.  

Med anledning av länsstyrelsens synpunkt om avståndet till Förslövs station och explo-
ateringsgraden utökar kommunen planområdet med mark som var tänkt att planläg-
gas först i kommande etapper. Detta innebär ett bättre utnyttjande av de lägen som 
ligger närmast befintligt kollektivtrafikstråk samt en av centrumnoderna i Förslöv. 
Marken mellan Vantingevägen och Langetoftsvägen tas således med i denna etapp och 
planläggs för bostäder, delvis i kombination med förskola, för att på bästa sätt hus-
hålla med marken och förtäta i direkt anslutning till det befintliga samhället. Då det 
ännu inte finns någon intressent till detta område väljer kommunen en flexibel regle-
ring för att möjliggöra både för flerbostadshus, par-, rad- och kedjehus eller en kombi-
nation av dessa.  

Parallellt med detta planarbete har ett inriktningsdokument för Förslöv tagits fram. I 
inriktningsdokumentet redovisas bl.a. vilka olika områden kommunen har för avsikt 
att planlägga samt hur dessa bör prioriteras. I det perspektivet blir det mer logiskt att 
utöka planområdet för denna detaljplan då kommande etapper troligtvis kommer 
planläggas först efter att högre prioriterade områden har planlagts, bl.a. områdena 
vid Förslövs station. När kommande etapper blir aktuella för planläggning kommer 
kommunen se över vilka möjligheter som finns att ytterligare öka exploateringsgraden 
inom dessa delar.  

Biotopskydd 

Kommunen kompletterar planhandlingen med beskrivning av de generella biotoperna 
enligt länsstyrelsens synpunkt.  

Vattenverksamhet 

Kommunen förtydligar att utökningen av VA-verksamhetsområdet även avser dagvat-
ten.  

Dikningsföretag 

Den framtagna dagvattenutredningen har sett över Hålebäckens kapacitet med fokus 
på vilket flöde bäcken klarar och redovisat att det i dagsläget är svårt att medge ett 
högre flöde än 1,2 l/s*ha som tillåts för dikningsföretaget idag. I dagvattenutredning-
en föreslås fördröjningslösningar som hanterar det dagvatten som den ökade hårdgö-
randegraden bidrar till, detta medför att det inte kommer släppas mer dagvatten än 
vad som tillåts för dikningsföretaget idag. Detaljplanens genomförande är inte av-
hängigt att dikningsföretaget upphävs men för att säkerställa drift och underhållsar-
bete samt för att kunna genomföra omläggningar av ledningar för att motverka över-
svämningsproblematiken underlättas processen om dikningsföretaget är upphävt. 
Kommunen ska i samråd med NSVA ansöka om ett upphävande av dikningsföretaget i 
samband med planarbetet.  
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Fornlämningar 

Planhandlingarna kompletteras enligt länsstyrelsens synpunkt och behandlas inför 
projekteringen.  

Strandskydd 

Med anledning av att planområdet har delats upp i två detaljplaner har synpunkterna 
kring strandskyddet redan behandlats i detaljplanen för vård- och omsorgsboendet. 
Kommunen gjorde ursprungligen tolkningen att strandskyddet kommer återinträda 
vid dammen men efter vidare kontakt med Länsstyrelsen görs tolkningen att anlagda 
dammar inte omfattas av strandskyddslagstiftningen. Aktuellt planområde berörs 
enbart av strandskydd för en liten del som kommer planläggas som allmän platsmark. 
Strandskyddet behöver således inte upphävas. Delen som berörs av strandskydd plan-
läggs som allmän plats – ”Lokalgata” respektive ”Park”. Inom området ska ett fördröj-
ningsmagasin anläggas vilket medför att dispens från strandskyddet behövs, kommu-
nen avser att ansöka om detta i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.   

 

Bjäre Kraft framför att el och fiberledningar tillhörande Bjäre Kraft passerar genom 
planområdet. Flyttning eller förändringar av dessa ledningar utförs av Bjäre Kraft på 
bekostnad av exploatör. Utsättning av befintliga ledningar skall begäras i god tid 
innan arbetena påbörjas. Ledningarna måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet. Ovan nämnda ledningar skall anpassas till gator och 
grönområde inom planområdet. 

Delar av området kan el-anslutas från angränsade nätstationer (Ängahällan och 
Huggehusvägen). I den östra delen önskas ett E-område för en nätstation, enligt 
markering på bifogad karta: 

 
Nätstationen (byggnad ca 3x3m) kräver en markyta på 8x8 meter, och avståndet 
mellan nätstationen och brännbar byggnadsdel skall vara minst 5 meter enligt 
gällande starkströmsföreskrifter. 

Avståndet 5 meter mellan nätstationen och byggnadsdel där personer vistas 
regelbundet gäller även för att säkerställa att allmänheten inte utsätts för 
magnetiska fält över 0,2μT från nätstationen (0,2μT av myndigheter 
rekommenderat värde). Tillfartsväg för tyngre fordon måste finnas.  

Nya ledningar för el och eventuellt opto förläggs längs gator, gc-vägar och eventuellt 
grönområde. 

Avslutningsvis framför Bjäre Kraft att de har möjlighet att leverera bredbandsaccess 
till området i form av optisk fiberkabel.  
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Samordning av el och opto eventuellt belysningskablar för området är möjlig. 

För övrigt finns inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Kommunen har reviderat förslaget med anledning av övriga inkomna 
synpunkter så en placering inom markerat område är inte längre möjlig. Kommunen 
föreslår dock en annan placering i närheten utifrån redovisade yt- och avståndskrav. 
Planbeskrivningen revideras i övrigt enligt Bjäre Krafts yttrande.  

 

E.ON Gas Sverige AB har tagit del av planhandlingarna och har följande 
synpunkter:  

Inom planområdet har E.ON Gas en distributionsledning för natur- och biogas som 
går längs med gc-vägens norra och västra del, vidare in mot lokalgatan och in på 
kvartersmark. E.ON Gas har en ledningsrätt för distributionsledningen med aktnr. 
1278-1103.1-2 

Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2014) som 
bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade 
grävningsaktiviteter på 2 meter. 

Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken 
för skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas 
att träd i närheten förses med rotskydd. 

E.ON Gas noterar att det vid fastigheten Slammarp 64:1 är utlagt ett u-område i 
plankartan. Men det är viktigt att u-områdets utformning anpassas sa att 
gasledningen som ligger där skyddas med ett 5 meter brett u-område med ledningen 
i mitten. Samt även för hela sträckan inom planområdet där kvartersmarken 
drabbas av restriktionsområdet för ledningen, gäller framförallt i den norra delen av 
planområdet.  

Om belysningsstolpar sätts ut längs med gång- och cykelvägen måste man vara extra 
vaksam över avstånden till gasledningen så att de placeras på behörigt avstånd. 
Minsta avstånd skall vara minst 2 meter enligt allmän praxis. 

För gasledningar i mark får ej upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför 
ledningen. 

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. 

Det är viktigt att ett detaljerat samråd med områdeshandläggare äger rum redan i 
tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. 

E.ON Gas har ambitionen att i framtiden öka andelen biogas i gassystemet och kan 
erbjuda ett energisnålt alternativ med energigas som uppvärmning.  

Kommentar: Inom Slammarp 64:64 är befintliga komplementbyggnader delvis 
placerade inom 5 meter från gasledningen. Detaljplanen justeras dock så att avståndet 
från gasledningen säkerställs. Då det handlar om befintliga byggnader innebär detta 
att byggnaderna får ligga kvar även om planen delvis markerar deras läge som u-
område. Om förändringar sker i framtiden kommer dock byggnaderna inte få uppföras 
på samma plats utan får anpassas efter u-området och flyttas något. Detaljplanen 
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justeras även i norr för att säkerställa ett avstånd på 5 meter från gasledningen. 
Planbeskrivningen revideras i övrigt enligt synpunkter från E.ON Gas.  

 

Hyresgästföreningen Nordvästskåne har granskat detaljplaneförslaget och har 
inget att erinra i nuläget. Hyresgästföreningen undrar dock hur en utökning av 
landningsbanan på Ängelholms flygplats påverkar detaljplanen.  

Kommentar: Det uppdaterade skyddsavståndet för flygbuller har gjorts utifrån en 
möjlig utökning av landningsbanan på Ängelholms flygplats. Om detta genomförs 
kommer således skyddsbestämmelserna för flygbuller fortsatt gälla och därmed inte 
påverka möjligheterna att genomföra detaljplanen.  

 

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 område som berör befintlig bebyggelse, Slammarp 64:64 m.fl., är det svårt att 
avgöra begränsningen av vissa egenskapsgränser till följd av ritmaneret. Främst 
gäller det vilken utbredning u-områdena har. Lantmäterimyndigheten tycker även 
det blir rörigt med de många angivelserna av bestämmelsen a. Detta skulle istället 
kunna anges genom en generell bestämmelse om att strandskyddet upphävs inom 
den kvartersmark som är berörd.  

Avslutningsvis anser Lantmäterimyndigheten att genomförandebeskrivningen är 
bra och tydlig som behandlar behovet av gemensamhetsanläggningar inom området.  

Kommentar: Kommunen gjorde ursprungligen tolkningen att Slammarp 64:64 
berördes av strandskydd med anledning av dammen, men efter vidare kontakt med 
Länsstyrelsen görs tolkningen att anlagda dammar inte omfattas av 
strandskyddslagstiftningen. Egenskapsbestämmelsen ”a” tas därför bort från 
planförslaget.  

 

LRFs kommungrupp i Båstads kommun motsäger sig inte planerna att bebygga 
området enligt gällande Översiktsplan. Området har under lång tid funnits med i 
kommunens planer för att bygga fler bostäder mm i Förslöv. LRF vill dock framhålla 
vikten av att vid exploatering av åkermark skall största möjliga hänsyns tas för att 
minimera markanvändningen.  

I Miljöbalken, kap 3 § 4 står det: 

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk” 

Kommunen hänvisar till att marken som skall tas i anspråk klassificeras som 6 i en 
10 gradig skala. Åkermark klass 8 – 10 finns enbart i visa delar av Skåne. I ett 
Sverige perspektiv är klass 6 bra åkermark. Beroende på vilka grödor som odlas på 
marken så kan även åkermark klass 6 ge höga skördar. Miljöbalken tar inte heller 
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hänsyn till åkermarkens klassificering när det gäller att skydda marken mot 
exploatering.  

Regeringen, Region Skåne och många kommuner arbetar nu intensivt med att ta 
fram livsmedelsstrategier på olika nivåer för att säkerställa svensk 
livsmedelsproduktion. Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel är idag ca 
50%. Det är därför viktigt att värna den svenska livsmedelsproduktionen och på sikt 
öka densamma.  

LRF anser att kommunen bör definiera vad som är ett väsentligt samhällsintresse i 
detaljplanen, för det är enligt lagen bara väsentliga samhällsintressen som får 
konkurrera med jordbruksproduktion. På sikt handlar det om att ca 42 ha åkermark 
tas ur produktion. LRF kan inte se att det i detaljplanen finns någon analys kring 
detta och att kommunen undersökt andra exploateringsområden för utbyggnad av 
bostadsområden i kommunen.  

Detaljplanen visar inte heller vad man att gjort för att minimera exploatering av 
åkermark t ex mindre tomtmarker eller att bygga fler våningar på flerbostadshusen. 
LRF anser därför att en ökad förtätning inom området och att bygga fler våningar på 
flerbostadshusen kan bidra till att exploateringen av åkermarken minskar. 
Kommunen bör därför se över markanvändningen i detaljplanen så att åkermark 
sparas för livsmedelsproduktion.  

När områden exploateras av bostäder och verksamhetsområden ökar 
dag/markavvattningen. De fördröjningsdammar som planeras måste anpassas så att 
klara eventuellt kommande klimatförändringar. Det är viktigt att det förs en dialog 
med de som brukar marken under hela projekteringstidens alla etapper för att 
minimera risken med översvämningar. Även att dräneringar fungerar för den mark 
som ännu inte projekterats. 

Kommentar: Det väsentliga samhällsintresset utgörs i det här fallet av förtätning 
inom ett område med goda gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Stöd för 
planläggning finns i översiktsplanen samt i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 
Parallellt med framtagandet av den här detaljplanen har även ett 
inriktningsdokument för hela Förslöv tagits fram där möjliga utbyggnader studerats 
på en mer övergripande nivå. I inriktningsdokumentet föreslås andra områden som 
bör prioriteras före kommande etapper inom Förslöv 2:4. Detta innebär att denna 
detaljplan kommer genomföras nu men att kommande etapper genomförs först efter 
att andra högre prioriterade områden i Förslöv har byggts ut. Mark utanför dessa 
detaljplaner kommer därför på relativt lång sikt fortsatt utgöras av åkermark. Efter 
samrådet har kommunen sett över exploateringsgraden för att möjliggöra en högre 
exploatering inom planområdet. Anledningen till att det presenteras en relativt gles 
struktur beror på Förslövs dagvattenproblematik som medför att stora grönytor 
behövs för att hantera dagvattnet utan att påverka nedströms belägna fastigheter. Se 
även kommentar till länsstyrelsen. 

 

NSR framför följande: 

• Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar 
allmän väg. 

• Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta 
för källsortering. 
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• Återvändsgata ska förses med vändplan med diameter om minst 18 meter. 

NSR hänvisar avslutningsvis till bilagan ”Det viktigaste att säkerställa i gällande 
renhållningsordning” med mått och aspekter kring vägar där avfallstömmande 
fordon ska ta sig fram, platser där avfallstömmande fordon stannar för tömning, 
samt platser där tänkbar lösning är avfallsbehållare som kräver kranfordon vid 
tömning.  

Kommentar: Detaljplanen säkerställer att mått på vägar uppfyller NSRs krav. 
Vändplatsen som fanns med i samrådsförslaget har tagits bort till förmån för en 
vägslinga runt kvarteret. I planbeskrivningen förtydligas vad som gäller kring 
placering och storlekar på avfallsutrymmen, detta säkerställs därefter i kommande 
bygglovsprövning.  

 

NSVA lämnar följande kommentarer så samrådshandlingen för Förslöv 2:4 m.fl:  

I planområdets nordvästra del där det planeras ytor för dagvattenhantering ligger 
kommunala vatten- och spillvattenledningar vilka behöver flyttas i samband med 
anläggandet av dagvattenmagasin. Det innebär att även spillvattenledningen på 
Slammarp 64:57 förläggs till cykelvägen mellan Förslöv 26:2 och Slammarp 64:57, 
och U-området på Slammarp 64:57 kan utgå. Ledningsomläggningen bekostas av 
kommunen.  

Mark som ska tas i anspråk för dagvattenhantering bör markeras på plankartan. Om 
geotekniken medger det ska dagvatten primärt tas om hand lokalt inne på fastighet-
erna. Fördröjning av dagvatten nära källan och trög avledning rekommenderas. I 
dagvattenutredningen ska konsekvenserna vid ett 100-års regn inkluderas.  

Höjdsättning ska utföras så att sekundära avrinningsvägar för dagvattnet planeras 
in. Tomtmark ska anläggas högre än vägbanor och grönytor i området, parkerings- 
och grönytor och vägar kan därmed användas som översvämningsytor och sekundär 
avrinningsväg vid extrem nederbörd så att det inte uppstår skador på bebyg-
gelse/anläggningar vid kraftiga regn. Avskärande dike eller motveck kan krävas för 
att skydda bebyggelsen från ytavrinning från det högre belägna området i öst.  

Anslutning till spill och dagvatten ska göras till befintliga ledningar i Färgerivägen. 
För att kunna leverera tillräckligt tryck till området ska vatten anslutas till vatten-
ledningen i Förslövs Byaväg.  

Det kan krävas kapacitetshöjande åtgärder på spillvattennätet för att klara av att 
ansluta den planerade bebyggelsen. Den beställda VA-utredningen och tillsammans 
med vidare utredningsarbete från NSVA kommer att svara på om och vilka åtgärder 
som krävs.  

Om sprinkler installeras krävs egen vattentank. 

Under rubriken ”Huvudmannaskap” bör det läggas till att Båstad kommun ska vara 
huvudman för de allmänna vatten och spillvattenledningarna. 

Kommentar: I VA-utredningen har ytor för dagvattenhantering studerats vilket har 
resulterat i att det går att lösa fördröjningen för samtliga etapper inom ytorna öster 
om Langetoftsvägen. Vid ett 100-årsregn räcker dock inte dessa ytor utan då behövs 
även marken norr om Färgerivägen för att kunna fördröja dagvattnet. Sedan VA-
utredningen gjordes har dock förutsättningarna förändrats något på så sätt att 
fastigheten söder om Färgerivägen som ursprungligen var avsedd för vård- och 
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omsorgsboendet nu är 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. Kommunen föreslår därför att en del av ytan som var tänkt 
för fördröjning av 100-årsregn norr om Färgerivägen istället placeras inom 
fastigheten söder om Färgerivägen.  

I denna detaljplan föreslås kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark inom 
planområdet. Detta inkluderar även de allmänna vatten- och spillvattenledningarna.  

 

Region Skåne ser positivt på att Båstads kommun genom detaljplaneläggning skap-
ar förutsättningar för nya bostäder i Förslöv. Att säkerställa ett ökat bostadsbyg-
gande och en långsiktig bostadsförsörjning lyfts fram som en viktig framtidsfråga i 
den regionala utvecklingsstrategin. Bostadsproduktionen behöver öka med en allsi-
dig sammansättning vad gäller upplåtelseformer, storlek och hustyper. 

Den regionala utvecklingsstrategin framhäver markanvändningskonflikter mellan 
exploatering och bevarande, särskilt avseende jordbruksmark, som en stor miljöut-
maning för Skåne. Jordbruksmark är en viktig resurs att hushålla med, samtidigt 
innebär Skånes utveckling att jordbruksmark kommer behöva tas i anspråk, därför 
är det viktigt att noga överväga och föra resonemang om de positiva effekterna av 
att prioritera exploatering på den typen av mark. Det kan vara motiverat att bebygga 
jordbruksmark om det till exempel sker med hög exploatering eller i samband med 
utveckling av kollektivtrafiklägen. Med utgångspunkt från ovanstående ser Region 
Skåne att Båstads kommun tydligare skulle kunna prioritera en tätare och mer re-
surseffektiv utbyggnad inom planområdet. 

Planområdet ligger på gränsen till vad som kan anses vara ett attraktivt gångavstånd 
till pågatågsstationen. Därför ser Region Skåne det som viktigt att kommunen arbe-
tar med att utveckla starka cykelkopplingar till stationen. Detta för att höja båda 
cykeln och kollektivtrafikens attraktivitet. Inom projektet Stationsnära läge 2.0 som 
Region Skåne driver och som Båstads kommun medverkar i med de nya stationslä-
gena i Förslöv och Båstad, tas ett underlag fram för hur det kan göras mer attraktivt 
att cykla till station inom en radie av tre kilometer. Vägledning kring hur man kan 
höja cykelns attraktivitet genom fysisk planering finns även att hämta i TemaPM 
Planera för cykel i småstaden. 

Region Skåne ser det som lovvärt att Båstads kommun lyfter fram folkhälsa i plan-
beskrivningen. Region Skånes rapporter TemaPM Livskraftiga kommuner och Te-
maPM Planera för människor skulle kunna fungera som en inspiration för ett fort-
satt arbetet med att skapa ett livskraftigt, hållbart område som skulle kunna berika 
hela Förslöv tätort. 

Region Skåne ser att detaljplanens naturområden har potential att utgöra ett värde-
fullt tillskott till den planerade bostadsbebyggelse och till orten i stort. Inte minst 
genom kopplingen till lövsskogspartiet och Skåneleden i öster, Linbastuan med dess 
kulturhistoriska värden samt med dammarna i väster, förutsatt att de utformas för 
att även fylla en estetisk funktion. 

I planbeskrivningen nämns att buss 503 har en hållplats nära planområdet, för resor 
till stationen och till Ängelholm. Region Skåne vill påpeka att linje 503 endast kom-
mer att finnas under en övergångsperiod 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. 
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Kommentar: Kommunen har sett över exploateringsgraden och fastighetsstorlekarna 
för ett mer effektivt markutnyttjande. Anledningen till att detaljplanen föreslår en 
relativt gles struktur har att göra med dagvattenproblematiken i Förslöv som helhet 
vilket medför att stora markytor behövs för att kunna fördröja dagvattnet. Efter 
samrådet har en VA-utredning tagits fram där dessa ytor pekas ut mer detaljerat 
vilket har medfört att det blivit möjligt att utöka exploateringen i slänten där 
dagvattenfördröjningen är svårare. Kommunen har även utökat planområdet med de 
delar som ligger närmast Vantingevägen i väster för att bättre utnyttja läget vid en av 
Förslövs centrumnoder.  

Parallellt med detta planarbete har kommunen tagit fram ett inriktningsdokument för 
hela Förslöv där bl.a. kopplingar med gång och cykel studerats mer övergripande.   

Planbeskrivningen justeras gällande buss 503.  

 

Skanova framför att de har kabelanläggningar inom planområdet vilka kommer 
beröras av planens genomförande. Med anledning av detta önskar Skanova att 
följande införs i genomförandebeskrivningen:  

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

Kommentar: Ledningarna är placerade inom det parkstråk som följer 
stengärdsgården i väster och kommer således inte beröras av planens genomförande. 
För tydlighetens skull justeras genomförandebeskrivningen enligt Skanovas synpunkt. 

 

SPF Seniorerna anser att planen är mycket bra men saknar planering för 
trygghetsboende i området och anser därmed att detta bör vara med i etapp 1.  

Kommentar: Detaljplanen kan inte styra att det ska finnas trygghetsboende men då 
det planläggs för bostäder inom planområdet möjliggörs att trygghetsboende kan 
uppföras. Det är dock upp till den part som bygger bostäderna att bestämma vilket typ 
av boende det blir. 

 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna och har följande synpunkter:  

Generellt 

Planförslaget är ett steg i kommunens framtida utveckling av Förslöv. Denna framtid 
redovisas något vagt på sida 18 där kommunen visar en karta som ”visar möjlig 
struktur då samtliga etapper är genomförda. Om alla etapper byggs ut maximalt 
skulle det innebära ett tillskott på totalt ca 200 villor, ca 110 rad-, par- och/eller 
kedjehus samt ca 500 lägenheter.”  

Då en större exploatering planeras finns det ofta anledning till att reflektera över 
hur mycket trafik exploateringen kommer att alstra. Ett större bostadsområde, in-
dustriområde eller stormarknad kommer att ge effekter på omgivningen. Vägar och 
korsningspunkter, på både det statliga och enskilda vägnätet, kan få en väsentligt 
ökad trafikföring, med ökad risk för olyckor som följd. Kommunen har inte redovisat 
någon trafikutredning kopplat till scenariot på sidan 18. Om kommunen har för av-
sikt att fortsätta utveckla orten enligt det scenariot så krävs en sådan utredning. 
Därför efterfrågar Trafikverket en trafikutredning som visar hur kommunen resone-
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rat kring trafikalstringen och eventuellt tänkt sig en fungerande lösning. En sådan 
utredning ska inte begränsa sig enbart till denna detaljplan. 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 1710 (Vantingevägen) väster om 
planområdet med en ÅDT mellan 2200 söder om Förslöv och ca 4000 i Förslövs 
tätort. Av planbeskrivningen framgår en beräknad trafikökning på 548 ÅDT av för-
slaget som ska ansluta till Vantingevägen. Däremot framgår inga prognostiserade 
trafikflöden eller dimensionerande år. Trafikverket anser att planen ska ta hänsyn 
till framtida trafik. 

Trafiksiffrorna som finns för väg 1710 och som kommunen redovisar som förutsätt-
ning i sin planering är för gamla (2004) för att kunna dra några generella slutsatser 
eller bedöma påverkan på befintlig infrastruktur. Trafiken har säkerligen förändrats, 
generellt i samhället men också i Förslöv med anledningen av de investeringar som 
har skett sedan 2004. Trafikverket anser att planen ska kompletteras med aktuella 
trafiksiffror.  

Buller 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgär-
der som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatö-
ren. 

Kommentar: Strukturen på sidan 18 i planbeskrivningen visar kommunens vision med 
området och kan ses som en mer detaljerat program utifrån vad som redan redovisas i 
översiktsplanen. Anledningen till att planläggningen delas upp i etapper är främst för 
att lösa det nuvarande behovet av fler kommunala tomter. När övriga etapper 
genomförs och hur dessa utformas kan därmed komma att förändras varpå 
kommunen väljer den här lösningen. Att kommunen redan i det här skedet visar en 
framtida vision anses vara betydelsefullt då bl.a. Trafikverket på ett tidigt stadie 
uppmärksammas på framtida tankar från kommunens sida. När dessa etapper 
genomförs i framtiden kommer naturligtvis frågor rörande trafik mm utredas 
noggrant utifrån det planförslag som då blir aktuellt. Den redovisade visionen medför 
bl.a. att en ny utfartslösning behövs i söder mot Vantingevägen, i visionen redovisad 
som en rondell men detta måste självklart utredas mer när denna del väl planläggs.   

Etapp 1 utgör i sammanhanget en liten utbyggnad som visserligen leder till ökade 
trafikmängder men inte utgör någon avsevärd förändring mot nuvarande 
trafikmängder. Om planområdet byggs ut maximalt skulle det innebära en ökning med 
851 fordon (ÅDT). Det är dock inte särskilt troligt att hela planområdet kommer 
byggas ut maximalt direkt då det i nuläget inte finns någon intressent till delen som 
planläggs närmast Vantingevägen, att bedöma prognostiserade trafikflöden eller 
dimensionerande år är därmed svårt då kommunen inte vet när i tiden eller i vilken 
omfattning bebyggelsen kommer uppföras.  

Redovisade trafiksiffror är hämtade från Trafikverkets hemsida. Vid framtagandet av 
samrådshandlingarna var de senaste siffrorna från 2004. Efter samrådet har 
kommunen sett att Trafikverket har uppdaterat sin hemsida med siffror från 2016 och 
uppdaterar således planhandlingarna med dessa.  

Med anledning av att planområdet har utökats med området närmast Vantingevägen 
har kommunen gjort en bullerberäkning för möjlig bebyggelse inom denna del. 
Beräkningen visar att det enbart är riktvärdet för den maximala ljudnivån som 
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överskrids. Beroende på utformning av bebyggelsen kan bullerskydd därmed behövas 
vilket isåfall exploatören kommer få bekosta.  

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna till Förslöv 2:76 hänvisar till ett planbesked då de köpte sitt hus i oktober 
2014 att det inte skulle ske någon bebyggelse på åkern söder om deras fastighet. Det 
uppgavs även att det är en fornåker. Denna aspekt var avgörande för 
fastighetsägarnas husköp då en byggnation där skulle ha en negativ inverkan på 
fastigheten både gällande ljus, sol och värdet på fastigheten. Fastighetsägarna anser 
att planerna nu har ändrats och finner det anmärkningsvärt att man inte kan lita på 
att kommunens dokument stämmer.  

På grund av höjdskillnaden mellan ägarnas fastighet, som ligger ca fem meter under 
marknivån jämfört med de nya tomterna, anser fastighetsägarna att det är 
oacceptabelt att nya villor uppförs så tätt inpå. Enligt planförslaget får husen i denna 
del uppföras till en höjd på max 8 meter, vilket blir en skillnad på ca 13 meter vilket 
innebär att ljuset och solen på höst, vinter och vår kommer vara obefintlig på 
fastighetsägarnas södertomt.  

Enligt planförslaget ska det finnas ett brett vandringsstråk längre söderut på 
området vid den större skogen. Fastighetsägarna anser att de fyra tomterna närmast 
2:76 och 2:77 bör flyttas dit och att ett grönområde bör anläggas närmast 
bebyggelsen åt norr. Det finns även en viss höjdskillnad till fastighet 2:77. Ett 
naturområde passar bättre in i landskapsbilden, än att ha bebyggelse som ligger 
väldigt mycket högre än befintliga hus.  

Kommentar: Det finns inget planbesked som anger att det inte ska byggas inom 
denna del, däremot har det i översiktsplanen, ÖP08, ritats ut ett grönområde som är 
bredare än det som detaljplanen föreslår. Planeringen i översiktsplanen sker på en 
övergripande nivå, i det här fallet av bostadsändamål som ska genomkorsas av 
grönstråk. Den detaljerade utformningen görs först då en detaljplan upprättas för 
området. Översiktsplanen är dessutom inte juridiskt bindande utan det blir det först då 
en detaljplan upprättas för området, enligt detaljplanens bestämmelser. Fornåkern 
som det hänvisas till finns enligt Riksantikvarieämbetet i skogspartiet öster om Förslöv 
2:76 och inte i söder.  

I yttrandet från länsstyrelsen framförs att kommunen bör öka exploateringsgraden för 
att motivera att jordbruksmark tas i anspråk. Att flytta de fyra tomterna närmast 
Förslöv 2:76 och 2:77 är därför svårmotiverat då de stora naturkvaliteterna finns i det 
centrala grönområdet och som även kommer fungera som dagvattenfördröjning i 
området. Som en kompromiss väljer dock kommunen att flytta tomterna något 
söderut, sänka den tillåtna nockhöjden till 5 meter så att enbart envåningshus kan 
uppföras samt att utöka prickmarken mer i norr, dvs. hindra att 
komplementbyggnader får uppföras i denna del. Till följd av detta har antalet tomter 
minskats till tre stycken.  

I nedanstående sektion visas hur planförslaget förhåller sig till befintlig bebyggelse 
inom Förslöv 2:76 och Förslöv 2:75 där den blå linjen visar terrängen och gula linjer 
visar tomtgränserna. Föreslagen byggnation ligger 4,5 meter högre än den befintliga 
bebyggelsen men då avståndet mellan fasaderna blir ca 30 meter ska inte 
ljusförhållandena påverkas för den befintliga bebyggelsen.  

31

31



 
 

Ägaren till Förslöv 2:77 framför att en handläggare på kommunen hade försäkrat 
att det inte skulle byggas något på ”ängen” bakom tomten då ägarens fastighet 
förvärvades 2009. Det uppgavs även att ängen var en fornåker. Ägaren anser att de 
nu planerade tomterna kommer ligga mycket nära nu befintliga bostäder pga. 
höjdskillnaden. Detta medför att solen skyms och skuggar tomterna i norr under 
långa perioder samt möjliggör en oacceptabel insyn på granntomterna. Vid tomt 
2:76 kommer höjdskillnaden bli upp till 5 meter vilket medför ett icke enhetligt 
utseende. Fastighetsägaren menar även att det behövs ett grönt område/stråk 
mellan de nya och äldre husen för att inte skapa en för tät bebyggelse, för allas 
trivsel. Fastighetsägaren är bestört över förslaget som skulle innebära negativa 
konsekvenser för de närmsta fastigheterna i den nuvarande bebyggelsen. Även 
fastighetsvärdet på befintliga hus riskerar att minska. Fastighetsägaren motsätter 
sig den nya detaljplanen och vill inte att det byggs på de fyra närmaste tomterna 
som gränsar till tomterna 2:77 och 2:76.  

Kommentar: Se kommentar till ägarna till Förslöv 2:76.  

Synpunkter från ej besvärsberättigade 
Ägarna till Förslöv 1:25 framför att deras fastighet ligger 250 meter från 
planområdet och är oroliga för att deras hästverksamhet kommer påverkas av att 
fler människor rör sig i skogen bakom den nya bebyggelsen samt inom deras mark. 
Idag finns en ”travbana” runt fastigheten Förslöv 1:25 som ägarna använder till att 
träna sina hästar på och som även används flitigt av Förslövsbor som bl.a. rastar 
sina hundar. Ägarna tycker att det är på en okej nivå idag som inte påverkar 
hästträningen men om det byggs fler hus i närområdet finns en oro att mer folk 
kommer röra sig på ägarnas mark. Ägarna framför även en rädsla kring att det skulle 
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hända något kring hästarna, t.ex. förstörda hagar, annan vandalisering eller 
misshandel av hästarna.  

Fastighetsägarna framför även två frågor till kommunen som inte har med 
detaljplanen att göra. 

Kommentar: Med fler människor i närheten minskar risken för skadegörelse etc. då 
fler håller koll i området. Ägarna har dock möjlighet att hägna in sin fastighet eller på 
annat sätt tillse att folk inte rör sig på deras mark om detta upplevs som ett problem. 
Övriga frågor har vidarebefordrats till berörd förvaltning som lämnar svar separat.  

 

Ägarna till Förslöv 1:44 tycker att planen i stort är tilltalande men framför följande 
synpunkter: 

1. Ang. vägdragningen. Denna plan görs i etapper och i den här etappen är det ritat 
en rondell i förlängningen av Färgerivägen där den väg som fortsätter österut från 
rondellen slutar vid den nuvarande gångstigen till bastuan. Ägarna anser att vägen 
bör fortsätta rakt upp mot den södra bebyggelsen för att nå de kvarteren. Som det är 
ritat nu ska hela det nya området försörjas av den väg som går norrut, vilket innebär 
att naturområdet upp mot skogen korsas två gånger av vägarna. Om istället vägen 
rakt fram i rondellen fortsätter upp mot de nya kvarteren nära skogen så kan hela 
naturområdet bli bilfritt till glädje för barn, föräldrar och övriga Förslövsbor som vill 
njuta av naturen. 

2. Stengärdsgårdarna inom området skall naturligtvis bevaras, vilket också framgår 
av planen. Det tycks dock som om tomtmarken är inritad alldeles för nära gärdena. 
Det borde finnas utrymme för en trampad stig längs med stengärdena på båda sidor. 
Detta är viktigt för att behålla den karaktär av gammal bruksmark som området har 
nu. Speciellt viktigt är det vid de stengärden som gränsar till skogen. Här måste det 
tillskapas en grön markremsa, tillräckligt bred för en ordentlig trampad stig – ej 
asfalterad eftersom det tar bort karaktären. 

3. Hela området ligger på sluttningen mot de för samhället så viktiga två små 
skogarna. Skogarna är tillgängliga för alla Förslövsbor. Vyn från skogskanterna är 
milsvid. Nerifrån samhället kan man blicka upp mot skogen. Det är viktigt för alla i 
Förslöv att dessa vyer inte begränsas av höghus på sluttningen. Det är viktigt att 
hyreshus byggs, men de ska ligga på den lägst belägna marken för att inte störa. Som 
det ser ut nu tycks det som att höga hus skall kunna byggas i det nordvästra hörnet 
av planområdet. Den nedre delen av det området tycks lämpligt för sådan 
bebyggelse men inte den övre delen. 

4. Enligt planförslaget är det tillåtet med 8 meter höga byggnader på tomtmarken 
längs med skogen i öster. För att inte störa utsikten från och mot skogen allt för 
mycket bör inte byggnader högre än 5 meter tillåtas på den högst belägna marken.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att så långt det är möjligt bevara områdets 
karaktär av gammal odlingsbygd i ett småbrukarsamhälle. Planen tillgodoser detta 
bl.a. genom grönområdena. Som framgår av planen är det ett område rikt på 
hälsningar från forna tider genom gamla stengärdsgårdar, bastua, fornåkrar, 
odlingsrösen, hällristning och gravhögar (det finns tre gravhögar i nära anslutning 
till planområdet). Genom att begränsa byggnadshöjden på sluttningarna, inte korsa 
grönområdet med vägar och genom att möjliggöra trampade stigar längs med 
gärdena behålls lite mer av den gamla karaktären. 
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Kommentar:  

1. Synpunkten tillgodoses. Vägstrukturen har ändrats så att den norra delen av 
planområdet nås via en väg utan att korsa grönområdet i mitten. Till följd av övriga 
inkomna synpunkter har området öster om rondellen tagits bort då kommunen avser 
att planlägga denna del först i nästa etapp. En ny strukturkarta har tagits fram som 
närmare redovisar helheten när samtliga etapper är genomförda.  

2. De stora kvaliteterna med stengärdsgårdarna finns i området öster om 
stengärdsgårdarna mot skogen där det redan finns befintliga vandringsstråk. Att ha 
ett extra vandringsstråk mellan stengärdsgården och tomtmarken kommer inte alls få 
samma kvalitet. Ett bättre alternativ är att titta på andra ställen i Förslöv där 
vandringsstråk saknas eller behöver rustas upp och lägga resurserna där, istället för 
att ha dubbla vandringsstråk där det redan finns befintliga vandringsstråk. Att ha 
vandringsstråk väster om stengärdsgårdarna försvåras ytterligare pga. att 
stengärdsgårdarna även finns i öst-västlig riktning och då skulle behöva ännu fler 
öppningar för att bli tillgängliga vilket således skulle inverka mer på karaktären.  

3. Den nordvästra delen av planområdet har planlagts i en egen detaljplan med 
anledning av det planerade vård- och omsorgsboendet.  

4. Nockhöjden på 8 meter ska mätas från gatans medelnivå framför fastigheten vilket 
innebär att även om husen placeras längre upp i slänten så kommer den tillåtna 
höjden på byggnaderna inte förändras. Sett till helheten för området kommer detta 
dock inte ha någon större betydelse då trädlinjen och dess höjd främst kommer avgöra 
hur området och landskapet upplevs. En enhetlig höjd på byggnaderna inom området 
kommer snarare förstärka terrängen jämfört med om höjderna skulle variera. I 
planbeskrivningen har en sektion lagts till som tydligare visar hur byggnadernas höjd 
förhåller sig till terrängen.   

 

Ägarna till Vistorp 7:2 framför att Hålebäcken rinner genom deras fastighet och 
jämsides med denna ligger spillvattenledningen för Förslövs övre delar. Ägarnas 
yttrande fokuserar på vilka konsekvenser ett genomförande av detaljplanen kan få 
gällande Hålebäcken och spillvattenledningen.  

Hålebäcken börjar uppe på Hallandsåsen i myrar öster och väster om tidigare F 10 
övningsområde. På sin väg ner avvattnade den, i sin ursprungliga utformning, 
åkermarken i Håle, Prästgården, gårdarna söder om Margretetorpsvägen och några 
fastigheter i nuvarande Förslöv. Bäckfåran och broar har dimensionerats för att 
klara detta, så t.ex. järnvägsbron som byggdes samtidigt med järnvägen under slutet 
av 1800-talet. Sedan dess har Prästgårdsområdet, Jöns Möller-området m.fl. byggts 
ut. Där det tidigare var åkermark, som tog upp en massa regnvatten, är det nu till 
stora delar tak och hårdgjorda ytor varifrån vattnet leds ut i bäcken. Bäcken är inte 
dimensionerad för detta! Ägarna köpte sin fastighet 1980 och har sett hur 
vattenflödet i bäcken har förändrats i takt med utbyggnaden av Förslöv. En inte 
alltför imponerande regnskur gör numera bäcken till en vild fors. De två 
öppningarna i bron under järnvägsbanken är ca 1 m höga och 1 m breda och sätter 
en absolut gräns för bäckens kapacitet. 

Den här sommaren och hösten har varit torra med bara stillsamma regn och ingen 
större dramatik som den i Bjuv och Hyllinge. Värre var det sommaren 2014 vid ett 
kraftigt åskväder. Vattennivån i bäcken var då i höjd med överkanten i öppningarna, 
d.v.s. max för vad bron kan släppa genom. Fördröjningsdammar är vad namnet 
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anger och inte, som ägarna ser det, en lösning. Hur fungerar de om de redan är fulla 
då det börjar regna stort? Kan varje fastighet ta hand om sitt eget dagvatten och 
endast gatorna kopplas till dammarna? 

Ett annat problem är spillvattnet. Fastighetsägarna har inte sett hur det skall lösas i 
planförslaget. Skall det kopplas på den ledning som nu följer Hålebäcken? Denna 
ledning har betongrör med inre diametern ca 20 cm. En normal dag når flödet ca 
1/3 upp i röret. Vid större regn klarar inte ledningen av att ta emot vattenmassorna. 
Betonglocket på brunnen vid järnvägsbanken, där ledningarna från norra och östra 
Förslöv kopplas ihop med ledningarna från södra Förslöv, lyfts av och 
avloppsvattnet står som en fontän upp ur brunnen ut i bäcken med avföring, papper 
m.m. Vid det stora åskovädret 2014 lyftes även locket på brunnen närmst före denna 
av och avloppsvattnet sprutade ut. Det var första gången fastighetsägarna sett detta 
hända. I brunnen vid Mejerivägen stod, vid samma tillfälle, vattnet ungefär 70 cm 
upp i brunnen. Ledningen klarar alltså inte den belastning den har nu vid större 
regnoväder och vad kommer att hända om ännu flera fastigheter kopplas på. 
Naturligtvis är det dagvattenledningar som kopplats till spillvattennätet, som är 
orsaken till överbelastningen, men detta måste lösas innan ännu mera spillvatten 
kopplas till denna ledning. 

Om vattenflödet i bäcken blir större än vad järnvägsbron kan svälja kommer 
vattennivån att stiga så att det bakvägen går in i pumphuset och in i 
fastighetsägarnas dricksvattenbrunn. Vidare kommer trycket i spillvattenledningen 
att öka, det finns ju ett maxvärde för flödet genom rören. Kan inte vattnet rinna 
undan bildas en allt högre vattenpelare, d.v.s. trycket ökar så att spillvattnet trycks 
bakvägen in i, bland andra, fastighetsägarnas källare. Något av detta har inte hänt 
sedan fastigheten byggdes 1951, men fastighetsägarna kan nu tydligt se hur risken 
ökar, och förutsätter att Båstads kommun inte gör utbyggnader som fördärvar för 
redan befintliga fastigheter. Fastighetsägarna emotser information och åtgärdsplan 
för detta. 

Kommentar: Parallellt med detaljplanearbetet pågår arbete för att se över 
dagvattenhanteringen i Förslöv som helhet, bl.a. arbetas det för en lösning i nordöstra 
Förslöv som kan fördröja det dagvatten som kommer från Hallandsås. Detaljplanen i 
sig har inget med det att göra, däremot är det viktigt att detaljplanen inte bidrar till 
att situationen förvärras. Med anledning av detta har en dagvattenutredning tagits 
fram som konkret visar hur situationen ska lösas för planområdet utan att nedströms 
belägna fastigheter påverkas. I utredningen föreslås ett antal nedsänkta 
fördröjningsytor som har kapacitet att ta hand om både det dagvatten som följer av 
nu aktuell planläggning samt även för kommande etapper. Utöver detta anläggs även 
fördröjningsytor väster och söder om det planerade vård- och omsorgsboendet för att 
kunna hantera 100-årsregn. Dessa ytor ska utformas så att flödet aldrig blir större än 
1,2 l/s*ha som tillåts idag. Detaljplanen kompletteras även med planbestämmelse om 
minsta andel fastighetsarea som ska möjliggöra infiltration av dagvatten för att 
ytterligare tillse att situationen inte förvärras. Planhandlingarna revideras utifrån 
resultatet i dagvattenutredningen.  

Det befintliga spillvattennätet ska klara flödet, däremot förekommer det att dagvatten 
läcker in i spillvattennätet vilket bidrar till att problem uppstår. Arbete pågår dock 
med att kartlägga spillvattensystemet för hela Förslöv. Detta ska sedan åtgärdas för 
att inte problemen ska fortsätta. NSVA arbetar aktivt med detta.  
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Enligt uppgifter från NSVA så ska nya områden som kopplas på det befintliga nätet 
inte bidra till att situationen förvärras då dessa system görs helt täta vilket ger ett 
jämnare flöde till det befintliga nätet. Arbete för att åtgärda det befintliga 
spillvattennätet pågår parallellt.  

 

Två boende på Förslövs Byaväg 20 framför att de inte är närmaste grannar till 
utbyggnaden som de i stort tycker är mycket bra för Förslöv och kommunen men 
vill ändå påpeka ett par delar som måste förbättras.  

De fyra tomterna som kommer närmast Förslöv 2:76 och 2:77 blir orimligt 
placerade med hänsyn till nivåskillnaden. Dessa tomter bör flyttas upp i backen så 
att en bred grönremsa kan avgränsa nya och gamla området. Detta förminskar inte 
gräsytan mellan skogarna nämnvärt. Ytan var beskriven som fornåker när de två 
boende byggde sitt hus, men om den inte längre är det och ska bebyggas, går det att 
knapra lite till. Alternativet är att flytta tomterna till remsan ovanför Linbastuan 
vilket medför att vintersolen kan nå ovan nämnda fastigheter, allra värst utsatt är 
2:76. 

De stora vattenreservoarerna måste göras säkra och dekorativa även vid lågvatten, 
det får inte bli gyttjepölar som det periodvis är vid Myllefallet.  

I övrigt gratulerar de två boende Förslöv till ett mycket attraktivt bostadsområde.  

Kommentar: Se kommentar till ägarna till Förslöv 2:76.  

En VA-utredning har tagits fram som redovisar ytor, placeringar och utformning av 
fördröjningsmagasin. Enligt utredningen ska magasinen ges en flack släntlutning för 
att även kunna användas för rekreation då det inte ligger vatten i magasinen.  

 

En boende på Vistorpsvägen 17 framför att detaljplanen är en del av ett större 
område på ca 42 hektar som ska planläggas. Strukturkartan på sidan 18 visar en 
framtida möjlig utformning av hela området. Allt som allt beräknas ca 200 villor, ca 
110 rad-, par- och/eller kedjehus samt ca 500 lägenheter kunna uppföras på 
området. Det är en kraftig utbyggnad av Förslöv. Befolkningsmässigt är det en 
ökning med ca 50%, från ca 2000 till ca 3000 personer. En så kraftig utbyggnad 
måste vara mycket väl genomtänkt och möjliga konsekvenser noga utredda.  

Även om denna detaljplan bara gäller för en mindre del av området, ca 13,5 hektar, 
påverkas den av och påverkar hur resten av området utformas. Därför borde 
kommunen ha tagit fram någon form av dokument gällande strukturplanering för 
hela området, t.ex. ett planprogram, innan denna detaljplan påbörjades. Ett 
inriktningsdokument för Förslövs tätort håller på att tas fram och kommunen borde 
även ha avvaktat dess färdigställande innan framtagandet av denna detaljplan. 
Dessutom hade dessa inriktningsdokument varit viktiga med tanke på att 
byggnation enligt denna detaljplan kommer att ge stor påverkan på landskapsbild 
och rekreationsvärden, och några konsekvenser därav verkar inte behandlas i 
planen. 

På flera ställen i detaljplanen står det att Förslöv ska bindas ihop till en samlad by. 
Men tack vare den etappindelning, från norr till söder, som gjorts för hela området, 
bildar inte denna detaljplan en samlad by. För att skapa den samlade by som 
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antagligen menas krävs det att samtliga etapper byggs. Risken är att planering och 
utbyggnad av kommande etapper dröjer och Förslöv fortsätter att vara utspritt. 

Sen är frågan vad som skapar en samlad by, att bättre binda ihop Förslöv med 
stationen skulle antagligen ge en ännu bättre sammanbunden by. Den etappvisa 
utbyggnaden av hela planområdet på 42 hektar riskerar faktiskt att stjälpa en 
utveckling med fler riktigt stationsnära bostäder i Förslöv, eftersom planering och 
utbyggnad av hela Förslöv 2:4 m.fl. kommer att ta all kraft under många år och med 
all sannolikhet lägga en kall hand över annan planläggning och utbyggnad i byn.  

En lösning på ovan nämnda problem hade varit en annan uppdelning av 
planläggningens etapper. Etappindelningen borde vara från väst till öst, istället för 
den nuvarande indelningen från norr till söder. Alltså ta först fram en detaljplan för 
de västra delarna innefattande samhällsservice t.ex. äldreboende, sedan en 
detaljplan för det mellersta området med bostäder och slutligen en detaljplan för de 
östra delarna med bostäder. Men spara en remsa med äng mot skogskanten i öster 
för att bevara områdets rekreationsvärden. Med en sådan utbyggnad skulle Förslöv i 
varje etapp bli en mer "rund" och sammanbunden by. Men efter etapp ett, med t.ex. 
äldreboende, borde andra mer stationsnära lägen i byn prioriteras för utbyggnad. 

I kapitel 4 "Bakgrund och syfte" står det: "Då infrastrukturen till stor del redan är 
utbyggd med bl.a. ny Pågatågsstation, utgör en utbyggnad i denna del av Förslöv en 
hållbar lösning för framtiden med ett effektivt markutnyttjande." Faktum är att 
denna del av Förslöv är en av de delar som ligger längst ifrån stationen. Det finns 
byggbara områden betydligt närmare stationen, och syftar då inte på 
jordbruksmarken väster om järnvägen. 

I kapitel 9 "Konsekvenser" står det: "Planområdet är dessutom fördelaktigt beläget 
inom det befintliga samhället som redan har väl utbyggd infrastruktur, placerat i 
direkt anslutning till kollektivtrafik samt en ny järnvägsstation inom en kilometer." 
Ja vissa delar av Förslöv ligger inom en kilometer från järnvägsstationen. Men 
detaljplanens område ligger inom ca 2 km från stationen, och därmed utanför 
stationens upptagningsområde vad gäller gångtrafikanter. 

I kapitel 7 "Förutsättningar" under "Mark och vegetation" står det: "I öst finns ett 
lövskogsparti med höga rekreationsvärden" Rekreationsvärdet förstörs delvis tack 
vare att bebyggelsen kommer förstöra landskapsbild och utsikt. En remsa med äng 
längst upp i öster mot skogen hade gjort att en större del av landskapskaraktären 
och rekreationsvärdena hade bevarats. Dessutom hade dagvattenmagasinen kunnat 
minskats något i storlek eftersom andelen bebyggd mark minskat. 

Det står inget om vegetationen längs med gärdesgårdarna, här växer flera större 
träd av olika slag. Vad som ska ske med dessa träd borde nämnas i planen. 

I kapitel 7 "Förutsättningar" under "Gång- och cykeltrafik" står det: "Gångvägarna 
utgör ett trevligt rekreationsstråk och är flitigt använda av boende i Förslöv." Detta 
konstateras och sedan står det inget om vilka konsekvenser planen har på 
gångvägarna och deras värde för de boende i Förslöv. 

Bilden på sidan 13 som visar utsikten mot Skälderviken från planområdets högsta 
punkt borde kompletteras med en bild med ett montage som visar hur det kommer 
att se ut med den nya bebyggelsen. En modell över hela planområdet som t.ex. visar 
hur kraftigt terrängen kommer att påverkas av t.ex. vägarna hade också varit 
intressant att se. 
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Dagvattenproblematiken i Förslöv är uppenbarligen välkänd. Det vore väl bäst att i 
grunden lösa den problematiken innan det byggs nya områden som förvärrar läget. 
Dessutom lär även kommunens spillvattenledningar ha kapacitetsproblem och 
orenade utsläpp sker i bäcken vid stora regnmassor, detta nämns inte i planen. 

Det ska ha funnits en gammal soptipp alldeles sydöst om planområdet. Resterna av 
den syns på en äng där, massor med bråte sticker upp ur marken. Denna gamla 
soptipp nämns inte i planen. Det vore nog bäst att undersöka och kanske sanera 
denna deponi innan man bygger hus precis bredvid. 

Kanske det hade varit bättre att knyta det sydöstligaste området till kommande 
planer för att slippa dubbla, onödiga, vägar över det centrala grönområdet. 

En gång- cykelväg borde anläggas längs Färgerivägen och Langetoftsvägen, från 
vårdcentralen till förskolorna. 

Slutligen anser personen att detta planarbete borde avbrytas, eller arbetas om till att 
endast gälla den västligaste delen av planområdet med äldreboende och radhus, tills 
inriktningsdokumentet för Förslöv är klart och att dagvattenproblematiken har 
lösts. Dessutom borde kommunen se över etappindelningen, vilket nämnts tidigare. 
Det är ett stort område som är mycket viktigt för Förslövsbornas rekreation och bör 
hanteras med varsamhet. Med den nya stationen borde planeringen och 
utbyggnaden av samhället ske därifrån. T.ex. kan områdena söder om Vistorpsvägen 
passa för låga hyreshus. Kanske är det ett passande läge för de billiga bostäder som 
vissa politiker i kommunen nu vill bygga. Gör det bästa av situationen med den nya 
stationen och bygg samhället därifrån, inriktningsdokument och kommande 
översiktsplan lär komma fram till samma sak. 

Kommentar: Kommunen håller med om att en mer ideal lösning hade varit att först ta 
fram inriktningsdokument, lösa hela Förslövs dagvattenproblematik och först därefter 
påbörja utbyggnaden. Verkligheten är dock en annan där processer inte alltid sker i 
den mest optimala ordningen. Stöd för planläggning har funnits sedan länge i 
översiktsplanen men har blivit möjligt att genomföra först nu pga. revideringen av 
influensområdet för Ängelholms flygplats. Detta är även anledningen till att 
kommunen inte har valt att arbete med planprogram för området. Strukturkartan 
visar dock en högre detaljeringsgrad än översiktsplanen och redovisar därmed delvis 
samma aspekter som ett planprogram hade gjort.  

Behovet av fler kommunala tomter är stort varpå en lösning har föreslagits för den 
här detaljplanen för sig samtidigt som det pågår parallella arbeten med mer 
övergripande strukturplaner. Istället för att göra en detaljplan av hela området på 42 
hektar har kommunen valt att dela upp arbetet i etapper för att lösa det akuta 
behovet av kommunala tomter först, för att sedan kunna prioritera vilka områden som 
ska byggas ut därefter. I inriktningsdokumentet redogörs närmare kring detta, bl.a. 
kommer områdena vid Förslövs station prioriteras före kommande etapper vid 
aktuellt planområde. Det är riktigt att en sådan lösning medför att Förslöv för en 
ganska lång tid framöver kan upplevas som splittrat och inte binds ihop till en samlad 
by men i förhållande till alternativet att inte planlägga området alls och bygga 
områden utanför samhället kommer säkert bilden av Förslöv som en splittrad by öka 
ännu mer. Planering tar tid och sker på flera olika nivåer varför det är viktigt att 
kunna se helheten. Enskilda projekt kan i det perspektivet tyckas lösryckta och inte 
helt logiska men kommunens vision är att Förslövs samhälle i framtiden på ett 
tydligare sätt ska bli mer sammanbundet, se även inriktningsdokumentet för Förslöv 
för vidare resonemang gällande detta.  
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Detaljplanen medger en blandning av bostadstyper. Bestämmelsen för detta har 
generaliserats till granskningsförslaget för att både tillåta friliggande och 
sammanbyggda hus för att skapa en större variation och bidra till en ökad täthet i 
området. Då avsikten med planen är att utöka antalet kommunala tomter i Förslöv är 
det dock troligt att en stor andel kommer byggas som friliggande enbostadshus. Sett 
till Förslöv som helhet anser kommunen att detta är den mest lämpliga platsen för den 
här typen av bebyggelse. Området runt stationen kommer också bebyggas i framtiden 
men kommer då troligtvis bli med ett större fokus på flerbostadshus med en högre 
exploateringsgrad. Att inte planlägga Förslöv 2:4 för enbostadshus för att istället 
uppföra flerbostadshus vid stationen löser inte behovet av fler kommunala tomter. 
Kommunen måste kunna erbjuda alla typer av bostäder för att skapa en hållbar 
utveckling där nuvarande invånare får möjlighet att bo kvar på orten och samtidigt 
möjliggöra att nya invånare kan flytta till Förslöv oavsett vilken bostadstyp som 
efterfrågas.  

Planförslaget har samråtts med länsstyrelsen som inte har haft några synpunkter 
gällande landskapsbild. Området bygger vidare på den karaktär som finns i 
omgivningen med en variation av olika bostadsformer och höjder. Karaktärsgivande 
för området som helhet är skogen, stengärdsgårdarna samt terrängen. 
Utgångspunkten vid planeringen är att upplevelsen av dessa element ska bevaras i så 
hög grad som möjligt även då området bebyggs. Den planerade bebyggelsen kommer 
underordna sig skogen då trädlinjen fortsatt kommer vara dominerande i landskapet. 
Stengärdsgårdarna ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt med undantag av 
de öppningar som kommer behövas för vägar. Slutligen reglerar planen högsta tillåtna 
nockhöjd vilket gör att husen trappas ner längs slänten för att upplevelsen av 
terrängen inte ska förändras trots att området bebyggs.  

Synpunkterna angående etappindelningen tillgodoses delvis. Eftersom det inte är helt 
klarlagt när kommande etapper kommer planläggas då det finns andra områden i 
Förslöv som behöver prioriteras högre har kommunen valt att utöka planområdet för 
att även få med de delar som ligger närmast det befintliga samhället i väster vid 
Vantingevägen. Inom den delen möjliggörs för alla typer av bostäder som inte är 
friliggande en- eller tvåbostadshus. Det är troligt att bebyggelsen där kommer 
uppföras som flerbostadshus, delvis i kombination med förskola, för att möjliggöra en 
långsiktig hushållning med marken. Se även kommentar till länsstyrelsen.  

Som en följd av den förändrade etappindelningen föreslås en ny vägdragning där de 
två översta kvarteren utformas med slingor. Detta medför att det inte längre finns 
något behov av vägarna som korsar planområdet och att dessa därför kan tas bort.  

Bussar som är anpassade till tågens avgångstider avgår från busshållplatserna längs 
med Vantingevägen. Gångtrafikanter behöver därmed inte gå hela vägen till stationen.  

Varken kommunen eller länsstyrelsen har haft kännedom om den gamla deponin 
sydöst om planområdet. Med anledning av detta har en miljöteknisk 
markundersökning gjorts för att utreda vilka ämnen som finns i marken och de risker 
som finns med bostadsbebyggelse i direkt anslutning. I undersökningen konstateras att 
uppmätta halter ligger på en sådan nivå att risk föreligger med tanke på människors 
hälsa (över känslig markanvändning). Beroende på vad som planeras med marken 
föreslås olika efterbehandlingsåtgärder. I samrådsförslaget var avsikten att planlägga 
för bostäder fram till den gamla deponin men inte direkt på den. I det fallet hade en 
möjlig lösning varit någon form av sluttäckning. Om alternativet istället hade varit att 
bygga bostäder direkt på den gamla deponin behöver marken saneras. Kommunen har 
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övervägt alternativen och kommit fram till att det bästa vore att sanera marken, detta 
kunde då dessutom möjliggöra att området kan bebyggas med bostäder vilket hade 
gett en högre täthet i området. För att genomföra detta behövs fördjupade 
undersökningar vilket kommer fördröja planprocessen. Då behovet av kommunala 
tomter är stort i Förslöv väljer kommunen därför att justera avgränsningen av 
planområdet så att tidplanen inta ska försenas och att åtgärderna för den gamla 
deponin istället tas i kommande detaljplanetapp.  

Detaljplaner som planläggs för allmänt ändamål ”Lokalgata”, ”Natur”, ”Park” etc. 
medger att gång- och cykelvägar får anläggas utan att specificera exakt läge. Till 
granskningsförslaget har detta dock förtydligats genom att specificera lägena på 
plankartan.  

 

En person i Förslöv har på ett kreativt sätt framfört synpunkter på hur området 
borde utformas enligt bifogad karta.  

 
Område 1 bör enbart bebyggas med villor. Personen anser inte att det är 
genomtänkt att lägga 4-våningshus i denna del då 4-våningshusen kommer skymma 
utsikten från villorna och även skymma den vackra solnedgången över Kullaberg. 4-
våningshusen bör istället placeras inom område 2. Fördröjningsmagasinet som är 
tänkt inom det området bör istället placeras inom område 3. Fördröjningsmagasinet 
inom område 4 bör placeras inom område 5. Avslutningsvis framförs att de två 
nybyggda 4-våningshusen bör kompletteras med ytterligare två st 4-våningshus 
inom område 6 då så pass höga hus bör placeras så lågt som möjligt så att den fina 
utsikten inte försvinner helt.  

Kommentar: Område 1, 4 och 5 finns inte längre med i planförslaget utan har istället 
hanterats i detaljplanen för vård- och omsorgsboendet.   

Efter samrådet har en dagvattenutredning tagits fram som redovisar vilka ytor och 
volymer som kommer behövas för att fördröja det dagvatten som detaljplanen bidrar 
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till. Bäst fördröjningseffekt ges i de lägst liggande delarna varpå lösningar kommer 
föreslås för fördröjning av dagvatten där. Då placeringen av vård- och 
omsorgsboendet har flyttats från område 6 till område 1 kan detta ge möjlighet till en 
annan användning inom område 6. Då detta område i princip ligger på den lägsta 
nivån i hela området är en möjlig lösning att minska ner fördröjningsytan som behövs 
inom område 4 för att istället placera en del av denna inom område 6.  

 

En person konstaterar att det inom detaljplanen inte har planlagts för någon 
förskola. Personen anser att planen bör tillåta byggnation av förskola eftersom 
området är attraktivt för barnfamiljer.  

Kommentar: Planområdet har utökats efter samrådet och omfattar numera även den 
befintliga förskolan Ängsbyn. I planen möjliggörs att förskolan kan byggas ut eller 
kompletteras med en helt ny förskola. Om denna ska drivas i kommunal eller privat 
regi är dock inget detaljplanen kan styra över.  

 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Efter samrådet har politiskt beslut tagits om att det fortsatta planarbetet ska 

delas upp i två olika detaljplaner då det planerade vård- och omsorgsboendet är 
högt prioriterat i kommunen. Detaljplanen för vård- och omsorgsboendet har 
således hanterats i en egen planprocess. Resterande delar av planområdet 
hanteras i denna planprocess.  

• Avgränsningen av planområdet har justerats. Med anledning av den gamla 
deponin i sydöst har bostäderna närmast denna tagits bort från den här 
etappen för att istället hanteras i nästa etapp. Planområdet har istället utökats 
med marken mellan Vantingevägen och Langetoftsvägen för att på ett mer 
logiskt sätt bygga ut Förslövs samhälle i direkt anslutning till befintligt 
kollektivtrafikstråk och en av Förslövs centrumnoder.  

• Planbestämmelserna har justerats för att tillåta en högre täthet med mindre 
tomter och som inte begränsas till en viss typ av bebyggelse. Utifrån 
dagvattenutredningen har en planbestämmelse införts om minsta andel 
fastighetsarea som ska möjliggöra infiltration av dagvatten i syfte att minska 
ytorna som behövs för dagvattenfördröjning och därmed kunna öka 
exploateringsgraden.  

• Tomterna längst i norr närmast befintlig bebyggelse har flyttats något söderut, 
den tillåtna nockhöjden har ändrats till 5 meter så att enbart envåningshus kan 
uppföras och prickmarken har utökats mer i norr för att hindra att 
komplementbyggnader får uppföras i denna del. Till följd av detta har antalet 
tomter minskats.  

• Ett E-område har lagts till i planen enligt Bjäre Krafts synpunkt. 

• Kvartersmark och u-områden har justerats enligt E.ON Gas synpunkter.  

• Egenskapsbestämmelsen ”a” har tagits bort då planområdet inte längre berörs 
av strandskydd som behöver upphävas.  
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• Detaljplanen säkerställer att mått på vägar uppfyller NSRs krav. Vändplatsen 
som fanns med i samrådsförslaget har tagits bort till förmån för en vägslinga 
runt kvarteret. I planbeskrivningen förtydligas vad som gäller kring placering 
och storlekar på avfallsutrymmen.   

• Kommunen har gjort förtydliganden kring dikningsföretaget. Detaljplanens 
genomförande är inte avhängigt att dikningsföretaget upphävs men för att 
säkerställa drift och underhållsarbete samt för att kunna genomföra 
omläggningar av ledningar för att motverka översvämningsproblematiken 
underlättas processen om dikningsföretaget är upphävt. 

• Planbeskrivning och genomförandebeskrivning har reviderats utifrån inkomna 
synpunkter avseende länsstyrelsens granskningsyttrande, information om 
biotopskydd, fornlämningar, ledningar, avfall och trafik. 

Ytterligare ändringar som gjorts 
• Huvudmannaskapet har ändrats från enskilt till kommunalt då det inom delar 

av den allmänna platsmarken ska anläggas fördröjningsmagasin för dagvatten 
och eventuellt även utegym och/eller lekplats. Detta är så pass avancerade 
anläggningar att kommunen inte anser det vara rimligt att lägga driften av detta 
på en gemensamhetsanläggning. I detaljplanen för vård- och omsorgsboendet 
har kommunalt huvudmannaskap föreslagits för all allmän platsmark, då detta 
planförslag ansluter till den detaljplanen kommer även detta planförslag föreslå 
kommunalt huvudmannaskap. För att tydliggöra ansvarsfördelningen har 
planområdet utökats så att lokalgatan ansluter direkt till Vantingevägen. Hela 
Färgerivägen och Langetoftsvägen kommer således få kommunalt 
huvudmannaskap till följd av denna planläggning.  

• Söder om Slammarp 64:64 har en ”x-bestämmelse” lagts till för att säkra allmän 
gång- och cykeltrafik genom området. Marken är planlagd som allmän plats i 
gällande detaljplan men för att säkra väganslutningen till bostäderna inom 
Slammarp 64:64 föreslås kvartersmark i planförslaget. För att allmänhetens 
möjlighet att röra sig i området inte ska påverkas föreslås en ”x-bestämmelse”.  

• Högsta nockhöjd 13,0 meter har ändrats till högsta nockhöjd i meter över 
nollplanet +59,0 meter för bättre enhetlighet för både befintliga och 
tillkommande flerbostadshus. 

• Möjligheten att uppföra vissa murar eller plank till en viss höjd utan bygglov 
har tagits bort från planförslaget då detta även skulle kunna innefatta 
stödmurar. Eftersom området är så pass kuperat är det viktigt att eventuella 
stödmurar prövas i bygglovet för bättre enhetlighet i området.  

• En planbestämmelse om att angöring till Linbastuan får anordnas har lagts till.  

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). Granskningsutlåtandet 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.  
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Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och utlåtandet: 

• 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 2:76 
• 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 har rätt 
att överklaga planen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill 
överklaga.  

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och besvärshänvis-
ningen: 

• Länsstyrelsen 
• Lantmäterimyndigheten 
• Ägarna till Förslöv 2:76 
• Ägaren till Förslöv 2:77 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
Planförslaget godkänns för granskning i enlighet med denna samrådsredogörelse. 

 

Båstad 2017-10-13 

 

 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B15-88

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2017-10-13
• Illustrationskarta, 2017-10-13
• Planbeskrivning, 2017-10-13 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, 2017-06-21
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2017-03

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på kommunen:
• PM Miljöteknisk markundersökning, 2017-09-19
• Översiktlig geoteknisk undersökning, 2017-02-21
• VA-utredning, 2017-02-17
• Behovsbedömning, 2016-11-18
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Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
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. Samrådsförslaget 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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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Förslöv ca 1 mil från Båstad. Området omfattar en del av Förslöv 2:4 
samt fastigheterna i anslutning till Langetoftsvägen (Slammarp 64:1, 64:57, 64:58, 64:60, 64:62 
och 64:64). Planområdet är ca 12 hektar stort (120000 m2) och består främst av jordbruksmark. 
Området avgränsas av befintlig bebyggelse i norr och av skogsområdet i öster. I väster avgränsas 
planområdet av Vantingevägen och i söder av stengärdsgården ungefär i höjd med Färgerivägens 
fortsättning. Se kartbild på nästa sida. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning för blandad bostadsbebyggelse i 
anslutning till en av Förslövs centrumnoder. Vidare syftar planen till att legalisera befintlig bebyg-
gelse som har uppförts med avvikelse från gällande detaljplan.

Planområdet ligger i Förslöv och är cirka 12 hektar (120000 m2) stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheterna Förslöv 2:4, Slammarp 64:1, 64:57, 64:58, 64:60 och 64:62 ägs av Båstads kommun. 
Slammarp 64:64 ägs av Båstadhem.  
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Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning för blandad bostadsbebyggelse i 
anslutning till en av Förslövs centrumnoder. Vidare syftar planen till att legalisera befintlig bebyg-
gelse som har uppförts med avvikelse från gällande detaljplan.

Detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 var ute på samråd under tiden 2016-11-18 till 
2017-01-09. Planområdet omfattade då även ett markområde i nordväst avsett för ett nytt vård- 
och omsorgsboende. Efter samrådet har ytterligare utredningar behövts för delar av planområ-
det men för att inte riskera att tidplanen försenades beslutade kommunstyrelsen 2017-04-05 att 
delen med vård- och omsorgsboendet skulle brytas ut från planområdet och istället hanteras i en 
egen detaljplan. Utredningarna som behövdes är nu klara varpå kommunen fortsätter planproces-
sen för resterande delar av det ursprungliga planområdet. 

Det råder idag brist på kommunala fribyggartomter i Förslöv. Området runt Förslövs byaväg är det 
senast utbyggda och i nuläget finns endast någon enstaka tomt kvar. Tidigare har skyddsavstån-
det för flygbuller hindrat utbyggnaden i sydöstra Förslöv men då detta har reviderats är det nu 
möjligt att bygga ut denna del och binda ihop Förslöv till en samlad by. Då infrastrukturen till stor 
del redan är utbyggd med bl.a. ny tågstation, utgör en utbyggnad i denna del av Förslöv en hållbar 
lösning för framtiden med ett effektivt markutnyttjande. 

Planläggningen kommer att delas upp i två till fyra etapper då den totala ytan som beräknas bebyg-
gas är ca 42 hektar (420000 m2) stor. I den här första etappen ingår marken som ligger närmast 
befintlig bebyggelse i norr samt området i väster mellan Vantingevägen och Langetoftsvägen. Inom 
planområdet, som är ca 12 hektar stort, kommer det möjliggöras för ca 40 friliggande en- och tvåbo-
stadshus eller fler om andra bebyggelsetyper väljs, samt ca 200 lägenheter i flerbostadshus. 

Avgränsning av planområdet

4. BAKGRUND OCH SYFTE
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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 planområdet 
som lämpligt för bostadsbebyggelse. Genom bebyggelsen ska gröna länkar finnas som binder sam-
man 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. Kommunen 
bedömer därmed att detaljpla-
nen 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-
fattning av bebyggelse utpekad 
inom strandskyddsområden. 

Detaljplan
Delen väster om Langetoftsvä-
gen berörs idag av detaljplan 
1415. Planen möjliggör för 
centrumändamål respektive 
bostadsändamål upp till två vå-
ningar i höjd. Delen i norr är inte 
planlagd sedan tidigare med un-
dantag av delen närmast befint-
lig bebyggelse som är planlagd 
för parkändamål i detaljplan 
1551. Detta eftersom planav-
gränsningen har gjorts efter 
befintliga fastighetsgränser. An-
vändning som ”Park” kommer 
dock vara oförändrad i planför-
slaget. 

Utsnitt från översiktsplanen

Detaljplan 1415
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Inriktningsdokument
Inriktningsdokumentet för Förslövs tätort ligger utanför den i Plan- och bygglagen reglerade plan-
processen. Dokumentet tas fram med syfte att visa Båstads kommuns viljeinriktning för Förslövs 
framtid. Inriktningsdokumentet är ännu inte antaget men i samrådshandlingen från 2017-03-15  
framförs att aktuellt planområde är lämpligt för bebyggelse med så kallad blandstad. Inom området 
bör det finnas bostäder i blandade former och upplåtelser samt möjlighet att utveckla äldreomsor-
gen och förskolan. För att värna om Förslövs karaktär som en liten tätort med bykänsla är det viktigt 
att värna om de korta avstånden inom orten. Därför är det viktigt att ny bebyggelse utnyttjar marken 
effektivt med hög täthet. En annan viktig aspekt för att stärka ortens karaktär är att undvika enstaka 
punkthus som starkt kontrasterar mot intilliggande bebyggelse. Högre bebyggelse bör istället samlas 
i grupper. Slutligen framförs att området bör byggas ut etappvis där de mest centrala och stations-
nära delarna i norr måste prioriteras. De mindre centralt belägna, södra delarna av området bör av-
vakta en utbyggnad till dess att alla de mer stationsnära områdena i Förslöv utnyttjats fullt. 

Fastighetsreglering
2011 genomfördes en fastighetsreglering för fastigheten Slammarp 64:64 i syfte att lösa utfarten för 
bostäderna som planerades inom fastigheten. Eftersom utfarten inte får ske över parkmark bildades 
istället två markområden på var sin sida om parkmarken. Ett för bostäderna och ett för parkeringen 
med utfart direkt mot gatumark. 

Miljöprogram
I Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 anges bl.a. att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska främ-
jas 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 ut-
byggt med kollektivtrafik samt GC-banor. 

Utsnitt från inriktningsdokumentet med aktuellt planområde markerat som ”Blandad bebyggelse, prio 1”
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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 anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Planförslaget bedöms 
bidra 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. Normerna har uppdaterats och 
fastställts under 2017. Miljökvalitetsnormerna formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av 
vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det mil-
jökvalitetsnormer 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. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Strandskydd
Planområdet berörs av strandskydd för en liten del i mitten. Marken kommer planläggas som allmän 
platsmark så det finns därmed inget behov av att upphäva strandskyddet i detaljplanen. Inom en del 
av området behöver dock ett fördröjningsmagasin för dagvatten anläggas vilket kommunen kommer 
ansöka om dispens för. 

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 behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 

Behovsbedömningen 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 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 bebyggelse utpekad inom strandskyddsom-
råden då detta kan innebära att allmänhetens tillgänglighet och växt- och djurlivet påverkas negativt. 
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Bebyggelse
Historik 
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. 

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. 

Inom 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 linbasturna upphörde någon gång 
i början av 1900-talet då linodlingen 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. 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Foto: Henrik EliassonBebyggelse norr om planområdet, till vänster i bild syns Förslövs kyrka

Foto: Henrik EliassonLinbastuan
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Bostäder 
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. 

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

Verksamheter
I anslutning till tågstationen i den västra delen av Förslöv finns ett större industriområde där bl.a. 
Lindab har verksamhet. Öster om planområdet ligger PEABs huvudkontor. Söder om planområdet 
bedrivs huvudsakligen jordbruk. 

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Planområdet är kuperat med en höjdskillnad på 31 meter mellan den lägsta delen (+41 meter) och 
den högsta (+72 meter). Marken är till största delen obebyggd och består främst av jordbruksmark 
idag. Inom denna del finns ett flertal stengärdsgårdar som vittnar om områdets kulturhistoria och 
som omfattas av det generella biotopskyddet. Det generella biotopskyddet omfattar vissa mindre 
mark- och vattenområden (biotoper) där huvudsyftet är att bevara den biologiska mångfalden. I 
öst finns ett lövskogsparti med höga rekreationsvärden. Den västra delen av planområdet är något 
flackare och är delvis bebyggt.

Foto: Henrik EliassonLinängen - flerbostadshus i 4 våningar inom planområdet

Foto: Henrik EliassonUtsikt mot Skälderviken från planområdets högsta punkt
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Allmän plats
Inom delen av planområdet som berörs av detaljplan 1415 kommer mark som idag är kvarters-
mark planläggas som allmän platsmark och vice versa så totalt sett bedöms andelen kvartersmark 
i förhållande till allmän platsmark vara oförändrad. I norr följer plangränsen fastighetsgränserna 
för befintliga tomter, en del av detaljplan 1551 kommer således beröras men användningen som 
allmän plats kommer vara oförändrad. 

Vattenområden
Hålebäcken rinner i den västra delen utanför planområdet vilket medför att strandskydd råder 
100 meter från bäcken. Vid Färgerivägen fortsätter bäcken kulverterad. Vid vårdcentralen väster 
om planområdet finns en anlagd damm. Enligt länsstyrelsen ska anlagda dammar inte omfattas av 
strandskyddslagstiftningen. 

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 42 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 l/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 
dominerande jordarten av sandig morän, centralt i planområdet överlagras moränen av postglacial 
sand och glacial lera. Jorddjupskartan visar att jordtäckets 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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Kulturmiljöer och fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar registrerade. Däremot finns det fyra områden 
med fossil åkermark öster och söder om planområdet. I ett av dessa fornminnesområdet finns även 
en hällristning. 

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.

Parkering
Befintlig parkering för boende i Båstadhems lägenheter finns inom Slammarp 64:64 samt vid Ängs-
byns förskola för verksamhetens behov inom Slammarp 64:58.  

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats finns vid Vantingevägen i direkt anslutning till planområdet. Hållplatsen tra-
fikeras av busslinje 503 mot Ängelholm respektive mot Förslövs station. Bussförbindelse mot Båstad 
sker med linje 504, närmsta hållplats är Margretetorpsvägen vid Förslövs skola ca 400 meter nord-
väst 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 övergångs-
period 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 1,5 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 minuter.

Gång- och cykeltrafik
Befintliga gång- och cykelbanor finns längs den norra av planområdet samt i anslutning till vård-
centralen i väst. Längs med stengärdsgårdarna finns gångstråk som sträcker sig förbi Linbastan 
och vidare upp till skogen i öster med utsikt mot Skälderviken. Gångvägarna utgör ett trevligt 
rekreationsstråk 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. 
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning
E.ON har gasledningar längs med Färgerivägen/Langetoftsvägen samt längs med gång- och cykel-
vägarna i den norra delen av planområdet. 

El, bredband och telefoni
Bjäre Kraft har kablar för el och fiber utbyggt i området. Skanova har teleledningar i området.

Befintliga nätstationer finns vid korsningen Färgerivägen/Ängahällan samt längs med Lange-
toftsvägen.

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

Dricks- och spillvatten
De delar av planområdet som berörs av befintliga detaljplaner ligger inom verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten. Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggda längs 
med Färgerivägen/Langetoftsvägen samt norrut längs med Hålebäcken. En del av de angränsande 
fastigheterna utanför verksamhetsområdet är anslutna till kommunalt vatten men har enskilda av-
lopp. 

Avfallshantering
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för insamlingen av hushållsavfall. Vid Färgeri-
vägen direkt utanför planområdet finns en ny återvinningsstation som tillgodoser källsorteringens 
fraktioner. Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och drift av återvin-
ningsstationen. 

Foto: Henrik EliassonÅtervinningsstationen
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Utgångspunkter
Båstads kommun har som mål att det ska finnas kommunala tomter till försäljning i kommunens 
samtliga sex tätorter. I dagsläget råder det brist på tomter i Förslöv. Området runt Förslövs byaväg 
är det senast utbyggda och i nuläget finns endast någon enstaka tomt kvar. Tidigare har skydds-
avståndet för flygbuller hindrat utbyggnaden i sydöstra Förslöv men då detta har reviderats är det 
nu möjligt att bygga ut denna del och binda ihop Förslöv till en samlad by. Då infrastrukturen till 
stor del redan är utbyggd med bl.a. ny tågstation, utgör en utbyggnad av Förslöv en hållbar lösning 
för framtiden med ett effektivt markutnyttjande. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning för blandad bostadsbebyggelse i 
anslutning till en av Förslövs centrumnoder. Det är troligt att större delen kommer uppföras som 
friliggande en- och tvåbostadshus men planen ska inte hindra att även andra bostadstyper får upp-
föras. Där det är möjligt och om intresse finns kan därför delar av bebyggelsen istället uppföras 
som rad-, par- eller kedjehus för att möjliggöra en högre täthet i området. Närmast Vantingevägen 
tillåts inte friliggande en- och tvåbostadshus. Då marken är lägre där jämfört med övriga delar av 
planområdet lämpar sig denna del bra för flerbostadshus, delvis i kombination med förskola. Inom 
planområdet har det tidigare uppförts flerbostadshus med avvikelser från gällande detaljplans 
bestämmelser. Detta avses justeras i denna detaljplan i syfte att permanentera byggrätterna för 
framtiden. 

Utgångspunkten vid planeringen av området har varit att karaktären ska bevaras även om markan-
vändningen förändras. Karaktärsgivande för området är framförallt terrängen, stengärdsgårdarna 
samt Linbastuan som ligger centralt i planområdet. 

Planområdet är placerat i en slänt med ca 30 meters höjdskillnad från lägsta till högsta punkten vil-
ket ställer krav på utformningen för att göra området tillgängligt. Höjdskillnaden utgör en stor kva-
litet då det ger goda möjligheter till rekreation och utsikt för boende och besökare. Då det dessutom 
finns en viss dagvattenproblematik i Förslöv som helhet krävs en hög andel genomsläpplig mark för 
att ta hand om det dagvatten som följer av exploateringen av planområdet. Inom planen planeras 
därför för ett flertal grönstråk som både ska kunna användas till fördröjning av dagvatten och för 
rekreation och lek samt för att förbinda omkringliggande områden med gång- och cykelbanor. 

Planläggningen kommer delas upp i två till fyra etapper då den totala ytan som beräknas bebyggas 
är ca 42 hektar (420000 m2) stor. I den här första etappen ingår marken som ligger närmast befintlig 
bebyggelse i norr samt området i väster mellan Vantingevägen och Langetoftsvägen. Inom området, 
som är ca 12 hektar stort, kommer det möjliggöras för ca 40 friliggande en- och tvåbostadshus eller 
fler om andra bebyggelsetyper väljs, samt ca 200 lägenheter i flerbostadshus. 

Parallellt med detta planarbete har ett inriktningsdokument för Förslöv tagits fram. I inriktnings-
dokumentet redovisas bl.a. vilka olika områden kommunen har för avsikt att planlägga samt hur 
dessa bör prioriteras. Förslöv ska växa inifrån och ut. Utbyggnadsområdena vid tågstationen samt 
vid centrumbildningarna ska prioriteras först och därefter kan andra områden längre ut bli aktuella 
för planläggning. De sista etapperna för Förslöv 2:4 kommer därmed bli aktuella för planläggning 
först senare. 

På nästa sida finns en illustration som visar möjlig struktur då samtliga etapper är genomförda. 
Om alla etapper byggs ut maximalt skulle det innebära ett tillskott på mellan 310 och 620 en- och 
tvåbostadshus beroende på om de byggs friliggande eller sammanbyggda samt ca 450 lägenheter i 
flerbostadshus. Den slutgiltiga omfattningen och utformningen fastställs i respektive detaljplan.

8. PLANFÖRSLAG

63

63



19

Granskningshandling 2017-10-13
                       Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1

Strukturkarta som visar hur området kan utformas i framtiden då samtliga etapper är genomförda
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Bebyggelse
Användning 
Området planläggs för blandad bostadsbebyggelse. I den norra delen av planområdet möjliggörs för 
en- och tvåbostadshus som kan uppföras både friliggande och sammanbyggda men där volymerna 
ska anpassas till befintlig bebyggelse i norr. I den västra delen av planområdet tillåts inte friliggande 
en- och tvåbostadshus men är flexibel i övrigt. Beroende på efterfrågan kan området därmed möjlig-
göra både för flerbostadshus och sammanbyggda en- och tvåbostadshus. I väster ligger även Ängs-
byns förskola, detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av förskolan som även kan kompletteras med 
bostäder i de övre våningsplanen. Inom planområdet finns även Linbastuan placerad, denna kom-
mer skyddas i planen med en Q-bestämmelse. 

Placering 
Planområdet är kuperat vilket i hög grad har styrt kvarterens utformning. Tillgängligheten är möjlig 
att lösa med nuvarande förhållanden men det kan behövas markutjämningar i de brantaste delarna.  
För att få ett proportionellt gaturum ska byggnader placeras längs med förgårdsmarken där så är 
möjligt. Detta innebär att placeringar längs med förgårdsmarken är huvudregeln men för de tomter 
som ligger i hörnen och saknar naturlig koppling till gatan tillåts andra husplaceringar, exempelvis 
anpassning till de närmaste husens placeringar. Förgårdsmarken är 5 meter från gatan inom den 
norra delen av planområdet. Komplementbyggnader såsom garage och carportar ska placeras minst 
6 meter från gatan för att möjliggöra biluppställning framför husen. I den västra  delen av planom-
rådet tillåts friare placeringar inom fastigheterna då området troligtvis kommer bebyggas med fler-
bostadshus. Planen specificerar inte exakt var parkeringar ska anordnas så länge parkeringsbehovet 
uppfylls. Nedan visas en illustration med exempel på hur planförslaget kan utformas. Bl.a. syns en- 
och tvåbostadshusen placerade längs med förgårdsmarken och möjliga parkeringar om området i 
väster utformas med flerbostadshus. 

Illustration av planförslaget

TECKENFÖRKLARING
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Utformning
Största tillåtna byggnadsarea är 25% av fastighetsarean varav max 60 m2 får utgöras av komple-
mentbyggnader. Detta för att anpassa skalan till omkringliggande bebyggelse och ge ett grönt intryck 
av området. Om tomten är 700 m2 stor får största byggnadsarea vara 175 m2. Byggnadsarea innebär 
den yta som byggnaden upptar på marken. Begränsningen beror även på dagvattenproblematiken 
i Förslöv som påverkas när fler områden exploateras. I detaljplanen är detta löst genom ett antal 
fördröjningsmagasin för dagvatten, men utan begränsningen i utnyttjandegrad hade fördröjnings-
magasinen behövt vara ännu större. Se även rubriken ”Dagvatten” längre bak i planbeskrivningen.

Med anledning av områdets kupering bestäms minsta fastighetsarea till 700 m2 för friliggande hus 
och 300 m2 för sammanbyggda hus. Utgångspunkten vid planeringen av området är att terrängen ska 
bevaras i så stor uträckning som möjligt. Med större fastighetstorlekar minskar behovet av stödmu-
rar i området. 

Den nordöstra delen av planområdet är belägen ca 4,5 meter högre än befintligt bostadsområde i 
norr. För att ny bebyggelse inom Förslöv 2:4 på bästa sätt ska ansluta till den befintliga bebyggelsen 
får ny bebyggelse i denna del maximalt uppföras i en våning, även prickmarken (mark där byggna-
der inte får uppföras) är bredare i denna del jämfört med det övriga planområdet. Avståndet mellan 
fasaderna kommer då bli ca 30 meter för att inte ljusförhållandena ska påverkas för den befintliga 
bebyggelsen. I nedanstående sektion visas hur planförslaget förhåller sig till befintlig bebyggelse 
inom Förslöv 2:75 och Förslöv 2:76. Blå linje visar terrängen och gula linjer markerar tomtgränserna. 

Sektion från Förslövs byaväg till vänster genom två befintliga bostadshus och föreslagen byggnation inom Förslöv 2:4 till höger
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För övriga en- och tvåbostadshus i den norra de-
len ska planen möjliggöra för byggnader i 1,5 vå-
ningar alternativt 2 våningar med flackt tak för 
att landskapets kupering även ska återspeglas 
i byggnaderna längs med slänten. Beroende på 
höjdförhållandena kan nedervåningen utformas 
som suterrängvåning, tillgänglighetsaspekterna 
måste dock alltid uppfyllas. I detaljplanen varie-
rar den tillåtna nockhöjden beroende på om hu-
sen kommer placeras på dalsidan, bergsidan el-
ler längs en sluttning. Detta beror på mätregler 
som anger att den tillåtna nockhöjden ska mätas  
från gatans medelnivå framför fastigheten. Då 
gatan ännu inte är projekterad kan dess höjdlä-
ge komma att ändras i förhållande till befintliga 
förhållanden. Med planbestämmelserna som 
anger nockhöjd i förhållande till gatans medel-
nivå kommer bebyggelsens höjd bli likvärdig för 
alla även om gatans läge förändras. I sektionen 
till höger syns bebyggelsen närmast grönstråket 
i söder med de olika nockhöjderna som planen 
reglerar. Den blå linjen visar befintlig terräng 
och gula linjer markerar tomtgränserna. 

Området mellan Vantingevägen och Langetofts-
vägen regleras med högsta nockhöjd i meter 
över nollplanet. Nockhöjd innebär höjden upp 
till husets taknock, skorstenar, hisschakt och öv-
riga tekniska installationer räknas inte in i be-
greppet och kan därmed uppföras till en högre 
höjd än den reglerade nockhöjden. I detaljpla-
nen regleras nockhöjden till +59 meter då både 
befintliga byggnader inom Slammarp 64:64 och 
det planerade vård- och omsorgsboendet tillåts 
uppföras till +59 meter. Då aktuellt område är 
kuperat kan antalet våningar variera beroende 
på vilken höjd byggnaderna placeras, byggna-
der kan dock aldrig bli högre än +59 meter över 
nollplanet. Marknivåerna inom denna del av pla-
nområdet ligger på mellan +44 meter och +52 
meter vilket innebär att för de byggnader som 
placeras på den lägsta nivån får höjden max vara 
15 meter mellan marken och taknocken, och på 
motsvarande sätt för byggnader som placeras 
på den högsta nivån får byggnader max vara 7 
meter höga mellan marken och taknocken.

Komplementbyggnader regleras med totalhöjd 
istället för nockhöjd då dessa tillåts en friare 
placering än huvudbyggnaderna som ska place-
ras längs med förgårdsmarken. Högsta tillåtna 
totalhöjd för komplementbyggnader är 3,5 me-
ter. 
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Bevarande
Linbastuan är kulturhistoriskt värdefull och avses därför skyddas i planen med en Q-bestämmelse.

Solförhållanden
Såväl befintlig som ny högre bebyggelse skapar skuggor, vilka mer eller mindre påverkar intillig-
gande bebyggelse. Planområdet är dock fördelaktigt placerat i en sluttning mot väster med goda sol-
förhållanden. Tillsammans med bestämmelser om högsta tillåtna nockhöjd och relativt stora tomter 
möjliggör detta likvärdiga solförhållanden för alla. 

För att befintlig bebyggelse i norr inte ska påverkas av planerad byggnation reglerar planen att be-
byggelsen närmast maximalt får uppföras i 5 meter nockhöjd samt reglerar ett brett område söder 
om parkmarken där byggnader inte får uppföras (se sektion på sidan 21). Med dessa bestämmelser 
ska inte ljusförhållandena påverkas för befintlig bebyggelse i norr. 

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Utgångspunkten vid planeringen av området är att höjdsättningen ska behållas oförändrad i så stor 
utsträckning som möjligt då detta utgör en stor kvalitet. På grund av dagvattensituationen i Förslöv 
kommer en stor del av marken regleras som ”Park” eller ”Natur” i syfte att ha kapacitet att hantera 
dagvattnet i området. Detta innebär därmed att en del ingrepp kommer behövas för att kunna för-
dröja dagvattnet. En dagvattenutredning har tagits fram med förslag på möjliga fördröjningslösning-
ar bl.a. föreslås ett dike som slingrar sig ner genom det centrala grönstråket till fördröjningsdammar 
i lågpunkten. 

Inom områdena som planläggs för parkändamål tillåts även komplement såsom lekplats eller ute-
gym för att skapa mervärden för allmänheten i området. 

Allmän plats
Andelen allmän plats kommer i stort sett vara oförändrad då mark som tidigare varit kvartersmark 
övergår till allmän platsmark samtidigt som kvartersmarken utökas i andra delar. Den största föränd-
ringen är vid korsningen Färgerivägen/Langetoftsvägen där marken är planlagd som kvartersmark 
för centrumbebyggelse. Området har aldrig byggts ut men då detta område är beläget på den längsta 
nivån i hela området lämpar sig området bättre till fördröjning av 100-årsregn. Mot Vantingevägen 
utökas kvartersmarken något för att skapa ett tätare gaturum i den delen. 

Slammarp 64:64 består idag av två markområden, ett för bostäder och ett för parkering. Då det finns 
plats till parkering inom markområdet för bostäder föreslås att kvartersmarken utökas så att bo-
stadsmarken får direkt anslutning till gatan. För att allmänhetens möjlighet att röra sig i området 
inte ska påverkas föreslås en ”x-bestämmelse” inom området. 

Skrafferad yta visar den del av planområdet som berörs av strandskydd

Strandskydd
Planområdet berörs av strandskydd för 
en liten del i mitten. Marken kommer 
planläggas som allmän platsmark så det 
finns därmed inget behov av att upphäva 
strandskyddet i detaljplanen. Inom en del 
av området behöver dock ett dagvatten-
magsin anläggas vilket kommunen kom-
mer ansöka om dispens för. 
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Geotekniska förhållanden
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 parame-
trar för hållfasthet och deformationsegenskaper kan utredas för varje enskilt objekt som planeras 
att byggas. 

Planområdet klassificeras som normalradonmark vilket innebär att bostadshus ska utföras i radon-
skyddat utförande. 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar registrerade. Däremot finns det fyra områden 
med fossil åkermark öster och söder om planområdet. I ett av dessa fornminnesområdet finns även 
en hällristning. 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, trafik och buller
Den nya bebyggelsen generar en viss ökad mängd trafik. En beräkning har gjorts med Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. Från tillkommande bebyggelse beräknas tillskottet bli cirka 1900 fordonsrö-
relser per dygn varav 1150 av dessa beräknas ske med bil, om planområdet byggs ut maximalt. För-
delat över hela året uppskattas årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) till 851 fordon. En viss osäkerhet finns 
dock eftersom planområdet innehåller både bostäder och förskola vilket kan innebära att risken för 
dubbelräkning av resor ökar. Siffran ger dock en indikation på ungefär hur många fordonsrörelser 
planen kan bidra till. Det är dock inte särskilt troligt att hela planområdet kommer byggas ut samti-
digt. Det gäller framförallt området närmast Vantingevägen där det saknas intressent i dagsläget, att 
bedöma prognostiserade trafikflöden eller dimensionerande år är därmed svårt då kommunen inte 
vet när i tiden eller i vilken omfattning bebyggelsen kommer uppföras.

Nya gator inom planområdet görs 5,5 meter breda då detta bidrar till sänkta hastigheter i området. 
Längs med gatorna möjliggörs för gång- och cykeltrafik för anslutning till de gång- och cykelbanor 
som planeras i området med vidare koppling till resterande GC-nät i Förslöv. 

För planerade vägar behöver ett antal öppningar göras i befintliga stengärdsgårdar. Dispens för detta 
kommer sökas hos Länsstyrelsen i samband med detaljplanens antagande. Stenarna som plockas 
bort avses användas för att stärka upp övriga stengärdsgårdar där det behövs alternativt läggas som 
fortsättningar på stengärdsgårdarna där det är möjligt.  

Linbastuan ligger omgiven av mark som planläggs för parkändamål. För att möjliggöra för angöring 
med fordon till Linbastuan läggs en egenskapsbestämmelse in i planen för det syftet. 

Lokalgatan för angöring till det planerade vård- och omsorgsboendet kommer även fungera som 
matargata till bostäderna i den norra delen av aktuellt planområde. Lokalgatan har redan planlagts i 
detaljplanen för vård- och omsorgsboendet men tas även med i aktuellt planförslag för att säkra an-
göringen till bostäderna. Under samrådet fanns både aktuellt planområde och området för vård- och 
omsorgsboendet med i samma planförslag, men då det beslutades att planläggningen för vård- och 
omsorgsboendet skulle hanteras i en egen detaljplan har kommunen valt den här lösningen för att 
säkerställa angöringen till båda delarna. När detaljplanerna vinner laga kraft kommer gatan bara 
vara planlagd i den detaljplan som vann laga kraft sist. 
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Buller
En bullerberäkning har gjorts med Buller Väg II med anledning av den byggnation som möjliggörs 
längs med Vantingevägen. I utredningen beräknas den ekvivalenta ljudnivån vid fasad till 53 dBA och 
den maximala ljudnivån till 74 dBA. Från den 1 juli 2017 gäller nya bullerriktvärden där ljudnivån vid 
fasad har ökat från tidigare 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 dBA ekvivalent ljudnivå. För bostäder 
upp till 35 kvm har den ekvivalenta ljudnivån ökat till 65 dBA. Vid uteplatser gäller 50 dBA ekviva-
lent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

Beroende på hur bebyggelsen utformas i denna del av planområdet kan det vara möjligt att klara 
bullerriktvärdena. Då det enbart är den maximala ljudnivån som överskrids ut mot Vantingevägen 
men uppfylls i övrigt är det därmed möjligt att placera uteplatserna vid fasad som vänder sig bort 
från Vantingevägen. Om uteplatser placeras mot Vantingevägen behövs dock bullerskydd. Enligt ut-
räkningen i Buller Väg II räcker ett 1 meter högt bullerplank som placeras i gränsen av vägområdet 
för att få ner den ekvivalenta ljudnivån till 49 dBA och den maximala ljudnivån till 68 dBA.  

Resterande delar av planområdet bedöms ej utsättas för några större bullerstörningar med anled-
ning av gällande hastighetsbegränsningar och få fordonsrörelser. Planområdet har tidigare berörts 
av buller för flygtrafik från Ängelholms flygplats men då influensområdet har reviderats utgör denna 
aspekt inte längre något hinder för planens genomförande. 

Parkering
Ytor för parkering sker inom respektive fastighet och för besökare med kantparkering. 

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. Enligt Trafikverkets trafikal-
stringsverktyg kan detaljplanen bidra till att ca 160 resor per dygn kommer ske med kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
Ett genomförande av detaljplanen leder till att gång- och cykelstråken sammanlänkas på ett bättre 
sätt i Förslöv. De befintliga GC-vägarna i norr och i väster binds samman men planerade GC-vägar i 
den här planen för gena förbindelser. I nord-sydlig riktning planeras för ett huvudstråk för gång- och 
cykeltrafik rakt genom planområdet utifrån vilket även kommande etapper ska kopplas på. Detta 
kompletteras med ett flertal gångstråk både i nord-sydlig riktning samt i väst-östlig riktning upp mot 
skogen. Trafikverkets trafikalstringsverktyg uppskattar att antalet resor per dygn kommer bli ca 410 
stycken till fots och ca 140 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 ett 
flertal grönstråk som omger de olika kvarteren kopplade till ett centralt grönområde där exempelvis 
en lekplats kan vara en lämplig placering. 

Utgångspunkten i planeringen är att alla ska kunna bo och vistas i området. Närheten till service i 
form av bl.a. kollektivtrafik, dagligvarubutik, vårdcentral, skola och förskola bidrar till att det blir 
enklare för alla att få ihop det dagliga livet. 
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Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet kan anslutas till gasnätet som finns utbyggt i omgivningen. Andra möjliga uppvärm-
ningsalternativ är t.ex. solenergi eller bergvärme då planområdet är beläget utanför skyddsområde 
för vattentäkt. 

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

El, bredband och telefoni
El och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. Det finns tre nätstationer längs med 
Färgerivägen/Langetoftsvägen. I planförslaget möjliggörs för ytterligare en nätstation placerad cen-
tralt i den norra delen av planområdet. Nya ledningar för el och opto förläggs längs gator, GC-vägar 
och eventuellt grönområdet.

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 det befintliga ledningsnätet. Verksamhetsområden för vatten, spill-
vatten och dagvatten finns i norr och väster om Langetoftsvägen. Avsikten är att utöka verksamhets-
områdena så att hela planområdet ska omfattas av detta. 

Brandvattenförsörjning
I dagsläget finns det tre brandposter längs med Färgerivägen/Langetoftsvägen. En komplettering 
med fler brandposter österut bör studeras. 

Dagvatten
Efter samrådet har en dagvattenutredning 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 42 hektar. Resultatet från dagvattenutredningen 
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 l/s*ha) och 
således inte kommer påverka dagvattensituation i Förslöv. 

I dagvattenutredningen föreslås öppna dagvattenlösningar för fördröjning av dagvattnet. I förslaget 
finns svackdiken för det dagvatten som kommer från öster genom skogen och som sedan leds vidare 
till fördröjningsmagasin placerade i lågpunkterna. Fördröjningsmagasinen som planläggs i den här 
etappen är dimensionerade för att kunna ta hand om allt dagvatten som behöver hanteras om samt-
liga etapper byggs ut. Kommunen anser att det kan finnas en poäng i att planlägga och bygga ut alla 
fördröjningsmagasin samlat även om övriga utbyggnadsplaner kommer ske etappvis. Kapaciteten 
kommer då finnas med som en förutsättning vilket kan underlätta vid kommande planläggningar. 
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I dagvattenutredningen var det ursprungliga förslaget att all fördröjning av 100-årsregn skulle ske 
inom ytan mellan vård- och omsorgsboendet och bäcken. Sedan dagvattenutredningen gjordes har 
dock förutsättningarna förändrats något på så sätt att fastigheten söder om Färgerivägen som ur-
sprungligen 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 dagvattenutredningen istället placeras söder om Färgerivägen då detta kommer ge 
större möjligheter att utforma parkmarken mellan vård- och omsorgsboendet på ett attraktivt sätt.  

I detaljplanen föreslås planbestämmelser om att byggnadsarean maximalt får vara 25% av fastig-
hetsarean samt att minst 70% av fastighetsarean ska möjliggöra infiltration av dagvatten såsom 
gräs, planteringar, grus etc. Återstående 5% får hårdgöras för anläggande av uppfarter, uteplatser 
etc. Om behovet är större än 5% är det möjligt att minska byggnadsarean och istället använda den 
ytan till hårdgörning. Det finns även andra alternativ såsom gräsarmering för att skapa ytor som 
både är körbara och infiltrerbara eller andra tekniska lösningar som kan fördröja dagvattnet inom 
kvartersmark, exempelvis ”raingardens”. Lösningen ska redovisas och prövas i bygglovet. Syftet med 
planbestämmelsen att minst 70% av fastighetsarean ska möjliggöra infiltration av dagvatten är att 
fördröjningsmagasinen som planeras inom parkmarken inte ska bli alltför stora samt att bidra till att 
dagvattensituationen i övriga Förslöv inte ska påverkas.  

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 dagvattenutredningen rekommenderas att dikningsföretaget ska upphöra då det finns en viss 
översvämningsproblematik i området samt för att möjliggöra de nya anslutningar som behöver ska-
pas 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 bostäder i Förslöv och specifikt för fribyggartomter. Planen bidrar till att 
det kan tillkomma ca 40 friliggande en- och tvåbostadshus eller fler om andra bebyggelsetyper väljs, 
samt ca 200 lägenheter i flerbostadshus. 

Utgångspunkten vid planeringen av området har varit att karaktären ska bevaras även om markan-
vändningen förändras. Karaktärsgivande för området är framförallt terrängen, stengärdsgårdarna 
samt Linbastuan som ligger centralt i planområdet. Områdets terräng ställer stora krav på utform-
ningen för att tillgodose tillgängligheten. Aktuellt planförslag uppfyller tillgänglighetsaspekterna 
men det kan behövas markutjämningar i de brantaste delarna.  För att det inte ska krävas så stora 
ingrepp i landskapet regleras minsta tillåtna tomtstorlek för att tillse att bostäder kan utformas till-
gängliga utan att stödmurar ska behövas. Angående stengärdsgårdarna har utgångspunkten varit att 
dessa ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Med undantag av de öppningar som krävs för 
vägarna i området kommer samtliga stengärdsgårdar finnas kvar. Stenarna som plockas bort avses 
användas till att stärka upp resterande stengärdsgårdar där det behövs. Linbastuan har ett stort kul-
turhistoriskt värde och kommer skyddas plantekniskt genom en Q-bestämmelse. 

Områdets terräng ger många kvaliteter men medför även utmaningar gällande dagvattenhantering-
en. Dagvattensituationen är redan hårt belastad i Förslöv och denna plan ska inte bidra till att situa-
tionen försämras, det kommer därför behövas ett flertal fördröjningsmagasin som har kapacitet att 
ta hand om det dagvatten som kommer vid kraftig nederbörd innan det släpps vidare till befintliga 
dagvattensystem. 

Planen medför att mark som i dagsläget används till jordbruksändamål kommer övergå till fram-
förallt bostads- och parkändamål. Jordbruksmarken är viktig men enligt länsstyrelsens jord- och 
skogsklassificering klassas aktuellt område bara som 6 på en 10-gradig skala, dvs. av medelgod bör-
dighet. All planering handlar om avvägningar och i det här fallet har behovet av bostäder vägt tyngre 
än bevarande av jordbruksmark. Planområdet är dessutom fördelaktigt beläget inom det befintliga 
samhället som redan har väl utbyggd infrastruktur, placerat i direkt anslutning till en av Förslövs 
centrumnoder med kollektivtrafik samt en ny tågstation inom en kilometer. 

All nybyggnation medför förändringar på antalet trafikrörelser. För aktuellt planområde uppskattas 
årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) till 851 bilar om planområdet byggs ut maximalt. En osäkerhet finns 
dock i siffran baserat på att Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts vid beräkningen och att 
en viss dubbelräkning av resor kan uppstå då planen innehåller olika användningar. 

Angående buller överskrids riktvärdena enbart för bebyggelsen närmast Vantingevägen. Beroende 
på utformning kan bullerskyddsåtgärder behövas. I övrigt bedöms planområdet ej utsättas för några 
större störningar med anledning av antalet fordonsrörelser och gällande hastighetsbegränsningar. 
Gatorna görs dessutom smala vilket ytterligare kommer bidra till sänkta hastigheter i området. Pla-
nområdet har tidigare berörts av flygbuller från Ängelholms flygplats men då influensområdet har 
reviderats utgör denna aspekt inte längre något hinder för planens genomförande. 

Kommunalt huvudmannaskap föreslås då detaljplanen ska säkerställa höga natur- och rekreations-
möjligheter. Dessutom ska fördröjningsmagasin anläggas och eventuellt även ett utegym och/eller 
lekplats. Detta är så pass avancerade anläggningar att kommunen inte anser det vara rimligt att lägga 
driften av detta på en gemensamhetsanläggning. 

9. KONSEKVENSER
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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. Granskning kommer ske 
under november-december 2017. Antagande bedöms kunna ske i början av 2018.

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 fastighetsbildning ska ske för att bilda de fastigheter som återfinns inom kvar-
tersmark. Fastighetsbildningen sker genom avstyckning från Förslöv 2:4. Båstads kommun är mark-
ägare och tar initiativ till erforderlig lantmäteriförrättning. Inom övriga delar av planen ska nödvän-
diga regleringar ske senast före bygglovsprövning på initiativ av berörda fastighetsägare.

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. 

Servitut
Inga nya servitut eller ledningsrätter kommer behövas, u-områdena i planen reglerar enbart befint-
liga servitut eller ledningsrätter.  

10. GENOMFÖRANDE
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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. 

En utbyggnad enligt detaljplanen föranleder att Teknik- och service driftbudget för gatu- och park-
underhåll kommer att behöva utökas. 

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.  
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Granskningshandling 2017-10-13
                       Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1

Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen 
kan små ändringar göras i planförslaget ifall det behövs och därefter lämnas förslaget till politiker-
na för beslut om antagande. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet eller 
granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen 
planen. 

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef 
• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Emma Johansson, planarkitekt
• Gunilla Kriström, bygglovhandläggare
• Per Selldén, exploateringsingenjör 

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson
Planarkitekt

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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Datum: 2017-10-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001051/2017 – 315 
 
 

Detaljplan för del av Östra Karup 24:2 (Willab Garden) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås att besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Östra Karup 24:2 får upp-
rättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe-

skrivning inte behöver upprättas.        

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är en del av verksamhetsområdet kallat Båstadporten i Östra Karup och avgrän-
sas av väg 115 i norr, äldreboendet Åsliden i öst och i övriga vädersträck kringgärdas fastig-
heten av andra företag inom verksamhetsområdet. Planområdet omfattar cirka 4 hektar 
(39 700 m²). Se kartbild nedan. 
 

 
 
Willab Garden AB har 2017-09-07 inkommit med förfrågan om planbesked avseende del av 
fastigheten Östra Karup. 24:2.  
Intressenten ansöker om större byggrätt inom fastigheten för kontorsverksamhet samt lunch-
servering. 
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Berörd del av fastigheten ligger inom detaljplan Östra Karup 21:17mfl och är planlagd för J2 
(Småindustri och lager samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande varor 
samt kontor). Exploateringsgraden i bruttoarea för fastigheten är begränsad till 0,4, högsta 
tillåtna totalhöjd är 7,5 m. 

 
Utdrag ur gällande detaljplan Östra Karup 21:17 mfl. 

För att intressenten ska kunna utöka sin befintliga verksamhet samt kunna bedriva lunchser-
vering måste gällande detaljplan ändras. 
 
Bakgrund 
Planområdet är beläget inom detaljplan Östra Karup 21:17 m.fl., plannummer 1592 som vann 
laga kraft 2008-01-07. 
 
Området berörs av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6§ MB och rörligt friluftsliv enligt 4 
kap 2§ MB. Skyddsområden för vägar är minst 12 meter men Länsstyrelsen kan, om det är 
nödvändigt för trafiksäkerheten, utöka avståndet till 30 eller 50 meter. Skyddsområde för väg 
115 i norr är 30 meter.  
 
I Östra Karup samhälle finns inga lunchrestauranger samtidigt som det inom verksamhetsom-
rådet finns fler än 150 arbetstillfällen. För att inhandla lunch är närmsta affär och lunchrestau-
rang Entré Båstad, drygt 3,5 km bort. Intressenten önskar därför kunna erbjuda både anställda 
och kunder möjlighet till lunch. 
 
ÖP08 anger att Östra Karups verksamhetsområde är attraktiv för handelsetableringar och att 
Willab är ett exempel på hur tillverkning och lagerhållning kan kombineras med försäljning på 
plats. Översiktsplanen framhäver att handelsetableringar i första hand bör lokaliseras till tä-
tortscentrum men då det av utrymmesskäl inte är möjligt bör lokaliseringen ske invid infarts-
vägar i tätorters utkant. Planen konstaterar därmed att läget vid Östra Karup är lämpligt för en 
fortsatt expansion av den här typen av verksamheter. 
 

Aktuellt 
För att fastigheten ska kunna bebyggas ytterligare och för att livsmedel ska kunna hanteras 
måste detaljplanen ändras. 
Med bakgrund i ovanstående samt konsekvenserna av beslutet föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Östra Karup 
24:2 i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län. 
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Konsekvenser av beslut 

 
Samhälle 
Genom att möjliggöra större byggrätt inom detaljplanen förtätas ett befintligt 
verksamhetsområde - obruten mark behöver inte tas i anspråk. Expansionen av verksamheten 
möjliggör fler arbetstillfällen i kommunen. Genom att tillåta hantering av livsmedel kan 
mängden transporter minskas då anställda inom Båstadporten får ett närbeläget alternativ för 
att äta lunch vilket ses positivt ut ett hållbarhetsperspektiv. 
 

Verksamhet 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Detaljplanen föreslås inordnas med 
prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista då ett genomförande av detljplanen bedöms 
innebära en blandning av kontor, handel och verksamheter. Dessutom innebär utbyggnaden 
förtätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning av mark. . 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent.  
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 -Ansökan om planbesked, 2017-09-07 
Bilaga 2 - Situationsplan 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Ansökan om planbesked 

Fastighetsförteckning 

östra Karup 24:2 

Fastigheten/ Fastigheternas adress 

Tomtaholmsvägen 11, östra Karup 
Fastighetsägares namn och adress och organisationsnummer (om annat än sökanden) 

Organisationsnummer /Personnummer 

556517-0981 
Sökanden 

Willab Garden AB 
Adress 

Tomtaholmsvägen 11, 26921 Båstad 

Telefon 

0431-68600 
Epost 

anders.williamsson@willabgarden .se 
Faktureringsadress 

Tomtaholmsvägen 11, 26921 Båstad 

1 (2) 
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Beskrivning av ärendet (typ av projekt) 

Vi önskar enkelt planförarande gällande ändring av detaljplan östra Karup 21: 17 m 
fl , Båstad Kommun , Skåne Län. 
Upprättad 2005-06-21, reviderad 2006-07-18 för fastighet Östra Karup 24:2. 
Vi behöver mer kontors- och personalutrymme och planerar för tillbyggnad av 
befintligt kontor. Enligt nuvarande plan har vi ej möjlighet att utöka lokalerna. 
Vi önskar därför ändring av följande: 
Utnyttjandegrad som för närvarande är 40% av bruttoarean vill vi ändra till 50% 
byggnadsyta. 
Högsta totalhöjd i meter f n 7,5 m vill vi ändra till 8,0 m. 
Högsta antal våningar f n O vill vi ändra till 2 våningar. 
Kvartersmark J2H som f n är Småindustri och lager samt handel - ej livsmedel vil 
vi lägga till även lunchservering för våra anställda och kunder. 
Vi bifogar skissritningar på hur utformningen är tänkt. Befintlig situationsplan 
bifogas också. 

Glöm inte bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förs laget. 

Avgift för planbesked betalas en ligt av kom munfaststä lld taxa. 

Underskrift 

Anders Williamsson 
Namnförtydligande 

170215\c :\uscrs\carcri3\desktop\brevpapper samhällsbyggnad.doc\c 
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Datum: 2017-10-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001467/2015 – 300 
 
 

Inriktningsdokument för Förslöv – beslut om antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Inriktningsdokument för Förslöv antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
samrådsredogörelsen. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning för tätortens 
framtid. Inriktningsdokumentet har samråtts med allmänhet och politiker. Efter samrådet har 
inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse (bilaga 2) och dokumentet har 
reviderats. 
 
Bakgrund 
2015-12-02 § 317 fattade kommunstyrelsen beslut om att inriktningsdokument för Förslöv ska 
upprättas. 
 
2016-01-13 § 10 godkände kommunstyrelsen uppdragsbeskrivningen för inriktningsdoku-
mentet. 
 
2017-03-15 § 53 godkände kommunstyrelsen att Inriktningsdokument för Förslöv skulle stäl-
las ut för samråd. 
 
Inriktningsdokumentet har samråtts med allmänhet och politiker under tiden 27 mars – 4 juni 
2017. 
 

Aktuellt 
Inriktningsdokumentet har samråtts med allmänhet och politiker. Efter samrådet har inrikt-
ningsdokumentet (bilaga 1) reviderats och färdigställts för antagande. De sociala konsekven-
serna vid ett genomförande av inriktningsdokumentet redovisas i en social konsekvensanalys, 
bilaga 4. Hur förslagen i inriktningsdokumentet bidrar till uppfyllandet av, för samhällsplane-
ringen, relevanta kommunala mål redovisas i bilaga 5. 
 
Under samrådstiden har framtidsmingel hållits i Förslövs bygdegård där allmänheten fick möj-
lighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Dokumentation från minglet finns i bilaga 3. De 
synpunkter som inkom under samrådet har sammanställts och kommenterats i en samrådsre-
dogörelse, bilaga 2. I samrådsredogörelsen redovisas även de revideringar som gjorts i inrikt-
ningsdokumentet efter samrådet.  
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Inriktningsdokumentet är ett planeringsunderlag för en hållbar utveckling av Förslöv. Samver-
kan med allmänheten stärker både dokumentets innehåll och möjligheten att realisera försla-
gen. Samverkan har även varit viktig som en del i den demokratiska procesen där allmänheten 
har haft möjlighet att framföra sina åsikter och påverka frågor som berör deras omgivning och 
vardag. 
 
Verksamhet 
Ett antagande av inriktningsdokumentet innebär att det ligger till grund för kommande planer 
och projekt. Alla föreslagna åtgärder är separata projekt och planer som behöver egna beslut 
om uppdrag. 
 

Ekonomi 
Ett genomförande av inriktningsdokumentet måste ske etappvis över en längre tid, anpassat 
till kommunens budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Inriktningsdokumentet innehåller fler åtgärder som gynnar barn och unga. Bland annat inne-
bär en satsning på gång- och cykelvägar en ökad möjlighet till självständighet. Se även social 
konsekvensanalys (bilaga 4). Barn och ungas synpunkter har även tagits tillvara genom Förs-
lövs skolas skolråd. 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1.    Inriktningsdokument för Förslöv 
2. Samrådsredogörelse 
3. Dokumentation mingel 170425 
4. Social konsekvensanalys 
5. Måluppfyllelse 
 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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Förslöv
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HANDLINGAR                                                          
Dokumentets diarienummer är B 2015-1228

Följande handlingar ingår i ärendet och fi nns 
tillgängliga på samhällsbyggnad:
• Social konsekvensanalys
• Dokumentation Framtidsmingel 2016-11-15
• Sammanfattning och minnesanteckningar från möten med 

kommunala råd och allmänhet. (Byarådet, elevrådet, företagare, 
handikapprådet och pensionärsrådet)

• Dokumentation Framtidsmingel under samrådet 2017-04-25
• Samrådsredogörelse 2017-10-13

Bilder och kartor: Båstads kommun om inte annat anges

Upprättad 2017-02-16
Reviderad 2017-03-15
Reviderad 2017-10-13
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Antagandehandling 2017-10-13
                     Inriktningsdokument Förslöv
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Utmaningarna för tätorten är bland annat avsaknaden av ett tydligt 
centrum - är invånarnas mötesplats vid den lokala bensinstationen och 
skolan, vid bygdegården, vid matbutiken, vid fotbollsplanerna eller vid 
den nybyggda stationen? Var träffas unga och gamla? Förslöv har ett 
starkt föreningsliv - hur kan det utvecklas och var inns plats för dem 
som inte önskar vara del av föreningslivet? Den tidigare barriären som 
järnvägen inneburit - hur blir den en del av samhället? Förslöv har 
senaste åren haft en stor befolkningsökning och samhället växer vilket 
innebär ökat behov av bland annat bostäder, verksamhetsmark, handel 
och rekreation - men var?

Förslöv har under de senaste tio åren haft en stadig befolkningsökning. 
Totalt bor det idag ca 2300 personer i Förslöv. Förslöv har, jämfört med 
kommunen som helhet, en ung befolkning. 30% av invånarna är under 
24 år och endast 20% är äldre än 65 år.

30%

25%

25%

18%

2%

0-24

25-45

46-65
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1. INLEDNING
Inriktningsdokumentet för Förslöv tätort ligger utanför den i Plan- 
och bygglagen reglerade planprocessen. Parallellt med arbetet med 
inriktningsdokumentet pågår ett antal andra utvecklingsprojekt och 
detaljplaner inom tätorten. 

Syftet med detta dokument är att visa Båstads kommuns viljeinriktning 
för tätorten Förslövs framtid. Det innehåller en vision om hur tätorten ska 
se ut i framtiden, även om det kan ta lång tid att nå dit. Utvecklingen och 
förverkligandet av visionen måste ske i en takt som är rimlig med hänsyn 
till kommunens ekonomi. Det viktiga med att kommunen på det här sättet 
formulerar en målbild för tätorten är att den blir vägledande så att alla 
mindre beslut och projekt tar oss i riktning mot målet. Kommunen kan inte 
heller helt på egen hand förverkliga visionen. Här måste fastighetsägare, 
föreningar, verksamhetsutövare och andra bidra med initiativ och 
engagemang. Förslagen i inriktningsdokumentet ska ses som just förslag 
och möjligheter. De visar vilka idéer och initiativ kommunen kommer att 
ställa sig positiv till.

Grunden för arbetet utgörs av platsens fysiska förutsättningar (topogra i, 
grönområden, jordbruksmark, bebyggelsestruktur, infrastruktur, statliga 
intressen, kulturhistoriska aspekter mm) men också miljömässiga, sociala 
och ekonomiska förutsättningar är väsentliga krafter som bidrar till att 
forma framtidens Förslöv.

Orten står inför ett antal stora utmaningar som behöver hanteras på ett 
genomtänkt och strategiskt sätt för att möjliggöra en utveckling mot ett 
starkt och hållbart Förslöv. Båstads kommun är en del av Skåneregionen, 
men i lera aspekter skiljer sig kommunens utmaningar från regionens 
utmaningar. Stora skillnader mot regionen är åldersstrukturen, kommunen 
har en stor del äldre, en blygsam befolkningsökning och att en stor del av 
befolkningen bor utanför tätorterna.
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2. PROCESS
Inriktningsdokumentet arbetas fram av Samhällsbyggnad i samarbete 
med berörda verksamhetsområden. Byarådet och företag i orten har också 
deltagit i arbetet. För att lyfta in medborgarna i arbetet har kommunen 
arbetat tillsammans med Pensionärsrådet, Handikapprådet, elevrådet 
på Förslövs skola samt bjudit in Förslövs invånare och föreningar till ett 
framtidsmingel.

Efter att inriktningsdokumentet godkänts av kommunstyrelsen ska det 
samrådas med allmänheten. 

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna och 
inriktningsdokumentet revideras innan det antas av kommunfullmäktige.

3. AVGRÄNSNING
Inriktningsdokumentet omfattar Förslövs tätort, enligt avgränsningen 
på karta 1. I väster och söder avgränsas området av jordbrukslandskap, 
väg 105 och västkustbanan med undantag för terrasseringen 
som gjordes i samband med tunnelbygget och som nu fångas upp 
i inriktningsdokumentet. I norr och öst avgränsas området av 
Bjäredalsvägen och Bokesliden, skogsområden och jordbrukslandskap. 
Området omfattar den gamla banvallen och industriområden i både öst 
och väst. 

Inriktningsdokumentet kommer inte att omfatta någon 
miljökonsekvensbeskrivning då de görs i samband med framtagandet 
av de detaljplaner som bedöms ha betydande miljöpåverkan. Arbetet 
kommer att omfatta en social konsekvensbeskrivning.

Inriktningsdokumentet kommer att föreslå fysiska förändringar 
och utvecklingsstrategier för tätorten men dessa kommer inte att 
detaljstuderas.

Beslut om
uppdrag

Förslag
arbetas fram

Beslut om
samråd

Samråd med
allmänheten

Revideringar
av förslaget

Beslut om
antagande
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Karta 1, Avgränsning
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4. SYFTE
Inriktningsdokumentets syfte är att peka ut den framtida samlade 
färdriktningen för Förslövs tätorts utveckling, tydliggöra vad som 
är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle för framtiden samt vara 
vägledande för kommande detaljplaner och utvecklingsprojekt i tätorten.

Dokumentet kommer att arbetas in i den nya översiktsplanen. Det är en del 
av kommunens verktyg för att styra utvecklingen mot ett socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbart samhälle. Inriktningsdokumentet är ett av lera 
vägledande dokument och samspelar med dessa.

Båstads kommuns vision

Förebild
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och 
hållbart entreprenörskap. Kommunen attraherar de människor 
som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och 
affärer.

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen och 
investeringsviljan. Genom att välkomna nya idéer, utveckling och 
nya människor skapas förutsättningar för den lilla kommunens 
framtid; för alla som vill något.

Attraktion
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. 
Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att 
sätta det hållbara livet i fokus.

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och 
möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen.

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, 
erfarenheter och kompetenser; för företag och organisationer 
där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och socialt 
kapital blir en självklar arena för alla.

Mod
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår 
snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till omgivningens 
krav.

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod visar 
vägen och skapar en attraktiv förebild.

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med 
andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa goda 
förutsättningar för alla medborgare.

Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-21
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Inriktningsdokumentets mål
Utöver kommunens övergripande mål och vision är inriktnings-
dokumentets mål följande:

1. Förslöv ska vara en hållbar tätort
…genom att:
• Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 

samt centrumnära byggande
• Gång- och cykel ska prioriteras
• Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtra iknära lägen
• Prioritera boendeformer som saknas i tätorten
• Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra ekosystem-

tjänster och främja folkhälsa

Effekt: Ett minskat behov av bilresor och förbättrade rekreations-
möjligheter ger förutsättningar för en bättre folkhälsa och minskade 
utsläpp. Utveckling genom förtätning ger ett mer ekonomiskt och 
effektivt utnyttjande av be intlig infrastruktur.

2. Förslöv ska vara en attraktiv tätort
…genom att:
• Det ska innas attraktiva och tillgängliga bostäder i tätorten
• Ortens karaktär tas till vara och utvecklas
• De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
• Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 

och omsorg
• Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
• Erbjuda attraktiva offentliga miljöer

Effekt: Antal boende i Förslöv ökar och kan kombinera arbetsliv, fritid, 
vardag och fest på ett praktiskt och meningsfullt sätt.

Fullmäktigemål
1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
3. Båstads kommun är i ekonomisk balans

Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-25

3. Förslöv ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
• Utveckla tydliga centrum
• Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 

fotgängare och cyklister
• Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 

kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
• Tätorten ska vara välkomnande för gäster och invånare
• Utveckla mötesplatser för alla

Effekt: Förslöv kan fortsätta utvecklas till en attraktiv och karaktärsfull 
tätort.

Skånes Regionala Utvecklingsstrategi
De fem prioriterade ställningstagandena är:
• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
• Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
• Skåne ska dra nytta av sin lerkärniga ortstruktur
• Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
• Skåne ska vara globalt attraktivt
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR
Förslöv och omvärlden

Skånes folkmängd ökar, snabbast ökar folkmängden i sydvästra Skåne, 
i Båstads kommun är befolkningsökningen däremot låg. Kommunen 
har de senaste tio åren ökat med i snitt ca 40 personer per år. Under 
2016 var befolkningsökningen ca 240 personer vilket är den största 
befolkningsökningen på närmare tjugo år vilket kan tyda på ett trendbrott. 
När människor bedömer sin egen livskvalitet är den högre i Skåne än i 
resten av Sverige. Det är en viktig aspekt att ha med sig då många människor 
idag inte lyttar till jobben utan till livsstilen.

Båstads kommun, med sin placering i Skånes nordvästra hörn, är en del av 
Skåneregionen men har också starka kopplingar norrut mot Halmstad och 
Göteborg. Med öppningen av Hallandsåstunneln har Båstad och Förslöv 
knutits ännu närmare Helsingborg och Malmö i söder och Halmstad och 
Göteborgsregionen i norr. Det inns idag en stor arbetspendling till och 
från Förslöv, till störst del söderut där Ängelholm och Helsingborg är de 
stora målpunkterna, men även norrut mot Halmstad och Laholm. Trenden 
är att arbetspendlingen ökar. 

I Skåne som region har inte bostadsbyggandet matchat befolknings-
ökningen och det råder idag brist på bostäder i stora delar av Skåne. I Båstads 
kommun byggs det ler bostäder än kommunens befolkningsökning. En del 
av det förklaras med att många bostäder används som fritidsboende. 

Skåne har som helhet en ung befolkning, mycket tack vara in lyttning av 
utlandsfödda. Här skiljer sig Båstad markant från regionen då kommunen 
har en äldre befolkning. Nästan en tredjedel av Båstads befolkning är över 
65 år.

Skåne har en för Sverige unik lerkärnig ortstruktur. 11% av Skånes 
befolkning bor utanför en tätort jämfört med riksgenomsnittet som 
är 15%. I Båstads kommun bor 32% av befolkningen utanför de sex 
största tätorterna. Att ha en stor del av befolkningen utanför tätorterna 
medför utmaningar bland annat när det gäller kommunal service och 
kollektivtra ik. Trenden är här, precis som i resten av Sverige och världen, 
in lyttning till kommunens två största orter, Förslöv och Båstad. I övriga 
orter och på landsbyggden sker ingen förändring alls eller till och med 
minskning av invånarantalet. 

94

94



11

Antagandehandling 2017-10-13
                     Inriktningsdokument Förslöv

Planer och program

Översiktsplan

En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur Båstads 
kommuns markanvändning ska utvecklas på sikt. Gällande översiktsplan, 
ÖP08, är upprättad 2008. Karta 2 visar ett utsnitt ur översiktsplanen. 
För Förslövs tätort redovisas ett antal områden för planerade bostäder 
samt några för verksamheter och industri. Bokesliden/Vantingevägen 
är markerad som område för centrum och handel, från skolan till 
livsmedelsbutiken Ica Nära. I översiktsplanen från 2008 ringlar sig 
järnvägsspåret genom tätorten vidare till Grevie. Spåren inns inte kvar år 
2016 och ger nya förutsättningar för orten.

Översiktsplanens strategier för ny bebyggelse:
• Stationsnära
• Koncentrera och förtäta
• Tydliga avgränsningar mot omgivande viktiga natur- och 

landskapspartier

Karta 2, Utdrag ur översiktsplanen
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Detaljplan

Näst intill all bebyggelse i Förslöv  är detaljplanelagd. Ett 10-tal fastigheter 
i norra delen samt ett fåtal fastigheter spridda runt om orten saknar 
detaljplaner. De äldsta detaljplanerna Slammarp, Vistorp och Förslöv, 
är från 1950 och den nyaste, Detaljplan för Vistorps industriområdet är 
antagen 2015.

Det pågår planläggning av ett större bostadsområde, i sydöstra delen av 
Förslöv,  som medger ca 200-300 bostäder i blandade former, villor, radhus 
och lerfamiljshus. Idag inns ca 60 obebyggda planlagda tomter i tätorten, 
de lesta av dessa är villatomter.

Naturvårdsprogram

Strax nordost om Förslöv ligger Håle som pekats ut i narturvårds-
programmet med mycket höga naturvärden, se karta 3. Det innehåller 
skyddsvärda miljöer, värdefulla biotoper av varierande slag och 
kulturmiljöspår. 

Inne i tätortens norra del inns två mindre naturområden som också pekas 
ut i naturvårdsprogrammet: Rosenhult och skogsområdet intill skolan. Där 
inns både biologiska och kulturhistoriska värden samt rekreationsvärden.

Miljöprogram

Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 innehåller de lokala 
miljömålen för Båstads kommun, som i sin tur baseras på de nationella 
miljömålen och de regionala miljömålen i Skåne. Kommunen har även ett 
handlingsprogram för hur de uppsatta målen ska nås.

Kulturmiljövårdsprogram

Ett kulturmiljöprogram är i första hand ett kunskapsunderlag till hjälp 
för samhällsplanering och samhällsutveckling.

Förslöv omfattas inte av Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram 
eller av länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 

Karta 3, Utdrag ut naturvårdsprogrammet
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Landskapsbildsskydd

Hallandsås sydsluttning, öster om Förslöv, omfattas av landskapsbilds-
skydd. Landskapsbildsskyddet är en gammal form av skydd för särskilt 
tilltalande och vackra landskap och innebär begränsningar för byggande. 

Jordbruk

Jordbruksmarken öster Förslöv har, enligt 1974 års klassi icering klass 6. 
Lite längre upp mot åsen har jordbruksmarken klass 5.  Jordbruksmark 
klass 7 och 8 inns väst om tätorten. Jordbruksmarken är bättre ju högre 
klassning den har på en tiogradig skala.

Ängelholms fl ygplats

Söder om kommungränsen ligger Ängelholms lygplats. Runt alla lyg-
platser inns hinderbegränsade ytor vilka anger höjdbegränsningar för 
bebyggelse. Alla typer av bebyggelse berörs, även vindkraftverk, master, 
byggnadskranar och liknande. Delar av Förslöv berörs av detta men de be-
gränsande höjderna är så pass stora att de i normalfallen inte påverkat 
tätortens utveckling. 

Tidigare har Förslövs sydöstra del berörts av skyddsavstånd för buller från 
lygtra iken till och från Ängelholms lygplats. Skyddsavstånden revidera-

des 2015 och Förslöv berörs inte längre av dessa begränsningar.

Karta 4, Landskapsbildsskydd
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Riksintressen

Riksintresse avser ett område, plats eller enstaka objekt som är viktigt 
ut nationell synvinkel. De ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar 
deras värde. Ett riksintresse innebär dock inte ett stopp för förändringar 
utan tillåter utveckling så länge riksintressets värden inte lider påtaglig 
skada. 

Förslövs norra och västra delar omfattas av riksintresse för friluftsliv och 
rörligt friluftsliv  enligt miljöbalken, MB 3 kap 6 § respektive MB 4 kap 2 
§. Den västra delen av samhället, fram till den gamla järnvägssträckningen 
ingår även  i område för högexploaterad kust/kustzon enligt MB 4 kap 4 §.

Norr och väster om tätorten inns riksintresse för naturvård enligt MB 3 
kap 6§. Riksintresset avser Hallandsåsen.

Ca 1 km nordost om tätorten inns även riksintresse för totalförsvar enligt 
MB 3 kap 9 §.

Järnvägen direkt väster om tätorten omfattas av riksintresse för 
kommunikation. 

Miljö och klimat

Miljökvalitetsmål

Tätortsutvecklingen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet 
är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för 
den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation ska vi 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet 
är utfärdat av Naturvårdsverket och de inierat av riksdagen. 

Övriga miljömål som påverkas av ett genomförande av 
inriktningsdokumentet är:

Karta 5, 
Riksintresse friluftsliv och 

rörligt friluftsliv 

Karta 6, 
Riksintresse för naturvård

Karta 7, Riksintresse för högex-
ploaterad kust/kustzon
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Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft: En samhällsplanering som prioriterar 
gång-, cykel och kollektivtra ik medför minskade utsläpp av växthusgaser.

Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv: 
Genom tätorten rinner tre bäckar: Vadebäck, Hålebäcken och Möllebäck. 

Grundvatten av god kvalitet: En stor del av Förslöv ligger inom 
skyddsområde för vattentäkt. Grundvattnet i förekomsten ”Bjärehalvön” 
har otillfredsställande kemisk och kvantitativ status och påverkas främst 
av bekämpningsmedel från jordbruket.

God bebyggd miljö: Riksdagens de inition av målet 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 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.” Detta är 
centralt i arbetet med Förslövs utveckling. En utveckling i enlighet med 
inriktningsdokumentet främjar uppfyllandet av målet.

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 medlemskap 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 tillhanda-
hålla aktuell information om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket 
ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Båstads kommun har 
inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 

Miljökvalitetsnormer för vatten

Från och med december 2009 inns även 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) inns 
det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten 
inns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet var 

att alla vattenförekomster ska ha uppnått god status (både kemisk och 
ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det blivit mycket 
svårt för en del vattenförekomster inns vissa möjligheter till undantag. 

Förslöv ligger inom grundvattenförekomsten ”Bjärehalvön”.  
Grundvattenförekomsten har otillfredsställande kvantitativ status samt 
otillfredsställande kemisk status. Vad gäller den kemiska statusen handlar 
det om påverkan från bekämpningsmedel.

Vattentäkter

En stor del av tätorten berörs av skyddsområdet för be intlig vattentäkt. 
Skyddsområden för vattentäkter inns för att förhindra att vattnet 
i vattentäkterna förorenas. Vattenskyddsföreskrifterna anger vilka 
säkerhetsåtgärder man ska vidta för att klara detta. Föreskrifterna innebär 
att bland annat vissa verksamheter och anläggningar är förbjudna eller 
tillståndspliktiga. Det kan till exempel gälla jord- och bergvärme, hantering 
av petroleumprodukter, anläggningsarbeten och schaktning.
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Strandskydd

Längs sjöar, bäckar och vattendrag gäller enligt miljöbalken ett generellt 
strandskydd på 100 m, om strandskyddet inte upphävts.

Större delen av Förslöv berörs inte av strandskydd idag då gällande 
detaljplaner är framtagna enligt äldre plan- och bygglagstiftning. Då 
detaljplaner upphävs eller ändras enligt plan- och bygglagen återinträder 
strandskyddet inom planområdet. Det behöver därmed upphävas i 
samband med att nya detaljplaner upprättas i närheten av vattendrag, 
bäckar, sjöar och havet. 

Klimatförändringar

Klimatförändringarna medför förändrad nederbörd både gällande hur 
mycket och hur ofta det regnar. Kraftiga regn medför ökade risker för 
översvämningar i vattendrag. Det kan också medföra ökad erosion längs 
vattendragen. Klimatförändringarna kan medföra ökade krav på skötsel, 
rening, dagvattenfördröjning och andra åtgärder för att hantera dagvattnet 
och för att minska risken för skador.

Låglänta områden längs Hålebäcken är exempelvis utsatta för 
översvämningar vid kraftiga regn. Kapacitetsproblem nedströms begränsar 
möjligheten att utveckla tätorten uppströms om inte åtgärder vidtas.

Enlig SGI kan åtgärderna för att skydda objekt från översvämning eller 
minimera konsekvenserna vid en översvämning grupperas inom tre 
strategier:

• Resistance - ett systems/områdes förmåga att undvika störningen 
(exempel på åtgärder är vall, barriär, damm)

• Resilience - ett systems/områdes förmåga att klara konsekvenserna 
av en störning (exempel på åtgärder är anpassade byggnader, 
dagvattensystem)

• Retreat - man drar undan en stad/stadsdel från riskområde (exempel 
på åtgärd är att lytta verksamheter, anlägga våtmark som barriär)

Karta 8, Strandskydd

Sammanfattning:
• Förslöv har lera beslut och intressen att förhålla sig till, 

både kommunala, regionala och nationella.
• För att bygga ett hållbart och robust samhälle måste 

hänsyn tas till miljöaspekterna och de konsekvenser 
klimatförändringarna för med sig.
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6. FÖRSLÖV IDAG
Bebyggelse

Karaktär

Förslöv beskrivs som ”den lilla orten som har allt” och flertalet invånare 
pratar om en bykänsla. Detta kan kopplas till den småskaliga strukturen i 
tätorten samt det goda serviceutbudet. Förslöv präglas av korta avstånd, 
relativt tät villabebyggelse och flerbostadshus med en måttlig skala där 
inga enskilda byggnader avviker stort i höjd från intilliggande byggnader.

Historik 

Förslöv har i huvudsak vuxit fram ur byn runt den medeltida kyrkan 
och senare även runt stationen. Under modern tid har tillverknings- och 
byggnadsindustri varit en viktig motor för ortens utveckling. Detta då 
den har ett bra läge ur kommunikations- och transporthänseende med 
närhet till både järnvägen och flygplatsen i Ängelholm.

Järnvägsstationen (1, karta 9) byggdes på 1880-talet när järnvägen drogs 
fram.  Järnvägen drogs väster om samhället kring vägkorsningarna vid 
Grevievägen och Vistorpsvägen, vilket medförde att stationssamhället 
Förslövsholm utvecklades i en östra respektive västra del, med 
Mercurivägen (2) som ett mindre centrumstråk däremellan. Stationen 
öppnades 1885. 1966 klassas stationen om till håll- och lastplats. De 
sista åren innan nedläggning blev de lokala persontågen färre och färre 
och bestod till slut bara av några enstaka tågturer. De lokala persontågen 
ersattes under 1960-talet efterhand med busstrafik. 1972 stängs 
stationen i Förslöv. 1977 tas stationshuset och den gamla plattformen 
bort. 

De äldsta bostadshusen i Förslöv är från 1800-talets andra halva. En 
stor del av Förslöv har byggts ut under 1960-70-talet. Även under 1980- 
och 90-talet byggdes många bostäder i samhället vilket har medfört att 
Förslöv har vuxit österut.

Stationen riven, 
FOTO: Förslöv förr och nu

Stationen 1910-1920, 
FOTO: Förslöv förr och nu

Stationen 1900-tal, 
FOTO: Förslöv förr och nu
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Karta 9, Förslövs nuvarande infrastruktur
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 

Ett antal hus och gårdar i och runt Förslöv pekas ut som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i en inventering utförd av Länsmuseet i Kristianstad 
1985, beslutad av byggnadsnämnden 1988, dock saknas dokumentation 
om hur urvalet gjorts och vilka värden byggnaderna har.

Någon fullständig kulturmiljöinventering har inte gjorts inom 
ramen för arbetet med detta dokument. Ytterligare kulturhistoriskt 
intressanta byggnader kan finnas och vissa områden kan behöva en 
noggrannare inventering och analys. Exempel på sådana områden är 
delar av det gamla stationssamhället med kvarter norr och söder om 
Mercurigatan (2, karta 9).

I de gamla delarna runt det gamla stationsområdet (1) finns flera 
sträckor längs tidigare viktiga gator som idag inte har några generella 
kulturmiljövärden. De har dock stor potential att genom varsamhet och 
omsorg i samband med renoveringar bli en tillgång till kulturmiljön.

Området vid Jöns Möllers väg (3) och norra sidan av Bäckvägen är inte 
tillräckligt gammal för att utgöra en kulturhistorisk miljö idag. Det är 
dock mycket enhetligt utformad grupphusbebyggelse med tidstypisk 
arkitektonisk utformning som bör värnas för framtiden.

Prästgårdsområdet (4) och Sandbäcksområdet (5) är tidstypiska i sin 
utformning men har en väldigt blandad bebyggelse.

En bit upp för backarna i Förslövs östra delar ligger Linbastua som 
ursprungligen uppfördes 1720. Linbastan användes för att torka lin 
och uppfördes ofta i utkanten av byn. De användes även till att torka 
säd och för att röka korv. Användningen av linbastu upphörde någon 
gång i början av 1900-talet då linodlingen minskade i omfattning.

Fornlämningar

Det inns ett stort antal fornlämningar i och runt Förslöv. Fornlämningarna 
är bland annat boplatser, gravplatser och fossil åkermark och är från sten-
ålder och framåt. Karta 10, Fornlämningar.  Källa Riksantikvarieämbetet

Bostäder 

I Förslöv finns ca 2300 permanent boende. Tätorten domineras av 
fristående småhus. Flerfamiljshus och radhus finns spritt i tätorten. 
Totalt finns ca 1000 bostäder i Förslöv. Merparten, ca 65% utgörs 
av friliggande småhus. Det finns ett fåtal radhus och kedjehus varav 
uppskattningsvis hälften är bostadsrätter. Förslöv är relativt välförsett 
med lägenheter i flerfamiljshus, ca 30 % av det totala bostadsutbudet. 
Merparten av lägenheterna är hyresrätter.

Bebyggelsen är sällan högre än två våningar. I dalgången  vid 
Langetoftsvägen i tätortens södra del finns några flerfamiljshus som är 
4 våningar höga.
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Service

Skola och förskola

I Förslöv inns en F-9 skola med totalt knappt 450 elever. Skolan har idag 
inte utrymme för ler elever. Dessutom är två av skolans byggnader i ett 
sådant skick att de av arbetsmiljöskäl behöver rivas och ersättas med nå-
gonting nytt. Skoltomten är väl tilltagen och har utrymme för ler elever.

Det inns två kommunala förskolor i Förslöv, Skogsbyn och Ängsbyn. De 
kommunala förskolorna har sex respektive 3 avdelningar. Skogsbyn ligger 
idag i tillfälliga moduler och arbete pågår för att lytta tillbaka förskolan 
till skolområdet i norra delen av Förslöv. Vid Ängsbyn i Förslövs södra del 
inns möjlighet att bygga till ler avdelningar. 

Utöver de kommunala förskolorna inns även två fristående förskolor,  Pär-
lan och Lyckohällan, som båda ligger i bygdegården.

Äldreomsorg och vård

I Förslöv inns ett äldreboende, Ängagården, med nio platser. Planer inns 
på att bygga ett nytt större äldreboende i närheten av Ängagården. Ett 
litet gruppboende, Myllefallet, inns i Förslöv men behov inns för ytterli-
gare platser i ett nytt gruppboende.

Vid stationen ligger Bjäredalen som fungerar som utgångspunkt för hem-
vårdspersonalen. Här inns bland annat kontor för vård- och omsorgs-
personal.

Arbetsplatser

Inom tätorten har kommunen ca 220 anställda inom sin verksamhet. De 
arbetar bland annat inom förskola och skola samt äldreomsorg. 

Inom den privata sektorn är PEAB, NP Nilsson och Lindab stora 
arbetsgivare. I tätorten inns lera mindre verksamheter samt handel 
som bidrar med arbetsplatser.

Förslövs skola
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Knutpunkter, platser och verksamheter

Förslöv har en otydlig struktur utan tydligt centrum och med lera knut-
punkter. Knutpunkterna ligger spridda i tätorten och det bidrar till att ska-
pa en otydlighet och en känsla av att Förslöv saknar ett centrum. Det i sin 
tur medför också en brist på platser för spontana möten vilket är viktigt 
för att skapa folkliv. Ett rikt folkliv med många människor attraherar både 
handel och in lyttning samt ökar tryggheten.

De knutpunkter som identifierats i detta arbete är:

1. ICA - BANKEN
Vid Sandbäcksvägen i Förslövs södra del ligger en pizzeria, ICA-butik 
samt post, bank och viss annan service. Platsen är utsträckt, saknar tyd-
lig inramning och består till stor del av parkeringsytor. I en del av områ-
det finns ett litet torg eller en park med en fontän, några bänkar och träd.

2. VANTINGEVÄGEN/MERCURIVÄGEN
Från korsningen Vantingevägen/Mercurivägen och längs Mercurivägen 
fram till gamla stationen gick det gamla handelsstråket och det som förr 
fungerade som Förslövs centrum. Vid korsningen finns idag en öppen 
plats med parkering och ett äldre torg som kan upplevas lite undangömt. 
Vid korsningen finns även en bank och på andra sidan Vantingevägen 
finns en äldre gårdsbildning med bland annat en restaurang och en tyg-
butik. En bit nedåt backen längs Vantingevägen ligger Förslövs vårdcen-
tral.

3. VÅRDCENTRALEN OCH BYGDEGÅRDEN
Vårdcentralen ligger centralt i tätorten. Den omges av stora öppna par-
keringsytor. Bygdegården innehåller förskolor samt möteslokaler. De 
två målpunkterna separeras från varandra av Vantingevägen. Det inns 
ett övergångsställe för att korsa vägen samt en tunnel som upplevs som 
otrygg.

4. HEBERLEINS
Vid Vantingevägen ligger butiken Heberleins, som av många uppfat-
tas som en centrumbildning. Bredvid Heberleins ligger även ett bageri. 
Mittemot Heberleins finns en öppen plats som nyttjas som parkering av 
butikens kunder. I anslutning till denna finns ytterligare ett par mindre 
verksamheter.

5. BENSINSTATIONEN OCH SKOLAN
Förslövs skola samt bensinstationen i Förslövs norra del utgör en 
knutpunkt där många människor rör sig.

6. STATIONEN
Stationen är en ny knutpunkt som kommer att bli allt viktigare i takt med 
att tågresandet ökar. Idag upplevs stationen ligga utanför tätorten.

7. BJÄREVALLEN
Bjärevallen är en viktig mötesplats, särskilt för unga. Idrottsplatsen har 
fotbollsplaner med tillhörande funktioner. Här inns även loppmarknad. 
Bjärevallen ligger inbäddad i villabebyggelse och är inte helt lätt att hitta 
till för den som inte känner till Förslöv.

Karta 11, kuntpunkter
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Kultur och fritid

Båstads kommun har många aktiva föreningar och ett för sin storlek rikt 
kultur- och fritidsliv. I Förslöv finns ett bibliotek lokaliserat i Förslövs 
skola, Kulturskolan, en bygdegård samt många föreningar som bidrar till 
kulturen i orten. Varje år arrangeras bland annat Förslövskarnevalen av 
Förslövs IF. Även Linbastua och den förening som sköter denna bidrar 
med kulturella aktiviteter bland annat i samband med högtider. 

IDROTT
Förslövs idrottsplats, Bjärevallen, ligger i ortens västra del. Här 
finns fotbollsplaner med tillhörande byggnader. Förslövs IF bedriver 
fotbollsverksamhet, innebandy samt parkour. Även tennis är en stor 
sport i orten. Förslövs tennisklubb har fyra tennisbanor. Det finns en 
idrottshall vid skolan som nyttjas både av skolan och föreningarna.

I Förslövs norra del finns två upplysta motionsslingor.

Linbastua

Bjärevallen

Förslöv i siffror
• Folkmängd Båstads kommun: ca 14 620 personer
• Folkmängd Förslöv: ca 2300 personer
• Totalt ca 1000 bostäder
• Småhus, friliggande: 65%
• Radhus, kedjehus: 5%
• Lägenheter i lerbostadshus: 30%
• Bostadsrätter i Förslöv: ca 25 st
• Hyresrätter i Förslöv: ca 300 st

108

108



25

Antagandehandling 2017-10-13
                     Inriktningsdokument Förslöv

Spontanindrott vid gamla spårområdet

Innebandy

Skulptur av Kraitz

Bygdegården
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Grönstruktur och blåstruktur

Förslöv ligger nära naturområdena på Hallandsås och Skåneleden följer 
Förslövs östra och södra ytterkant. Orten har några både större och 
mindre grönområden i sin närhet. Strax öster om Förslöv ligger Hålehall 
(1, karta 12), i sydöst ligger en större bokskog (2) och i norra delen av 
orten, i anslutning till skolan (3) och Bokesliden (4), finns två mindre 
områden med lövskog. Det finns också gott om små öppna gröna ytor 
insprängda i bostadsområdena.

Det rinner tre bäckar genom Förslöv: Vadebäck (5), Hålebäcken (6) och 
Möllebäck (7). Tillgängligheten till bäckarna varierar. Några av bäckarna 
är delvis kulverterade. Genom ortens centrala delar inns en gång- och 
cykelväg längs Möllebäck.

Grönområden fyller flera viktiga funktioner och är en del av de 
ekosystemtjänster som naturen erbjuder. Utöver att fungera som biotop 
och skapa förutsättningar för biologisk mångfald är grönområdena 
viktiga för människans välmående. Att ha tillgång till ett grönområde 
inom 300 meter sänker folks upplevda stressnivå. Människan behöver en 
viss mängd yta grönområde i sin närhet för att må bra. Ett riktvärde bör 
vara minst 15-20 kvm grönyta per person, där 15 kvm per person är en 
storlek som används av en del storstadskommuner. Därför bör Båstads 
kommun kunna hålla en högre ambition. Dessa ytor ska vara tillgängliga, 
inom gång- eller cykelavstånd och de behöver vara sammanhängande 
större ytor och stråk.

Det finns tillräckligt med grönytor i tätorten, men de är av varierande 
kvalité och storlek. De är dessutom ojämnt fördelade över tätorten. Den 
östra delen av Förslöv har betydligt större tillgänglighet till grönområden 
än den västra delen.  Öster om den gamla järnvägssträckningen finns 
grönstråk och rekreationsstråk som binder ihop grönområdena.

I dag inns tre naturområden i och intill tätorten, som är större än 6 ha. Det 
är Hålehall (1), bokskogen (2) i Förslövs östra del och naturområdet längs 
Vadebäck (5).

Förslöv i siffror
•  Hålehall:  38 ha
•  Vadebäck:  7 ha
•  Bokskogen: 13 ha
•  9 % eller ca 220 personer av Förslövs invånare bor inom 300      

meter från större grönområde.

Parker och grönytor 

Några egentliga parker inns inte i Förslöv däremot inns ett lertal öppna 
grönområden insprängda i bebyggelsen.

Lekplatser

Det finns ett flertal mindre lekplatser i bostadsområdena. Dessa 
sköts av vägföreningar.

Huvudmannaskap
I Förslöv är inte kommunen huvudman för de allmänna platserna så som 
parker och grönytor. Ansvaret för skötseln av dessa ytor ligger på en 
vägförening.

Viktiga aspekter för bostadsnära natur:
• Tillgång - den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör.
• Tillgänglighet - den faktiska och upplevda tillgängligheten till 

denna natur
• Kvalitet - den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden.
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Karta 12, Förslövs nuvarande grön- och blåstruktur
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Gator och trafi k

Huvudmannaskap

I Förslöv är inte kommunen huvudman för de allmänna platserna så 
som gator. Ansvaret för skötseln av dessa ytor ligger på en vägförening.

Biltrafi k

Målpunkter som alstrar mycket tra ik är bland annat skolan, bygdegår-
den, Heberleins, ICA och stationen. Andra tra ikalstrande målpunkter är 
stora arbetsplatser som PEAB, Lindab och NP Nilsson.

Enligt resvaneundersökningen framtagen av Region Skåne är bilen det 
mest använda färdmedlet i Båstads kommun oavsett vilken distans det 
handlar om. År 2013 gjordes 40% av resorna under 1 km med bil, och 
på distansen 1-5 km utgjorde bilresorna 77%. Generellt kör män bil i 
större utsträckning än kvinnor.

Den mest tra ikerade vägen inne i Förslöv är Vantingevägen (1, karta 
14), sträckan mellan Mecurivägen (2) och Margretetorpsvägen (3) med 
ca 4000 fordon per årsmedeldygn. Övriga delar av Vantingevägen samt 
Margretetorpsvägen har ca 2000-2500 fordon, Vistorpsvägen (4) har ca 
1300 fordon och Ljungbyholmsvägen (5) har knappt 1000 fordon per 
årsmedeldygn. De större vägarna genom Förslöv sköts av Tra ikverket. 
Förslövs vägförening ansvarar för övriga gator i tätorten.

Generellt är gaturummen stora i Förslöv, med stora öppna ytor i direkt 
anslutning till vägarna. Det bidrar till att bilister kommer långt in i 
samhället innan det uppfattas som att de kör inne i en tätort. De stora 
gaturummen bidrar även till höga hastigheter. 

Parkering

I Förslöv inns uppskattningsvis ca 500 bilplatser som inte är knutna till 
bostäder. Inräknat boendeparkeringar inns minst en parkeringsplats 
per vuxen i Förslöv. I tätorten inns lera stora parkeringsytor som bi-
drar till öppna och i hög grad outnyttjade ytor i centrala lägen. De större 
parkeringsytorna utgör tillsammans mer än 16000 m2. 
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Kollektivtrafi k

Förslöv tra ikeras av tre busslinjer som alla utgår från stationen och är 
kopplade till tågens ankomst- och avgångstider. Buss 503 går söderut 
mot Ängelholm 1-2 gånger i timmen. Inne i Förslöv stannar den vid två 
hållplatser, Fabriksvägen och Sandbäcksvägen. Buss 504 går norrut 
till Båstad, även den 1-2 gånger per timme. Den stannar också vid två 
hållplatser i tätorten, Fabriksvägen och Margretetorpsvägen. Buss 505 går 
mot Torekov på väg 105 ungefär en gång i timmen.

I december 2015 öppnade tunneln genom Hallandsås och samtidigt 
invigdes Förslövs station (6, karta 14). Stationen trafikeras med pågatåg 
mot Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. Från och med december 2016 
går även pågatåg norrut till Båstad, Laholm och Halmstad. Med tåg tar 
det 5 minuter från Förslöv till Båstad, ca 20 minuter till Halmstad, 30-35 
minuter till Helsingborg och 1 timme och 40 minuter till Malmö.

Gångtrafi k

På de flesta sträckor inom tätorten får gående dela utrymme med 
cyklisterna på kombinerade gång- och cykelvägar. 

I Förslöv är avstånden relativt korta. Större delen av orten nås inom 
1-2 km vilket gynnar gångtrafik. 

Förslöv i siffror
•  Årsmedeldygnstrafi k på Vantingevägen: 4000 fordon
•  40% av resorna under 1 km gjordes med bil 2013
•  77% av resorna på distansen 1-5 km gjordes med bil 

2013
• De större parkeringsplatserna utgör tillsammans en 

yta på 16000 m2
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Cykeltrafi k

Inom området ”Bebyggd miljö” i miljöprogrammet finns ett mål om att 
bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad och tillgänglig 
för alla. Detta innebär enligt miljöprogrammet att ”tillgängligheten för 
gång- och cykeltrafik ska prioriteras tillsammans med närheten till 
kollektivtrafik”.

Det inns många skäl att öka andelen resor som sker på cykel. Att lytta 
resor från bil till cykel medför stora samhällsvinster. Det handlar både 
om miljö- och hälsovinster och om ökade stadslivskvaliteter som kan 
bidra till att starkt öka stadens konkurrenskraft som attraktiv plats för 
boende och arbete. 

Enligt en enkät om cykelvanor som genomfördes av Region Skåne 2014 
i samband med framtagandet av vägledningsdokumentet ”Planera för 
cykeln i småstaden”, framkom att de viktigaste aspekterna för att få 
ler att cykla var förbättrad stadsmiljö, attitydförändringar och fysiska 

åtgärder. Generellt sett cyklar kvinnor något mer än män. 

Förslöv  har en relativt sammanhållen struktur med korta avstånd.  
Merparten av tätorten nås inom 1-2 km vilket gynnar resor med cykel. 
Tätortens östra delar är välförsedda med gång- och cykelvägar separerade 
från biltra ik. I de västra delarna av tätorten är cyklisterna i större grad 
hänvisade till att cykla på gatorna. Längs några av de större vägarna så 
som Bokesliden (7, karta 14), Vistorpsvägen (4) och Margretetorpsvägen 
(3) inns gång- och cykelbanor. Längs Mercurivägen (2) och delar av 
Vantingevägen (1) är gång- och cykelbanorna utformade som breda 
trottoarer där cyklister och gående får samsas. Många cyklister väljer att 
cykla på körbanan. Öster om Vantingevägen inns en gång- och cykelväg 

Nyttan med cykling:
• Mindre miljöpåverkan
• Bättre stadsmiljö
• Bättre folkhälsa
• Social hållbarhet
• Bättre samhällsekonomi
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i ett grönstråk. Den är helt separerad från biltra ik och utgör ett tryggt 
alternativ till trottoaren längs Vantingevägen.

I kommunens cykelstrategi (antagen av kommunstyrelsen 2015-02-11) 
inns tre strategier formulerade:

• Stadsmiljö och detaljutformning
• Kommunikation och service
• Utbyggnad av strategiskt viktiga huvudstråk

Ett tydligt ställningstagande utifrån Båstads kommuns miljöprogram är att 
cykel- och gångvägar ska prioriteras. Detta innebär, enligt cykelstrategin, 
delvis att utbyggnaden och förbättringen av cykelvägar ska prioriteras 
framför utbyggnaden och förbättringar som rör motortra ik. Det innebär 
också att cykelvägar i viss mån kan ta delar av bilvägar i anspråk om det 
inns behov för detta. Prioriteringen kommer främst ske i samband med 

cykelhuvudstråket, där framkomligheten för cyklister ska vara hög. Det 
innebär att underlaget ska vara bra, det ska vara tryggt och säkert samt att 
hinder inte ska försämra framkomligheten.

I cykelstrategin föreslås ett antal stråk som behöver komma till för att 
komplettera cykelvägnätet, se karta 13. För Förslöv föreslås följande (1-8 
är cykelstråk utanför tätorten):
 
• 9. Ett nytt stråk i norra Förslöv för att knyta ihop skolan och idrottshallen 

med banvallen och vidare mot stationen.
• 10. Färdigställande av stråk på Prästgårdsvägen där också tennisbana 

ligger och som förhindrar Margretetorpsvägens barriäreffekt.
• 11. Ett cykelstråk genom Kvarnfallsvägen för att knyta samman östra 

och västra delarna av Förslöv. 
• 12. Komplettera stråket på Vantingevägen så att det även når de södra 

delarna.

Förslöv berörs även av ett par kommunövergripande stråk:
• Gång- och cykelväg på banvallen mellan tre av de större orterna i 

kommunen.
• Gång- och cykelväg mellan Grevie och stationen i Förslöv.

Strategier för att skapa en mer cykelvänlig fysisk miljö:
• Cykelnätet bör vara tätt, sammanhängande och tillgängligt
• Cykelnätet bör både vara trafi ksäkert och upplevas som tryggt
• Vägledning/skyltning bör vara tydlig och informativ
• Att välja cykeln bör vara enkelt och komfortabelt

Karta 13, Utdrag ut Båstad kommuns cykelstrategi
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Barriärer

Väg 105 (8, karta 14) och järnvägen (9) utgör starka barriärer mellan 
Förslövs tätort och landskapet och havet väster om väg 105. Barriären 
minskar möjligheten att på ett enkelt och tryggt sätt röra sig mellan 
tätorten och områdena väster om väg 105 och järnvägen.

Den gamla banvallen (10) var tidigare en barriär som gick rakt igenom 
tätorten och minskade kontakten mellan Förslövs östra och västra delar. 
Även om järnvägsrälsen idag är borta så utgör den gamla banvallen 
fortfarande en mental barriär som kan skapa en känsla av ”vi och dom”. 
Barriären upprätthålls av att banvallen står outnyttjad.

Sammanfattning:
• Tätorten saknar ett tydligt centrum och attraktiva mötesplatser.
• Tätortens tillgängliga grönstruktur är svag och osammanhäng-

ande och blåstrukturen är outnyttjad.
• Många av Förslövs gaturum är stora vilket bidrar till en svag 

tätortsstruktur och höga hastigheter.

Förslöv i siffror
•  91% av tätorten nås inom 1 km vilket tar ca 3 min på cykel
• Från Bokesliden till Sandbäcksvägen är det 2 km vilket tar 

ca 6 min på cykel
• Kyrkan - stationen: ca 1 km vilket tar ca 3 min på cykel

Gamla spårområdet
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7. FRAMTID
Grönstruktur

En utmaning när det gäller att utveckla och förvalta Förslövs grönstruktur 
är att kommunen inte är huvudman för de allmänna platserna. Det innebär 
att vägföreningen bör vara de som tar initiativ och driver utvecklingen i nära 
samarbete med kommunen då det är de som kommer att ha skötselansvar 
för platserna. 

Den framtida grönstrukturen utgår från den blå strukturen och strävar 
efter att skapa en sammanhängande, tillgänglig grönstruktur med höga 
rekreationsvärden. 

Förslöv saknar idag en sammanhängande, tillgänglig grönstruktur. De 
vattendrag som rinner genom tätorten är i hög grad otillgängliga för 
allmänheten. De är bitvis kulverterade och vissa delar är svåra att nå på 
grund av höjdskillnader. Den grönstruktur som inns i Förslöv har dock stor 
potential att med enkla medel länkas samman till sammanhängande stråk 
med hög tillgänglighet från hela orten. I vissa delar räcker det med att skylta 
upp vandringsleder, andra sträckor går längs be intliga vägar, exempelvis 
längs Viarps byväg (1, karta 15), där det kan vara aktuellt att stärka upp 
de rekreativa värdena med en vandringsstig och/eller trädplantering. I 
Förslövs västra del är det lämpligt att skapa en promenadstig öster om 
järnvägsspåret (2) upp via Bjärevallen (3) och vidare upp mot stationen (4). 
Stråket längs Möllebäck (5) bör förlängas hela vägen fram till järnvägen. 
Det är också lämpligt att utveckla ett promenadstråk längs Vadebäck (6), 
som knyter ihop stationen med Hålehalls-slingan (7). Den gamla banvallen 
(8) kan också bli en del i Förslövs grönstruktur med ett grönstråk hela 
vägen från Viarps byaväg (1) i söder till Bokeslilden (9) i norr där den 
övergår i en gång- och cykelbana vidare mot Grevie. I de centrala delarna 
av tätorten föreslås stråket kompletteras med aktivitetsytor, lekplats, en 
parkanläggning och/eller en skulpturpark för lokala konstnärer. Ett grönt 
rum med möjlighet till aktivitet föreslås utvecklas på den del av den gamla 
banvallen som ligger i anslutning till Mercurivägen (10).

Framtidsstrategier för grönstrukturen:
• Utveckla grönområden i anslutning till vattendrag.
• Kombinera rekreation och aktivitet.
• Bind ihop grönområdena till sammanhängande stråk

Utrymme inns för att utveckla Bjärevallens idrottsområde (3). I dagsläget 
bedöms det inte behövas ler fotbollsplaner, men behovet kan uppstå i 
framtiden. Området kan även kompletteras med anläggningar för ler 
idrotter samt en hundrastplats. Om behov uppstår av ytterligare en 
idrottshall kan den med fördel placeras i anslutning till idrottsområdet. 
Då området ligger lågt och risken för översvämningar är stor måste 
anläggningar utformas med hänsyn till detta.

Grönstrukturen är en viktig del i hanteringen av dagvatten. Detta är av 
stor vikt för att minska risken för översvämningar i samband med kraftig 
nederbörd. Ett område föreslås vid Jöns Möllers väg (11) där vattnet kan 
tillåtas att svämma över och på så sätt fördröjas innan det rinner ut i 
Hålebäcken (12).  Möjlighet inns även att anlägga översvämningsytor 
i grönområdena längs Prästgårdsvägen (13) för att fördröja vatten och 
skapa ett långsammare löde i bäcken. Det är viktigt att vid all exploatering 
beakta dagvattenhanteringen för att inte skapa en ökad belastning på 
bäckarna. Öppna dagvattenlösningar kan om de utformas på ett bra sätt 
tillföra kvalitéer till bostadsområdet.
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Karta 15, Framtida grönstruktur
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Några av vägarna genom Förslöv tillhör Tra ikverket och eventuella 
förändringar på dessa förutsätter att de prioriterar och med inansierar 
arbetet. 

Vantingevägen (1, karta 16), sträckan mellan Mercurivägen och 
Margretetorpsvägen, är tätortens mest belastade vägsträcka. I arbetet 
med att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att arbeta för sänkta 
hastigheter i tätorten. För att uppnå det behöver känslan av en tätort 
stärkas för de som kör. Detta kan bland annat göras genom att minska 
stora gaturum. En effekt av detta är en trevligare och tryggare miljö som 
inbjuder till promenader.

Gång- och cykeltrafi k

Gång- och cykeltra ik ska ha högst prioritet i tätorten. Det ska vara 
inbjudande att röra sig till fots och både gång- och cykelbanor ska vara 
trygga och säkra. Fotgängare och cyklister ska så långt som möjligt 
separeras. Med en miljö som är inbjudande att röra sig i till fots minskar 
behovet av parkeringsplatser i direkt anslutning till målpunkterna. För 
att uppnå detta behöver belysningen längs gång- och cykelvägar ses över 
och förbättras. Det inns också behov av att komplettera cykelvägnätet 
med cykelvägar till de mindre byarna utanför tätorten samt till havet. 
Cykelvägar mellan byarna och tätorten skulle framför allt öka barn och 
ungas möjlighet att på egen hand ta sig till och från skola, fritidsaktiviteter 
och socialt umgänge. Det är viktigt att de större cykelstråken mellan orter 
och byar är tillräckligt breda för att ge utrymme åt cyklister med olika 
hastigheter samt att gångtra ik och cykeltra ik separeras på ett tydligt sätt. 

Norr om tätorten, från Bokesliden, föreslås den gamla banvallen byggas 
om till cykelväg för att knyta ihop Förslöv med Grevie och Båstad (2). 
Inne i tätorten knyts cykelvägen ihop med den be intliga cykelvägen längs 
Bokesliden (3). Inne i tätorten föreslås den be intliga gång- och cykelvägen 
längs Ljungbyholmsvägen förlängas norrut längs banvallen för att sedan 
vika av till skolan via Ättehögsvägen för att skapa en säker skolväg för barn 
och unga (4). Söderut bör gång- och cykelvägen kunna förlängas längs 
Ljungbyholmsvägen (5). Det skulle medföra ett smalare körfält för bilar 
vilket i sin tur leder till sänkta hastigheter.

Gator, trafi k och kommunikation

En utmaning när det gäller att utveckla och förvalta Förslövs gator, 
torg och platser är att kommunen inte är huvudman för de allmänna 
platserna. Det innebär att vägföreningen bör vara de som tar initiativ 
och driver utvecklingen i nära samarbete med kommunen då det är 
de som kommer att ha skötselansvar för platserna. 
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Biltrafi k

För att minska tra iktrycket på villagatorna och på sätt skapa en tryggare 
tra ikmiljö för gående och cyklister, främst barn, förslås en ny bilväg till 
Bjärevallen och idrottsområdet (6, karta 16). Exakt läge för en väg har 
inte studerats i detta dokument men det är lämpligt att den ansluter till 
Vistorpsvägen i närheten av stationen. Vägen skulle då även utgöra en del 
av gatustrukturen för det föreslagna bostadsområdet mellan Vistorpsvä-
gen och Möllebäcken.

Åtgärder behövs för att minska hastigheterna i tätorten. En åtgärd är 
att förstärka känslan av tätort genom att minska de stora gaturummen, 
bland annat genom förtätning. Möjligheten att bygga bort parallella gator 
bör studeras närmare. För att minska både hastigheter och tra ikmäng-
der på Ljungbyholmsvägen bör körfältet kunna göras smalare till förmån 
för en gång- och cykelbana (5). 

Då det ligger ett be intligt verksamhetsområde i Förslövs östra del kan 
tung tra ik genom orten inte helt undvikas. Det ställer högre krav på att 
korsningar utformas på ett säkert sätt och att det inns trygga gång- och 
cykelbanor längs de aktuella vägarna.

Flera av vägarna i Förslöv tillhör Tra ikverket. Tra ikverket arbetar med 
en åtgärdsvalsstuide för Förslöv där huvudsyftet är att kartlägga och ana-
lysera gående och cyklisters möjlighet att säkert ta sig till stationen och 
att föreslå åtgärder som kan förbättra situationen.

Wi-fi 

Många förväntar sig idag att ha tillgång till trådlös uppkoppling. 
Wi- i har blivit en viktig del av kommunens infrastruktur. Fritt wi- i 
föreslås innas vid torgbildningen mellan Ica och banken samt vid torg-
bildningen vid skolan. Här bör även möjlighet att ladda mobiltelefoner, 
surfplattor och annan datorutrustning innas.

Kollektivtrafi k

För att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att göra det lätt för 
invånarna att välja hållbara resor. Tillgång till kollektivtra ik är en viktig 
del i att minska bilanvändandet. Att minska bilanvändandet är motiverat 
både med hänsyn till mängden utsläpp av växthusgaser och den påverkan 
på klimatet som de för med sig och med hänsyn till tra iksäkerheten för 
gående och cyklister.

Busshållplatser är viktiga knutpunkter som möjliggör både spontana och 
planerade möten. Utformningen av hållplatserna är därför viktig. De ska 
vara tillgängliga och trygga men också trevliga och inbjudande. I anslutning 
till busshållplatserna bör det innas säkra cykelparkeringar.

En tillgänglig och pålitlig kollektivtra ik är viktigt ur en jämlikhetsaspekt 
så att även de som inte äger bil eller har körkort ska ha möjlighet att ta sig 
till arbete, skola, fritidsaktiviteter, socialt umgänge med mera samt uträtta 
vardagsärenden. 

Parkering

Vid målpunkter, hållplatser och vid tätortens knutpunkter ska det innas 
gott om bra cykelparkeringar. Cykelparkeringar ska vara trygga, säkra och 
tillgängliga, därför måste de placeras där människor rör sig samt vara 
upplysta. De ska vara anpassade efter dagens varierade cykelutbud med 
vanliga cyklar, elcyklar, träningscyklar, lastcyklar, cykelkärror med mera 
och bör erbjuda service i form av pump och laddningsmöjligheter.

Då stora ytor i attraktiva centrala lägen används för parkering skulle en 
översyn av det egentliga parkeringsbehovet i Förslöv kombinerat med en 
parkeringsstrategi kunna gynna tätortens utveckling och skapa möjligheter 
till förtätning och/eller nya mötesplatser. I parkeringsstrategin är det dock 
viktigt att ta hänsyn till att Förslöv är en serviceort för många som bor 
utanför tätorten och är beroende av bil. Bilparkeringar bör därför innas 
i anslutning till målpunkter så som stationen, centrumbildningar och 
service. Det är viktigt att parkeringsplatserna utformas så att de är trygga 
och säkra.
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Framtidsstrategier för trafi k:
• Gång och cykel ska prioriteras 
• Arbeta för sänkta hastigheter genom att gestalta om 

gaturummen
• Arbeta för utvecklad kollektivtrafi k

Energiförsörjning

Då Förslöv ligger på Hallandsåsens sydsluttning inns goda förut-
sättningar för att utnyttja solenergi. Detta bör uppmuntras både för 
privata som för kommunala aktörer.
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Bebyggelse

Förslöv ska växa inifrån och ut, både genom nya områden nära 
centrumbildningarna och genom förtätning av be intlig bebyggelse där 
det bedöms vara lämpligt med hänsyn till bland annat kulturmiljöaspekter. 
Utbyggnadsområden nära järnvägsstationen samt vid centrumbildningarna 
ska prioriteras i första hand. Först när dessa är utbyggda bör områden 
längre ut bli aktuella att exploatera.  På väldigt lång sikt, bedöms Förslöv 
och Grevie växa ihop. Med strategin att växa inifrån och ut bedöms detta 
dock ligga utanför den tidshorisont som detta dokument överblickar. 

Funktionsblandning där exempelvis bostäder, förskola och service samsas 
i samma kvarter eller till och med i samma byggnad är eftersträvansvärt. 
Det medför en lexibilitet i användningen och skapa liv och rörelse under 
hela dagen.

För att behålla Förslövs karaktär som en mindre tätort med bykänsla är det 
viktigt att värna om de korta avstånden inom orten. Därför är det viktigt att 
ny bebyggelse utnyttjar marken effektivt med hög täthet. En annan viktig 
apekt för att stärka ortens karaktär är att undvika enstaka punkthus som 
starkt konstrasterar mot intilliggande bebyggelse. Högre bebyggelse bör 
istället samlas i grupper. Förslövs stora höjdskillnader är en viktig del av 
ortens karaktär. Den kan förstärkas genom att högre bebyggelse placeras i 
sluttningar och på höjder, medan lägre bebyggelse placeras i dalarna.

Kulturmiljö

I Förslöv inns enstaka byggnader och miljöer med kulturmiljövärden. 
Dessa redogörs inte för i detta dokument. Bedömning av dessa görs från 
fall till fall. Den kulturmiljöinventering som inns för Förslöv innehåller 
inga beskrivningar av byggnaderna eller byggnadernas värden. En ny, mer 
detaljerad, kulturmiljöinventering skulle därför behöva göras för Förslöv 
där vissa områden studeras närmare. 

I tätorten inns lera äldre miljöer som med varsamhet och omtanke skulle 
kunna utvecklas till värdefulla kulturmiljöer som synliggör ortens historia 

och utveckling från ett stationssamhälle till dagens tätort. Även områden 
som idag inte är tillräckligt gamla för att utgöra kulturmiljöer, men som 
är arkitektoniskt intressanta och typiska för sin tid bör hanteras med 
varsamhet för framtiden.

Bostäder

En stor del av bostadsutbudet i tätorten är idag i småhus. Det inns en 
brist på radhus, mindre bostäder och bostadsrätter. Detaljplaner som 
innehåller detta bör därför prioriteras före detaljplaner för villor. Större 
detaljplaner bör ge utrymme för olika former av bostadshus. 

Tätortens utveckling ska ske genom förtätning och de lucktomter som 
inns bör utnyttjas. Genom förtätning utnyttjas be intlig infrastruktur 

på ett effektivt sätt. Den närhet som skapas till allmän och kommersiell 
service skapar ökade möjligheter att kombinera alla delar av livet och 
är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Närheten till service bidrar 
också till ett minskat bilberoende. Förtätning innebär ett effektivt 
markutnyttjande och stödjs av hushållningsprincipen - att mark ska 
användas till det ändamål den är bäst lämpad för. I Förslöv inns stora 
möjligheter till förtätning, framförallt i samband med att gaturummen 
minskas samt på delar av den gamla banvallen.

I Förslöv inns lera större områden i attraktiva lägen nära stationen 
och centrumbildningarna, som dessutom bidrar till att bygga ihop 
tätorten och förstärka Förslövs sammanhållna struktur. Området mellan 
Vantingevägen och Möllebäcken (1, karta 17) är både stationsnära och 
centralt. Det bör därför utnyttjas för blandad bebyggelse som innehåller 
lera funktioner. Här ryms bostäder, småskaliga och icke störande 

verksamheter. Även service så som exempelvis förskola och gruppboende 
passar bra här. Närheten till stationen underlättar hämtning och lämning 
för föräldrar som pendlar med tåg eller arbetar på någon av de större 
arbetsplatserna i närheten. 

Planläggning pågår för delar av område 2 (karta 17) som ligger 
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centrumnära i den östra delen av Förslöv. Detta är ett stort område som 
etappvis bör planläggas för blandad bostadsbebyggelse hela vägen fram 
till Vantingevägen i söder. Utbyggnaden bör starta i de mer centrala, 
norra delarna. De senare, södra, etapperna bör avvakta tills andra mer 
stationsnära områden är utbyggda.

När ovan nämnda områden är fullt utbyggda inns ytterligare ett stort 
område som kan bebyggas i Förslövs norra del, norr om Vadebäcken 
(3). Detta område är stationsnära och utbyggnaden bör starta i de mest 
stationslära lägena för att sedan etappvis bebyggas utåt. Vidare inns också 
ett mindre område på fastigheten Olstorp 1:1, i anslutning till Bokesliden 
(4), ett område i anslutning till Viarpsvägen i söder (5) samt några mindre 
områden i väster mellan be intlig bebyggelse och järnvägen (6) som är 
lämpliga för bostadsbebyggelse.

Oavsett var i Förslöv exploatering sker ska ledorden vara effektivt 
markutnyttjande. Flerfamiljshus, radhus och mindre småhus med små 
tomter i varierande upplåtelseformer ska prioriteras. I de lägen som är 
mest centrala och/eller stationsnära bör högre hus tillåtas.

Verksamheter

Den handel och service som inns i Förslöv är viktigt för tätorten. I takt 
med att Förslöv växer ökar underlaget för handel och service och ökar 
möjligheterna för den att innas kvar och utvecklas på orten. Tydliga 
centrumbildningar kan locka ler människor att vistas på platserna vilket 
ökar möjligheterna för be intliga och nya kompletterande verksamheter i 
områdena.

För att hushålla med den mark som inns att tillgå och för att tätorten inte 
ska sprida ut sig med ökade avstånd som följd bör även verksamheter 
arbeta för förtätning. Det är viktigt att verksamheter nyttjar sin mark så 
effektivt som möjligt och så långt som möjligt samnyttjar olika funktioner 
med grannfastigheter. Till exempel bör parkeringsytor och körytor vid 
inlastningsområden kunna samnyttjas. Detta gäller i hög grad för de 

be intliga verksamhetsområdena i Förslöv. Området vid stationen kan 
utökas något men är sedan hänvisat till förtätning.

Väster om järnvägen inns möjlighet att etablera två nya 
verksamhetsområden med god tillgång till kommunikationer både för 
gods och för personal. Även här är det viktigt med ett effektivt nyttjande 
av marken. Då områdena ligger högt i sluttande terräng är det viktigt hur 
verksamheterna utformas och hur områdena ramas in. De ramar även 
in den södra infarten till Bjärehalvön, utifrån den aspekten är det också 
viktigt vilka verksamheter som lokaliseras i området och hur de utformas. 

Offentlig service/kommunal verksamhet. 

I takt med att Förslöv växer kommer behovet av vård samt barnomsorg 
att öka. Det är viktigt att dessa funktioner utvecklas i takt med att tätorten 
byggs ut. 

Förslövs brandstationen ligger mitt i ett villakvarter vilket inte är optimalt 
ur verksamhetssynpunkt. Ett bättre läge skulle vara i verksamhetsområdet 
vid stationen. 

Skola, förskola

Det är svårt att bedömma det framtida behovet av förskoleplatser i Förs-
löv men med föreslagen utbyggnad av tätorten kommer sannolikt ler för-
skoleplatser att behövas. En ny förskola bör ha 4-8 avdelningar. Det är en 
fördel om en förskola med 4-6 avdelningar ges utrymme för att kunna byg-
gas ut i framtiden. Det är också en fördel att bygga förskolan i två våningar 
för att skapa så mycket lekyta som möjligt.

Ängsbyns förskola bör ges möjlighet till en eventuell framtida utveckling 
om behov skulle uppstå.

En ny förskolebyggnad kommer att uppföras för förskolan Skogsbyn, i an-
slutning till Förslövs skola. Skogsbyn kommer att innehålla 6 avdelningar. 
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Framtidsstrategier för bebyggelsen:
• Ny bebyggelse ska ske genom förtätning 
• Orten ska hållas ihop genom att prioritera centrumnära och 

stationsnära bebyggelse
• Boendeformer som saknas i tätorten ska prioriteras
• Arbeta för fortsatt utveckling av verksamhetsmark

En fördel med placeringen intill skolan är att det underlättar hämtning och 
lämning för föräldrar med barn både i förskola och i skola.

Ett lämpligt läge för en ytterligare förskola är i det föreslagna bostadsom-
rådet mellan Vistorpsvägen och Möllebäcken (1). Närheten till stationen 
underlättar för föräldrar som tågpendlar.

För skolans del inns behov av ler lokaler. Skoltomten är stor nog för att 
räcka som utemiljö för ler elever. För att hushålla med utemiljön bör sko-
lan byggas i mer än en våning. Nya byggnader bör så långt som möjligt pla-
ceras närmare Bokesliden respektive Margretetorpsvägen för att minska 
det stora gaturummet och på så sätt hjälpa till att sänka hastigheterna på 
vägarna. Det inns idag en konkurrens om skolans lokaler som förutom 
att de ska räcka till skolans behov även inrymmer biblioteket, Ungdomens 
Hus och Kulturskolan. Idrottshallen har en hög beläggningsgrad och nytt-
jas både av skolan och av Förslövs IF. Att alla dessa funktioner samsas 
inom samma område har stora fördelar för den sociala hållbarheten då det 
skapar möjlighet till både planerade och oplanerade möten samt möjliggör 
möten mellan människor som inte redan känner varandra.

Vid en utbyggnad av skolan bör byggnaden kunna ges en utformning som 
markerar och stärker platsens identitet.

Vård och omsorg

Ett nytt äldreboende planeras i närheten av vårdcentralen (område 2, karta 
17). Beroende på placering inom området kan det utformas med eller utan 
möjlighet att expandera. Bedömningen är att mer än ett äldreboende i 
Förslöv inte är realistiskt. Det är därför en fördel med en placering som 
har tillräckliga ytor för att möjliggöra en eventuell framtida expansion. 
Om ytterligare äldreboenden behövs för att täcka kommunens behov och 
äldreboendet i Förslöv inte har möjlighet att expandera byggs ytterligare 
boende sannolikt i någon annan av kommunens tätorter.

Det inns en efterfrågan på små, lättskötta bostäder i tätorten för de 
som inte längre vill ha en stor villa. Ett behov kan därför innas för ett 

trygghetsboende i Förslöv. Detta kan placeras i närheten av äldreboendet 
(2).  Bostadsutbudet i orten bör även kompletteras med lägenheter 
utformade på ett sådant sätt att det är möjligt att bo kvar i dem även som 
äldre. Med sådana boenden kan behov uppstå av en utökad hemtjänst.

Kommunen ser ett behov av ett nytt LSS-boende, boende för personer med 
funktionsnedsättning. Ett sådant placeras lämpligen i bostadsområdet 
mellan Vistorpsvägen och Mölleån (1) då det både är centralt och 
stationsnära, vilket ger ökad livskvalitet åt de boende.
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Karta 17, bebyggelseutveckling
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Nordvästra Förslöv

Ett grönstråk föreslås längs Vadebäcken. Stråket skulle bli en länk i en lång, 
sammanhängande slinga runt hela tätorten. Även den gamla banvallen fö-
reslås bli ett grönstråk från Bokesliden och vidare söderut. Den södra de-
len av banvallen, från Vistorpsvägen och en liten bit norrut, föreslås bli en 
cykelväg som viker av till skolan via Ättehögsvägen.

Be intliga kvarter bör förtätas där det är möjligt. Stora tomter kan tillåtas 
att avstyckas där det inte påverkar en eventuell kulturmiljö negativt. Där 
lucktomter inns bör de nyttjas för bebyggelse.

Söder om Vistorpsvägen inns ett område som lämpar sig för blandad 
bebyggelse. Det stationsnära läget gör att en utbyggnad av området bör 
prioriteras och att det bör ha en hög exploateringsgrad. Det är lämpligt att 
området inrymmer förskola samt ett gruppboende. För att minska risken 
för bullerstörningar från tågtra iken bör området närmast järnvägen an-
vändas för mindre bullerkänsliga ändamål, exempelvis verksamheter.

Norr om Vadebäcken ligger ett stort område som också är lämpligt för 
blandad bebyggelse bestående av bostäder och mindre verksamheter och 
service. De delar som ligger närmast stationen bör byggas ut först. Sedan 
bör området växa etappvis norrut. Det är viktigt att området knyts ihop 
med stationen med gång- och cykelvägar för att dra nytta av det stations-
nära läget. Den gamla banvallen föreslås bli en gång- och cykelväg från 
Bokesliden till Grevie och sen vidare mot Båstad. Gång- och cykelvägen fö-
reslås från Bokesliden ledas ner genom det föreslagna utbyggnadsområdet 
till stationen. En Gång- och cykelväg föreslås även knyta ihop stationen, ge-
nom utbyggnadsområdet, med Grevie via den be intliga cykelvägen längs 
väg 105.

Cykelvägen längs Vistorpsvägen föreslås förlängas mot Segelstorp och ha-
vet. Det skapar möjlighet för de som bor i byarna väster om Förslöv och 
järnvägen att på ett tryggt sätt cykla till tätorten. Det ger också möjlighet 
för förslövsborna att cykla till stranden.

Det är viktigt att verksamheter nyttjar sin mark så effektivt som möjligt 
och så långt som möjligt samnyttjar olika funktioner med grannfastigheter. 
Till exempel bör parkeringsytor och körytor vid inlastningsområden 
kunna samnyttjas. Området vid stationen kan utökas något men är sedan 
hänvisat till förtätning. Väster om järnvägen inns möjlighet att etablera 
två nya verksamhetsområden med god tillgång till kommunikationer 
både för gods och för personal. Även här är det viktigt med ett effektivt 
nyttjande av marken. Då områdena ligger högt i sluttande terräng är det 
viktigt hur verksamheterna utformas och hur områdena ramas in. De 
ramar även in den södra infarten till Bjärehalvön, utifrån den aspekten är 
det också viktigt vilka verksamheter som lokaliseras i området och hur 
de utformas.  

På väldigt lång sikt, bedöms Förslöv och Grevie växa ihop. Med strategin 
att växa inifrån och ut bedöms detta dock ligga långt utanför den 
tidshorisont som detta dokument överblickar.
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Nordöstra Förslöv

I Förslövs nordöstra del inns en stor utvecklingspotential i de stora gatu-
rummen. Här kan nya huskroppar placeras närmare vägen för att skapa 
ett tydligare gaturum och för att dämpa hastigheterna på vägarna. Gatu-
rummet kan även minskas genom andra åtgärder, exempelvis stadsmässig 
trädplantering.

Be intliga kvarter bör förtätas där det är möjligt. Stora tomter kan tillåtas 
att avstyckas där det inte påverkar en eventuell kulturmiljö negativt. Där 
lucktomter inns bör de nyttjas för bebyggelse.

Skoltomten bedöms räcka även för framtida utbyggnad av skolan. För att 
nyttja marken effektivt och för att öka möjligheterna för skolans utemiljö 
bör utbyggnad av skolan ske i mer än en våning. Utemiljöns innehåll skulle 
behöva kompletteras så att det skapas platser och möjligheter till aktivite-
ter för alla. En utomhusscen skulle kunna vara ett komplement som erbju-
der ett visst väderskydd för ungdomar som vill ha någon plats utomhus att 
vistas på. Den skulle även kunna erbjuda möjligheter till dans eller andra 
spontana aktiviteter och utanför skoltid skulle den komplettera kultursko-
lan och kunna nyttjas för att berika kulturlivet.

En ny cykelväg föreslås från skolan, via Ättehögsvägen och söderut längs 
den gamla banvallen för att skapa en säker skolväg för ler skolbarn.

Det inns en platsbildning i hörnet mellan Bokesliden och Margretetorps-
vägen. Denna kan utvecklas och tillsammans med säkra passager över 
vägarna knytas ihop med en yta söder om korsningen samt den stora 
öppna ytan vid bensinstationen, väster om Bokesliden. Detta ger möjlig-
het att skapa en centrumbildning som kan fungera som mötesplats och ett 
socialt centrum. Att platsen omges av både offentliga funktioner så som 
skola, bibliotek och kyrka  samt handel ger goda förutsättningar för att 
människor från olika åldersgrupper och som be inner sig i olika skeden 
av livet använder platsen och möts. Platsen måste utformas så att den blir 
inbjudande att vistas på. I takt med att ler människor vistas på en plats 

ökar underlaget för service och utbudet skulle kunna kompletteras med 
exempelvis ett café.

Gång- och cykelvägen längs Margretetorpsvägen planeras att förlängas. 
Det skapar möjlighet för de som bor i byarna öster om Förslöv att på ett 
säkert sätt cykla till tätorten.

Vid Bokesliden, mittemot grönområdet Rosenhult, inns ett område som 
är möjligt att bebygga. Området är dock inte högst prioriterat och bör 
inte byggas ut förrän de mer stations- och centrumnära lägena tagits i 
anspråk.
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Sydvästra Förslöv

Bjärevallen ges möjlighet att utvecklas och förstärkas. Aktivitetsområdet 
kan kompletteras med andra sporter och aktiviteter om behov uppstår. 
Även en hundrastplats skulle kunna placeras här. Ny väganslutning samt 
gång och cykelväg föreslås från Vistorpsvägen och stationen. Bilvägen 
skulle avlasta gatorna i be intlig bostadsområde och skapa säkrare vägar 
för gående och cyklister. En ny gång- och cykelväg stärker kopplingen till 
stationen och gör Bjärevallen till en attraktiv målpunkt även för besökare 
som kommer till orten med kollektivtra ik.

Det gamla spårområdet föreslås utvecklas till en aktivitetspark som kan 
inrymma en bredd av aktiviteter, främst så kallade spontana aktiviteter. 
Det skulle kunna vara en skulpturpark, lekplats, skatepark eller pump-
trackbana. Området kan även bli en del i ett grönstråk som kopplar ihop 
Förslövs södra delar med Möllebäcken och vidare upp till Bokesliden. Bit-
vis kan sträckan kompletteras med gång- och cykelväg för att knyta ihop 
det be intliga gång- och cykelvägnätet. Det inns också utrymme till förtät-
ning med bostäder på vissa delar av sträckan. Här är det dock viktigt att 
beakta risken för eventuella markföroreningar.

Be intlig cykelväg längs Ljungbyholmsvägen skulle kunna förlängas, för-
slagsvis längs vägen, västerut och på så sätt skapa möjlighet för boende i 
byarna väster om Förslöv och järnvägen att på ett tryggt sätt cykla till tät-
orten. Det skapar också möjlighet att cykla till Storahult och havet. En cy-
kelväg längs Ljungbyholmsvägen skulle medföra att körbanorna blir sma-
lare. Det kan i sin tur leda till sänkta hastigheter och minskad tra ikmängd.

Stråket längs Möllebäcken föreslås förlängas ända fram till järnvägen. Ex-
akt sträckning är inte studerad. Önskvärt är att stråket i så stor del som 
möjligt följer bäcken, men bitvis kan en dragning längs be intliga gator be-
hövas. Ett grönstråk föreslås också parallellt med järnvägen. Detta knyter 
ihop stråket längs Viarps Byaväg med stationen och blir en del i ett sam-
manhängande grönstråk runt hela tätorten.

Det inns ett lertal områden där det är möjligt att bygga ut Förslöv 
med blandad bebyggelse med bostäder blandat med verksamheter och 
service. Dessa bör dock inte tas i anspråk förrän mer stationsnära och 
centrumnära områden är fullt utbyggda. Det är även viktigt att de både 
innehålls- och utformningsmässigt anpassas för att minska risken för 
bullerstörningar från järnvägstra iken.

Be intliga kvarter bör förtätas där det är möjligt. Stora tomter kan tillåtas 
att avstyckas där det inte påverkar en eventuell kulturmiljö negativt. Där 
lucktomter inns bör de nyttjas för bebyggelse.
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Sydöstra Förslöv

Vid korsningen Vantingevägen - Mercurivägen inns en platsbildning som 
av många förslövsbor pekas ut som centrum. För att denna ska kunna 
fungera som centrumbildning behöver den utvecklas. Det behöver skapas 
en tydlighet mellan privata, halvprivata och offentliga platser. Platsen be-
höver också förstärkas med möjlighet till verksamheter på och omkring 
torgytan. Utöver detta behövs även passagen över Vantingevägen göras 
tryggare och utformas på ett sådant sätt att torgytan binds ihop med Sand-
bäcksgården som även den kan utvecklas till en del av centrumbildningen. 
En tryggare passage över vägen stärker även de be intliga gång- och cy-
kelstråken och uppmuntrar människor att röra sig till fots och med cykel 
vilket ökar möjligheterna för möten. 

Vantingevägen och Sandbäcksvägen ligger parallellt vilket skapar ett stort 
gaturum och en otydlig tätortsentré. För att sänka hastigheterna på Van-
tingevägen och skapa en tryggare och trevligare miljö bör ambitionen vara 
att förtäta gaturummet. Det skulle kunna göras genom att Sandbäcksvägen 
byggs bort och att området förtätas. Gaturummet skulle också kunna för-
stärkas genom stadsmässig trädplantering.

Längs Vantingevägen bör gång- och cykelvägen förlängas för att möjliggöra 
för de som bor i byarna söder om Förslöv att på ett tryggt sätt cykla till 
tätorten.

Be intliga kvarter bör förtätas där det är möjligt. Stora tomter kan tillåtas 
att avstyckas där det inte påverkar en eventuell kulturmiljö negativt. Där 
lucktomter inns bör de nyttjas för bebyggelse.

Öster om Vantingevägen inns ett stort område som genom sin närhet till 
den föreslagna centrumbildningen och be intlig service är lämplig för blan-
dad bebyggelse. Inom området bör det innas bostäder i blandade former 
och upplåtelser samt möjlighet att utveckla äldreomsorgen och förskolan. 
Området bör byggas ut etappvis och de mest centrala och stationsnära de-
larna i norr måste prioriteras. De mindre centralt belägna, södra delarna 

av området bör avvakta en utbyggnad till dess att alla de mer stations-
nära områdena i Förslöv utnyttjats fullt.

I den sydöstra delen av Förslöv inns redan idag lera grönstråk. Dessa 
skulle med enkla medel kunna kopplas ihop till ett större sammanhäng-
ande system av grönstråk som erbjuder stora valmöjligheter. En mindre 
grön länk som skapar en tydlig koppling i grönstrukturen föreslås mellan 
Viarps Byaväg och den mindre vägen österut på andra sidan Vantingevä-
gen. Ytterligare en sådan länk som behöver tydliggöras är sträckan förbi 
vårdcentralen.

I öster, vid Margretetorpsvägen, inns ett verksamhetsområde. Detta bör 
inte utökas till ytan men kan med fördel utvecklas genom förtätning.
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8. EFFEKTER
Sociala konsekvenser
Satsningar som görs på torg, stråk och andra offentliga platser leder till ler 
spontana och planerade möten och aktiviteter. Det gynnar det sociala sam-
spelet och integrationen samt stärker känslan av delaktighet och tillhö-
righet. Att till exempel stärka centrumbildningen vid skolan gynnar bland 
annat möten mellan människor i olika åldrar och skeden av livet. Även en 
förstärkt centrumbildning vid korsningen Vantingevägen - Mercurivägen 
skapar möjligheter till möten vilket är viktigt för den sociala samvaron och 
den psykiska hälsan. Att skapa en grön aktivitetsplats vid gamla banvallen 
ger möjlighet till möten, rekreation och spontana aktiviteter vilket gynnar 
folkhälsan och ökar människors känsla av samhörighet. Satsningar på att 
utveckla och sköta offentliga ytor skapar trygghet. Ju tryggare vi känner 
oss desto mer används platsen vilket gynnar möjligheten till möten. Detta 
är positivt för tryggheten och minskar utanförskapet.

Inriktningsdokumentet möjliggör för en mångfald av aktiviteter vilket ger 
förutsättningar för en innehållsrik vardag.

Att som inriktningsdokumentet föreslår satsa på kompletterande bostads-
former gynnar integrationen, möjliggör för äldre att bo kvar på hemorten 
och erbjuder möjligheter till boende för många ler grupper med olika lev-
nadsförhållanden.

Att förtäta Förslöv ökar närheten mellan olika funktioner i samhället, så 
som boende, butiker, förskola och skola, och ökar på så sätt möjligheten 
att utföra vardagsärenden på ett enklare sätt och på så sätt få ihop det så 
kallade livspusslet. Att bygga ihop delar av samhället och att bygga bort 
tomma, öppna platser minskar det mentala avståndet mellan olika mål-
punkter och gör det mer tilltalande att välja bort bilen till förmån för gång 
eller cykel.

Platsens identitet är viktig för invånarnas känsla av tillhörighet vilket i sin 
tur är viktigt för välmåendet. En stor del av Förslövs identitet ligger i sam-
hällets småskalighet och den goda servicen. En förtätning och utbyggnad 
av Förslöv ger ett ökat underlag för att bevara och utveckla handel och 

service. Samtidigt är det viktigt att tätorten inte växer för snabbt och på 
så sätt förlorar känslan av att vara ett litet samhälle. 

Påverkan på folkhälsan

Föreslagna åtgärder för att prioritera gående och cyklister gynnar folk-
hälsan. Bättre belysning och säkra passager över bilvägarna ger ökad sä-
kerhet och trygghet. Det leder till att ler väljer att cykla vilket i sin tur 
leder till förbättrad folkhälsa. Cykling kan ses som ett rättvist transport-
slag då många har råd med en cykel. Den förbättrade folkhälsan omfattar 
därför en stor del av befolkningen.

Att sammanhängande grönstråk ökar möjligheten till rekreation i varda-
gen. Att binda ihop tätortens grönområden och skapa stråk ökar tillgång-
en till miljöer som inbjuder till rörelse i människors närområde vilket är 
en viktig faktor för folkhälsa. 

Effekter för barnen

Barn ska kunna delta i samhället med lika förutsättningar oavsett lev-
nadsvillkor. Att satsa på gång- och cykelbanor mellan tätorten och de 
kringliggande byarna är positivt då det är en del i att barn och ungdomar 
kan bli mer självständiga med ökad möjlighet att på egen hand ta sig till 
skolor, aktiviteter osv. Att gång och cykelbanor utformas separerat med 
trygghet och säkerhet i fokus är viktigt för att uppnå detta.

En utveckling av Bjärevallen och ett nytt aktivitetsområde vid gamla ban-
vallen möjliggör mer spontanidrott och lek vilket är positivt ur ett barn-
perspektiv då ler barn får en större närhet till rekreationsområden. En 
aktivitetspark vid det gamla spårområdet kan även bli en mötesplats för 
ungdomar som inte är aktiva inom föreningsverksamheten.
En hög kvalitet på grönytor förbättrar barnens tillgång till grönska och 
lek. En översyn och upprustning av lekplatser bör ske tillsammans med 
barnen för att tillgodose deras behov av att påverka de miljöer de själva 
använder. 
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Att arbeta för att skapa möjligheter för ett café eller liknande verksamhet 
vid någon av centrumbildningarna samt satsningar på två olika centrum-
bildningar med olika karaktär skapar ett differentierat utbud av mötesplat-
ser för barn och ungdomar i alla åldrar. En komplettering av skolgården 
med en väderskyddad plats, exempelvis en scen, gynnar barn och ungdo-
mar då de får en större valfrihet när det gäller aktiviteter under raster.

Påverkan på miljön
Att utveckla grönstråk och att knyta ihop tätortens större grönområden 
förbättrar tätortens ekosystemtjänster. Det erbjuder större tillgång till 
gröna miljöer vilka utgör en psykosocial ekosystemtjänst som är positiv 
för människors välbe innande.  

Inriktningsdokumentet innebär ett bevarande och förstärkande av be int-
liga ekosystemtjänster i form av bland annat sammanhängande biotoper, 
lokala rekreationsområden, artrikedom, klimatskydd och sociala värden. 

Att konsekvent prioritera gång- och cykeltra ik i tätorten förväntas minska 
antalet korta bilresor och leder till minskade utsläpp vilket är ett kommu-
nalt miljömål.

Minskade gaturum medför lägre hastigheter vilket i sin tur leder till mins-
kat buller och en bättre boendemiljö.

En utveckling av Förslöv i stationsnära lägen minskar behovet av bil. Det 
möjliggör både arbetspendling och fritidsresor med kollektivtra ik. Ett 
minskat behov av bil medför minskade utsläpp. Det kan också på sikt 
leda till ett minskat behov av att nyttja markyta för bilens behov i form av 
parkeringsytor och körbanor. Istället skulle markytan kunna nyttjas som 
grönytor eller för att underlätta alternativa färdmedel så som kollektivtra-
ik, gång och cykel.

Påverkan på landskapsbilden
Området där föreslagen verksamhetsmark ligger är starkt påverkat av 
mänsklig aktivitet. Påverkan skedde i samband med tunnelbygget genom 
Hallandsås. Platsen skiljer sig från kringliggande landskap i söder ge-
nom sin skala, markmaterial och topogra i. Området ansluter till be int-
ligt verksamhetsområde i öst och har formats till en del av ett industriellt 
landskap.

Nya verksamhetsområden väster om järnvägen påverkar landskapsbilden 
negativt från sett från söder. Inslag av stora byggnadsvolymer i ett jord-
brukslandskap bör sammanfogas med förstärkta vegetationsridåer som 
idag redan inns i landskapet. 

Då väg 105 är en av de stora infarterna till Bjärehalvön är utformningen av 
verksamheterna närmast vägen viktig.

Ekonomiska konsekvenser
Ett genomförande av inriktningsdokumentet innebär stora investeringar 
som måste delas upp över lång tid. Detta måste tillåtas ske i en takt som 
är rimlig för kommunen sett till de ekonomiska ramar som inns. Flera av 
åtgärderna kan dessutom inansieras och genomföras helt eller delvis av 
andra aktörer än kommunen. Ett sätt att driva samhällsutvecklingen fram-
åt är att uppmuntra initiativ från andra, exempelvis fastighetsägare eller 
föreningar. Mycket bör även kunna sam inansieras mellan kommunen och 
fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer, och andra myndigheter.

Utöver de faktiska kostnaderna så innebär inriktningsdokumentet också 
stora samhällsekonomiska vinster. Dessa är svåra att mäta och sätta siffror 
på. Det man kan se är till exempel att många åtgärder som påverkar häl-
san positivt på lång sikt medför minskade kostnader för samhället i form 
av minskad sjukfrånvaro från arbetsplatser och minskat vårdbehov. Andra 
effekter så som ökad livskvalitet samt ökad jämställdhet och jämlikhet är 
ännu svårare att beräkna vinster i faktiska siffror. 
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Effekter av inriktningsdokumentet som medför samhällsekonomiska vin-
ster är bland annat en ökad cyklism som i sin tur medför förbättrad hälsa, 
färre olyckor och friskvårdsvinster, en ökad trygghet och bättre tillgång på 
rekreationsområden vilka alla leder till en bättre hälsa för invånarna. En 
förtätning av samhället ökar möjligheterna att få ihop alla delar av var-
dagslivet vilket ger både en ökad livskvalitet och en ökad jämställdhet. För-
bättrade utemiljöer och mötesplatser för alla åldrar, exempelvis vid gamla 
spårområdet, ger ökad livskvalitet och när det gäller barn och ungdomar 
kan det även bidra till att minska risken för exempelvis missbruksproble-
matik. 

Konsekvenser för genomförandet
Då kommunen inte är huvudman för allmänna platser så som gator och 
grönytor, bygger genomförandet av föreslagna åtgärder på ett gott och 
nära samarbete med berörda vägföreningar. Standard på utformning och 
skötsel påverkas av vägföreningarnas ekonomiska situation och kapacitet.

Föreslagna åtgärder för de större vägarna genom tätorten förutsätter att 
Tra ikverket, som är väghållare för dessa vägar, prioriterar och med inan-
sierar genomförandet.

Påverkan på kommunens mål

Fullmäktigemål

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
Ett genomförande av inriktningsdokumentet breddar utbudet av bostä-
der. Förtätningen skapar närhet till service vilket i sin tur underlättar för 
många att få ihop sin vardag. Förtätning ger även större underlag till ser-
vice, handel och kollektivtra ik. Närhet till välutvecklade grönstråk och 
parker bidrar till att göra tätorten attraktiv.

2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
Inriktningsdokumentet skapar en tydlighet kring kommunens vilja och 
målbild. Det är viktigt att efterföljande beslut följer inriktningsdokumen-
tet intentioner för att bibehålla tydligheten.

3. Båstads kommun är i ekonomisk balans
Ett genomförande av inriktningsdokumentet innebär långsiktiga föränd-
ringar och investeringar. Detta måste tillåtas ske i en takt som är rimlig 
för kommunen sett till de ekonomiska ramar som inns. Ett sätt att driva 
samhällsutvecklingen framåt är att uppmuntra initiativ från andra, ex-
empelvis fastighetsägare eller föreningar, samt att arbeta för sam inan-
siering av åtgärder som ligger i många parters intresse.

Delmål

1. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner
Utvecklingsmöjligheter inns inom be intlig skoltomt.

2. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård 
och omsorg
Inriktningsdokumentet möjliggör utveckling av verksamheter och ger 
utrymme för nya lokaler. Satsningar på grönstråk skapar bra rekreations-
miljöer.

3. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 
enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking
Utveckling av tätorten genom förtätning ger ökat underlag för handel och 
service samt skapar ökade möjligheter att bo och arbete i samma ort.

4. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner
En utveckling av tätorten genom förtätning är positivt ut ett miljöper-
spektiv. Bebyggelse i stationsnära och/eller centrumnära lägen priorite-
ras. En viktig del i inriktningsdokumentet är att förbättra förutsättning-
arna för gång- och cykeltra ik. 

138

138



55

Antagandehandling 2017-10-13
                     Inriktningsdokument Förslöv

5. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygg-
het och folkhälsa
Trygghet- och folkhälsoaspekter har varit centrala delar i arbetet med in-
riktningsdokumentet. Ett genomförande av de föreslagna åtgärderna med-
för tryggare offentliga miljöer och skapar en större närhet och tillgäng-
lighet till goda rekreationsmöjligheter. Föreslagna åtgärder för en ökad 
cykling och fysisk aktivitet leder till god folkhälsa. Ett genomförande av 
inriktningsdokumentet skapar nya mötesplatser för alla kommunens invå-
nare och förbättrar be intliga mötesplatser.

6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året 
runt
Goda möjligheter inns att utveckla kulturupplevelser i samband med de 
stråk och knutpunkter som föreslås i inriktningsdokumentet.

9. FORTSATT ARBETE
Dokumentet kommer att ligga till grund för kommande planer och projekt 
samt vara vägledande vid beslutsfattandet. Inriktningsdokumentet kom-
mer att komplettera och fungera som underlag till den kommuntäckande 
översiktsplanen.

För genomförandet av inriktningsdokumentet behövs bland annat frågan 
om huvudmannaskap hanteras, en parkeringsstrategi utarbetas samt att 
kommunen tillsammans med Tra ikverket studerar i detalj hur de stora 
gaturummen ska hanteras. En mer noggrann byggnadsinventering skulle 
behöva upprättas för ett antal områden och objekt för att klargöra vilka 
enskilda byggnader i tätorten som är värdefulla och behöver bevaras samt 
beskriva på vilket sätt och varför byggnaderna är bevarandevärda. 

I samband med planläggning och andra projekt nära vattendragen och i 
tätortens låglänta delar måste hänsyn tas till riskerna kopplade till höjda 
vatten löden och översvämningsrisken samt hur dessa risker ska hante-
ras. 

I samband med planläggning nära järnvägen måste innehåll och utform-
ning studeras för att minska risken för bullerstörningar från järnvägstra-
iken.
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10. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Inriktningsdokumentet har utarbetats av planarkitekt Emma Johansson 
på Samhällsbyggnad vid Båstads kommun. Dessutom har följande tjänste-
män deltagit i arbetet: 

• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Olof Selldén, planchef
• Roger Larsson, stadsarkitekt
• Andreas Jansson, gatu- och tra ikingenjör
• Jenny Hertsgård, parkingenjör
• Birgitte Dahlin, tidigare skolchef
• Sara Damber, skolchef
• Mårten Nilsson, tidigare exploateringsingenjör
• Emma Salomonsson, kart- och GIS-ingenjör
• Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör
• So ia Boivie, fastighetsstrateg
• Emma Pihl, vård- och omsorgschef
• Andrea Larsson, kommunikatör

Fotografer
• Hans Kjellman
• Björn Andersson
• Lykke Plöen
• Johanna Brännström
• Emma Johansson
• Annika Jern

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma Johansson     
Planarkitekt     

11. ÖVRIGA MEDVERKANDE
Utöver kommunens tjänstemän har även följande organisationer, råd etc 
deltagit i arbetet:

• Byarådet
• Pensionärsrådet
• Handikapprådet
• Förslövs skolas elevråd
• Företagare i Förslöv
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Inriktningsdokument	för	Förslöv	har	varit	utsänt	för	remiss	under	tiden	2017‐03‐27	
till	2017‐06‐04	för	att	ge	kommunens	politiska	partier,	föreningar	och	allmänhet	
möjlighet	att	lämna	in	synpunkter.	I	denna	sammanfattning	av	inkomna	remissvar	
finns	kommentarer	till	synpunkterna	och	vidtagna	åtgärder	som	arbetats	in	i	
inriktningsdokumentet.	
	
Sammanfattning av inkomna synpunkter 
De	 flesta	 som	 yttrat	 sig	 är	 positiva	 till	 utbyggnad	 av	 Förslöv	 men	 några	 har	
synpunkter	 på	 i	 vilken	 ordning	 områden	 bör	 byggas	 ut.	 Många	 av	 de	 inkomna	
yttranden	 handlar	 om	 banvallen,	 gång‐	 och	 cykelvägar	 och	 om	 en	 eventuell	
återvinningscentral.	 	 Ett	 yttrande	 som	 många	 skrivit	 under	 handlar	 om	 åtgärder	
längs	Ljungbyholmsvägen.	En	viktig	fråga	som	lyfts	är	frågan	om	vem	som	ska	vara	
huvudman	för	de	allmänna	platserna	i	Förslöv	i	framtiden.	

Synpunkter	som	kom	fram	under	framtidsminglet	finns	sammanfattade	i	en	separat	
dokumentation.	Flertalet	av	de	synpunkter	som	framfördes	då	har	även	framförts	i	
yttranden	 varför	 sådana	 åtgärder	 finns	 listade	 i	 slutet	 av	 detta	 dokument	 under	
rubriken	 ”Sammanfattning	 av	 åtgärder”.	 Ett	 fåtal	 synpunkter	 framfördes	 under	
minglet	 men	 kan	 inte	 återfinnas	 i	 något	 skriftligt	 yttrande.	 De	 årgärder	 som	
föranleds	 av	 dessa	 synpunkter	 listas	 under	 rubriken	 ”Ändringar	 baserade	 på	
synpunkter	framförda	under	framtidsminglet”.	
	

Synpunkter från politiska partier 
Bjärepartiet	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	 Bjärepartiet	 är	positiva	 till	 att	 arbeta	 in	
mötesplatser	 och	 trygga	 vägar	 för	 att	 locka	 fler	 att	 röra	 sig	 till	 fots/cykel	 och	 ge	
förutsättning	till	etablering	av	caféer	och	andra	affärsrörelser.	De	anser	att	det	mest	
lämpliga	 området	 att	 utveckla	 till	 centrum	 är	 vid	 Sandbäcksgården	 och	
vårdcentralen.		

De	lyfter	även	att	Förslöv	har	flera	utmärkta	bostadsområden,	bland	annat	området	
bakom	vårdcentralen	och	området	nära	stationen.		

Även	 tätortens	 goda	 förutsättningar	 att	 kunna	 erbjuda	 verksamhetsmark	 lyfts	 i	
yttrandet.	De	 framför	 att	 en	 grundlig	 studie	 av	 hela	 området	 väster	 om	 järnvägen	
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behövs	innan	mark	avyttras	samt	att	konsekvenserna	av	etableringar	tydligt	måste	
redovisas.	Bjärepartiet	anser	att	det	är	olämpligt	att	förlägga	en	deponering	i	eller	i	
närheten	av	Förslöv.	

Bjärepartiet	 är	 positiva	 till	 det	 nya	 vårdboendet	 samt	 till	möjligheten	 att	 utveckla	
skolområdet.	

De	 framför	 att	 framkomligheten	 på	 genomfartsvägarna	 är	 mycket	 viktig	 men	 att	
hastighetsdämpande	 åtgärder	 inom	 tätbebyggt	 område	 ska	 kunna	 sättas	 in.	 De	
anser	 att	 säkerheten	 för	 gående	 och	 cyklister	 särskilt	 bör	 studeras	 på	 sträckan	
mellan	 bensinmacken	 och	 ICA.	 Bjärepartiet	 framför	 att	 trafiksituationen	 på	
Ljungbyholmsvägen	måste	åtgärdas	och	anser	att	den	gamla	banvallen	ska	tas	i	bruk	
för	en	ny	vägsträckning.	De	lyfter	även	att	välkomnande	skyltar	vid	infarterna	är	en	
god	idé.	

Bjärepartiet	skriver	att	bra	gång‐	och	cykelvägar	förbättrar	samhället	samt	att	det	är	
positivt	med	en	rensning	av	bäckarna	och	gc‐vägar	längs	dessa.	De	är	även	positiva	
till	en	aktivitetspark	på	en	del	av	gamla	banområdet,	men	inte	på	den	delen	där	de	
föreslår	en	ny	väg.	

Kommentar:	Förvaltningens	 föreslagna	centrumbildningar	utgår	bland	annat	 från	
målpunkter	 för	 flera	 grupper	 i	 samhället,	 rörelsestråk	 samt	 marktillgång	 och	
utvecklingsmöjligheter.	 Bedömningen	 är	 att	 området	 runt	 vårdcentralen	 inte	 har	
lika	 goda	 förutsättningar	 att	 bli	 ett	 samlande	 centrum	 som	 området	 vid	 Ica	 och	
området	vid	skolan.	

Gällande	 verksamhetsområdet	 väster	 om	 järnvägen	 tar	 förvaltningen	 på	 denna	
strategiska	nivå	 inte	 ställning	 till	 vilken	verksamhet	 som	kan	 inrymmas	 i	området	
utan	 bara	 att	 det	 lämpar	 sig	 för	 just	 verksamheter.	 Frågan	 om	 en	
återvinningscentral	utreds	i	en	separat	process.	

Förvaltningen	 instämmer	 i	 att	 det	 behövs	 trafikdämpande	 åtgärder	 för	
Ljungbyholmsvägen,	det	förutsätter	dock	att	Trafikverket	prioriterar	och	finansierar	
åtgärderna	då	de	är	väghållare	för	den	vägen.	Att	bygga	nya	vägar	tenderar	dock	att	
medföra	 en	 ökad	 trafik	 istället	 för	 en	 trafikminskning.	 Tre	 parallella	 vägar	 bidrar	
inte	heller	på	ett	positivt	sätt	till	ett	effektivt	markutnyttjande	eller	tilltalande	miljö	
för	fotgängare.	

Åtgärd:	 Inriktningsdokumentet	 förtydligas	 med	 att	 kommunen	 förespråkar	
hastighetsdämpande	åtgärder	på	Ljungbyholmsvägen.	

	

Liberalerna	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	 Liberalerna	 framhåller	 att	 det	 är	 viktigt	
att	 Förslöv	 växer	 inifrån	 centrum	 och	 ut	 för	 att	 hålla	 ihop	 samhället.	 De	 skriver	
också	att	det	är	viktigt	att	utveckla	ett	centrum	som	känns	naturligt	att	söka	sig	till.	
Vidare	 lyfter	 de	 att	 den	 ”gamla”	 genomfartsleden	 i	 Förslöv	 måste	 få	 en	 annan	
karaktär	 som	 ger	 alla	 trafikanter	 bra	 villkor.	 Avslutningsvis	 skriver	 de	 att	 vi	 ska	
skapa	 ett	 samhälle	 som	 inbjuder	 till	 möten,	 till	 trygghet	 och	 till	 ett	 aktivt	 och	
hållbart	liv.	

Kommentar:	Placeringen	 av	 centrumbildningarna	har	 föreslagits	 utifrån	 att	 de	 är	
platser	där	det	är	naturligt	för	människor	att	röra	sig.	Hur	dessa	ska	utformas	för	att	
bli	 attraktiva	 måste	 studeras	 separat	 i	 samband	 med	 projektering	 för	 platserna.	
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Även	utformningen	av	gatorna	måste	studeras	närmare,	 i	dialog	med	Trafikverket,	
för	att	utformningen	ska	bli	bra	för	alla	trafikanter.	

Åtgärd:	Ingen	åtgärd	

	

Centerpartiet	

Kortfattad	 beskrivning	 av	 remissvaret:	 Centerpartiet	 har	 skrivit	 ett	 mycket	
detaljerat	 yttrande.	 De	 framför	 synpunkter	 på	 i	 vilken	 ordning	 olika	 projekt	 bör	
genomföras.	

Centerpartiet	framför	vikten	av	att	undvika	exploatering	av	brukbar	åkermark	även	
om	det	till	viss	del	kan	vara	nödvändigt.	Det	innebär	ett	stort	ansvar	och	försiktighet	
vid	 exploateringar	 och	 att	 marken	 hanteras	 restriktivt.	 De	 lyfter	 även	 i	 detta	
samanhang	 vikten	 av	 att	 prioritera	 förtätning,	 bland	 annat	 i	 form	 av	 att	 snabbt	
planlägga	 för	 exploatering	 av	 gamla	 banvallen	 från	 gamla	 Förslövs	 hotell	 till	
Vistorpsvägen.	Även	på	Mejeritomten	bör	byggandet	starta	omgående.	Även	andra	
ytor	 som	kan	bidra	 till	 förtätning	 bör	 identifieras	 och	 inlemmas	 i	 dokumentet.	De	
framför	 även	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 Förslöv	 fortsätter	 växa	 som	 en	 rund	 by.	
Centerpartiet	anser	att	hela	Förslöv	är	stationsnära.	De	är	tveksamma	till	bebyggelse	
alldeles	 vid	 stationen	 på	 grund	 av	 framtida	 problem	 med	 buller.	 De	 anser	 att	
exploatering	av	området	 söder	om	Vistorpsvägen	bör	vara	en	senare	 fråga	och	att	
den	högklassiga	jordbruksmarken	kan	fortsätta	brukas.	Vidare	trycker	Centerpartiet	
på	 behovet	 av	 hyreslägenheter.	 De	 framför	 synpunkter	 gällande	 utformning	 av	
detaljplanen	 för	 området	 vid	 vårdcentralen	 samt	 Båstadhems	 område	 vid	
Sandbäcksområdet.	Om	det	 senare	 området	 skriver	 de	 att	 lägenhetsbeståndet	 är	 i	
behov	 av	 förnyelse	 och	 sanering	 men	 också	 att	 dessa	 relativt	 billiga	 lägenheter	
behövs	under	tiden	andra	områden	exploateras.	

De	framför	att	en	plan	för	centrum	måste	fram	i	ett	tidigt	stadie	och	att	de	kan	tänka	
sig	Sandbäcksområdet	eller	vid	vårdcentralen.	De	utesluter	vägkorset	vid	skolan	och	
andra	 tänkbara	platser.	 I	 samband	med	 centrumplaneringen	bör	 utrymme	 ges	 för	
nyetablering	av	centrumverksamheter.	

De	skriver	att	idrottsplatsen	bör	utvecklas	i	samarbete	med	föreningslivet	och	att	de	
på	sikt	ser	en	idrottshall	i	området.	

Centerpartiet	 framför	 att	 verksamhetsområdet	 väster	 om	 väg	 105	 bör	 planläggas	
omgående.	De	framför	även	att	de	inte	vill	att	en	återvinningscentral	ska	placeras	i	
tätorten	och	inte	på	industriområdet	väster	om	väg	105.	

De	 skriver	 vidare	 i	 sitt	 yttrande	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 lekplatser,	 sociala	utrymmen	
mm	 planeras	 in	 på	 lämpliga	 platser	 men	 belyser	 också	 att	 behoven	 kommer	 att	
variera	över	åren	och	att	det	därför	är	viktigt	att	inte	”bygga	fast”	sig.	

De	framför	också	att	det	är	viktigt	att	inriktningsdokumentet	påvisar	behov	av	säkra	
vägar	för	såväl	trafikanter	som	gående,	att	det	är	viktigt	med	säkra	vägar	till	skola,	
station,	centrum	mm	samt	att	de	är	handikappsäkrade.	De	lyfter	gc‐väg	till	Vistorps	
hamn	 samt	 mellan	 stationen	 och	 Grevierondellen.	 Vidare	 skriver	 de	 att	
busshållplatser	ska	finnas	där	människor	finns.	

De	avslutar	sitt	yttrande	med	att	de	tror	att	en	tillväxttakt	för	Förslöv	behöver	vara	
anpassad	 till	 att	 hela	 Bjäre	 ska	 leva,	 där	 planerna	 för	 övriga	 tätorter	 är	 viktiga	
beståndsdelar.	
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Kommentar:	 Flera	 av	 de	 projekt	 som	 Centerpartiet	 vill	 se	 som	 högprioriterade	
pågår	redan.	För	några	av	projekten	krävs	att	fastighetsägaren	tar	initiativ	till	att	de	
påbörjas.	Kommunstyrelsen	beslutar	om	vilka	projekt	som	ska	påbörjas.	

Några	 större	 fastigheter	 som	 kommunen	 eller	 Båstadhem	 har	 rådighet	 över	 har	
pekats	ut	som	lämpliga	 för	 förtätning.	När	det	gäller	privata	 fastigheter	är	det	upp	
till	 den	 enskilda	 fastighetsägaren	 att	 initiera	 ett	 sådant	 projekt.	 I	
inriktningsdokumentet	uttalas	att	förtätning	är	viktigt	och	ska	prioriteras	generellt	i	
Förslöv,	dock	har	ingen	inventering	gjorts	till	samrådet	över	vilka	områden	som	är	
kulturhistoriskt	värdefulla	och	därför	inte	bör	förtätas.	

Bebyggelse	 vid	 stationen	 förutsätts	 utformas	 på	 ett	 sådant	 sätt	 att	 riktvärden	 för	
buller	klaras.	Närmast	järnvägsspåret	kan	mer	bullertåliga	funktioner	placeras	som	
också	fungerar	bullerdämpande	för	bakomliggande	bostäder.	

Med	hänsyn	till	de	befintliga	verksamheterna	i	och	runt	skolan	fungerar	platsen	idag	
som	 en	 stark	 målpunkt.	 Detta	 ger	 den	 förutsättningar	 att	 bli	 en	 attraktiv	
centrumpunkt.	 Förvaltningens	 bedömning	 är	 att	 Förslöv	 kan	 ha	 flera	 olika	
centrumpunkter	 om	 de	 utformas	 med	 tydligt	 olika	 karaktärer	 och	 funktioner	
baserat	 på	 de	 verksamheter	 som	 finns	 på	 och	 i	 anslutning	 till	 platserna	 idag.	
Föreslagna	centrumbildningar	bedöms	ha	utrymme	för	nya	verksamheter.	

De	sträckor	som	Centerpartiet	nämner	som	viktiga	gång‐	och	cykelvägar	finns	med	i	
inriktningsdokumentet.	

Åtgärd:	 Inriktningsdokumentet	 förtydligas	 med	 att	 kommunen	 ser	 positivt	 på	
förtätning	i	hela	Förslöv	under	förutsättning	att	det	bedöms	lämpligt	med	hänsyn	till	
bland	annat	kulturmiljön,	rekreationsvärden	och	övriga	planeringsaspekter.	

	

Synpunkter från föreningar 
Förslövsholms	vägförening	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Vägföreningen	anser	inte	att	det	är	rimligt	
att	inlemma	all	expansion	i	vägföreningen	utan	att	helt	se	över	ersättningsnivåerna.	
De	 anser	 att	 huvudmannaskapet	 måste	 omprövas	 alternativt	 att	 bidragssystemet	
hamnar	på	en	helt	annan	nivå.	

Kommentar:	 Förvaltningen	 har	 ett	 separat	 uppdrag	 att	 utreda	 hur	
huvudmannaskapet	ska	vara	i	framtiden.	

Åtgärd:	Ingen	åtgärd.	

	

Förslövs	socken	förr	och	nu	

Kortfattad	 beskrivning	 av	 remissvaret:	 Föreningen	 anser	 att	 det	 är	 viktigt	 att	
man	kan	följa	utvecklingens	gång	och	uppleva	spår	från	det	som	varit	i	det	nya.	De	
nämner	 några	 gamla	 bevarandevärda	 byggnader	 samt	 framför	 att	 den	 gamla	
järnvägssträckningen	bör	användas	på	ett	sätt	som	gör	det	synligt	att	den	en	gång	
varit	en	viktig	transportled.		

Kommentar:	Förvaltningen	instämmer	med	att	det	är	viktigt	att	kunna	uppleva	en	
orts	historia.	Hur	detta	konkret	görs	för	exempelvis	den	gamla	järnvägssträckningen	
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måste	studeras	mer	 ingående	 i	samband	med	detaljplaneläggning	och	projektering	
av	området.	

Åtgärd:	 Förvaltningen	 har	 inventerat	 värdefulla	 miljöer	 och	 dokumentet	
uppdateras	med	dessa.	

	

Förslövs	byaråd	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Byarådet	anser	att	dokumentet	är	ojämnt	
med	detaljerade	resonemang	kring	vissa	 frågor	men	 inte	kring	andra.	Bland	annat	
saknar	de	ingående	statistik	kring	Förslöv	och	hur	det	påverkar	förslagen.	

Byarådet	anser	att	förslagen	för	grönstrukturen	känns	väldigt	generella.	De	nämner	
också	ett	antal	befintliga	grönområden	som	saknas	i	dokumentet.	Vidare	vill	de	att	
grönstråk	och	grönytor	ska	sammanlänkas	med	varandra.	

De	vill	att	Förslöv	binds	 ihop	med	havet	genom	två	cykelbanor	till	Ranarps	strand	
och	till	Stora	Hult.	De	framför	även	att	stråket	från	samhället	till	 järnvägsstationen	
behöver	göras	mer	attraktivt.	

Byarådet	 framför	 även	 synpunkter	 gällande	 miljökvalitetsnormer	 för	 vatten	 och	
föreslår	att	möjlighet	till	nya	vattentäkter	ska	undersökas.	

Gällande	bebyggelsen	anser	byarådet	 att	 samhället	 ska	växa	 inifrån	och	ut	och	att	
man	inte	ska	börja	planera	för	bostäder	nära	järnvägen.	De	framför	att	byggnationen	
ska	planeras	långsiktigt	och	målmedvetet.	De	anser	inte	att	bostadsrätter	är	en	bra	
boendeform	på	mindre	 orter.	Vidare	 skriver	de	 att	 det	 är	 viktigt	med	ett	 effektivt	
markutnyttjande	men	att	det	också	är	viktigt	att	inte	ändra	samhällets	karaktär.	

De	 påtalar	 att	 de	 föreslagna	 centrumbildningarna	 är	 viktiga	 noder	 och	 att	 de	
behöver	 ges	 egna	 särkaraktärer	 och	 att	 framtida	 utveckling	 ska	 knyta	 an	 till	
aktiviteter,	 verksamheter	 eller	 samhällsfunktioner.	 De	 skriver	 att	 stationen	 är	 en	
viktig	 nod,	 men	 att	 den	 skärmas	 av	 från	 byn	 med	 storskalig	 och	 gles	
verksamhetsbebyggelse.	 Vidare	 framför	 de	 att	 placeringen	 av	 bensinstationen	 är	
olycklig	 i	 förlängningen,	 med	 tanke	 på	 närhet	 till	 skola	 mm.	 De	 undrar	 vad	 som	
kommer	 att	 aktivera	 platsen	 om	 bensinstationen	 omlokaliseras.	 Även	 Bjärevallen	
lyfter	de	som	en	viktig	plats	och	skriver	att	fler	verksamheter	och	aktiviteter	skulle	
kunna	kombineras	med	Bjärevallen.	

Byarådet	 framför	 att	 man	 måste	 tänka	 efter	 noga	 när	 man	 planerar	 för	 nya	
verksamheter	väster	om	järnvägen	för	att	det	inte	ska	skapas	nya	barriärer	mellan	
samhället	och	havet.	

De	framför	en	oro	för	att	minskade	gaturum	ska	minska	framkomligheten	för	bussar	
och	andra	större	fordon.	 Istället	vill	de	att	det	ska	satsas	på	bra	gc‐stråk.	Byarådet	
vill	att	den	gamla	banvallen	ska	ses	som	ett	sammanhängande	gc‐stråk	med	gröna	
rum	 och	 aktivitetsytor	 längs	 sträckningen.	 De	 vill	 att	 gc‐vägen	 från	 den	 gamla	
banvallen	ska	fortsätta	ner	genom	samhället.	

De	påtalar	också	behovet	av	äldreboende	på	orten.	

Kommentar:	 Syftet	med	 inriktningsdokumentet	 är	 att	 hålla	 en	mer	 övergripande	
strukturell	 nivå.	 Detaljer	 studeras	 sedan	 i	 detaljplaner	 och/eller	 projektering.	
Redovisning	av	grönområden	mm	bygger	på	den	information	förvaltningen	fått	från	
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allmänheten	 i	 samband	med	 medborgardialoger.	 Detta	 kompletteras	 nu	 med	 den	
ytterligare	information	vi	fått	till	oss	under	samrådet.	

I	dokumentet	föreslås	gång‐	och	cykelvägar	till	havet.	

Eventuella	 nya	 lösningar	 för	 kommunens	 vattenförsörjning	 ligger	 inte	 inom	
ramarna	för	inriktningsdokumentet	för	Förslöv	utan	behandlas	i	översiktsplanen.	

Bostäder	nära	 järnvägen	 är	 en	 viktig	del	 i	 att	 koppla	 stationen	 till	 övriga	delar	 av	
Förslöv.	Utformningen	av	området	 är	 viktigt	 för	att	bryta	ner	den	 idag	 storskaliga	
miljön	 längs	 sträckan.	 Området	 vid	 bensinstationen	 bör	 även	 i	 framtiden	 ge	
utrymme	för	verksamheter	som	kan	stärka	området	som	en	centrumbildning.		

En	förutsättning	för	att	ta	området	väster	om	järnvägen	i	anspråk	för	verksamheter	
är	 att	 en	 detaljplan	 upprättas	 för	 området.	 När	 detta	 görs	 kommer	 området	 att	
studeras	noggrant.	

Minskade	gaturum	innebär	 inte	nödvändigtvis	minskade	körytor.	Gaturummet	kan	
även	 minskas	 med	 genomtänkt	 placering	 av	 nya	 byggnader	 eller	 planteringar	
utanför	vägområdet.	På	andra	platser	kan	åtgärderna	för	gaturummet	 innebära	att	
ytorna	 omfördelas	mellan	 de	 olika	 trafikslagen.	 Åtgärderna	måste	 detaljstuderas	 i	
samband	 med	 projektering	 men	 inriktningsdokumentet	 uttrycker	 ambitionen	 att	
förändra	 gaturummet	 för	 att	 minska	 hastigheterna	 och	 öka	 upplevelsen	 av	 att	
vägarna	går	genom	ett	samhälle.	

Arbetet	med	ett	nytt	äldreboende	i	Förslöv	pågår.	

Åtgärd:	 Dokumentet	 kompletteras	med	 de	 befintliga	 grönområden	 och	 grönstråk	
som	Byarådet	informerar	om.	

Ett	 nytt	 grönstråk	 föreslås	 längs	 hela	 den	 gamla	 banvallen.	 Ett	 grönstråk	 kan	
utformas	så	att	det	är	möjligt	att	cykla	längs	sträckan	även	om	det	inte	utformas	på	
samma	sätt	som	en	gång‐	och	cykelväg.	

	

Föreningen	Stora	Hults	Strand	

Kortfattad	 beskrivning	 av	 remissvaret:	 Föreningen	 är	 positiv	 till	 planerna	 för	
fortsatt	 stark	 tillväxt	 av	 Förslöv.	 De	 påtalar	 det	 befintliga	 problemet	 med	 att	 det	
varken	 finns	 någon	 bra	 cykelled	 eller	 några	 allmänna	 kommunikationer	 mellan	
Stora	Hult	och	Förslöv.	De	vill	därför	att	planen	för	en	cykelled	till	Stora	Hult	ges	hög	
prioritet	 samt	 önskar	 att	 kommunen	 påverkar	 beslutsfattare	 för	 att	 etablera	 en	
busslinje.	Vidare	påtalar	de	behovet	av	tillräckliga	och	trafiksäkra	parkeringsplatser	
eftersom	de	i	praktiken	är	hänvisade	till	bil	för	att	ta	sig	till	Förslöv.	De	anser	inte	att	
parkeringsaspekten	 och	 trafiksäkerheten	 har	 getts	 tillräckligt	 utrymme	 i	
dokumentet.	 I	 linje	 med	 detta	 lyfter	 de	 även	 säkerhetsaspekten	 runt	
pågatågsstationen,	 både	 vad	 gäller	 trygghet	 och	 säkerhet	 för	 de	 resande	 och	
gällande	 inbrottsrisk	mm	på	parkeringen.	 Föreningen	 avslutar	med	att	 de	 tror	 att	
det	 är	 viktigt	 för	 Förslöv	 att	 samhället	 görs	 lättillgängligt	 och	 attraktivt	 för	 den	
omkringliggande	landsbygden.	

Kommentar:	 Kommunen	 har	 en	 ambition	 att	 skapa	 en	 cykelväg	 till	 Stora	 Hult.	
Arbetet	med	detta	måste	 göras	 tillsammans	med	Trafikverket.	Det	 går	 därför	 inte	
med	säkerhet	att	säga	i	vilken	ordning	cykelvägarna	kommer	att	prioriteras.	
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Synpunkterna	 gällande	 parkeringsplatser	 och	 trafiksäkerhet	 noteras	 och	 vägs	 in	 i	
det	fortsatta	arbetet.	

Övriga	synpunkter	framförs	till	berörda	delar	av	förvaltningen.	

Åtgärd:	 Dokumentet	 kompletteras	med	 text	 gällande	 säkra	 parkeringsplatser	 och	
behovet	av	parkering	vid	målpunkterna	för	de	som	bor	utanför	tätorten.	

	

Bygdegården	i	Förslöv	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Bygdegårdsföreningen	vill	 i	sitt	yttrande	
klargöra	att	Förslövs	Bygdegårdsförening	och	Förslövs	Byaråd	inte	är	samma	grupp.	
De	 är	 förvånade	 över	 att	 Bygdegårdsföreningen	 inte	 stod	 med	 under	 ”övriga	
medverkande”.	

Kommentar:	 Kommunen	 har	 kännedom	 om	 att	 det	 är	 två	 olika	 föreningar.	 Då	
byaråd	återfinns	i	de	flesta	av	kommunens	större	tätorter	har	förvaltningen	valt	att	
betrakta	 dem	 som	 remissinstanser	 i	 arbetet	med	 inriktningsdokument.	 Processen	
har	varit	öppen	för	de	föreningar	och	organisationer	som	uttryckt	intresse	att	delta.	
Förvaltningen	har	under	arbetet	med	inriktningsdokumentet	för	Förslöv	inte	kunnat	
nå	 representanter	 för	 Bygdegårdsföreningen.	 2016,	 när	 förvaltningen	 besökte	
bygdegården,	hade	arbetet	med	inriktningsdokumentet	inte	påbörjats.		

Åtgärd:	Ingen	åtgärd.	

	

Synpunkter från allmänheten 
	

Amelie	Bahr	

Kortfattad	beskrivning	 av	 remissvaret:	 Amelie	 tycker	 att	 de	 framtida	 planerna	
ser	fantastiska	ut	men	att	det	ligger	långt	fram.	Hon	önskar	små	förbättringar	i	nutid.	
Framförallt	 att	 järnvägsstaketet	 tas	 ner.	 Hon	 framför	 även	 önskemål	 om	 en	
hundrastplats.	

Kommentar:	 Staket	 vid	 gamla	 banvallen	 har	 tagits	 ner	 under	 sommaren.	 Andra	
förändringar	 och	 åtgärder	 planeras	 efterhand	 och	 många	 projekt	 har	 redan	
påbörjats	även	om	det	är	lång	tid	kvar	tills	allt	i	inriktningsdokumentet	realiserats.	
En	hundrastplats	skulle	kunna	inrymmas	inom	något	av	de	befintliga	grönområdena	
eller	 i	 aktivitetsområdet	 vid	 Bjärevallen.	 Frågan	 tas	 med	 till	 berörda	 delar	 av	
förvaltningen.	

Åtgärd:	Dokumentet	 kompletteras	med	 att	 en	 tänkbar	 plats	 för	 en	 hundrastplats	
skulle	kunna	vara	i	aktivitetsområdet	vid	Bjärevallen.	

	

Jörgen	Rapp	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	 Jörgen	 är	positiv	 till	 att	 gång‐	 och	 cykel	
ska	 prioriteras.	 Han	 vill	 att	 cykelleden	 på	 den	 gamla	 banvallen	 ska	 fortsätta	 in	 i	
Förslöv.	 Han	 anser	 att	 cykelvägarna	 från	 stationen	 upp	 till	 den	 tidigare	
järnvägsviadukten	samt	till	Grevierondellen	är	onödiga.	
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Jörgen	 framför	 även	 synpunkter	 på	 den	 gallring	 av	 skogsdungarna	 vid	Bokesliden	
som	gjordes	2016.	Han	hade	hoppats	att	området	skulle	förvandlas	till	en	park	och	
påtalar	att	grönområdena	ska	skötas	bättre.	

Slutligen	framför	han	en	önskan	om	att	Linbastua	ska	byggas	upp	igen.	

Kommentar:	 Gällande	 cykelväg	 längs	 gamla	 banvallen,	 se	 svar	 till	 Byarådet.	
Förvaltningens	 bedömning	 är	 att	 cykelvägen	 mellan	 Förslöv	 och	 Grevie,	 via	
Grevierondellen	är	viktig	för	att	knyta	ihop	orterna.	

Avsikten	med	grönområdena	i	Förslöv	är	att	de	ska	vara	naturlika	för	att	gynna	den	
biologiska	mångfalden	samt	för	att	kunna	hålla	en	realistisk	skötselnivå.	

Ansvaret	för	att	återuppbygga	Linbastua	faller	på	Linbastuagruppen.	

Åtgärd:	Se	åtgärd	i	svar	till	Byarådet.	

	

Ulf	Wester	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Ulf	påtalar	en	ökande	genomfartstrafik	på	
Bokesliden	sedan	järnvägsviadukten	revs.	Han	föreslår	att	avtagsvägen	mot	Båstad	
(Killerödsvägen)	 flyttas	 från	 Bokesliden	 till	 Grevierondellen.	 För	 att	 minska	
trafikbullret	önskar	han	att	hastigheten	sänks	från	70	km/tim	på	Bokesliden.	

Kommentar:	 Det	 bedöms	 i	 dagsläget	 inte	 finnas	 behov	 av	 en	 omdragning	 av	
Killerödsvägen.	Generellt	är	det	att	föredra	att	bygga	om	befintliga	vägar	framför	att	
bygga	nya	väger.	

Synpunkterna	gällande	hastigheter	på	Bokesliden	förmedlas	till	Trafikverket.	

Åtgärd:	Ingen	åtgärd	

	

Evert	Evesson,	Katarina	Fagerberg,	Bengt	Einarsson,	Stig	Löhr,	Tord	Knutsson,	
Kjell	Andersson	och	Lotta	Luttorpp	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Evert	m.fl.	bor	 längs	Ljunbyholmsvägen.	
De	framför	oro	för	farlig	belastande	trafik,	höga	hastigheter	och	bristande	underhåll	
samt	att	det	inte	finns	gång‐	och	cykelväg	längs	hela	sträckan.	Detta	blir	ett	problem	
särskilt	med	tanke	på	att	många	bostäder	har	utfart	till	vägen	samt	att	det	finns	flera	
korsningar.	De	har	till	sitt	yttrande	två	förslag	till	 lösningar.	Det	första	förslaget	är	
att	 en	ny	väg	anläggs	på	banvallen	 från	Vistorpsvägen	 till	 viadukten	över	väg	105	
samt	 att	 Ljungbyholmsvägen	 görs	 om	 till	 en	 lokalgata	med	 vändplatser	 i	 norr	 och	
söder.	 Det	 andra	 alternativet	 är	 en	 upphöjd	 trottoar	med	 gång	 och	 cykelväg	 hela	
vägen	 från	 söder	 om	 viadukten,	 längs	 med	 Ljungbyholmsvägen	 fram	 till	 den	
befintliga	 gång‐	 och	 cykelvägen	 och	 sedan	 upp	 på	 den	 gamla	 banvallen.	 Med	
trottoarer	blir	Ljungbyholmsvägen	smalare	och	inte	så	lätt	att	köra	för	fort	på.	

De	påtalar	även	att	Stationsvägen	är	i	behov	av	renovering	samt	att	det	bör	planeras	
för	cykelväg	till	Vejbystrand.	

En	annan	önskan	som	framförs	är	större	och	tydligare	skyltning	till	stationen	samt	
en	stationsklocka	framför	stationsbyggnaden.	

Slutligen	listar	de	ett	stort	antal	brister	på	Ljungbyholmsvägen.	
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Kommentar:	Gällande	en	ny	bilväg	på	den	gamla	banvallen,	se	svar	till	Bjärepartiet.	
Det	andra	alternativet	bedöms	vara	mer	realistiskt.	Kommunen	instämmer	med	att	
hastighetsdämpande	 åtgärder	 behövs	 längs	 Ljungbyholmsvägen.	 Hur	 dessa	 ska	
utformas	 studeras	 i	 samband	med	 projektering	 och	 i	 dialog	med	 Trafikverket.	 Då	
Trafikverket	är	väghållare	har	kommunen	inte	rådighet	över	vägen.	

Synpunkterna	 noteras	 och	 förmedlas	 till	 berörda	 delar	 av	 förvaltningen,	
Skånetrafiken	samt	Trafikverket.	

Åtgärd:	Se	föreslagen	åtgärd	i	svart	till	Bjärepartiet.	

	

Martin	Albinsson	

Kortfattad	 beskrivning	 av	 remissvaret:	 Martin	 framför	 att	 det	 i	 den	 sociala	
konsekvensanalysen	 även	 bör	 föreslås	 en	 trygg	 passage	 över	 Bokesliden	 i	
korsningen	med	Ätteshögsvägen.		

Gällande	 inriktningsdokumentet	 anser	 Martin	 att	 målen	 bör	 vara	 likartade	 med	
målen	 i	 inriktningsdokumentet	 för	 Grevie.	 Han	 föreslår	 även	 kompletteringar	 av	
målen.	

När	det	gäller	beskrivningen	av	Förslöv	idag	framför	Martin	följande:	Han	anser	att	
uttrycket	grönstråk	behöver	definieras	och	ifrågasätter	att	Viarps	byaväg	är	utpekat	
som	befintligt	grönstråk.	Han	saknar	även	ett	antal	grönstråk	som	binder	ihop	byn	
med	 omringliggande	 naturområden.	 Han	 tycker	 också	 att	 kartan	 är	 överdrivet	
schematisk.	Vidare	saknar	han	text	om	gång‐	och	cykelstråket	längs	gamla	banvallen	
i	samband	med	att	cykelstrategin	redovisas.	Han	saknar	också	en	del	befintliga	gång‐	
och	cykelbanor	på	kartan	över	infrastrukturen.	

När	 det	 gäller	 förslagen	 för	 framtiden	 framför	 Martin	 följande:	 Han	 anser	 att	 det	
föreslagna	 grönstråket	 längs	 banvallen	 lämpar	 sig	 bättre	 som	 gång‐	 och	 cykelväg.	
Han	 vill	 att	 hela	 den	 gamla	 banvallen	 ska	 bli	 ett	 nytt	 grönstråk	 med	 gång‐	 och	
cykelväg.	Han	påtalar	att	hastigheterna	på	Vistorpsvägen	ökat	sedan	järnvägen	togs	
bort	och	föreslår	därför	att	cykelvägen	längs	banvallen	utformas	så	att	den	fungerar	
som	 ett	 farthinder	 där	 den	 passerar	 Vistorpsvägen	 och	 även	 i	 korsningen	 med	
Mercurivägen.	 Vidare	 föreslår	 han	 ett	 nytt	 grönstråk	 från	 området	 norr	 om	
Fornåkersvägen	 till	 PEAB	 samt	 ett	 nytt	 grönstråk	 västerut	 från	 Sandbäcksvägens	
södra	 slingor	 till	 befintlig	 grönstruktur	 och	 att	 detta	 stråk	 knyts	 ihop	med	Viarps	
byaväg	genom	nord‐sydliga	förbindelser.	Han	föreslår	även	att	föreslagna	områden	i	
norra	 Förslöv	 knyts	 ihop	 med	 resten	 av	 Förslöv	 genom	 en	 gång‐	 och	 cykelbana	
österut	till	Bokesliden	i	höjd	med	bilskroten.	Ytterligare	en	förbindelse	föreslås	från	
stationen	 längs	 Profilvägen	 via	 Puge‐eget	 till	 skolan	 samt	 en	 från	Dammvägen	 till	
stationen.	Han	 vill	 även	 att	 det	 läggs	 in	 gång‐	 och	 cykelbanor	 genom	Förslöv	 2:4‐
området.		

Utöver	 detta	 påpekar	 Martin	 ett	 antal	 redaktionella	 fel	 och	 föreslår	 nya	
formuleringar	för	flera	stycken.	

Kommentar:	Den	sociala	konsekvensanalysen	är	 framtagen	utifrån	den	workshop	
som	 hölls	 i	 ett	 inledande	 skede	 i	 arbetet	 och	 ligger	 som	 underlag	 till	
inriktningsdokumentet.	Nya	aspekter	kommer	därför	inte	att	läggas	till	i	den	sociala	
konsekvensanalysen,	däremot	finns	passagen	över	Bokesliden	med	som	en	del	i	en	
tillkommen	gång‐	och	cykelvägsträckning.	
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Målen	ses	över.	Viss	skillnad	kan	finnas	i	målformuleringarna	för	de	olika	orterna	på	
grund	av	orternas	olika	karaktär.	

Redovisade	grönstråk	baseras	på	den	information	förvaltningen	fått	i	samband	med	
medborgardialoger.	 Kartmaterialet	 kompletteras	med	 information	 som	 tillkommit	
under	 samrådet.	 Sträckorna	 som	markerar	 grönstråk	 förtydligas	med	 att	 de	 även	
omfattar	 rekreationsstråk.	 ”Grönstråk”	 omfattar	 alla	 rekreationsstråk,	 dokumentet	
förtydligas	 gällande	 detta.	 Kartorna	 är	 schematiskt	 utformade	 för	 att	 de	 ska	 visa	
kommunens	vilja	och	ambitioner	utan	att	förslagen	är	detaljstuderade.	Kartan	med	
befintliga	 cykelbanor	 baseras	 på	 kommunens	 kartmaterial	 och	 endast	 de	 större	
strukturella	sträckorna	har	redovisats	för	att	göra	kartan	läsbar.		

Gällande	 sträckan	 längs	 banvallen	 se	 svar	 ovan.	 Möjlighet	 finns	 att	 utforma	
grönstråk	så	att	de	är	möjliga	att	cykla	på.	Dokumentet	är	ett	strategiskt	dokument	
och	går	därför	inte	in	på	utformning,	beläggning,	standard	mm	för	specifika	sträckor.	
Utformningen	av	eventuella	korsningar	Vistorpsvägen	och	Mercurivägen	studeras	i	
samband	med	projektering.	

De	gång‐	och	cykelvägar	som	föreslås	i	yttrandet	studeras.	En	avvägning	måste	dock	
göras	 för	 hur	 många	 parallella	 sträckningar	 som	 är	 ekonomiskt	 försvarbart.	
Sträckningar	 till	 viktiga	 målpunkter	 prioriteras.	 Inom	 föreslagna	
utbyggnadsområden	kommer	både	gång‐	och	cykelvägar	samt	grönstråk	att	 finnas	
men	de	redovisas	 inte	 i	 inriktningsdokumentet	då	de	studeras	närmare	 i	samband	
med	 detaljplaneläggning.	 Då	 inriktningsdokumentet	 är	 ett	 strategiskt	 dokument	
redovisas	i	första	hand	sträckor	som	är	strategiska	med	hänsyn	till	målpunkter	eller	
andra	 större	 samanhang.	 Gång‐	 och	 cykelbanan	 mellan	 stationen	 och	 Bjärevallen	
skulle	kunna	dras	via	Dammvägen.	Den	exakta	 sträckningen	är	 inte	 studerad	utan	
dokumentet	 redovisar	 principen	 att	 dessa	 två	 områden	 ska	 knytas	 ihop	 med	
varandra.	

Åtgärd:	Inriktningsdokumentets	mål	kompletteras.	

Gällande	 grönstråk	 och	 cykel‐vägar	 se	 föreslagna	 åtgärder	 i	 svar	 ovan.	 Sträckorna	
som	markerar	grönstråk	förtydligas	med	att	de	även	omfattar	rekreationsstråk.		

Redaktionella	ändringar.	

	

Birgitta	och	Anders	Frick	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Birgitta	och	Anders	vill	att	det	nuvarande	
grönområdet	 vid	 gamla	 stationsområdet	 förblir	 eller	 utvecklas	 som	 en	 yta	 för	
spontanaktiviteter.	De	framför	att	de	inte	vill	ha	någon	soptipp	i	byn	samt	påtalar	att	
två	stora	lindar	behöver	ses	över	då	de	kan	ha	murkna	grenar.	

Kommentar:	 Inriktningsdokumentet	 lyfter	 värdet	 av	 ett	 aktivitetsområde	 för	
spontanidrott	vid	det	gamla	spårområdet.	Hur	det	ska	utformas	i	detalj	får	framtida	
processer	utvisa.	

Gällande	återvinningscentral,	se	svar	till	Bjärepartiet.	

Informationen	om	lindarna	framförs	till	berörd	del	av	förvaltningen.	

Åtgärd:	Ingen	åtgärd.	
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Sammanfattning av åtgärder  
DOKUMENTET:	

 En	inventering	av	värdefulla	miljöer	har	gjorts	och	dokumentet	uppdateras	
med	dessa.	

 Inriktningsdokumentet	 förtydligas	 med	 att	 kommunen	 ser	 positivt	 på	
förtätning	 i	 hela	 Förslöv	 under	 förutsättning	 att	 det	 bedöms	 lämpligt	med	
hänsyn	 till	 bland	 annat	 kulturmiljön,	 rekreationsvärden	 och	 övriga	
planeringsaspekter.	

 Dokumentet	 kompletteras	 med	 att	 en	 tänkbar	 plats	 för	 en	 hundrastplats	
skulle	kunna	vara	i	aktivitetsområdet	vid	Bjärevallen.	

 Inriktningsdokumentet	 förtydligas	 gällande	 hastighetsdämpande	 åtgärder	
på	Ljungbyholmsvägen.	

 Inriktningsdokumentets	mål	kompletteras.	

 Dokumentet	 kompletteras	 med	 text	 gällande	 säkra	 parkeringsplatser	 och	
behovet	av	parkering	vid	målpunkterna	för	de	som	bor	utanför	tätorten.	

 Mindre	redaktionella	ändringar.	

	
KARTAN:	

 Kartan	 har	 kompletterats	 med	 kulturhistoriskt	 intressanta	 byggnader	 och	
områden.	

 Framtida	gc‐vägar	kompletterat	med	delar	av	sträckan	längs	banvallen	samt	
till	skolan	via	Puge‐eket.	

 Kartan	kompletteras	med	befintliga	grönområden	och	grönstråk.		

 Sträckorna	 som	markerar	 grönstråk	 förtydligas	 med	 att	 de	 även	 omfattar	
rekreationsstråk.		

 Framtida	grönstråk	kompletterat.	Hela	banvallen	pekas	ut	som	grönstråk.	

 Markering	 för	 hastighetsdämpande	 åtgärder	 ritas	 in	 på	 kartan	 på	
Ljungbyholmsvägen.	

 Sträckningen	för	gång‐	och	cykelvägen	längs	Ljungbyholmsvägen	justeras.	

Ändringar baserade på synpunkter framförda under 
framtidsminglet 

 Dokumentet	 förtydligas	 gällande	 att	 exploatering	 nära	 järnvägen	 måste	
anpassas	 innehållsmässigt	 och	 utformningsmässigt	 för	 att	minska	 riskerna	
för	bullerstörningar.	

 Kartan	 kompletteras	med	markering	 för	 hastighetsdämpande	 åtgärder	 vid	
korsningen	banvallen‐Vistorpsvägen		

 Dokumentet	kompletteras	med	ett	stycke	om	tung	trafik	genom	orten.	
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Övriga ändringar 
DOKUMENTET:	

 Dokumentet	kompletteras	med	att	Förslöv	sannolikt	kommer	att	växa	 ihop	
med	Grevie	på	väldigt	 lång	sikt	och	ett	sådant	scenario	 ligger	utanför	detta	
dokuments	tidshorisont.	

 Förtydligas	gällande	behovet	av	säkra	cykelparkeringar	vid	busshållplatser.	

 Dokumentet	förtydligas	gällande	Förslövs	karaktär.	

 Konsekvenser	för	ett	enskilt	huvudmannaskap	beskrivs.	

	

KARTAN:	

 Gaturum	 som	 ska	 åtgärdas	 har	 fått	 ny	 markering	 för	 att	 särskiljas	 från	
förtätning.	 Förtydligande	 att	 det	 även	 omfattar	 hastighetsdämpande	
åtgärder.	

 Nytt	grönstråk	föreslås	längs	Prästgårdsvägen.	

 Kompletterat	med	områden	för	utveckling	av	skola	och	förskola.	
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Dokumentation Framtidsmingel  

Tid: 2017-04-25 kl 16-19 

Plats: Förslövs bygdegård 

 

Totalt uppskattas ca 100 personer ha besökt minglet under tisdagen. En stor del av besökarna 

var äldre, men även några yngre och barnfamiljer besökte minglet. Minglet besöktes även av 

grupper från bla politiken, vägföreningen och bygdegårdsföreningen. Alla besökare fick gröna 

och röda klistermärken och uppmanades att sätta dem på kartor och mål och strategier som 

fanns uppsatta i lokalen. Grönt för det de tyckte var bra och rött för det de tyckte var dåligt. Det 

var överlag en god och positiv stämning. Fler gröna än röda klistermärken gick åt. Flera 

besökare uttryckte att de uppskattade dokumentet 

Diskussioner och kommentarer som kom upp under mingeltillfället handlade bland annat om 

centrumplatser, bostäder, verksamhetsmark, grönstråk, cykelvägar och bilvägar. 
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Samlad karta 

Bebyggelse 

Generellt var många av besökarna positiva till förslagen gällande bebyggelsen, både strategierna 

och utbyggnadsområden. Många gröna klisterlappar sattes på de flesta områdena utpekade för 

bebyggelse. Några röda klisterlappar har placerats på kartan och det handlar bland annat om 

oro för att föreslaget område närmast järnvägen ska vara bullerutsatt, oro för översvämning 

från Möllebäcken, att andra områden ska byggas före det de markerat med rött eller att någon 

inte vill ha mer bebyggelse där just de bor. En person satte även flera röda klisterlappar gällande 

förtätning vid Sandbäcksvägen då han anser att det är bra som det är och att det inte kan göras 

på något annat sätt. Flera av de röda lapparna på verksamhetsområde ”H” handlar om den tunga 

trafiken som kör genom samhället. I samtalen lyfte någon att det är viktigt att bykänslan bevaras 

och att husen inte blir för höga. Även innehållet i områden för ”blandstad” diskuterades och det 

påtalades att ett nytt gruppboende behövs. 

Många var positiva till de föreslagna centrumbildningarna. En person sa att hon gillar tanken på 

ett socialt centrum och att det kunde innehålla lekplats för barn och bänkar för äldre så att de 

möts. Någon tyckte att det hade varit bättre att bara satsa på ett centrum istället för tre olika. 

Någon annan föreslog att det sociala centrumet och det kommersiella skulle kunna bindas ihop 

med en allé. Vid samtal om det sociala centrumet kommenterar flera av besökarna att det är 

synd med släpvagnsuppställningen vid bensinstationen. Saknaden av ett café i orten nämndes 

och att det behövs fler lokaler för handel, trots att bageri och bank stängt. 
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Gällande det föreslagna verksamhetsområdet väster om järnvägen påpekade en av besökarna 

att den hindrar eventuella framtida bostäder. Det kom även frågor om innehållet i 

verksamhetsområdena, vilka företag som ska dit och om det blir någon återvinningscentral. 

Några av besökarna framförde att de anser att Bygdegården hade kunnat användas bättre, att 

det är synd att verksamheter flyttar därifrån och att de inte längre får använda boulebanan på 

förskoletomten. 
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Grönstruktur 

Många uppskattar både befintlig grönstruktur och de förslagna förändringarna. Det sattes 

övervägande gröna klisterlappar på kartan som handlade om grönstrukturen. De få röda 

handlade om oro för att det ska slängas skräp i Möllebäcken, att stråken längs Möllebäcken 

kanske skulle gå över privat fastighet, att gamla järnvägsspåret borde bli ett grönstråk samt 

missnöje över släpvagnsuppställningen vid bensinstationen. Grönstråket runt tätorten fick 

odelat positiva kommentarer och markeringar. Det föreslogs även att grönstråk kunde anläggas 

söder om tätorten. 

Många frågade var den nya lekplatsen ska vara. En besökare föreslog att bygga ut befintlig 

lekplats vid Förslövs Byaväg istället för att anlägga en ny. En fråga som togs upp av flera 

besökare var att staketet vid spårområdet behöver tas bort. En besökare efterfrågade även en 

hundrastplats. 

Önskemål om att förstärka platserna utpekade som centrum med grönt framkom, lika så att 

kombinera trafikstrukturen med alléer för att visuellt knyta samma centrala platser. 
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Trafik  

De flesta är väldigt positiva till de föreslagna cykelvägarna och den nya bilvägen till Bjärevallen. 

Det finns några enstaka röda klisterlappar på vägsträckningarna. Några handlar om otrygga 

korsningar, några vill inte att cykelvägen längs Ljungbyholmsvägen förlängs söderut på gamla 

spårområdet, i något fall är det fastighetsägare som inte vill ha cykelväg intill sin fastighet. Även 

på kartan om trafikstruktur har röda klisterlappar satts vid släpvagnsuppställningen vid 

bensinstationen. 

Vid samtal med besökarna framkommer att platsen där gamla banvallen korsar Vistorpsvägen 

är otrygg på grund av höga hastigheter på vägen. Fastighetsägarna intill vill hellre se en gång- 

och cykelbana längs Mejerivägen, medan andra framför att det hellre vill ha den på gamla 

banvallen. 

Bron där Vistorpsvägen går över väg 105 är smal och en besökare påtalar att det med tanke på 

all tung trafik på vägen känns otryggt att gång- och cykelväg också ska få plats där. Istället borde 

den läggas på en separat bro som hängs på den befintliga. Det framförs även att gång- och 

cykelvägen på Mercurivägen är bara en trottoar där man inte får plats att cykla. Några av 

besökarna undrar hur långt gång- och cykelvägen längs Margretetorpsvägen kommer att gå och 

många av besökarna påtalar hur viktigt det är med cykelvägen mellan Grevie och stationen. Det 

påtalas också att korsningen Vistorpsvägen-Vantingevägen är otrygg. Flera besökare framför att 

det är tungt att cykla upp för Bokesliden och att det hade varit bättre med en cykelväg på den 

gamla banvallen. 

Det kom även en hel del synpunkter gällande busstrafiken. Bland annat framfördes att 

busshållplatsen på Margretetorpsvägen, vid skolan, är dåligt underhållen samt att det behövs en 

busskur vid Fabriksvägen. Vid den senare hållplatsen är det även trångt och skulle behövas mer 

plats. Önskemål framfördes om en busslinje till Hjärnarp och en besökare funderade på hur 

bussdragningen kommer att bli vid Ica. I anslutning till Ica-butiken önskas även fler 

parkeringsplatser. 

Några av besökarna påtalade att avfarten från Vistorpsvägen till väg 105 är dåligt belyst. 

Dessutom är belysningen vid stationen bländande för bilister som kommer från väster. En 

person sa att det skulle vara bra med smalare gator i Förslöv för att sänka hastigheterna. Han 

föreslår även att busshållplatserna utformas så att trafiken stoppas när bussen står på 

hållplatsen. Många tycker att det är bra med ny väg till Bjärevallen och en person som bor i 

området konstaterar att det skulle leda till minskad trafik på Dammvägen. Ett par av besökarna 

vill att Ljungbyholmsvägen dras om upp på gamla banvallen för att minska störningarna för de 

boende längs vägen. En annan föreslår att vägen smalnas av eller utformas på något annat sätt 

för att enbart fungera som lokalgata. Samtal uppstod även om Vantingevägen och 

Sandbäcksvägen. En besökare anser att de är bra som de är. Andra förstår tanken med att stärka 

tätortskänslan genom någon form av förändring men framför samtidigt att de uppskattar de 

gröna ytorna. 
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1.  SAMMANFATTNING

Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet för Förslöv har 
tagits fram i dialog med Förslövs invånare och baseras i stor utsträckning 
på intryck och diskussioner som framkom under en
workshop i november 2016.

Den första delen av dokumentet innehåller sammanfattning och 
bakrundsfakta.

Den andra delen innehåller en analys av förutsättningar för social 
hållbarhet i det offentliga rummet och förslag till åtgärder. Kapitel 2 utgår 
från iakttagelser på plats. I Förslöv som helhet konstateras att det inns 
ett behov av att stärka de offentliga ytorna. Det inns också ett behov av 
att skapa säkra passager över bilväganarna samt att stärka olika platsers 
identitet.

Den tredje delen är en konsekvensanalys av de förslag som läggs fram 
i inriktningsdokumentet för Förslöv. Kapitel 3 utgår från vilka sociala 
konsekvenser som kan förväntas om förslagen genomförs och beskrivs 
under aspekterna Sammanhållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet.

Inriktningsdokumentet utreder och analyserar hur orten, med 
utgångspunkt i historien och det läge samhället be inner sig i nu, lämpligen 
kan och bör utvecklas i framtiden. Enligt politiskt beslut har arbetet med 
inriktningsdokumentet skett i nära samarbete med Förslövs invånare 
genom olika former av medborgardialog. Den sociala konsekvensanalysen 
kompletterar dialogen genom att belysa de sociala konsekvenserna av 
inriktningsdokumentets förslag.
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Sammanfattning av inriktningsdokumentet

Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns 
viljeinriktning för tätortens utveckling och innehåller en vision om 
tätortens framtid. Visionen uppnås genom de mål som formuleras i 
dokumentet och som har förankrats inom den kommunala organisationen.

Inriktningsdokumentets mål
Inriktningsdokumentets målformuleringar pekar mot en 
utvecklingsriktning som är långsiktigt hållbar - ur ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv. Förslagen i inriktningsdokumentet 
syftar till att uppfylla nedanstående mål.

1. Förslöv ska vara en hållbar tätort
…genom att:
• Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 

samt centrumnära byggande.
• Gång- och cykel ska prioriteras före bilen
• Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtra iknära lägen
• Prioritera boendeformer som saknas i tätorten
• Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra 

ekosystemtjänster och främja folkhälsa

Effekt: Ett minskat behov av bilresor och förbättrade rekreationsmöjligheter 
ger förutsättningar för en bättre folkhälsa och minskade utsläpp. Utveckling 
genom förtätning ger ett mer ekonomiskt och effektivt utnyttjande av 
be intlig infrastruktur.

2. Förslöv ska vara en attraktiv tätort
…genom att:
• Det ska innas attraktiva och tillgängliga bostäder i tätorten
• De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
• Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 

och omsorg
• Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla

Effekt: Antal boende i Förslöv ökar och kan kombinera arbetsliv, fritid, 
vardag och fest på ett praktiskt och meningsfullt sätt.

3. Förslöv ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
• Utveckla ett tydligt centrum
• Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 

fotgängare och cyklister
• Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 

kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
• Tätorten ska vara välkomnande för gäster och invånare
• Utveckla mötesplatser för alla

Effekt: Förslöv kan fortsätta utvecklas till en attraktiv och karaktärsfull 
tätort.
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Social hållbarhet
Hållbar utveckling brukar beskrivas som samhällets förmåga att fungera 
på både kort och lång sikt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och ett socialt 
perspektiv. För att förtydliga hållbar utveckling brukar förhållandet mellan 
de tre delarna beskrivas som att social hållbarhet är målet, ekologisk 
hållbarhet sätter ramarna och ekonomiska hållbarheten är medlet för att 
nå en hållbar utveckling. Det handlar om att resurser inte överutnyttjas, 
att produktion av varor och tjänster fungerar och att folk har tillräckliga 
inkomster och trivsamma levnadsmiljöer.

Hållbar utveckling handlar också om relationen mellan olika delar i 
samhället. Det betyder att den enes framgång och välstånd inte kan bygga 
på att andra människor utnyttjas.

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att samhällen, byar och städer ska fungera 
tillfredsställande och att livet är gott för de människor som lever där. 
Den sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, 
integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. Målet är ett långsiktigt 
stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov 
uppfylls och där alla känner sig välkomna.

För att förtydliga begreppet kan det delas upp i en beskrivning av ett 
samhälles välfärd respektive ett samhälles problemlösningskapacitet. 
Med välfärd menas att människor ska ha en hygglig standard och 
leva i en trivsam miljö. Dessutom har det betydelse att fördelningen 
av standard och livsvillkor är någorlunda rättvis. Beskrivningen av 
problemlösningskapaciteten fokuserar på samhällets, eller individernas 
gemensamma förmåga att lösa problem och kon likter som uppstår.

Den fysiska miljöns betydelse
Social hållbarhet är beroende av många olika faktorer. På ett övergripande 
plan har det betydelse hur det offentliga systemet fungerar eller vilken 
roll till exempel näringslivet spelar. På en mellanmänsklig nivå byggs den 

sociala hållbarheten upp av alla de formella och informella relationer 
som ständigt pågår och skapas.

Den byggda miljöns utformning, innehåll och organisation skapar 
rumsliga förutsättningar för många av dessa relationer. Det är på gator 
och torg, där våra vägar korsas, som möten uppstår och som en känsla 
av delaktighet kan in inna sig. Miljöns kvaliteter och sammanhangen i 
staden har stor betydelse för i hur stor utsträckning den bidrar till social 
hållbarhet.

För att belysa miljöns betydelse kan det vara illustrativt att skilja mellan 
de nödvändiga respektive frivilliga aktiviteter som uträttas i vardagen. 
Nödvändiga aktiviteter är sådana som behöver ske oavsett hur krångligt, 
trevligt, bullrigt eller välstädat det är i ett område. Frivilliga aktiviteter 
däremot, äger rum i större grad om den fysiska miljön uppmuntrar till 
utevistelse och möten. Spontana sociala aktiviteter, med kända eller 
okända, har en större chans att äga rum när vägar korsas och trivsamma 
platser inns för möten.

Social

EkonomiskEkologisk
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Social konsekvensanalys
Syfte
Syftet med den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet 
för Båstad är att på ett strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som 
behöver hanteras och vilka konsekvenserna blir av ett genomförande av 
det slutliga förslaget.

Avgränsning
De geogra iska områden som har analyserats är delar av Förslöv som hyser 
viktiga offentliga och kommersiella funktioner och som har stor betydelse 
för ortens identitet:
•  Skolan och macken
•  Kyrkan och korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen
•  Bygdegården och vårdcentralen
•  Banken, Sandbäcksgården och ICA
•  Järnvägsstationen
•  Gamla banvallen och Mölleån
Övriga delar av Förslöv ingår inte i den sociala konsekvensanalysen

Metod
Den sociala konsekvensanalysen består av inventering, analys och förslag, 
samt en avslutande beskrivning av inriktningsdokumentets sociala kon-
sekvenser. Inventering och diskussion om förslag har tagits fram tillsam-
mans med kommunanställda och boende och verksamma i Förslöv. En 
workshop har genomförts med berörda förvaltningar för att på plats och 
tillsammans svara på hur de utvalda områdena fungerar idag. I workshop-
pen och tillsammans med ett par fokusgrupper har Förslövs förutsätt-
ningar diskuterats. Åtgärderna utgår från inventeringen och syftar till att 
stärka de inventerade sociala aspekterna eller komma till rätta med bris-
ter. Dessa analyser och diskussioner har inarbetats i inriktningsdokumen-
tet i de fall som det har varit relevant och överstämmande med målen. På 
så vis har arbetet med den sociala konsekvensanalysen och arbetet med 
inriktningsdokumentet kunnat ske parallellt och i en gemensam process. 
Slutligen har sociala konsekvenserna av förslagen i inriktningsdokumen-
tet analyserats.

Analysverktyg
En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala 
dimensionen i planeringsprocessen. Arbetet tar sin utgångspunkt i det 
analysverktyg som Göteborgs stad har tagit fram och som fångar upp 
sociala aspekter i olika skalor. För att få en användbar analys för hela 
Förslövs tätort har analysverktyget modi ierats något. Istället för att dela 
upp analysen i olika skalor, har ett antal geogra iska fokusområden valts 
ut för närmare analys och diskussion. Verktyget utgör ett strukturerat sätt 
att identi iera och sortera viktiga sociala aspekter i ett område eller på en 
plats. Aspekterna brukar delas in i nedanstående kategorier.

Sammanhållen stad
Människor från olika sociala grupper korsar varandras stråk och delar 
plats och vardag. Olika aktiviteter gör att vi möts på vår väg till bostad, 
arbete, kultur eller rekreation. Den fysiska kontinuiteten, gång- och 
cykelvänligheten, skapar förutsättningar för korsande stråk och möten.

Samspel
Socialt kapital byggs av både nära kontakter och bekanta främmande och 
skapar en känsla av delaktighet. Närhet mellan människor och möjlighet 
till möten är en förutsättning. Tydliga offentliga platser och samlande 
stråk skapar fysiska förutsättningar för möten. Överblickbarhet och en 
känsla av trygghet har stor betydelse.

Vardagsliv
Närhet till vardagsfunktioner och god räckvidd till fots, cykel och med 
kollektivtra ik skapar förutsättningar för en enklare vardag. Ren luft och 
ostörda miljöer för rekreation bidrar till en bättre folkhälsa.

Identitet
Tillhörighet och delaktighet tillsammans med andras uppfattningar om 
området bygger identi ikation med platsen och stolthet över hemmiljön.
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2.  ANALYS OCH FÖRSLAG

Kapitel 2 av den sociala konsekvensanalysen innehåller 
en beskrivning av förutsättningar för social hållbarhet på 
offentliga platser i de utvalda geogra iska områdena. För 
varje område följer förslag till åtgärder för att exempelvis 
stärka möjlighet till möten, minska segregation och barriärer 
och förenkla för livet i vardagen. Analyserna och förslagen 
utgör underlag till arbetet med inriktningsdokumentet och 
har inarbetats där de överensstämmer med mål och övriga 
avvägningar.

Kapitel 2 utgår från iakttagelser på plats, framförallt 
i samband med en workshop, och i samtal med olika 
fokusgrupper.

Inventeringskarta. Streckad svart linje visar gruppernas promenader.
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Workshop
Inventering, analys och förslag bygger främst på iakttagelser och idéer 
som uppkommit i samband med en workshop den 1 november 2016, där 
representanter från olika delar av kommunens verksamheter medverkade 
samt en representant från byarådet och ett par ungdomar från Ungdomens 
hus. Iakttagelserna har kompletterats med samtal med handikapprådet, 
pensionärsrådet, byarådet, representanter från ett antal verksamheter i 
orten, skolans elevråd samt mingel där allmänheten bjudits in.

Workshop
Workshoppen bestod främst av att grupper vandrade längs utvalda  
sträckor och samtalade om sociala kvaliteter och behov i området. 
Gruppernas funderingar längs med vandringen sammanställdes i kartan 
där platser och stråk markerats enligt nedan.
          Trevliga platser /viktiga målpunkter
          Plats med potential/behov av förändring
          Viktiga förbindelser
          Barriärer/förbindelser som saknas

En av grupperna vandrade längs Vantingevägen, från ICA till skolan. En 
annan grupp gick längs Vistorpsvägen, från kyrkan till järnvägsstationen, 
medan den tredje gruppen gick västerut från vårdcentralen via Möllebäcken 
till gamla stationsområdet och vidare till Bjärevallen och sedan tillbaka till 
bygdegården via Mercurivägen.

Frågeställningar
För att hålla diskussionen fokuserad under workshoppen och efterföljande 
samtal formulerades ett antal frågor under respektive aspekt. Frågorna 
nedan bidrog till analysen av områdets sociala kvaliteter och de behov som 
inns.

Sammanhållen stad
• Hur kan samband och kopplingar stärkas medan barriärer, såväl 

fysiska som mentala, istället undviks och överbryggas?
• Finns det trygga, intressanta och promenadvänliga stråk och områden?
• I vilken utsträckning blandas funktioner och upplåtelseformer på ett 

sätt som motverkar segregation och likriktning?

Samspel
• Hur kan platser för möten och samspel utvecklas för att stötta 

gemensamma aktiviteter?
• Vilka aktiviteter utövas på offentliga platser?
• Hur används offentliga platser dygnet runt, veckans alla dagar?
• Erbjuder platsen överblick och orienterbarhet, en möjlighet att 

bli sedd och att se andra? Finns det en tydlighet mellan privata och 
offentliga ytor?

• Bidrar konst och kultur till att skapa befolkade och omhändertagna 
stadsrum?

Vardagsliv
• Hur fungerar vardagslivet? Är det lätt att uträtta vardagliga ärenden? 

Finns nödvändiga funktioner samlade?
• Hur är den fysiska tillgängligheten? Är platsen nåbar utan bil?
• Fungerar området för olika livssituationer?
• Främjar miljön ett aktivt vardagsliv? Finns det tillgång till lekplatser 

och grönområden?
• Är området hälsosamt, med bra luftkvalitet, låga bullernivåer och hög 

tra iksäkerhet?

Identitet
• Vilken är områdets speci ika karaktär?
• Hur kan förutsättningar förbättras för att miljön ska kännas 

omhändertagen och att bebyggelsens historia och ortens utveckling 
går att utläsa, något som i sin tur skapar begriplighet och en känsla av 
sammanhang?  
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Skolan och macken - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Förslövs skola är en viktig målpunkt som ansluter till lera olika stråk. 
Vantingevägen är ett av Förslövs starkaste stråk för både fotgängare, 
cyklister och bilister. Även Margretetorpsvägen är ett starkt stråk genom 
tätorten. Norr om skolan inns ett grönområde med motionsslingor. På 
skolområdet inns även Förslövs bibliotek och idrottshallen, vilka bidrar 
till att göra skolan till en målpunkt även för människor som inte går på 
skolan eller har barn på skolan.

Macken är en målpunkt för många i samhället, framförallt för många av 
eleverna. Det skapar ett stråk tvärs över Vantingevägen.

Närheten mellan olika funktioner så som skola, handel och 
fritidsaktiviteter, gör att många rör sig till fots i området. Här inns 
möjlighet att träffa någon som man känner. Framförallt de norra delarna 
av skolområdet, där Ungdomens hus och bandybanan inns är platser där 
undomar vistas på.

I hörnet Vantingevägen-Margretetorpsvägen, mot skolan, inns en plats 
med några bänkar och en staty. Platsen skulle kunna utgör en entré till 
skolområdet, men gångvägen är till stor del skymd i lummig växtlighet. 
Några av bänkarna är också inbäddade i buskarna. Platsen har potential 
och skulle kunna bli en intressant mötesplats med möjlighet att se och 
möta andra människor.

Otrygga eller osäkra platser
Korsningen Margretetorpsvägen-Vantingevägen upplevs som osäker 
och då gaturummet är stort håller många billister hög hastighet. Dessa 
faktorer medför att vägarna utgör barriärer. Många barn och ungdomar 
korsar dessutom Vantingevägen på väg till macken utan att det inns 
några trygga passager över vägen.

Skogsbyn

Ungdom
ens 

hus

Idrottshall

Mack

Bibliotek
klass 7-9

klass F-6
Vantingevägen

Margretetorpsvägen
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Samspel
Många ungdomar har sin sociala samvaro på och runt skolan. De träffas 
och umgås bland annat på Ungdomens Hus och vid bandyplanen. Förslövs 
IF har många aktiviteter i idrottshallen vilket gör att lera människor 
i olika åldrar rör sig i området men det medför också att ungdomarna 
upplever att de har dålig tillgång till lokalen. De framför en önskan om ytor 
att röra sig på. Även biblioteket är en plats där människor i olika åldrar har 
möjlighet att träffas, både planerat och oplanerat.

De stora och otydliga gaturummen och  de öppna otydliga rumsbildningarna 
på skolans område bidrar inte till att skapa trevliga platser att vistas på. 
Även ytorna runt macken är otydliga och delvis röriga.

Vantingevägen fungerar som en barriär som skiljer skolan och macken 
trots att de är två viktiga målpunkter med ett stort utbyte av människor. 

Vardagsliv
Skolan är en viktig målpunkt för vardagliga och nödvändiga ärenden, men 
här inns också möjligheter till frivilliga aktivitieter i form av Undgomens 
Hus och Kulturskolan.

Förskolan Skogsbyn skapar en närhet som underlättar vid hämtning och 
lämning för föräldrar med barn på både skola och förskola. Förskolan är 
dock stängd i väntan på nybyggnation.

Macken bidrar till att platsen befolkas en stor del av dygnet. Även 
busshållplatsen bidrar till att många människor rör sig i området och 
utgör en viktig mötesplats.

Gång- och cykelvägen längs Vantingevägen  och Margretetorpsvägen gör 
att personer som inte har tillgång till bil kan ta sig till skolan, biblioteket 
och övrig service på ett tryggt sätt.

Identitet
Skolan har sin identitet, men ligger långt in på tomten och signalerar inte 
sin identitet tydligt utåt. Det inns några identitetsskapande byggnader på 
skolan, exempelvis högstadiet.

Macken är en samlingspunkt som ger området en funktion och identitet. 
Även Ungdomens hus är en viktig funktion som ger skolans norra del en 
egen identitet som ungdomarnas område.

Platsbildning vid skolan som delvis är skymd av buskage.
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Skolan och macken - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
För att skapa en sammanhållen stad behöver gaturummet minskas och en 
tydlighet mellan gata och kvartersmark skapas. Platserna behöver ramas 
in. Det behöver också skapas trygga passager över Vantingevägen.

Samspel
Att bygga ihop gaturummet skapar också möjlighet till ett samspel mellan 
de olika sidorna av vägen. Det inns stora ytor, främst på skolans område 
som kan utvecklas med byggnader och rumsbildningar. 

I skolans sydvästra hörn inns en antydan till en liten park, en så kallad 
pocketpark. Denna bör kunna utvecklas till en plats med starkare 
identitet. Kombinerat med en trygg passage över Vantingevägen skulle en 
torgbildning kunna skapas tillsammans med en utveckling av ytorna vid 
macken och kyrkans nordvästra hörn.

Vardagsliv
Blandningen av funktioner som inns i området är positiv. De funktioner 
som inns som möjliggör spontana möten med människor man inte 
känner, över genarationsgränserna, kan stärkas och förtydligas. Bibliotek, 
fritidsverksamhet samt handel runt mackens område kan utvecklas 
ytterligare och kompletteras med exempelvis ett café.

Skolgården i sig skulle behövas ses över för att skapa en blandning av 
stora öppna och mindre mer skyddade rumsbildningar. Även en översyn 
av platser och aktiviteter som lockar både tjejer och killar behövs.  
Skolgården kan kompletteras med någon väderskyddad plats att vistas på, 
exempelvis en utomhusscen. En sådan skulle både bidra med en plats för 
skolungdomarna dagtid och kunna berika kulturutbudet i tätorten i stort.

Macken har kvällsöppet vilket bidrar med en värdefull service som 
underlättar vardagen för många. Service kvällstid bör värnas.
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Identitet
Områdets identitet skulle stärkas av karaktärsfull kompletterande 
bebyggelse i ett par våningar på skolgården. Genom att tydligare singalera 
var biblioteket är skulle platsens identitet stärkas ytterligare. De offentliga 
funktioner som inns skulle genom en identitetskapande karaktärsfull 
byggnad kunna lyftas fram ytterligare.

En tydligare platsbildning vid macken, skolans sydvästra hörn samt 
kyrkans nordvästra hörn skulle kunna ge området en ny och starkare 
identitet i form av ett centrum omgivet av både offentliga funktioner och 
kommersiell service.

Stort gaturum vid skolan.

Korsningen Vantingevägen - Margretetorpsvägen med stora öppna ytor
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Kyrkan och korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen 
- Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen och Vistorpsvägen är två starka stråk i Förslöv. De 
skapar ett löde av rörelser längs med gatorna, främst för biltra ik, men 
utgör också barriärer för främst oskyddade tra ikanter. Korsningen  
upplevs som osäker med höga tra ik löden men inga övergångsställen 
och dålig belysning. Gång- och cykelvägarna längs Vistorpsvägen och 
Vantingevägen knyter ihop tätorten och kopplar samman platsen med 
olika målpunkter så som skolan och stationen.

Runt och i närheten av korsningen inns Förslövs kyrka, galleri Hattlösa, 
som tidigare var kommunhus för Förslövs kommun, och Heberleins 
mataffär. Mittemot Heberleins ligger en stor parkeringsplats, denna 
separeras från butiken av Vantingevägen.

Samspel
Många tar sig till platserna runt korsningen med bil vilket minskar 
möjligheterna att mötas. På kyrkogården vistas människor som har ett 
ärende dit. Heberleins stora parkering inbjuder inte till att stanna kvar 
på platsen och gynnar därför inte möjligheten till möten. Direkt söder 
om Galleri Hattlösa inns ett litet grönområde med några träd och en 
bänk. Det är dock oklart om den nyttjas.

Vardagsliv
Heberleins erbjuder möjlighet till vardagsäreden. Den centrala 
placeringen gör det möjligt för många att ta sig till affären på andra sätt 
än med bil, även om merparterna av kunderna väljer detta färdsätt.

Området erbjuder till stor del frivilliga aktiviteter.
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Identitet
Kyrkan  och Galleri Hattlösa, ett kommunhus från tiden då Förslöv var en 
egen kommun, är båda identitetsskapande byggnader. Även bostadshuset 
söder om kyrkan, som renoverats och återskapats, bidrar till att stärka 
platsens identitet som Förslövs gamla kärna.

Parkeringen mittemot Heberleins utgör en stor öppen yta men saknar 
identitet och bidrar inte heller till områdets identitet. 

Det lilla grönområdet söder om Galleri Hattlösa är även det ganska 
identitetslöst. Det är inte heller helt tydligt att platsen är en allmän plats 
och hur den förhåller sig till galleriets fastighet.

Bageri med begränsade möjligheter till uteservering Platsbildning vid korsningen Vantingevägen - Vistorpsvägen
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Kyrkan och korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen 
- Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
För att förbättra tillgängligheten i området och bryta barriärerna behövs 
säkra passager över vägarna och bättre belysning för gående och cyklister.

Samspel
Grönområdet söder om Galleri Hattlösa skulle kunna utvecklas och 
förstärkas. Platsen skulle kunna bli en trevlig plats för möten eller att 
bara sitta en stund och titta på aktiviterna i området. 

Delar av Heberleins parkering skulle kunna utvecklas för att uppmuntra 
människor till att dröja kvar i området. Ett torg med möjlighet till 
uteservering skulle gynna möjligheten att träffa andra.

Vardagsliv
Redan idag utgörs den större delen av livet i området av frivilliga aktiviteter. 
Möjligheten till den typen av aktiviteter skulle kunna förstärkas genom 
att platserna görs trivsammare och i högre grad uppmuntrar människor 
att vistas på dem.

Identitet
Parkeringen vid Heberleins är stor. Om delar av ytan utvecklas till en 
mötersplats med möjlighet till utesevering och ramas in med butiker på 
be intliga grannfastigheter, skulle platsen få en starkare identitet.

Det inns en stor potential att utveckla och stärka grönområdets identitet. 
Detta skulle mycket väl kunna göras i samarbete med galleriet och på så 
sätt också lyfta och tydligare signalera kulturen i området.
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Öppna grönytor vid Galleri Hattlösa

Stor parkeringsyta vid Heberleins
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Bygdegården och vårdcentralen - Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen som är ett starkt stråk men också en barriär går rakt igenom 
området. Vägen korsas av ett övergångsställe. Det inns även en tunnel 
under vägen. Den är dock otrygg då den är smal, mörk och med skymd sikt.

Gång- och cykelvägen längs Möllebäcken binder ihop de båda sidorna av 
Vantingevägen men på östra sidan av vägen försvinner den i en otydlig 
parkeringsyta.

I området inns lera stora öppna ytor i anslutning till Vantingevägen. De 
skapar ett stort och otydligt gaturum utan rumsbildning.

Längs Möllebäcken går ett gång- och cykelstråk som erbjuder stora 
rekreationsvärden. Stråket kan dock upplevas som mörkt kvällstid.

Samspel
Området erbjuder till största delen nödvändiga aktiviteter i form av 
förskolor och vårdcentral. Det inns inga allmänna platser i området som 
inbjuder till att uppehålla sig på och därmed också begränsade möjligheter 
till möten. På förskoletomten inns en boulbana som är tillgänglig kvällar 
och helger.

Bygdegården har varit en mötesplats men nu råder osäkerhet kring 
aktiviteterna där och i dagsläget har den en begränsad funktion som 
mötesplats. 

Vardagsliv
Närheten mellan de olika funktionerna i området och förskolornas och 
vårdcentralens placering centralt i tätorten underlättar vardagsärenden. 
Även personer som inte kör bil har goda möjligheter att ta sig till servicen. 
Busshållplatser inns ca 500 meter norr om vårdcentralen och ca 200 
meter söderut.
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Identitet
Området är grönt med Möllebäcken som rinner genom tätorten. Den är 
dock bara tydlig och tillgänglig väster om Vantingevägen.

Både bygdegården och vårdcentralen håller låg pro il och är inte några 
identitetsskapande byggnader. Dock är bygdegårdens funktion som 
mötesplats med de aktiviteter som funnits, och till viss del fortfarande 
inns, där viktig för hela Förslövs identitet. De stora öppna ytorna runt 

vårdcentralen och på fastigheten direkt norr om Färgerivägen bidrar inte 
heller till områdets identitet.

Mörk och smal gång- och cykeltunnel med dålig siktFörslövs bygdegård
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Bygdegården och vårdcentralen - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
För att knyta ihop stråket längs Möllebäcken med gång- och cykelvägnätet 
och bostäder och service öster om Vantingevägen behöver gång- och 
cykelvägen förbi vårdcentralen förtydligas. Stråket längs Möllebäcken 
behöver även bättre belysning för att öka tryggheten.

För att den be intliga tunneln under Vantingevägen ska vara ett attraktivt 
och tra iksäkert alternativ till övergångsstället krävs trygghetshöjande 
åtgärder. Tunneln behöver bättre belysning och även om det kan vara svårt 
att lösa bör även siktförhållandena in i tunneln ses över.

Samspel
För att förbättra möjligheten för människor att mötas, både planerat och 
oplanerat behövs platser som inbjuder till att vistas på. Vid vårdcentralen 
inns stora ytor. Här skulle en trevlig plats med bänkar och tilltalande 

inramning kunna skapas. Även stråket längs Möllebäcken kan lyftas med 
ett par mindre platsbildningar med bänkar.

Då det svenska klimatet gör att mötesplatser utomhus inte är så attraktiva 
under vinterhalvåret skulle Bygdegården kunna spela en viktig roll som 
mötesplats inomhus om dessa delar av verksamheten utvecklas.

Vardagsliv
Närheten och tillgängligheten till service, omsorg och rekreation ger 
goda förutsättningar för alla att uträtta vardagsärenden på ett enkelt 
sätt. Grönstråket kan kompletteras med bänkar på några platser för att 
möjliggöra för ler att vistas i området och ta del av rekreationen. En ökad 
tillgång till rekreation för ler personer är positivt för folkhälsan.
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Identitet
Att förlänga och förtydliga stråket längs Möllebäcken även öster om 
Vantingevägen skulle stärka områdets identitet som grönt och med närhet 
till rekreation.

Bygdegården är också viktig för områdets identitet. Hur den fortsättningsvis 
används och vilka funktioner den kommer att inrymma kommer att i hög 
grad påverka platsens identitet. Förhoppningsvis kan den även i framtiden 
komma att präglas av socialt umgänge, möten och aktivitet.

Gång- och cykeltunneln behöver trygghetsskapande åtgärder.Stor parkeringsyta vid vårdcentralen
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Banken, Sandbäcksgården och ICA - Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen och Mercurivägen är starka stråk genom området, men även 
här gör tra ik löden och hastigheter att vägarna blir barriärer. Korsningen 
och övergångsställena upplevs som otrygga.

I områdets norra del inns en mindre torgbildning med bänkar, träd samt 
en fontän med ett konstverk. Det är otydligt om platsen är en offentlig plats 
eller en halvprivat plats som hör till lägenheterna intill. Platsen är också 
mycket dåligt underhållen. Torget skapar en känsla av att det funnits en 
tanke på att skapa en plats för möten men att man inte nått riktigt ända 
fram. 

Vantingevägens gaturum är stort och otydligt och saknar inramning. 
Gaturummet upplevs som extra brett då Vantingevägen och Sandbäcksvägen 
ligger parallellt samt att stora ytor används för parkering. Bilarna får stort 
utrymme i området och fragmenterar ytor för gående och potentiella ytor 
för möten och vistelse.

Samspel
Det lilla torget erbjuder en möjlighet att slå sig ner och iaktta förbipasserande 
eller samtala med någon annan. Torget är dåligt underhållet och inbjuder 
inte till att vistas där. Markbeläggningen och rötternas påverkan på 
torgytan gör att det är svårt för personer med nedsatt rörlighet att gå på 
torgytan. Det är oklart hur mycket platsen nyttjas.

Sandbäcksgården har potential att vara en plats för möten då den har en 
trevligt inramad gårdsbildning. En stor del av gårdsplanen används som 
bilparkering vilket gör att de potentiella mötena och samspelet som kan 
uppstå är begränsat till de korta promenaderna mellan butik, pizzeria och 
bilen.
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Det samma gäller för området vid ICA och Sandbäckskiosken. Ytorna 
domineras av bilarna och inbjuder inte till att stanna upp och mötas. Det 
sociala samspel som sker är eventuella möten på vägen mellan butiken 
och bilen.

Vardagsliv
Aktiviteterna domineras av vardagsärenden. Det inns en möjlighet att 
träffa bekanta, men inget inbjuder till att uppehålla sig i området bortsett 
från det lilla torget. Att det inns en matbutik i tätorten underlättar 
vardagslivet för de som bor i Förslöv. Aktiviteterna i området sker främst 
dagtid men pizzerian bidrar till vissa aktiviteter även kvällstid.

Identitet
De otydligt avgränsade ytorna, den tydliga prioriteringen av ytor till bilar 
(parkeringar och körytor) samt eftersatt underhåll medför att platsen har 
en svag identitet. Området är främst till för bilar, inte för människor.

Torget vid fontänen har en svag identitet. Torget ligger undanskymt och 
det saknar sannolikt namn.

Stora ytor där bilar prioriterats över gående och cyklister.

Eftersatt underhåll gör torgytan svår att röra sig på.
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Banken, Sandbäcksgården och ICA - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
För att minska Vantingevägens barriäreffekt behövs minst en trygg passage 
över den. Passagen placeras förslagsvis vid Sandbäcksgården då den där 
kan knytas till en be intlig cykelväg och knyta ihop centrumbildningen 
med Förslövs östra delar och Bjärevallen.

En annan viktig åtgärd är att minska körytorna. Sandbäcksvägen bör kunna 
tas bort delvis eller i sin helhet och anslutningar bör istället kunna ordnas 
direkt från Vantingevägen. Detta frigör ytor som kan användas både för 
torg, gång- och cykelvägen och för förtätning med nya hus innehållande 
både bostäder och handel.

Samspel
Torget behöver rustas upp för att bli tillgängligt och inbjudande. Det är 
viktigt att det är tydligt att platsen är offentlig och till för alla. Gränden 
mot de intilliggande bostädernas gemensamma, halvprivata ytor måste 
därför tydliggöras. För att människor ska röra sig över torget och möten 
ska möjliggöras är det viktigt att torget omges av målpunkter att röra sig 
till. Här bör det innas handel och service. Vid en översyn av torgytan är 
det även gynnsamt om plats skapas för viss torghandel som kan ge liv åt 
torget.

Även Sandbäckgårdens gårdsplan har stor potential att bli en mötesplats 
där människor vistas men om den ska kunna bli det måste hela eller delar av 
ytan befrias från bilparkeringar och istället ställas i ordning för människor. 
Delar av ytan skulle exempelvis kunna användas som uteservering.

En upprustning av torgytan som inbjuder till vistelse samt komplettering 
med exempelvis torghandel som lockar människor till området skapar 
ökade förutsättningar för utökad service och handel i området.

Trygg 
passage

Torg

Torg
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Vardagsliv
En trygg passage över Vantingevägen samt ett mindre gaturum i en 
mänsklig skala gör det lättare och mer attraktivt att röra sig i området till 
fots. Det i sin tur ökar tillgängligheten för människor utan bil samt skapar 
förutsättningar för vardagsmotion.

Identitet
Torget behöver lyftas och annonseras tydligare för att få en egen identitet.  
Platsen behöver ett namn och en funktion.

Torget har potetial att bli en trevlig plats.

Gårdsplanen vid Sandbäcksgården skulle kunna bli en levande mötesplats 
istället för en bilparkering 
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Järnvägsstationen - Analys

Sammanhållen stad
Järnvägsstationen är en viktig målpunkt i Förslöv. Många människor rör 
sig till och från den varje dag i samband med arbetspendling eller resor 
på fritiden. Stationen upplevs dock ligga utanför tätorten då gång- och 
cykelvägen dit är lång, rak och omges av stora öppna ytor samt stora 
industribyggnader. Då sträckan är lång och utan insyn från kringliggande 
bebyggelse kan den trots att den är väl upplyst uppfattas som otrygg.

Mellan Järnvägsstationen och Förslövs centrala delar inns lera större och 
mindre arbetsgivare, så som NP Nilsson, Lindab och delar av kommunens 
vård- och omsorgsverksamhet.

Cykelvägen på bron över järnvägen är smal. Järnvägen och väg 115 blir 
därför en barriär för att ta sig vidare till havet och landskapet väster om 
Förslöv.

Samspel
Stationen är välbesökt och många människor rör sig i området. Det ger 
möjlighet till möten, både planerade och spontana, mellan människor 
som känner varandra men också mellan människor från olika grupper i 
samhället.

Vardagsliv
Stationen fyller en viktig funktion och underlättar vardagslivet, speciellt 
för de som bor och arbetar i olika orter.

Intill stationen inns ett lertal stora arbetsplatser. Närheten mellan 
stationen och arbete underlättar vardagen för många och möjliggör en 
arbetspendling med kollektivtra ik.

Stationen

parkering

Bjäredalen

bro

Vistorpsvägen
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Identitet
Gångbron mellan perrongerna ger platsen en tydlig identitet och signalerar 
områdets funktion.

Gångbron ger platsen en tydlig identitet. Gång och cykelvägen mot stationen.
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Järnvägsstationen - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
För att minska det mentala avståndet mellan stationen och Förslövs 
centrala delar behövs omväxling längs vägen. Ett område med bostäder 
och service söder om Vistorpsvägen skulle erbjuda detta. Det medför 
också att det blir mer insyn och därigenom tryggare att röra sig längs 
gång- och cykelvägen.

Gång- och cykelvägen längs Vistorpsvägen bör förlängas över järnvägen 
och väg 105 för att skapa en förbindelse mellan Förslöv och havet. Det är 
viktigt att passagen över bron utformas på ett tryggt sätt för gående och 
cyklister.

Samspel
Om stationen kompletteras med ytterligare funktioner som exempelvis 
ett café ökar förutsättningarna för socialt samspel ytterligare och området 
kan bli ännu starkare i sin roll som mötesplats. För att tillgängliggöra 
stationsområdet för alla behövs även en offentlig toalett.

Vardagsliv
Vardagen kan underlättas ytterligare med kompletterande funktioner i 
närheten av stationen. En förskola i området söder om Vistorpsvägen är 
ett exempel på detta.

En utveckling av stationsområdet och kollektivtra iken skapar ännu bättre 
förutsättningar för arbetsgivare att rekrytera personal. En komplettering 
med bostäder i stationsnära läge ökar möjligheten att välja Förslöv som 
boendeort och arbeta på annan ort även utan tillgång till bil. Blandstad med bostäder, 

omsorg och verksamheter

Torg och parkerings-
yta med mänsklig 
skala

Gång- och cykelväg
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Identitet
I takt med att tätorten växer och bebyggelse uppförs söder om 
Vistorpsvägen kommer stationen att tydligare bli en del av Förslövs tätort.
Stationsområdet är idag storskaligt med stora öppna parkeringsytor. Ett 
sätta att skapa en mer mänsklig skala och bidra till ökad trivsel och en 
mjukare identitet är att plantera ytterligare träd i området.

Storskaliga öppna ytor vid stationen. Öppna ytor och stort gaturum på väg mot stationen.
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Gamla banvallen och Mölleån - Analys

Sammanhållen stad
Mercurivägen utgör ett viktigt stråk från Förslövs östra delar, via 
Mercurivägen till idrottsplatsen som är en målpunkt för många. Även 
Möllebäcken är ett viktigt stråk som är mysigt men mörkt och kan upplevas 
som otryggt under kvällar och nätter.

Gång- och cykelväg inns längs en del av Ljungbyholmsvägen samt längs 
Mercurivägen. Gång- och cykelvägen längs Mercurivägen knyter ihop 
Förslövs östra delar med de västra delarna och Bjärevallen.

Bjärevallen är med sin idrottsverksamhet en viktig målpunkt för både 
barn, unga och vuxna.

Den gamla banvallen har tidigare varit en stark fysisk barriär då tågtra iken 
gick genom samhället. Den är fortfarande en mental barriär som delar 
Förslöv västra del från övriga tätorten. Den fysiska barriären är heller 
inte helt försvunnen även om tågtra iken lyttats och rälsen tagits bort. 
Det beror på att staketen längs spårområdet fortfarande inns kvar längs 
sträckan genom tätorten.

Samspel
Promenadstråket längs Möllebäcken möjliggör spontana möten mellan 
personer som rör sig längs stråket.

Idag är det gamla spårområdet ett ingemansland utan aktivitet. Att 
staketen inns kvar medverkar till att området känns ogästvänligt och det 
makadam som inns kvar efter spårsträckningen kan vara svårt att gå på. 
Intill spårområdet, på gräsytan direkt öster om staketet har någon skapat 
en plats för spontanaktivitet. Här inns en krocketbana samt klubbor och 
klot tillsammans med en skylt som säger ”Krocket för alla”. En trevlig och 
inbjudande plats, det är dock svårt att avgöra hur mycket den nyttjas.
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Bjärevallens verksamhet skapar möjlighet för, främst planerade, möten 
mellan i första hand personer som redan känner varandra. Verksamheten 
är en viktig del i den sociala samvaron och skapar tillhörighet och 
engagemang. Det kan dock upplevas innas en tröskel för att komma in i 
sammanhanget för nyin lyttade som saknar erfarenhet av föreningslivet 
och idrotten.

Vardagsliv
Stråket längs Mölleån erbjuder rekreation. Det grönstråket går genom 
tätorten vilket medför att många människor bor nära det och har lätt 
tillgång till det. Möjligheten till rekreation och vardagsmotion är bra för 
folkhälsan.

Det gamla spårområdet erbjuder idag inga mervärden för vardagslivet 
utan utgör mest ett område som passeras på väg någon annan stans.

Identitet
Det gamla spårområdet har en viktig plats i Förslövs historia och är en 
bidragande orsak till att tätorten ser ut som den gör idag. Det inns dock 
ingenting på platsen, utöver några större träd, som visar platsen historia.

Bjärevallen och dess verksamhet är mycket viktig för områdets och hela 
Förslövs identitet.

Krocket vid gamla spårområdet möjliggör spontan aktivitet.

Bjärevallen
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Gamla banvallen och Mölleån - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
En viktig del i att bygga ihop tätorten och få bort barriären är att ta 
bort staketen längs det gamla spårområdet och att använda platsen till 
någonting. Området är långt och smalt och skulle i vissa delar kunna 
förtätas med bostäder, medan andra delar kan utvecklas till aktivitetsytor 
innehållande exempelvis lekplats, pumptrackbana, utegym, skulpturpark 
eller liknande. 

Stråket längs Möllebäcken bör kunna förlängas västerut längs bäcken och 
skapa ett grönt stråk ända till stationen.

Samspel
Fler sittplatser och platsbildningar längs Möllebäcken kan öka 
attraktiviteten att röra sig längs bäcken. Det inbjuder även till att stanna 
upp och dröja sig kvar vid dessa platser. Det i sin tur skapar ler möjligheter 
till möten där man antingen kan interagera med andra människor eller 
bara iaktta andra som promenerar längs bäcken.

En plats för aktiviteter vid det gamla spårområdet skapar ett rum för 
möten och inbjuder till såväl planerade som spontana aktiviteter.

Vardagsliv
En plats vid gamla spårområdet bör utformas på ett sådant sätt att den 
tillför någonting till vardagslivet. Beroende på innehåll kan den bidra med 
både rekreation och kultur. Om innehållet är varierat och lockar många 
olika grupper av människor skapas tillfällen till möten mellan exempelvis 
olika åldersgrupper.

En förlängning av stråket längs Möllebäcken där det kopplas samman med 
övrig grönstruktur i tätorten samt att stråket förstärks med ler sittplatser 
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ökar möjligheten till vardagsrekreation. Att stråket är centralt i tätorten 
och möjligheten att vila längs vägen gör att även de personer som har svårt 
att gå längre sträckor får en ökad möjlighet att ta sig ut i naturen.

En utveckling av Bjärevallen till ett aktivitetsområde som kompletteras 
med spontanidrott, aktiviteter som kan utövas utan planering och 
medlemskap i föreningen, minskar tröskeln för att börja med organiserad 
idrott.

Identitet
En ny plats vid gamla spårområdet ger området en egen identitet. Eftersom 
området har en viktig historia bör platsens utformning knyta an till den 
och synliggöra den.

Gång- och cykelväg längs Möllebäcken

Kvarvarande staket bidrar till att det gamla spårområdet fortfarande utgör en barriär.
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Förslöv som helhet - Analys

Sammanhållen stad
Förslöv är en tätort med korta avstånd vilket gynnar gång och cykel. 
Tätorten är dock i hög grad anpassat för billismen med stora gaturum 
och stora öppna parkeringsplatser. De stora gaturummen och de otydliga 
rumsbildningarna som parkeringsytorna skapar bidrar till att avstånden 
känns längre än de egentligen är. Det uppmuntrar biltra ik istället för att 
röra sig till fots eller med cykel.

Tågstationen är en viktig målpunkt men upplevs ligga utanför tätorten 
trots att avståndet från Förslövs centrala delar till stationen bara är en 
dryg kilometer. Detta beror framförallt på att vägen till stationen är lång, 
rakt och fattig på händelser. Den är inte inramad av bebyggelse utan 
gaturummet är stort och öppet. 

Generellt är gaturummen i Förslöv stora och de rumsbildningar som inns 
otydliga. Det gör att en billist hinner komma ganska långt in i tätorten 
innan gaturum och bebyggelse förmedlar en tätortskänsla.

Samspel
Förslöv saknar något tydligt centrum. Det behövs en eller lera platser för 
spontana och planerade möten där människor kan umgås eller bara titta 
på andra människor. I tätorten inns tre antydningar till platsbildningar: 
Hörnet vid skolan i korsningen Margretetorpsvägen-Bokesliden, söder om 
Galleri Hattlösa vid korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen samt vid 
fontänen strax söder om korsningen Mercurivägen-Vantingevägen. Ingen 
av dessa platser fyller behovet av en centrumbildning.

Det inns ett lertal mindre lekplatser i tätorten med varierad standard och 
innehåll avseende lekutrustning. De är också olika inbjudande för föräldrar 
att vistas i medan barnen leker. Som samhället ser ut idag nyttjas ofta de 
mindre lekplatserna i låg grad och då fungerar de dåligt som mötesplatser. 

Många barnfamiljer väljer istället att ta sig till en större lekplats även om 
den är längre från hemmet.

I tätorten inns en tydlig prioritering av bilen där stora ytor tas i anspråk 
för bilens behov genom parallella gator och stora parkeringsytor. Detta 
fragmenterar och isolerar ytorna för fotgängare.

Vardagsliv
Det inns gott om service och handel i Förslöv. Den är dock utspridd, 
främst längs Vantingevägen. De förhållandevis korta avstånden gör 
vardagsservicen trots det är tillgänglig för de lesta. Den utspridda 
strukturen medför att om mer än ett ärende ska uträttas är det många 
gånger lättare att välja bilen än att gå eller cykla.

Närheten till vardagsservice och tillgången till kollektivtra ik gör det 
möjligt att bo i Förslöv även utan tillgång till bil.

Identitet
Förslöv har en stark identitet. En viktig del av identiteten är utbudet av 
service i orten. Många förslövsbor uttrycker en stolthet över sin ort och 
Förslöv benämns som ”Den lilla orten som har allt”.

Lekplats med bra utbud av lekredskap men som saknar kvaliteter för att locka till att vistas på 
platsen en längre stund.
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Förslöv som helhet - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
De stora gaturummen och parallella gatorna ger möjlighet att förtäta 
orten. En förtätning bidrar till att bygga ihop tätorten och minska upplevda 
avstånd. 

Ny bebyggelse mellan Vistorpsvägen och Möllebäcken gör att det upplevda 
avståndet till stationen minskar och gör stationen till en tydligare del av 
Förslöv.

Samspel
Förslöv behöver tydliga centrumbildningar som kan fungera som 
mötesplatser. Genom att stärka de be intliga antydningarna till 
platsbildningar och göra dem inbjudande att stanna till på och vistas på 
skapas förutsättning för möten. När ler människor samlas på en plats 
skapas också underlag för utökad service runt platsen vilket i sin tur 
attraherar ler människor.

En större lekplats någonstans i tätorten, med mysig miljö att vistas i, 
skulle bli en attraktiv mötesplats för barnfamiljer. Om den möbleras med 
lekutrustning anpassad till lera olika åldersgrupper gynnas möten mellan 
barn och ungdomar i olika åldrar.

Vardagsliv
Det mentala avståndet till stationen behöver förkortas för att uppmuntra 
ler att gå eller cykla till stationen och för att göra tåget till ett ännu starkare 

alternativ till bilen. Det görs lättast genom att tillföra ny bebyggelse och 
genom den ler människor och ler rörelser längs Vistorpsvägen. I takt med 
att ler använder tåget ökar underlaget för ler avgångar vilket ytterligare 
underlättar vardagen och minskar bilberoendet.

Det stora utbudet av handel och service i Förslöv är viktigt för möjligheten 
att enkelt kunna utföra vardagsärenden. Underlaget för handel och service 

kan stärkas genom att Förslöv förtätas och att ler får möjlighet att lytta 
till tätorten.

Identitet
För att stärka Förslövs identitet som ”den lilla orten som har allt” krävs att 
service och kollektivtra ik inns kvar på orten. Servicen skulle även kunna 
förstärkas ytterligare med funktioner som idag saknas och genom att 
skapa platser för människor att umgås. För att servicen ska kunna innas 
kvar och utvecklas krävs ett stabilt och allra helst ökande underlag. Detta 
kan tillgodoses genom förtätning och utbyggnad av tätorten. Det är dock 
viktigt att utbyggnaden inte sker för fort. Om en liten ort växer för fort kan 
det i sig bidra till att ortens identitet förloras.

Det är också viktigt för Förslövs identitet att offentliga platser är vårdade 
och väl omhändertagna.

Heberleins service bidrar till Förslövs identitet.
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3.  KONSEKVENSER
Del 3 av den sociala konsekvensanalysen innehåller beskrivningar 
av de sociala konsekvenser som kan förväntas om förslagen i 
inriktningsdokumentet genomförs. Beskrivningen delas in i aspekterna 
Sammanhållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet. Del 3 utgår från de 
förslag som formuleras i inriktningsdokument för Förslöv.

Sammanhållen stad - konsekvenser
I en sammanhållen stad inns goda förutsättningar för att människor från 
olika sociala grupper och med olika ärenden ser varandra och möts i det 
vardagliga livet. Den fysiska miljön hjälper till att motverka segregation, 
överbrygga barriärer, stärka stråk och skapa rumsliga sammanhang. Nedan 
bedöms konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Boendeformer som saknas ska prioriteras
Det ska innas attraktiva och tillgängliga bostäder i tätorten
Målen innebär ler kompletterande boendeformer och ökar variationen i 
upplåtelseformerna, vilket kan öka möjligheten för människor med olika 
bakgrund att mötas i sin bostadsmiljö. Målet kan förbättra möjligheten för 
dem som idag har svårast att få tag på bostad, som unga och människor 
med låga inkomster.

Gång- och cykel ska prioriteras
Knutpunkter binds samman  på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målet leder till att be intliga stråk stärks och skapar förutsättningar för nya 
befolkade stråk vilket kan minska effekten av be intliga barriärer.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg
Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet gör att människor med olika ärenden möts.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet stärker de rekreativa stråken, vilka korsar och kombineras med 
andra stråk och skapar förutsättningar för människor med olika ärenden 
att mötas.

Förslagens sociala konsekvenser
Förtätning
En förtätning av Förslöv medför att mentala avstånd kortas. Det blir mer 
lockande att gå eller cykla istället för att köra bil. Nya bostadsområden 
fyller luckor i tätorten och förstärker Förslövs sammanhållna, runda 
struktur med korta avstånd.

Om gaturummen kan minskas skapas tydligare rumsliga sammanhang 
vilket gör det tryggare och trevligare att röra sig till fots och med cykel i 
tätorten.

Gång och cykel
Den föreslagna utbyggnaden av gång- och cykelvägarna till de 
kringliggande byarna knyter dessa närmare tätorten och tätorten 
närmare havet.

Barriärer
Förslaget att utveckla det gamla spårområdet med aktivitetsytor, 
grönstråk och gång- och cykelväg samt delvis nya bostäder medför att en 
mental barriär byggs bort. Förslövs östa och västra delar byggs ihop till 
en sammanhängande tätort.

En utveckling av verksamhetsområden väster om järnvägen kan innebära 
att järnvägen och väg 105 blir en barriär mellan områdena och resten av 
Förslöv.
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Samspel - konsekvenser
Stadsmiljöns förutsättningar att främja möten är beroende av tydliga och 
välkomnande offentliga platser i anslutning till de stråk som människor 
rör sig längs. För att platsen ska kännas trygg är det viktigt med god 
överblickbarhet och orienterbarhet. Nedan bedöms konsekvenser av såväl 
mål som förslag i inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Målet innebär en ökad koncentration av människor, vilket i sig ökar 
möjligheten för spontana möten. Förtätning kan också hjälpa till att 
förtydliga uppdelningen mellan privata ytor och offentliga platser och 
stärka platser för möten.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet innebär tydligare stråk för fotgängare, vilket ger goda förutsättningar 
för befolkade platser i anslutning till stråken. Nya platser för möten bör 
planeras där folk rör sig.

Utveckla ett tydligt centrum
Utveckla mötesplatser för alla
Målen innebär att nya platser skapas och be intliga platser utvecklas för 
att öka möjligheten till planerade och oplanerade möten mellan människor 
inom en social grupp samt mellan människor från olika grupper.

Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målet kan stärka platser där stråk möts, dit kollektivtra ik anländer, där 
cyklar parkeras och skapa nya möjligheter till möten.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet stärker de rekreativa stråken, vilka korsar och kombineras med 

andra stråk och skapar förutsättningar för människor med olika ärenden 
att mötas.

Tätorten ska vara välkomnande för gäster och invånare
Målet stärker ambitionen att skapa mötesplatser som är tydligt offentliga 
och som kan användas på många olika sätt av olika människor.

Förslagens sociala konsekvenser
Aktivitetsområden
Den föreslagna utvecklingen av Bjärevallen till ett aktivitetsområde som 
kompletteras med spontanidrott, det vill säga aktiviteter som kan utövas 
utan planering och medlemskap i föreningen, minskar tröskeln för att 
börja med organiserad idrott.

Förslaget att utveckla en plats för aktiviteter vid det gamla spårområdet 
skapar ett rum för möten och inbjuder till såväl planerade som spontana 
aktiviteter. Det ökar möjligheten för människor med olika intressen att 
mötas. 

Centrumbildningar
De föreslagna centrumbildningarna bidrar till att skapa attraktiva rum för 
vistelse. De ökar förutsättningarna för människor att mötas, både planerat 
och spontant och ökar sannolikheten att träffa personer som man inte 
redan känner. 

Förtätning
Den föreslagna förtätningen i form av blandstad, innehållande både 
bostäder, förskola, gruppboende och service ger goda förutsättningar för 
integration och kan bidra till aktivitet i området stora delar av dygnet, alla 
dagar i veckan.
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Vardagsliv - konsekvenser
Hur attraktiv och hållbar en stad är avgörs av hur människor faktiskt 
använder den. En god stadsmiljö underlättar vardagslivets återkommande 
ärenden eftersom det är nära till olika funktioner och att det går att 
kombinera både fritidsaktiviteter och nödvändiga sysslor. Nedan bedöms 
konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Målet möjliggör en ökad koncentration av butiker och en större närhet 
mellan boende och butiker och därmed ett enklare vardagsliv.

Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra 
ekosystemtjänster och främja folkhälsa
Målet ökar möjligheten till rekreation i vardagen och förbättrar barns 
tillgång till grönska och lek.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målen skapar möjlighet till möten och sociala kvaliteter i samband med 
vardagens alla ärenden. De bidrar till att öka möjligheten för barn, unga 
och andra utan tillgång till bil, att ta sig till och från skola, arbete och 
fritidsaktiviteter på ett självständigt sätt. För att vardagen ska kunna 
fungera för alla är det viktigt att också hitta smarta kombinationer för den 
som behöver använda bil.

Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtra iknära lägen
De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
Målen stärker hållplatsers funktion som viktiga mötesplatser och 
utgångspunkter för vardagens ärenden och aktiviteter. De ger möjlighet att 
arbetspendla och ta sig till och från aktiviteter på annan ort även utan bil.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg
Målet är nödvändigt för att på sikt bibehålla ett tillräckligt utbud inom 
handel och service, vilket är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv. 
Målet stärks i kombination med målet om förtätning, samtidigt som det 
är svårt för kommunen att bidra till måluppfyllelsen om man inte själv 
äger lokaler för handel och service.

Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet skapar förutsättningar för ett ökat utbud av planerade aktiviteter 
och kan samtidigt stärka det ideella engagemanget i kultur- och 
föreningslivet. Målet kan till en del uppfyllas genom en satsning på 
goda platser för möten där det inns möjlighet för aktiviteter att uppstå 
spontant.

Förslagens sociala konsekvenser
Förtätning
Föreslagen förtätning och utbyggnad nära station och centrumbildningar 
ger både en ökad koncentration av bebyggelsen och en ökad 
funktionsblandning, vilket förbättrar förutsättningarna för samordning 
av vardagens alla aktiviteter.

Gång och cykel
Den föreslagna utbyggnaden av gång- och cykelbanor underlättar 
vardagen för många, inte minst för barn och ungdomar som inte har 
tillgång till bil och som inte ska behöva vara beroende av vuxna för att ta 
sig till skola och fritidsaktiviteter.

Grönstråk
Den föreslagna utvecklingen av grönstrukturen ökar tillgången till 
naturen och ökar förutsättningarna för vardagsmotion och rekreation.
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Samrådshandling 2017-02-16
                     Inriktningsdokument Förslöv tätort

Identitet - konsekvenser
Ett områdes identitet påverkar de människor som bor och verkar där. En 
omsorgsfullt gestaltad miljö som knyter an till sin historia och omgivning 
kan betyda mycket för känslan av stolthet och tillhörighet. Den fysiska 
karaktären påverkar också hur människor agerar och trivs och är av stor 
betydelse för ett områdes framtida utvecklingsmöjligheter. Nedan bedöms 
konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Målet innebär en möjlighet att utveckla och förtydliga be intliga kvaliteter 
och stärka områdets karaktär. Det innebär också en risk att platser 
försvinner och att karaktärer förvanskas, vilket i sin tur kan leda till 
förändrade möjligheter för möten och trivsel i ett område. 

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet förmedlar att grönområden inne i Förslöv och kringliggande natur 
är viktiga för ortens identitet, vilket innebär att de bör utformas och skötas 
därefter.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg
Målet är viktigt för Förslövs identitet som ”den lilla orten som har allt”. 
Det är dock svårt för kommunen att bidra till måluppfyllelsen om man 
inte själv äger lokaler för handel och service. Kommunen driver inte heller 
handel och likande verksamheter.

Utveckla tydliga centrum
Utveckla mötesplatser för alla
Centrumbildningar och mötesplatser som kompletterar varandra bidrar 
till att ge orten en tydligare identitet då det bidrar till att stärka det sociala 
livet på platsen.

Tätorten ska vara välkomnande för gäster och invånare
Målet kan tolkas som att utformning och omhändertagande av offentliga 
ytor, både viktiga stråk och platser för möten, ska prioriteras så att 
dessa ytor uppfattas som trygga och välkomnande. Det är dock svårt för 
kommunen att bidra till måluppfyllelsen i de fall det gäller platser där 
kommunen inte är huvudman.

Förslagens sociala konsekvenser
Centrumbildningar
De föreslagna centrumbildningarna kan bidra med en funktion som 
idag saknas i Förslöv, offentliga mötesplatser, och på så sätt stärka både 
platsernas och hela Förslövs identitet.

Gamla spårområdet
Den föreslagna utvecklingen av det gamla spårområdet innebär att platsen 
får en helt ny identitet. Från att ha varit en barriär och ett ingenmansland 
blir platsen en social mötesplats med möjlighet till spontana aktiviteter. 
Det är dock viktigt att ta tillvara på och lyfta fram platsens histora och den 
nyckelroll järnvägen spelat i Förslövs historia.

Utbyggnad
Förslagen innebär en kraftig utbyggnad av Förslöv. Att det inns bostäder 
för nya invånare är viktigt för tätortens utveckling, men det är också 
viktigt att utbyggnaden sker i en lagom takt. Om Förslöv växer för fort 
riskerar identiteten att påverkas negativt och de som bor i tätorten kan 
uppleva att de inte längre känner igen sin ort.
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Måluppfyllelse: Detaljplan för Inriktningsdokument för Förslöv
Mål antagna av kommunfullmäktige , vilka kan antas påverkas av planläggningen

Vision
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Förebild

År 2030 är Båstads kommun en förebild för 
ett friskt liv och hållbart entreprenörskap. 
Kommunen attraherar de människor som 

vill värna det sunda livet och utveckla 
kunskap, kultur och affärer. 
Varumärket Båstad står djupt rotat i 
idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. 
Genom att välkomna nya idéer, utveckling 
och nya människor skapas förutsättningar 
för den lilla kommunens framtid; för alla 
som vill något.

X

Skapar utrymme för Förslöv att 
utvecklas. Stärker 
grönstrukturen. Skapar 
möjlighet att utveckla 
aktivitetsområden.

Attraktion

Båstads kommun attraherar genom 

tillvaratagande av resurser. Självklart 
skyddas råvaror, miljö och naturvärden 
genom att sätta det hållbara livet i fokus.
I den attraktiva kommunen är människans 
lika värde och möjlighet att påverka 
grundläggande i utvecklingen.
Båstads kommun är en kreativ mötesplats 
för olika människor, erfarenheter och 
kompetenser; för företag och organisationer 
där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, 
tillit och socialt kapital blir en självklar arena 
för alla.

X

Boende och verksamma i 
Förslöv har getts stor möjlighet 
till inflytande under processen.

Mod

I Båstads kommun känner vi våra 
utmaningar och genom vår snabbrörlighet 
har vi förmågan att anpassa oss till 
omgivningens krav.
Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. 
Vårt mod visar vägen och skapar en attraktiv 
förebild.
Båstads kommun är en viktig part för att öka 
samarbeten med andra kommuner, regioner 
och länder, i syfte att skapa goda 
förutsättningar för alla medborgare.

X

Tydlig prioritering av vilka 
bebyggelseområden som ska 
utvecklas först. Tydlig 
prioritering av gående och 
cyklister framför bilister.
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Fullmäktigemål
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo 
och verka i

X

Kompletterar bostadsutbudet. 
Visar möjligheter till ytterligare 
bostäder. Pekar ut platser för 
centrumutveckling. Visar en 
sammanhängande grönstruktur 
vilket ökar tillgången till natur 
och rekreation.

2. Båstads kommun är välkomnande, 
professionell och tydlig X

Tydliggör kommunens 
viljeinriktning. Mötesplatser, 
grönstruktur.

3. Båstads kommun är i ekonomisk balans

X

Genomförandet måste ske 
etappvis över en längre tid, 
anpassat till kommunens 
budget.

Delmål
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa skolkommuner X

Utveckling av skolområdet. 
Gång‐ och cykelbanor till 
skolan.

2.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner inom vård och omsorg X

Äldreboende, LSS‐boende

3.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
50 bästa näringslivskommuner enligt SKL 
och Svenskt näringslivs ranking

X

Tydlig viljeinriktning, ny 
verksamhetsmark

4.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa miljökommuner

X

Prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik, utnyttjande av 
stationsnära områden, 
dagvattenhantering

5.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner inom trygghet och 
folkhälsa

X
Gång‐ och cykelvägar, 
grönstruktur

6. Båstads kommun ska främja allas 
möjligheter till kulturupplevelser året runt

X

Utveckling av offentliga platser, 
möjlighet att kombinera kultur 
och rekreation
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Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Det lokala kulturarvet vårdas och brukas 
samt är tillgängligt och synligt.

X

Banvallen tas till vara i gång‐ 
och cykel‐ samt 
rekreationsstråk och 
aktivitetsytor

Kulturmiljöaspekter, konstnärlig kvalitet och 
estetiska värden är tongivande vid val av 
formgivning och material i den fysiska 
planeringen.

X

Beskrivs i dokumentet men 
behöver regleras i samband 
med markanvisning och/eller 
avtal med exploatör

Det finns offentliga mötesplatser för 
kulturella aktiviteter där människor kan 
mötas över språk‐, generations‐ och 
kulturgränser samt delta i kulturlivet.

X

utveckling av offentliga platser

Ett rikt utbud av kulturaktiviteter ger 
möjlighet till delaktighet i kulturlivet genom 

upplevelser, förmedling och eget skapande.
X

Förutsättningar finns i 
dokumentet men planeringen 
kan inte skapa själva aktiviteten

Energiprogram 2014-2020 för Båstads kommun
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

7. Energieffektiva transportmöjligheter väljs.
X

Stationsnära, gång‐ och 
cykelvägar

10. Initiativ till etablering av förnybar 
energiproduktion ses som positivt i 
områden som utpekas av översiktsplan eller 
andra politiska program (exempelvis 
vindkraftsprogram eller 
inriktningsdokument).

X

Lyfter de goda 
förutsättningarna för att ta 
tillvara solenergi.

11. Användningen av energi från åkermark, 
skogsmark, sol‐, vind‐ och vågkraft främjas 
aktivt.

X
Lyfter de goda 
förutsättningarna för att ta 
tillvara solenergi.

Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Alla barn 1‐5 år med rätt till förskola enligt 
skollagen, får tillgång till en verksamhet som 

genomförs i grupper med ett årsgenomsnitt 
på max 15 barn.

X

Utvecklingsområden för 
skola/förskola

Lokaler och utemiljö är väl underhållna, 
miljöanpassade och utformade för att kunna 
genomföra utbildning och aktiviteter i en 
trygg, säker och stimulerande lärandemiljö. X

Utvecklingsområden för 
skola/förskola
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Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 2013-2020
Gemenskap och delaktighet Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Främja sociala mötesplatser för olika 
åldersgrupper

X

Grönstruktur, 
aktivitetsområden, 
centrumbildningar, utveckling 
av skolans område där även 
bibliotek finns

Skapa bättre tillgänglighet för 
funktionsnedsatta för att främja socialt 
deltagande X

Utveckling av 
centrumbildningar, gång‐ och 
cykelbanor, LSS‐boende nära 
centrala Förslöv och stationen.

Främja föreningslivet

X

Utveckling av Bjärevallen. Ny 
gång‐ och cykelbana samt 
bilväg mellan Bjärevallen och 
stationen.

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att 
miljöer ska främja delaktighet och 
gemenskap samt vara tillgängliga för alla, 
främst med tanke på barn, äldres och 
funktionsnedsattas behov

X

Grönstruktor, 
aktivitetsområden, gång‐ och 
cykelbanor, centrumbildningar

Utöka kollektivtrafiken för att främja 
möjligheten till socialt deltagande.

X

Påverkar målet indirekt genom 

att öka underlaget för 
kollektivtrafik

Trygga, säkra bostäder och miljöer Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Färre bostadsinbrott

X
Berörs ej av 
inriktningsdokumentet

Minska antalet tillfällen till brott
X

Utveckling av stationsområdet

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att 
miljöer ska vara trygga och säkra. X

Behovet av noggrann 
utformning av offentliga platser 
mm beskrivs

Socioekonomiska förutsättningar Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Sträva efter att alla kommuninvånare har en 
jämlik hälsa X

Tillgång till lättillgängliga 
grönområden

Minska ohälsotalen

X

Förutsättningar för ökad 
cykling. Vardagsmotion bidrar 
till ökad hälsa. Tillgång till 
grönområden

Psykosocial hälsa Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Skapa förutsättningar för en god psykosocial 
uppväxt och utveckling för alla barn i 
Båstads kommun

X

Tillgång till aktiviteter och 
natur. Satsningar på cykelvägar 
ökar barn och ungas 
självständighet

Goda levnadsvanor Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Öka andelen kommuninvånare som är 
fysiskt aktiva enligt rekommenderad 
hälsofrämjande nivå X

Satsningar på cyklism ökar 
möjligheten till vardagsmotion
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Förbättra möjligheterna till aktiva 
transporter. Det ska vara enkelt, säkert och 
inbjudande att cykla eller gå, hela eller delar 
av vardagstransporterna. I 
samhällsplaneringen ska även hänsyn tas till 
att miljöer ska inbjuda till vardagsmotion 
och lek

X

Gång‐ och cykelbanor, 
aktivitetsområden

Vård- och omsorgsprogram 2013-2020
Vård‐ och omsorgstagare Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
som yngre och med funktionsnedsättning 
bereds möjlighet till en adekvat och 
meningsfull sysselsättning/daglig 
verksamhet och ett självständigt liv.

X

LSS‐boende med närhet till 
Förslövs centrala delar och till 
stationen.

Boende och närmiljö Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
medverka till att vård‐ och omsorgstagare 
kan bo kvar i ordinärt boende med 
bibehållen livskvalitet. X

Breddat bostadsutbud

planera utemiljö, bostäder, 
kommunikationer, offentliga mötesplatser 
och lokaler så att de är tillgängliga.

X

Närhet till grönstråk, 
kollektivtrafik, service. 
Utveckling av offentliga platser.

efter aktuellt behov planera och anpassa 
vård‐ och omsorgsboende med tillhörande 
övriga lokaler så att de är väl anpassade och 
bidrar till en modern vård‐ och 
omsorgsverksamhet med kvalitet.

X

Äldreboende, LSS‐boende, 
breddat bostadsutbud

utreda och planera för utbyggnad av vård‐ 
och omsorgsboende i kommunens södra 
del.

X
Område pekas ut där 
äldreboende är lämpligt

utveckla, bygga alternativt iordningställa 
ändamålsenliga bostäder för personer med 
funktionsnedsättning som omfattas av LSS 
och som har ansökt om och beviljats ett 
boende enligt LSS.

X

Område pekas ut där LSS‐
boende är lämpligt

efter behov planera, iordningställa 
alternativt bygga trygghetsbostäder för 
äldre kommuninvånare i samtliga 
kommundelar. Kan inte detta ske genom 

bostadsföretag på marknaden säkerställs 
detta genom ägardirektiv till Båstadhem.

X

Område pekas ut där 
trygghetsbostäder är lämpligt

uppmuntra entreprenörer till att bygga 
seniorbostäder där efterfrågan finns och på 
platser där eventuellt stöd kan samordnas 
med andra vård‐ och omsorgsresurser samt 
övrig allmän service.

X

Lämpliga områden pekas ut i 
områden för blandad 
bebyggelse. Kontakt med 
entreprenörer har inte ingått i 
arbetet med 
inriktningsdokumentet.
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bevaka utvecklingen av 
färdtjänst/kollektivtrafik och 
infrastrukturfrågor för att främja 
tillgänglighet och möjligheten till anpassade 
och goda allmänna kommunikationer.

X

Kollektivtrafiknära områden för 
bostäder

Miljöprogram för Båstads kommun 2012-2020
Vatten Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Grundvatten av god kvalitet. 
Grundvattnets kvalitet ska vara anpassad till 
respektive användningsområde som t.ex. 
dricksvatten och bevattning samt bidra till 
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag.

X

Detaljutformning och behov av 
åtgärder studeras och regleras i 
samband med detaljplan.

4. Hantering av dagvatten för att minimera 
utrinningen av skadliga ämnen i 
vattenförekomster. Hanteringen bör göras 
utan att detta har en negativ inverkan på 
människors hälsa och förutsättningar för 
biologisk mångfald.

X

Områden för 
dagvattenhatnering pekas ut. 

5. Skyddszoner kring vattendrag och sjöar 
för att förhindra bortspolning av 
näringsämnen, minimera erosion och 
förhindra övergödning. Skyddszoner ska 
finnas runt vattendrag och sjöar för att 
minska läckaget av gödande ämnen. Detta 
kommer i längden att leda till friskare vatten 
och ett friskare hav.

X

Ej aktuellt i 
inriktningsdokumentet

6. Arbeta för en levande kust och ett 
levande hav. Våra hav ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden ska bevaras och 
hänsyn ska tas till kulturarvet. Båstads 
kommuns kust ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur‐ och kulturvärden. Kommersiell 
näring, rekreation och annat nyttjande av 
hav och kust ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar. Detta ska ske i samråd 
med andra kommuner och ha 
Laholmsbukten och Skälderviken som 

fokusområden. Det innebär att det ska vara 
godkänt badvatten året runt och att 
störningar från trafik på vattnet ska vara 
försumbara inom särskilt känsliga och 
utpekade kustområden.

X

Berör ej inriktningsdokumentet 
för Förslöv
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7. Förorening av mark‐, yt‐ och grundvatten 
ska minimeras. Halterna av 
naturfrämmande ämnen ska vara nära noll 
och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.

Natur & Ekosystem Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Främja biologisk mångfald. Andelen äng‐ 
och betesmark ska bevaras och förvaltas på 
ett sätt som bevarar deras värden. Arealen 
hävdad ängsmark bör utökas och valet av 
djur och perioden av hävd är extra viktiga 
att ta hänsyn till. Flyttningskorridorer för 
växter och djur ska bevaras och nya ska 
skapas. Nyckelbiotoper och viktiga 
naturområden ska sammanbindas på ett 
sådant sätt att en naturlig spridning kan ske. 
Inriktningen bör vara att vattendrag och 
dagvattenhantering inte kulverteras och att 
vandringshinder för fisk ska undanröjas.

X

Grönstråk gynnar och skapar 
nya flyttningskorridorer.

3. Anlägga nya våtmarker och vid behov 
restaurera befintliga. Våtmarker främjar den 
biologiska mångfalden och utgör ett 
naturligt habitat för många arter som idag 
på många ställen helt är borta. Våtmarker 
kan också fungera som näringsfällor och 
bidrar därmed till att målet minskad 
övergödning ska kunna uppnås. Denna 
inriktning är densamma som riktlinjerna 
ÖP08.

X

Föreslagna områden för 
dagvattenhantering kan 
utformas som våtmarker

4. Bevarande av Båstads kommuns 
kustbiotoper. Hela Bjärehalvön är kantad av 
en unik kust med många skyddsvärda 
naturområden. Det är många av 
kuststräckorna som är skyddade under bl.a. 
naturreservat. Detta innebär att förutom att 

X

Berör ej inriktningsdokumentet 
för Förslöv

5. Bevara och utveckla Båstads kommuns 
naturvårdsområden. Beakta kulturarv, 
rekreationsområden och grönstrukturytor 
vid exploatering. Utveckla vandringsleder 
och cykelstråk för att få synergier mellan 
folkhälsa, miljö och upplevelser. Detta ska 
göras på ett sätt som gör att påverkan på 
omgivningen är minimal.

X

Utpekande av kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse. Gång‐, 
cykel och grönstråk längs gamla 
banvallen. Sammanhängande 
grönstråk.
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Energi & Klimat Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Självförsörjandegraden av förnybar 
elenergi i byggnader som ägs eller brukas av 
kommunen ska öka. Främja och stimulera 
småskalig förnybar elproduktion. Ta tillvara 
på Båstads kommuns kustnära läge och 
möjlighet till varierad energiproduktion.

X

Berörs inte specifikt av 
inriktningsdokumentet

3. Helt fossilbränslefri uppvärmning i alla 
byggnader kommunen äger eller brukar. 
Fossilbränsle för uppvärmning ska fasas ut 
snarast möjligt. Främja och stimulera 
utbyggnad av förnybar energiproduktion 
med hänsyn till ekonomiska förutsättningar 
och teknologisk utveckling.

X

Berörs inte specifikt av 
inriktningsdokumentet

Transporter Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Prioritera och främja gång‐, cykel‐ och 
kollektivtrafik. Gång‐ och cykeltrafik ska 
prioriteras. Detta innebär bl.a. att binda 
ihop kommunens tätorter med cykelvägar. 
Kollektivtrafiken bör byggas ut och 
förbättras. Detta bör i stor utsträckning 
göras i samarbete med externa aktörer och 
angränsande kommuner.

X

Prioritering och gång‐ och 
cykelvägar. Gång‐ och 
cykelvägar till kringliggande 
byar samt till Grevie.

3. Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, 
marknära ozon och VOC (Flyktiga organiska 
föreningar) ska minimeras. Områden med 
högre värden ska prioriteras för att åtgärder 
ska kunna sättas in.

X

Översyn av stora gaturum till 
fördel för gång‐ och cykeltrafik 
medför minskad biltrafik

4. Minimera buller från trafik i bebyggt och i 
strandnära områden. Verka för ökad cykling 
och gång. Hastighetssänkande åtgärder för 
motortrafik där detta är lämpligt och 
önskvärt. Minskad motortrafik i tätbebyggt 
område. Detta arbete bör i stor utsträckning 
ske parallellt, och i samverkan med, 
folkhälsoarbetet då synergierna är många. 
Båstads kommuns tysta områden ska 
bevaras (Länsstyrelsen, ”Bullerfria områden 
i Skåne del 1”, löpnr. 2003:100).

X

Översyn av stora gaturum till 
fördel för gång‐ och cykeltrafik 
medför minskad biltrafik och 
minskade hastigheter
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Bebyggd miljö Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. All nybyggnation ska vara energi‐ och 
resurseffektiv och med ett 
hållbarhetsperspektiv. Tillgängligheten för 
gång‐ och cykeltrafik ska prioriteras 
tillsammans med närheten till 
kollektivtrafik. Möjligheten till förnybara 
energikällor ska utredas och användas. Val 
av material ska utredas för att 
nybyggnationen ska kunna ske på ett så 
miljöanpassat och resurssnålt sätt som 

möjligt. Dessa kriterier ska vara aktuella 
under byggnadernas hela livslängd. 
Utbyggnad ska göras utan att det har 
negativ inverkan på människors hälsa och 
förutsättningar för biologisk mångfald.

X

Stationsnära bostäder och 
verksamheter. Utveckling av 
gång‐ och cykelvägar

2. Bebyggd miljö ska bli mer 
hälsofrämjande, miljöanpassad och 
tillgänglig för alla. Grönstruktur och 
tätortsnära rekreation ska förbättras och 
utvecklas. Inomhusmiljön i kommunens 
nyttjade fastigheter och lokaler ska inte 
påverka hälsan negativt. Bullerstörningar 
ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det 
krävs större åtgärder ska en åtgärdsplan för 
bullersanering finnas. Radonförekomster 
i/på befintliga fastigheter ska vara kartlagda.

X

Stationsnära bostäder. 
Utveckling av gång‐ och 
cykelvägar samt grönstruktur

3. Effektiva och miljövänliga avlopp. Enskilda 
och kommunala avlopp ska vara godkända 
enligt miljöbalken och resurssnåla. De ska 
vara effektiva i rening och upptag av 
gödande ämnen.

X

Berörs inte av 
inriktningsdokumentet

4. Hållbar förtätning före utbredning vid 
exploatering och nybyggnation. Vid 
exploatering ska skyddsvärda 
naturområden, god jordbruksmark, strand‐ 
och kustvärde, samt kulturarv i ett brett 
perspektiv särskilt skyddas. Kulturarv i ett 
brett perspektiv innefattar allt från 
kulturbyggnader till ängsmarker. Hållbar 
stadsutveckling ska premieras.

X

Oexplaterad jordbruksmark 
ianspråktas till viss del men 
detta bidrar till att orten knyts 
ihop och att det stationsnära 
läget tillvaratas.

6. Elektromagnetiska fält från 
kraftledningar, radio‐ och mobilmaster och 
andra strålkällor får ej överskrida godkända 
rekommendationer från statliga 
myndigheter. Särskild hänsyn ska tas vid 
förskolor och skolor eller andra platser där 
barn och unga regelbundet vistas i 
organiserad form.

X

Berörs inte av 
inriktningsdokumentet
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Datum: 2017-10-17. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000921/2017 – 350, 
          B17-920 
 
 

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Bifall till Familjen Helsingborgs yttrande över förslag till Nationell plan för transportsy-
stemet 2018-2029. 

2. Uppdra förvaltningen att skicka in yttrandet senast 30 november 2017. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har skickat ut förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 på re-
miss. Remissen ska besvaras senast 30 november 2017. Remisshandlingen fokuserar på hur 
den statliga planeringsramen ska fördelas och prioriteras för att i så stor utsträckning som 
möjligt bidra till de transportpolitiska målen. 
 

Bakgrund 
Trafikverket har skickat ut förslag till Nationell Plan för transportsystemet 2018-2029 på re-
miss. För att nå de transportpolitiska målen har Trafikverket utifrån riksdagens infrastruktur-
proposition prioriterat åtgärder i planen efter att ha prövats i fyrstegsprincipen.  
 
Inom samarbetet Familjen Helsingborg har alla kommunerna haft möjlighet att spela in syn-
punkter på planen för ett gemensamt yttrande för Familjen Helsingborgs kommuner. Gemen-
samma synpunkter inom Familjen Helsingborg bidrar till att stärka delregionens ställningsta-
ganden. 
 
Aktuellt 
Trafikverket har skickat ut förslag till Nationell Plan för transportsystemet 2018-2029 på re-
miss. Remissen ska besvaras senast 30 november 2017. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förverkligandet av den nationella planen har en positiv påverkan på samhället i stort då förut-
sättningar skapas för att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem. 
 

Verksamhet 
Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 har ingen direkt påverkan på verksamhet-
en inom Båstads kommun mer än på så sätt att samfinansieringen till den nationella planen 
från den regionala infrastrukturplanen påverkar hur mycket medel som finns kvar till åtgärder 
i den regionala planen. Dock drar kommunen nytta av denna samfinansiering genom att den 
möjliggör projekt som är stor vikt för kommunen och regionen, t.ex. utbyggnad av dubbelspår 
på Västkustbanan. 
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Ekonomi 
Se konsekvenser för verksamheten. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Trafikverket har genomfört en miljökonsekvensbeskrivning för Nationella planen. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Andreas Jansson, Teknik & Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Familjen Helsingborgs yttrande över förslag till Nationell Plan för transportsystemet 
2018-2029. 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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Ärendenummer    

TRV 2017/32405    

Ert ärendenummer    

N2017/05430/TIF 

 

                                                                   Styrelsen Familjen Helsingborg 

 

Remiss 
Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet  
2018-2029, Dnr 00546/2017 
 

Ärendet 
Sveriges kommuner hör till de som beretts möjlighet att yttra sig över förslag till Nationell 
plan för transportsystemet 2018-2029. Familjen Helsingborg, som är en samarbetskommitté 
bestående av elva kommuner i nordvästra Skåne, har valt att lämna ett gemensamt yttrande 
på planförslaget. Yttrandet kommer också att beslutas av respektive kommuns 
kommunstyrelse. I Familjen Helsingborg, som har nästan 350 000 invånare och 166 000 
arbetstillfällen, finns ett mångårigt formaliserat samarbete som bland annat innebär att 
samlade ställningstaganden kan göras när det gäller prioriteringar inom infrastruktur. Arbetet 
är grundlagt i en strukturplan som garanterar en samlad bedömning och vi har inför 
planperioden 2018-2029 beslutat om en gemensam strategi för infrastruktur och 
kollektivtrafik. 
 
Ärendet har hanterats av tjänstemän vid avdelningen för strategisk samhällsutveckling vid 
stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad. Synpunkter och underlag har inhämtats från 
miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad samt från kommuner 
inom Familjen Helsingborg. 
 

Bakgrund 
Trafikverket har på uppdrag av och enligt direktiv 2017-03-23 från regeringen tagit fram förslag 
till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Planförslaget omfattar åtgärder 
för att underhålla statlig infrastruktur och utveckla statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och 
luftfart. De åtgärder som föreslås ska bidra till att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem 
i dag och i framtiden, och förbättra möjligheterna för individer och företag att möta dagens och 
morgondagens utmaningar. 
 
Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens 
beslut om infrastrukturpropositionen samt regeringens direktiv. I direktivet utpekas sex 
samhällsutmaningar och dessa har utgjort viktiga inriktningar i planförslagsarbetet. 
 
Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för 
transportsystemet 2014-2025, fördjupade underlagsrapporter och promemorior samt de åtgärder 
som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv. Fyrstegsprincipen, som 
innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har varit vägledande för 
att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. 
 

211

211



 

Drottninggatan 7 a  251 89 Helsingborg T: 46 (0) 42-10 50 54  www.familjenhelsingborg.se 
 

Utifrån nuvarande och förväntade utmaningar i transportsystemet har brister identifierats på 
regional och nationell nivå, i relation till de transportpolitiska målen. För föreslagna åtgärder 
har en sammanvägning gjorts av bland annat kopplingen till regeringens utmaningar, 
identifierade brister, samhällsekonomisk effektivitet, nationell och regional prioritering och 
fördelning över landet samt kostnad och relation till tillgängliga medel.  
 
Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 kommer att fastställas av regeringen under 
våren 2018. 
 

Synpunkter från Familjen Helsingborg  
Familjen Helsingborgs yttrande tar utgångspunkt i Skånebilden, som tagits fram i samverkan 
mellan Region Skåne och de sju största kommunerna i Skåne, samt Familjen Helsingborgs 
beslutade strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. För Familjen Helsingborg är arbetet med 
infrastruktur intimt sammankopplat med kollektivtrafik och samhällsbyggnad samt social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. För oss är ”hela resan” viktig oavsett trafikslag och 
oavsett om resan sker på landsbygd eller i stad, på fritiden eller till, från och i arbete och skola i 
vardagen.  
 
Familjen Helsingborg vill i detta yttrande lyfta fram ett antal synpunkter som är av särskild vikt 
för nordvästra Skåne men även för hela Skåne. 
 

Allmänt 
Skåne är en region som befinner sig i en stark til lväxt, med en växande befolkning och ett 
näringsliv i ständig utveckling. Inflyttningen är hög till regionen och inte minst i nordvästra 
Skåne är andelen yngre inflyttare hög. Detta ställer också höga krav på ett väl fungerande 
transportsystem inte minst då arbetsmarknaden blir alltmer integrerad. Alla prognoser pekar 
också på en fortsatt mycket stark befolkningstillväxt. Detta ställer höga krav på en 
fungerande arbetsmarknad och därmed goda möjligheter till pendling och varutransporter.  
 
Familjen Helsingborg ställer sig positiva till förslaget för nationell plan för transportsystemet 
för perioden 2018-2029. Remissmaterialet är omfattande och håller generellt sett hög 
kvalitet.  
 
I Familjen Helsingborgs beslutade strategi så har vi som nya objekt 2018-2029 enbart 
prioriterat Västkustbanan Maria-Helsingborg C och Skånebanan Helsingborg-Hässleholm 
förutom de objekt som ingår i den gällande nationella planen 2014-2025, dvs Västkustbanan 
Ängelholm-Maria, Skånebanan Åstorp-Hässleholm och Söderåsbanans persontrafik. Vi har 
också prioriterat ett fortsatt svenskt-danskt utredande av en fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör. Så det är glädjande att samtliga i Familjen Helsingborg 
prioriterade objekt återfinns i planförslaget. 
 
Skånes roll i det nationella transportsystemet är mycket viktig, inte minst då stora delar av 
det gods som transporteras till och från Sverige går via fyra stora skånska hamnar. Skåne har 
därför en viktig roll som transitregion, vilket samtidigt medför betydande trängsel och 
miljöproblem då en alltför stor del av godset transporteras på väg. Familjen Helsingborg 
anser därför att staten bör ta ett betydligt större ekonomiskt ansvar för infrastrukturens 
utveckling i regionen än vad som nu är fallet. 
 
Det är bra att regeringen höjde den ekonomiska planeringsramen inför den nya 
planperioden, men ytterligare utökade medel krävs för att utveckla transportsystemet till 
önskad funktion och för att de transportpolitiska målen ska kunna uppnås. Kapacitetsbristen 
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i framför allt järnvägssystemet i Skåne är stor och detta innebär att den spårburna 
kollektivtrafiken inte kan utvecklas i den takt som krävs för att medborgarna ska få tillgång 
till ett robust och högkvalitativt transportsystem som alternativ till bilen.  
 
Familjen Helsingborgs uppfattning är att investeringsnivån för infrastruktur i Skåne måste 
höjas väsentligt, inte minst med tanke på att Skåne och dess skattebetalare redan idag lägger 
in betydligt större medfinansiering/capita än vad övriga delar av landet gör.  
 

Namngivna investeringar i Skåne 
Västkustbanan 
Familjen Helsingborg är mycket positiva till att Västkustbanans sista dubbelspårsetapp på 
sträckan Maria-Helsingborg C äntligen ingår i den nationella planen och att tunnellösning i 
ny sträckning föreslås. Helsingborgs stad och Trafikverket samverkar här för att få till stånd 
en teknisk lösning som ska innebära så lite störningar som möjligt för tågtrafiken och staden 
under byggtiden samtidigt som den ska vara framtidssäkrad och klara av en anslutning av en 
framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det är mycket angeläget att 
slutföra 1992 års riksdagbeslut om dubbelspår utmed hela Västkustbanan. Byggstarten för 
den sista etappen bör prioriteras så att den kommer i direkt anslutning till färdigställandet av 
etappen Ängelholm-Maria. Vilket spar både tid och pengar! 
 
Skånebanan 
Familjen Helsingborg ser mycket positivt på de åtgärder som planeras för Skånebanan. Det 
förlängda mötesspåret Klippan-Hyllstofta tillsammans med förhöjd hastighet och åtgärder 
på sträckan Åstorp-Bjuv kommer att bidra till att förkorta restiden mellan Helsingborg och 
Hässleholm. Sedan återstår dubbelspår Hässleholm-Kristianstad och åtgärder på sträckan 
Åstorp-Ramlösa, inklusive en spårport vid Ramlösa, dessa sträckor hör till de högst 
belastade enkelspåren i Sverige. Det är mycket angeläget att det görs en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för Åstorp-Ramlösa i början av planperioden så att aktuella åtgärder kan tas med i 
den nationella planen 2022-2033. 
 
Söderåsbanan/Godsstråket genom Skåne 
Persontrafik på Söderåsbanan är en av de viktigaste framtida kollektivtrafiksatsningarna i Skåne, 
jämte Västkustbanan och Skånebanan, och det är med oro som vi i Familjen Helsingborg ser att 
investeringsmedel för planerad ombyggnation av Teckomatorps station för att klara fyrtågsmöte 
saknas. Vi anser att detta är olyckligt och innebär konsekvenser för framtida trafikering och 
bytesmöjligheter för Pågatågstrafiken inom nordvästra Skåne. En begränsning av Teckomatorp 
station kan på sikt riskera den spårburna kollektivtrafikens attraktivitet för personresor utmed 
Söderåsbanan och Rååbanan. En fullt utbyggd station i Teckomatorp är dessutom en absolut 
förutsättning för framtida halvtimmestrafik på Söderåsbanan och Rååbanan. 
 
Ny Stambana Hässleholm-Lund 
Det viktigaste för Familjen Helsingborg när det gäller nya stambanor mellan Stockholm-
Göteborg och Stockholm-Malmö är att tillgängligheten förbättras så att vi klarar resan 
Helsingborg-Stockholm på under tre timmar. Detta restidsmål förutsätter höghastighetståg med 
maxhastighet 320 km/h. För att ha båda banorna i drift innan 2050 krävs finansiering utanför 
den nationella planens ram. 
 
Åtgärder på vägnätet 
Trafiken och framför allt lastbilstrafiken har under senare år ökat kraftigt på stamvägnätet i 
Skåne, dvs europavägarna. Antalet olyckor på E4 och E6/E20 har ökat markant och 
Familjen Helsingborg tror att åtgärder enligt fyrstegsprincipen måste vidtas under 
planperioden. Förhoppningsvis kan den ÅVS som genomförs för E6/E20 påvisa 
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kostnadseffektiva åtgärder som kan inrymmas i planens trimningsåtgärder för bättre 
tillgänglighet och bättre säkerhet under planperioden.  
 
Ängelholms kommun har startat en ÅVS för norra Ängelholm, där bland annat förbättrad 
tillgänglighet med kollektivtrafik och bil till Ängelholm Helsingborg Airport utreds. 
Tillgängligheten till flygplatsen är en prioriterad fråga i Familjen Helsingborgs strategi.  
 
Familjen Helsingborg tycker att det är bra med en nystart för Nollvisionen och ser här en 
möjlighet till statlig samfinansiering från nationell plan av trafiksäkerhetsåtgärder på det 
regionala vägnätet. Vi ser positivt på att Trafikverket ges denna möjlighet, vilket kan öka 
framdriften i 2+1 åtgärder på de regionala vägarna. Reglerna för detta bör tydliggöras. Vi 
tycker också att dialogen mellan Trafikverket och regionen samt kommunerna bör förbättras 
när det gäller investeringar från de så kallade potterna för trimnings- och miljöåtgärder. 
Möjlighet bör också ges till regionerna att via länsplanerna finansiera steg 1- och 2-åtgärder 
utanför namngivna objekt. 
 

Vidmakthållande 
Familjen Helsingborg ställer sig positiva till att järnvägens underhåll prioriteras, vilket ger ett 
mer tillförlitligt och robust järnvägssystem med förhoppningsvis färre trafikstörningar under 
planperioden. Vi anser att Trafikverket ska föra en dialog med regionala aktörer om de 
treåriga drift- och underhållsplanerna som ska upprättas. 

 
Cykel och stadsmiljö 
Större delen av landets cykelvägar finns längs regional och kommunal infrastruktur. Den 
nationella planen omfattar investeringsåtgärder för cykling längs det nationella vägnätet, ofta 
trimningsåtgärder som förbättrar möjligheten till arbetspendling i större tätortsregioner samt 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som gång- och cykelpassager. Familjen Helsingborg anser att 
cykelsatsningar bör ske utifrån funktionella och inte fysiska samband  
 
Medel för underhåll omfattar både statliga cykelvägar längs nationellt stamvägnät och övrigt 
statligt vägnät. Familjen Helsingborg är positiva till att det under planperioden föreslås en 
satsning på förbättrat underhåll av cykelvägar längs nationellt och regionalt vägnät som 
används frekvent året om. Behovet av förbättringar gäller främst vintertid eftersom 
tillgängligheten behöver förbättras året om. 
 
Potentialen för ökad säker cykling ligger framför allt hos kommunerna. Förutom 
investeringsmedel till det nationella vägnätet omfattar planen statlig medfinansiering till 
cykelvägar eller andra anläggningar för cykeltrafik i kommunerna. Sådan medfinansiering 
möjliggörs inom ramen för stadsmiljöavtalen och storstadsförhandlingarna. 
 
Familjen Helsingborg tycker det är bra att stadsmiljöavtalen förlängs under hela 
planperioden och att det ekonomiska utrymmet ökar till 12 miljarder kronor. Vi ställer oss 
positiva till att staten främjar hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en 
större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik och cykel. Vi anser dock 
att formerna och regelverket för stadsmiljöavtalen behöver utvecklas och eventuellt kopplas 
till RTI-planerna. Vi vill här också betona svårigheterna för mindre kommuner att kunna 
medfinansiera eller bidra med motprestationer i den omfattning som förväntas.  
 

Planen ska bidra till minskad miljöpåverkan 
Trafikverket har i planen utgått från att en god tillgänglighet är nödvändig för ett hållbart 
samhälle. Men tillgängligheten måste också utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle.  
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Med riksdagens antagna mål om att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes 
transporter (utom flyg) med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010, antar Trafikverket 
att trafik med bil och lastbil minskar både jämfört basprognosen och dagens 
vägtrafikvolymer. Familjen Helsingborg är positiv till att känslighetsanalyser utförs för större 
projekt, för att undersöka hur samhällsnyttan för projektet påverkas om trafiken minskar. 
 
Investeringar för ett ökat bostadsbyggande 
Huvudsakligen är det tre typer av åtgärder som ger effekter på bostadsbyggandet. Den första 
typen är åtgärder som ökar tillgängligheten och förstorar arbetsmarknadsregioner, den andra 
är åtgärder som minskar infrastrukturens påverkan på platser där efterfrågan på bostäder är 
hög och den tredje typen är åtgärder som ger mer effektiva transporter i tätorter.  
 
Helsingborgs stad sammanställde till Sverigeförhandlingen ett underlag med åtgärder inom 
samtliga tre åtgärdstyper som visar på att integration och bostadsbyggande avsevärt kan 
förbättras och ökas. De åtgärder som redovisats är bland annat Västkustbanan Maria -
Helsingborg C, Skånebanan, Ramlösa, spårväg och fast förbindelse Helsingborg-Helsingör. 
Det bedöms finnas potential för cirka 20 000 nya bostäder i Helsingborg den kommande 
tjugoårsperioden, under förutsättning att ett helhetsperspektiv för ett infrastrukturellt 
”Helsingborgspaket” präglar framtida planering och arbete. Ett sådant paket får även stora 
positiva effekter i Familjen Helsingborgs övriga kommuner.  
 

Utpekade brister 
Familjen Helsingborg ser mycket positivt på att behovet av en fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör utpekas som en brist i planförslaget. Vi ser fram emot 
Sverigeförhandlingens arbete tillsammans med Trafikverket för att ta fram ett fördjupat 
underlag tillsammans med danska regeringen.  
 
 
Helsingborg 27 oktober 2017 
 
 
 
 
Peter Danielsson   Ronny Sandberg 
ordförande    vice ordförande 
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Datum: 2017-10-10 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000776/2017 – 315 
 
 

Remiss - Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - Dnr 
N2017/04517/PBB 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta: 

1. Anta förvaltningens remissvar som sitt eget och översända snarast till Näringsdepar-
tementen 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delbetänkandet handlar om hur de lagstiftade kraven på kommunerna att göra detaljplaner 
kan begränsas. Skälet att ett delbetänkande är ute på remiss är för att regeringen önskar att 
effektivisera/påskynda processen med att kunna ta fram detaljplaner. 
 
Förslagen som delbetänkandet lämnar är att behålla detaljplanen som huvudsakligt instru-
ment, framförallt för planer som är betydelsefulla för kommunen och de planer som kräver 
miljökonsekvensbeskrivning. Enligt delbetänkandet ska mindre förändringar av bebyggelse-
strukturen kunna göras genom bygglov eller via förhandsbesked. Exempel som nämns är änd-
rad användning för befintlig byggnad som inte har någon omgivningspåverkan och nybyggnad 
av en eller flera nya byggnader som i allt väsentligt ansluter till den befintliga bebyggelsestruk-
turen.  
 
Remissen ger förslag på hur kriterier för samlad bebyggelse och tät bebyggelse ska definieras 
med syfte att kunna avgöra om tillkommande bebyggelse ska hanteras genom detaljplan eller 
via bygglov. Länsstyrelsen ges i uppdrag att peka ut vilka områden som utgör tät- respektive 
samlad bebyggelse. 
 

Båstads kommun svar på remissen 
Kommunen tackar för möjligheten att få delta i utformningen av vilka krav som ska ställas un-
der bygglovsprocessen och lämnar följande synpunkter: 

 I delbetänkandet handlar en väsentlig del om tät- eller samlad bebyggelse. För att se ef-
fekterna av förslaget till kriterier för samlad och tät bebyggelse bör fler kommuner 
analyseras, effekterna av förslaget i en kommun med spridd bebyggelse i landskapet är 
mycket svåröverskådlig. 

 Även om länsstyrelsen är en statlig myndighet så är kommunens uppfattning att det är 
en stor skillnad i hur länsstyrelsen agerar i de olika länen. Båstads kommuns uppfatt-
ning är att kriterierna för vad som är tät- respektive samlad bebyggelse fastställs på 
förordningsnivå, som sedan hanteras genom GIS-analyser av kommunerna. 

 
I övrigt har kommunen inga invändningar. 
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Samhällsbyggnad 
Olof Selldén, Planchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Näringsdepartementet, senast 30 oktober 2017, digitalt och i pappersformat 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Detaljplanekravet, Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen (494 sidor)  
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson, Stadsarkitekt, Emma Johansson, Planarkitekt, Lisa Rönnberg, Samhällsbygg-
nadschef, Kristina Bell, Översiktsplanerare 
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Datum: 2017-10-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Filippa Swanstein 

Dnr: KS 000553/2017-905 

 
 

Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet i enlighet med bilaga 1 
godkänns. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-05-01 inkom ekonomichef Johan Lindén med en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens 
arbetsutskott med förslag på hur hanteringen av överskottet från ”flyktingverksamheten” 
(integrationsavdelningens verksamhet). Detta överskott finns på balanskonto 2824 och avser 
ansvar 6973 och 6978.   Vid kommunstyrelsen sammanträde 2017-06-07, § 170, föredrogs hur 
hanteringen av överskottet ska hanteras i kommunen varvid Ingela Stefansson (S) inkom med 
nytt förslag som syftade till att överskottet istället ska användas för att främja vägen till eget 
arbete, fortsatta studier och egen inkomst för nyanlända.  Ordföranden ställde proposition på 
arbetsutskottets förslag och förvaltningens förslag. Efter framställd proposition fann 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla förvaltningens förslag varvid omröstning 
begärdes.  Efter omröstingen finner ordförande att bifalla arbetsutskottets förslag viket 
innebar att förvaltningen fick i uppdrag att komma med förslag på hur pengarna kan användas 
för att få de nyanlända i utbildning eller arbete. 
 
Bakgrund 
Verksamheten för integration, både vuxna, familjer och ensamkommande barn, finansieras via  
ersättningar från Migrationsverket. Det finns en rad olika ersättningar som kan eftersökas, 
ansökas om eller som utbetalas automatiskt. Det är skillnaden mellan dessa ersättningar då 
schablonersättningar för vuxna/familjer exempelvis förväntas räcka under en tre års 
period. Dessa pengar ska inte i sin helhet redovisas och bokföras årsvis. Återsökningar för 
ensamkommande flyktingbarn ska däremot täcka faktiska kostnader varje kvartal. Över tid 
har denna verksamhet av olika anledningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott 
som balanserats vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade 
överskotten till ca 12.7 mkr. Revisionen har i samband med granskningen av årsbokslut och 
årsredovisning 2016 rekommenderat att kommunen bör fastställa regler för hur dessa 
medel får användas. Kommunstyrelsen har nu fastställt att förvaltningen får i uppdrag att 
komma med förslag på hur pengarna kan användas för att få de nyanlända i utbildning eller 
arbete. 
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Aktuellt 
Båstads kommun har idag, utifrån sin integrationsplan och arbetsstruktur, en tydlig ambition 
om att etableringen och vägen till arbete och därmed egen inkomst för nyanlända personer 
som anvisas eller flyttar till kommunen ska förkortas och effektiviseras, för att minska 
kostnaderna på försörjningsstöd, öka den kommunala skattekraften, tillvarata resurser bättre 
och bygga ett tryggt samhälle. Kommunstyrelsens beslut om att överskottet ska användas för 
att främja arbets- och/eller studiefokuset ytterligare är därmed helt i linje med den ansats och 
hållning som integrationsplanen vilar på när det gäller integration och inkludering. De förslag 
på aktiviteter, kortsiktiga inslag, långsiktiga satsningar, enskilda resursförstärkningar eller 
modeller som syftar till att påskynda etableringen och vägen till fortsatta studier och/eller 
arbete för nyanlända i Båstad är framtagna utifrån vad forskning och vedertagna studier visat 
positivt, utifrån lyckade exempel hos andra kommuner, vilka behov som finns i vår kommun 
och vad nyanlända i Båstads kommun själva lyft som hinder eller svårigheter för att komma 
vidare i studier eller arbete.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Att arbeta genomtänkt med integration av nyanlända är en av de stora utmaningarna för 
samhället under lång tid framöver. Att också se nyanlända som individer, med olika resurser 
och där eget boende, egen försörjning genom arbete och egna val utgör norm för hur vi tänker 
inkludering och hållbara samhällen, för alla kommuninvånare.  
 
I bifogat dokument benämnt ”Förslag på hur överskottet kan användas” (bilaga 1) har 
förvaltningen tagit fram förslag på olika aktiviteter, inslag, satsningar mm, som alla har som 
syfte att främja etableringen och få nyanlända i arbete och/eller studier.  
 
 
 
Bildning och arbete 
Filippa Swanstein, Integrationschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
integrationschef Filippa Swanstein, bildningschef Henrik Andersson, ekonomichef Johan 
Lindén  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag på hur överskottet kan användas 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen för Bildning och Arbete  
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Bakgrund  
Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras via ersätt-
ningar från Migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika anledningar gene-
rerat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats vidare över åren via balans-
konton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade överskotten till ca 12.7 mkr. Kommunsty-
relsen beslutade 2017-06-07 att förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag på 
hur pengarna kan användas för att få de nyanlända i utbildning eller arbete, varvid detta 
förslag  presenteras nedan.  

 
Lägesöversyn Båstads kommun 
Båstads kommun får ersättning från staten för mottagande av nyanlända vuxna och famil-
jer samt för ensamkommande barn. Ersättningarna är i form av (1) automatiska schablo-
ner och (2) sökbara ersättningar. Ersättningarna för vuxna är framåtsyftande och ska 
täcka kostnader för en kommun kopplat till enskild under den 36 första månader efter 
beviljat beslut om uppehållstillstånd.  
 
En nyanländ vuxen har en etableringsplan som pågår under max två år, därefter går den 
enskilda in ”i ordinarie system”. Det innebär att personer som ej är i arbete eller självfi-
nansierade efter 24 månader i etableringen hamnar sannolikt i försörjningsstöd. De per-
soner som inte har eller aldrig haft en etableringsplan har antingen ett förvärvsarbete på 
heltid från början, går i gymnasieskola, eller på grund av sjukdom eller någon annan ned-
sättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är förhindrad att delta i eta-
bleringsinsatser på minst 25 procent av heltid.  
 
För Båstads kommun, i augusti 2017, fanns 131 personer (nyanlända) inskrivna hos Ar-
betsförmedlingen Båstad/Ängelholm. 9 personer saknar plan dvs. på grund av sjukdom 
eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är för-
hindrad att delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid. 
 
Statistik kring de 122 personer som har en etableringsplan är som följer:   
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Båstads kommun har utifrån fastställd integrationsplan, en tydlig ambition om att etable-
ringen och vägen till arbete och därmed egen inkomst för nyanlända personer som anvi-
sas eller flyttar till kommunen ska förkortas och effektiviseras, för att minska kostnader-
na på försörjningsstöd, öka den kommunala skattekraften, tillvarata resurser bättre och 
bygga ett tryggt samhälle.  
 
Förslagen kring olika åtgärder och insatser nedan är framtagna utifrån vad forskning och 
vedertagna studier visat positivt, utifrån lyckade exempel hos andra kommuner, vilka 
behov som verksamheter själva definierat finns i vår kommun och vad nyanlända i Bå-
stads kommun själva lyft som hinder eller svårigheter för att komma vidare i studier eller 
arbete.  
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Förslag till förstärkning av olika områden, aktiviteter eller insatser för att påskynda etable-
ringen och vägen till fortsatta studier och/eller arbete för nyanlända i Båstad 
 
Genomföra eller inrätta inom 1 års perspektiv med fokus arbete, studier och samhällsorien-
tering 
 
Studier leder till arbete. Arbete ger bättre ekonomisk situation, gemenskap och samman-
hang. Arbete skapar rutiner, som ofta ger rytm och struktur i vardagen. Att arbeta är vik-
tigt för att uppfylla enskildas psykosociala behov, för samhällsekonomin och för välstån-
det. Samband mellan arbete, välmående och välstånd är tydliga, enligt forskningen. Hög 
arbetslöshet ger lägre grad av välbefinnande, hälsa och högre dödlighet, i allmänhet. För-
sörjning genom arbete ska vara norm. Försörjningsstöd ska vara det som avviker. Den 
gemensamma ansatsen utifrån perspektiv på integration är att etableringen ska fokusera 
på insatser som leder till arbete och egen försörjning med start från dag ett.  
 
 

 Anställa två så kallade brobyggare som bland annat har koppling till skolan och 

fungerar som brygga mellan skola, socialtjänst och andra aktörer. I detta ingår att 

vara närvarande där ungdomarna är och fånga upp unga i riskzon tidigt. Att orga-

nisera stöd och hjälp till barn och ungdomar med skolan som bas utgår från forsk-

ning som pekar på att hjälpsökandet underlättas av att hjälpen är lättillgänglig, att 

det är snabbt och enkelt att få hjälp och att den som erbjuder hjälp upplevs som 

tillitsfull.   

 En stor ökning gällande våld i nära relation har skett och där finns behov av att ut-

öka behandlare för att kunna arbeta med både brottsoffer och utövare. Socialtjäns-

ten har idag ärenden där personer som lever under sekretess och skydd är i behov 

av vardagligt stöd.  Socialtjänsten har även märkt av fler ärenden med så kallad 

”hederskultur” där insatser från flera aktörer är nödvändiga.   

Budget 2 250 000 under 3 år 

Start: januari 2018 

Ansvar: Individ och familj 

 
 
 
 
 

 

 Förstärkt sfi så att undervisningen kan bli mer omfattande i tid, men också flexib-
lare, så att fler kan kombinera svenska och praktik lättare ex. läsa svenska två da-
gar och sedan ha praktik tre dagar så att det blir fulla arbetsveckor.      

 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Start: januari 2018 
Ansvar: Akademi Båstad Vuxenutbildning 
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 Starta en modell som syftar till att kompetensförsörja och främja arbeten långsik-
tigt inom vård och omsorg. Tillsätta en tjänst som koordinerar och samordnar 
uppdraget.  

 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Start: januari 2018 
Ansvar: Akademi Båstad Gymnasium o Vuxenutbildning samt Vård och omsorg  

 
 

 Det har genomförts flera undersökningar som visar att det finns en klar koppling mel-

lan ett eget boende och förmåga att etablera sig och komma till arbete och självför-

sörjning. Inom Iof har problem förelegat att hantera det växande antalet boendean-

sökningar som uppstått under 2017. Därför har all hantering av boendefrågorna sam-

lats på en enhet för att kunna stödja de individer som ansöker om boendebistånd på 

ett bra sätt.  Denna behöver förstärkas med en tjänst som kan arbeta renodlat med 

bostadskoordination. 

Budget 1 250 000 under 3 år  

Start: december 2017 

Ansvar: Individ och familj 

 
 

 Stödja och utöka samarbetet mellan AF, kommunen och Båstads Turism och Nä-
ringsliv i syfte att främja a) kompetensförsörjningen och b) matchning av individer 
utifrån näringslivets lokala behov av resurser och kompetens samt c) utveckla för-
utsättningarna att skräddarsy lokala lösningar för behoven på Bjäre så som yrkes-
program eller kurser mm inom bristyrken.  

 
Budget 1 050 000 under 3 år 
Start: september 2017 
Ansvar: Staben 

 
 
 
 
 
 

 

 Förstärka Arbetsmarknadsenheten med en arbetsmarknadscoach eller handledare 
som kan arbeta med de personer som kommer på anvisning och de som flyttar in 
på egen hand till kommunen.  

 
Budget 1 500 000 under 3 år 
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Start: december 2017 
Ansvar: Arbetsmarknadsenheten 

 

 
Utöver ett centralt och genomgående fokus på arbete och egen försörjning, finns också ett 
behov av att utöka kunskapen och kännedomen om det svenska samhället och dess sy-
stem, historia, normer och värden. Utan förståelse för dessa delar blir det svårt att förstå 
och landa in i nya sammanhang. Utifrån de personer som kommit nya till Båstad står 
detta behov och önskan högst när frågan ställs kring vad de själva anses är viktigast för 
integrationen. En välfungerande samhällsorientering bidrar till att minska nyanländas 
beroendeställning av vänner, släkt och tjänstepersoner samt ökar deras möjligheter att 
själva ta ansvar för sin etablering och sitt framtida liv i Sverige.  
 

 Lokalt förstärkt samhällsorientering i Båstads kommun genom att inrätta en lö-
pande kursverksamhet som erbjuder kompetensförstärkning på områden som 
demokrati, svensk historia, myndigheter, jämställdhet mm som alla nyanlända ska 
gå på parallellt med sfi eller annan aktivitet.  

 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Start: november 2017 
Ansvar: Integration 

 
 

 Byamor, kvinnor med utländsk bakgrund utbildas till samhällsguider. 
 Manliga förebilder, dialogmöten för män i syfte att få inblick i det svenska sam-

hällets funktioner och system. 
 Min kropp, min hälsa, kursverksamhet på temat jämlik hälsa för nyanlända kvin-

nor. 
Inrätta dessa integrationsprogram/kurser som permanenta inslag i ordinarie verk-
samhet och som (alla) nyanlända ska delta vid.  
 
 
Budget 300 000 under 3 år  
Start: januari 2018 
Ansvar: Integration 

 
 
 
 
 
 

 Införa möjligheten att läsa yrkessfi utefter de behov som finns lokalt eller nation-
ellt inom olika bristyrken så som vård och omsorg, transport eller barnomsorg. 

 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Start: september 2018 
Ansvar: Akademi Båstad vuxenutbildning 
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Genomföra eller inrätta inom 2 år perspektiv med fokus arbete, samverkan och samhällsut-
veckling  
 

 

 Utrymme för Akademi Båstad att inrätta fler lärlingsanställningsprogram.   
 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2019 
Ansvar: Akademi Båstad Gymnasium 

 

 Stöd till Ung Drive och liknande satsningar för ungdomar. 
 
Budget 200 000 under 3 år 
Tidsstart: september 2018 
Ansvar: Arbetsmarknadsenheten 

 

 Stärka och utöka både fysiska platser, men även uppsökande verksamhet kopplat 
till frågor om läsning, kultur och språk för barn som ej har svenska som moders-
mål i samarbete mellan biblioteken och barnomsorg och skola.  

 
Budget 400 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2018 
Ansvar: Biblioteket 

 

 Starta ett integrationsprojekt för kvinnor med utländsk bakgrund i samverkan 
med  ideella krafter för att främja att nyanlända och/eller personer som ej har nå-
gon annan plattform, kommer i arbete och egen försörjning utifrån en inriktningen 
på städning, matlagning/catering/sömnad och verkstad.   

 
Budget 750 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2019 
Ansvar: Integration 
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Datum: 2017-10-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Per-Martin Boklund  

Dnr: KS001227/2016-603 

 
Överklagan gällande serveringstillstånd på Hamnkiosken i Båstad 
 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att: 
 
Mot bakgrund av nedanstående överlämna överklagan under yrkande att Förvaltningsrätten 

ej bifaller densamma. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ovanstående bolag inkom 170914 med en överklagan gällande Kommunstyrelsens arbetsut-
skotts beslut 170418 § 111 gällande begränsning av serveringens omfattning. Klagande önskar 
att beslutet omprövas och att de beviljas tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten 
årligen under perioden skärtorsdag – 30 september. 
 
 

Bakgrund 
Bolaget har bedrivit traditionell gatuköksverksamhet men har utvidgat sitt koncept med ett 
mer omfattande matutbud.  Med anledning av detta ansökte man om tillstånd att servera vin, 
starköl och andra jästa alkoholprodukter. I ansökan önskade man tillstånd att servera alkohol-
drycker året runt, men under utredningen ändrade man detta till att omfatta årligen under 
perioden skärtorsdag – 30 september. 
Beslut fattades att endast bevilja tillstånd till servering av alkoholdrycker årligen under peri-
oden 1 juni- 31 augusti varvid ansökan avslogs för övrig tid. 

 

 
Aktuellt 
Beslutet expedierades till den tillståndshavaren 170508 med avslagsbeslut. Vid samtal med 
tillståndshavaren 170829 om de beviljade serveringstiderna uppger tillståndshavaren att han 
är missnöjd med de beviljade serveringstiderna varvid undertecknad frågar varför han inte har 
överklagat beslutet. Tillståndshavaren uppger att han inte har fått information om sina möjlig-
heter att överklaga, för i så fall hade han gjort det direkt. Normalt sett expedieras alla avslags-
beslut med en besvärshänvisning där information om hur en överklagan ska ske och inom vil-
ken tid som en överklagan ska inkomma till beslutande myndighet. 
Det finns i ärendet ingen anteckning om att detta har gjorts och därför bör överklagan anses ha 
inkommit i rätt tid. 
 
I överklagan har det inte framkommit några nya omständigheter som föranleder en ompröv-
ning av beslutet. 
Den faktiska omständigheten kvarstå att serveringsstället inte har några serveringsmöjligheter 
inomhus. Därmed är det en risk att gäster avviker från serveringsstället med alkoholdrycker 
som de blivit serverade vid dåligt väder. En begränsning av utbredningen av mindre serve-
ringsställen som endast har uteservering är nödvändig för att förhindra att de utvecklas till 
rena dryckesställen med en enkel och minimal matservering. Ur rättvise synpunkt kan en mer 
omfattande serveringstid inte beviljas för Korvringen AB då andra tillståndshavare har blivit 
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beviljade tillstånd att servera alkoholdrycker under perioden 1 juni – 31 augusti. Dessa till-
ståndshavare har likartade serveringar dock med andra matinriktningar. 
 
 
Per-Martin Boklund, Bildning och arbete 
Enhetschef IoF 
 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Utredning 
Bilaga 2. Överklagan 
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Datum: 2017-10-11  

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KS0001227/2016-603 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Förvaltningsrätten Malmö 
 

Bilagor:  
 

Överklagan  

Utredning 
 

Yttrande gällande överklagan av beviljat serveringstillstånd på Hamnki-

osken i Båstad. 
 

Klagande: Korvringen AB Org.nr:  556632-0858 

 Plommonvägen 3 

 269 37 BÅSTAD  

    

Ovanstående bolag inkommer 170914 med en överklagan gällande Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut 170418 § 111 gällande begränsning av serveringens omfattning. 
Klagande önskar att beslutet omprövas och att de beviljas tillstånd att servera alkohol-
drycker till allmänheten årligen under perioden skärtorsdag – 30 september. 
Beslut fattades att endast bevilja tillstånd till servering av alkoholdrycker årligen un-
der perioden 1 juni- 31 augusti.  
 

Vid bedömning enligt § 24 i Förvaltningslagen framkommer att överklagan har inkommit 

inom föreskriven tid. 

 

Vid bedömning enligt § 26 Förvaltningslagen så framkommer att inga uppenbara skrivfel 

eller räknefel föreligger.  

 

Skäl till omprövning enligt § 27 i förvaltningslagen föreligger ej, då några nya omständig-

heter som påverkat fattat beslut ej har inkommit. 
 

Tillståndshavare: Korvringen AB ägs till 100% av Jonas Sundberg.  
 
Serveringslokaler: Serveringsstället är inrymt i en större bod i Båstad hamn och har endast 
uteservering, vilken är inhägnad. Ca. två tredjedelar av serveringsytan är under parasoller och 
markiser som väderskydd. All servering sker genom en lucka i bodens gavel och ut på uteser-
veringen. Det finns ingen utgång direkt från köket till uteserveringen. 
Sökande uppger att personal kommer att röra sig på uteserveringen under hela serveringsti-
den. 
 
Beviljade serveringstider: 11:00 – 23:30 årligen under perioden 1 juni – 31 augusti 
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Utredning: Tillståndshavaren inkom 2016-10-11 med en ansökan om stadigvarande serve-
ringstillstånd. Ansökan avsåg tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten året runt. 
Under utredningens gång ändrade sökande sin ansökan till att omfatta årligen under perioden 
skärtorsdag – 30 september då det är under denna period som de har verksamheten öppen. 
Det var även detta förslag som förelades till kommunstyrelens arbetsutskott. 
 
Vid behandling av ärendet på kommunstyrelens arbetsutskotts sammanträde fastslog man en 
riktlinje om att serveringsställen som endast har uteservering och inte några serveringsytor 
inomhus endast ska kunna få tillstånd att servera alkohol under perioden 1 juni – 31 augusti. 
Motivering var att få en gränsdragning mot de serveringsställen som har serveringslokaler 
inomhus där gäster kan bli serverade även vid dålig väderlek och under årstider som det nor-
malt sett inte går att sitta ute för att äta eller dricka.  
Motiveringen till att begränsa under vilken årsperiod som ett stadigvarande serveringstillstånd 
kan beviljas syftar till att säkerställa hur serveringen sköts. Ett serveringsställe som inte har 
någon inomhusservering har en mer utsatt miljö för sina gäster. Risken som kan uppstå är att 
gäster avviker från serveringsytan med sin alkoholdryck för att söka skydd undan oväder och 
kyla. Antalet serveringsställen med enbart uteservering har ökat markant i Båstad hamnom-
råde det senaste året varför en begränsning är nödvändig. 
 
Ansökan om att bli beviljad serveringstillstånd året runt avslogs då det var detta som stod i 
ansökan. Beslutet expedierades till den tillståndshavaren 170508 med avslagsbeslut. Vid sam-
tal med tillståndshavaren 170829 om de beviljade serveringstiderna uppger tillståndshavaren 
att han är missnöjd med de beviljade serveringstiderna varvid undertecknad frågar varför han 
inte har överklagat beslutet. Tillståndshavaren uppger att han inte har fått information om sina 
möjligheter att överklaga för i så fall hade han gjort det direkt. Normalt sett expedieras alla 
avslagsbeslut med en besvärshänvisning där information om hur en överklagan ska ske och 
inom vilken tid som en överklagan ska inkomma till beslutande myndighet. 
Det finns i ärendet ingen anteckning om att detta har gjorts i ärendet och därför bör överkla-
gan anses ha inkommit i rätt tid. 
 
Bedömning: I överklagan har det inte framkommit några nya omständigheter som föranleder 
en omprövning av beslutet. 
Den faktiska omständigheten kvarstå att serveringsstället inte har några serveringsmöjligheter 
inomhus. Därmed är det en risk att gäster avviker från serveringsstället med alkoholdrycker 
som de blivit serverade vid dåligt väder. En begränsning av utbredningen av mindre serve-
ringsställen som endast har uteservering är nödvändig för att förhindra att de utvecklas till 
rena dryckesställen med en enkel och minimal matservering. Ur rättvise synpunkt kan en mer 
omfattande serveringstid inte beviljas för Korvringen AB då andra tillståndshavare har blivit 
beviljade tillstånd att servera alkoholdrycker under perioden 1 juni – 31 augusti. Dessa till-
ståndshavare har likartade serveringar dock med andra matinriktningar. 
 
Förslag till beslut: 
 
Mot bakgrund av ovanstående överlämna överklagan under yrkande att Förvaltningsrätten ej 

bifaller densamma. 

 

Bestämmelser i § 16 Förvaltningslagen har iakttagits. 
 
I tjänsten 
 
 
Per-Martin Boklund 
Enhetschef IoF 
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Datum: 2017-10-11 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Per-Martin Boklund  

Dnr: KS001083/2017-603 

 
Höjning av avgifter för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadig-
varande serveringstillstånd och försäljning av folköl enligt bifogat förslag. 

2. Avgifterna ska gälla från och med 2018-01-01 
3. Avgifterna räknas upp årligen från och med 2019 enligt OPI index. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för tillsyn av beviljade 
stadigvarnade serveringstillstånd samt avgifterna för anmälda försäljningar av folköl. Revide-
ringen kommer att finansiera en utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. 
 

Bakgrund 
Tjänsten som alkoholhandläggare finansieras av de avgifter som tas ut vid ansökan om serve-
ringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och anmälningar om 
försäljning av folköl. Stöd för detta grundar sig på Alkohollagens 8 kap 10 § om kommunens 
rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn enligt Alkoho-
lagens 9 kap.  
Avgifterna får fastställas av respektive kommunfullmäktige med beaktande av kommunalla-
gens (1991:900) bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbu-
det mot retroaktivt verkande beslut. 
Nuvarande avgifter beslutas av kommunfullmäktige att gälla från och med 2008-01-01 och har 
inte reviderats sedan dess. Det föreligger nu ett stort behov av att revidera dessa avgifter för 
att vara anpassad till gällande alkohollag samt en utökning av tjänsten som alkoholhandläg-
gare. 
Nuvarande alkoholhandläggartjänst är på 50% av en heltidstjänst vilket inte är tillräckligt med 
den ärendemängd och de tillkomna arbetsuppgifter som förändringar i lagstiftningen har med-
fört. När tjänsten infördes 1997 var antalet stadgivarande serveringstillstånd i Båstads kom-
mun ca 35, i dag är de ca. 55. Utöver de stadigvarande serveringstillstånden har en förändring 
av lagstiftningen medfört att en tillståndshavare kan ansöka om olika varianter av tillstånd 
som det inte funnits möjlighet till tidigare.  
En ändring av lagstiftningen och dess tillämpning har också medfört ett mer omfattande arbete 
med granskning av de som ansöker om ett serveringstillstånd samt tillsynen av deras verk-
samhet. Bland annat prov i Alkohollagen innan ett serveringstillstånd kan beviljas. 
Länsstyrelsen har också skärpt sin tillsyn av kommunernas tillståndsgivning och tillsynsverk-
samhet. Vid de senaste tillsynerna 2013 och 2016 har Båstads kommun fått kritik för bl.a. att 
tillsynen och dokumentationen i ärenden inte varit tillräcklig.  
Länsstyrelsen har gjort en jämförelse mellan Skånes kommuner och kommit fram till att en 
genomsnittlig arbetsbörda för alkoholhandläggarna är ca. 60 stadigvarande serveringstillstånd 
på en heltidstjänst. 

 
 
Aktuellt 
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Det är oundvikligt att tjänsten som alkoholhandläggare måste utökas från dagens 50 % till 
minst 75 %. Arbetsmängden som alkoholhandläggare i Båstads kommun är starkt säsongsbe-
tonad där behovet är heltid under vår och sommar men under höst och vinter är arbetsmäng-
den lägre. Även för att kunna ge den service som näringslivet och allmänheten kan förvänta sig 
av en alkoholhandläggare behöver tjänsten utökas. Då kommer tillgängligheten att öka, hand-
läggningen snabbas upp och fler kontroller av verksamheterna kan genomföras. 
För att tjänsten fortsättningsvis ska vara självfinansierad måste avgifterna för att ansöka om 
serveringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd revideras. Även 
tillsynsavgiften för de som har anmält att de säljer folköl behöver revideras. Utöver en revide-
ring av befintliga avgifter behöver nya avgifter införas för de ansökningar och anmälningar 
som numera går att göra. 
Förslag till nya avgifter framgår av bilaga. 
 
 

Konsekvenser av beslut  
 

Samhälle 
Servicen till näringslivet och kommuninvånare kommer att öka med en utökning av tjänsten 
som alkoholhandläggare.  
 

Verksamhet 
Det kommer att bli en möjlighet att uppnå de mål som kommunen har satt upp om att beviljade 
serveringstillstånd ska ha minst ett tillsynsbesök per år och att de med nöjesinriktad verksam-
het ska ha särskild tillsyn.  
 

Ekonomi 
Nuvarande budget på 385 000 kr behöver höjas till 500 000 kr för att kunna finansiera en ut-
ökning av tjänsten till 75 %. Om tjänsten ska utökas till en heltidstjänst behöver budgeten hö-
jas till 630 000 kr.  
Utöver lönekostnaden för alkoholhandläggaren finansierar avgifterna kostnader för bl.a. IT-
system, kurser och utbildning av restaurangpersonal. Genom utbildningen av restaurangper-
sonal återförs en del av avgifterna till tillståndshavarna då utbildningen är avgiftsfri. 
 
En jämförelse har gjorts med kringliggande kommuner och andra turistkommuner i Skåne. Där 
framkommer att det finns utrymme för Båstads kommun att genomföra en höjning av avgifter-
na utan att skilja sig mot andra kommuner.  
 

 
Per-Martin Boklund,  
Enhetschef IoF 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till nya avgifter 
Bilaga 2. Nuvarande avgifter 
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Datum       

2017-10-11       

Handläggare       

Per-Martin Boklund       
Enhetschef IoF  
Vårt dnr  
      

 
 
 
 

Förslag till nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd  
 
Stadigvarande servering till  
allmänheten, slutna sällskap och catering 11 700 
 
Tillfälligt tillstånd i avvaktan på stadigvarande 1 300 
 
Tillfällig servering till allmänheten 3 500 
(avser sökande med befintligt tillstånd i kommunen) 
 
Tillfällig servering till allmänheten 
(avser sökande utan befintligt tillstånd i kommunen) 5 000 
 
Servering till slutet sällskap, 
Ett tillfälle 1 000 
Max 12 tillfällen per kalenderår 2 000 
 
Förändring av befintligt tillstånd 4 500 
 
Enklare förändring av befintligt tillstånd 2 000 
 
Pauservering 
Ett tillfälle 1 000 
Max 12 tillfällen per kalender år 2 000 
 
Provsmakning 
Ett tillfälle 3 000 
Max 12 tillfällen per år 5 000 
 
Tillfällig utvidgning av  
Serveringstid, yta eller sortiment 2 000 
 
Anmälan om kryddning eller catering 500 
Kunskapsprov per gång 800 
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Förseningsavgift för restaurangrapport 500 
 
Gemensam serveringsyta 3 000 
 
 
Förslag till nya avgifter för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd samt anmälda 
försäljningar av folköl. 
 
Fast tillsynsavgift 2 500 
 
Omsättningsbaserad tillsynsavgift 
Redovisad åromsättning  
av alkoholförsäljning, tkr. 
 
0 - 249 000 1 700 
250 000 -  499 000 3 300 
500 000 - 999 000 5 000 
1 000 000 - 1 999 000 6 600 
2 000 000 -  3 999 000 8 300 
4 000 000 -  5 999 000 9 900 
6 000 000 -  7 999 000 13 200 
8 000 000 -  16 500 
 
 
Försäljning av folköl 1 000 
 
 
 
Förklaringar: 
 
Tillfälligt tillstånd i avvaktan på stadigvarande  

När utredning av ansökan är klar och man avvaktar KSAU:s beslut, kan alkoholhandläggaren 
bevilja ett tillfälligt tillstånd för starköl och vin i avvaktan på det stadigvarande tillståndet. 

 
Servering till allmänheten 
(avser sökande utan befintligt tillstånd i kommunen)  
(avser sökande med befintligt tillstånd i kommunen) 

Sökande som är utan befintligt tillstånd i kommunen kräver en mer omfattande utredning än 
om man har ett befintligt tillstånd redan.  

 
Servering till slutet sällskap 
Ett tillfälle / Max 12 tillfällen per kalenderår 
 Om ansökan för mer än ett tillfälle görs på en ansökan krävs en mindre arbetsinsats  
 
Förändring av befintligt tillstånd  
 Avser anmälan om ändring av mer än 50 % av delägarna i ett bolag. 
 
Enklare förändring av befintligt tillstånd 
 Avser anmälan om ändring av mindre än 49 % av delägarna samt stadigvarande utökning av 
 serveringstid, sortiment eller serveringsyta. 
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Pauservering 
 Endast vid konsterarrangemang, inget krav på matservering. 
 
Provsmakning 

Endast vid tillfälligt tillstånd, inget krav på matserv 
 
Tillfällig utvidgning av  
serveringstid, yta eller sortiment  
 Avser ett eller flera tillfällen under ett kalenderår på samma ansökan 
 
Kunskapsprov per gång  
 Max tre provtillfällen per ansökan 
 
Förseningsavgift för restaurangrapport  

Restaurangrapport ska lämnas senast den 1 mars årligen. Påminnelse skickas ut efter en vecka 
och därefter en gång per 14 dagar. Ny avgift tas ut vid varje påminnlese. 

 
Gemensam serveringsyta  
 Flera intilliggande serveringsställen kan ansökan om en gemensam serveringsyta. 
 
Fast tillsynsavgift  

Alla med stadigvarande serveringstillstånd betalar en fast avgift. Bolag som blivit beviljade ser-
veringstillstånd eller avbryter sin verksamhet under ett kalenderår debiteras avgift för varje 
påbörjad månad med en tolftedel av den fasta tillsynsavgiften.  

 
Omsättningsbaserad tillsynsavgift 

All med stadigvarande serveringstillstånd ska årligen lämna en restaurangrapport senast den 1 
mars. Den angivna omsättningen på försåld alkohol ligger till grund för den omsättningsbase-
rade avgiften. Vid avslut av ett serveringstillstånd ska en restaurangrapport lämnas. Om den 
inte inkommer debiteras en omsättningsbasrad tillsynsavgift enligt den senaste lämnade rap-
porten för serveringsstället. 
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Avgifter för serveringstillstånd inom Båstads kommun  from. 2008-01-01 
 

Ansökningsavgifter 

 
Avgiftspost Belopp i kr. Begreppsförklaring    

 

Nyansökning 7.500  nytt serveringsställe eller ägarbyte av befintligt 

 

Tillfälligt i avvak- 

tan på permanent  

tillstånd 1.300 utredningen om ansökan är klar men formellt beslut är ännu 

inte fattat                 

 

Förändring av  

tillstånd 3.000 utvidgad serveringsyta, serveringstid eller sortiment samt för-

ändring av ägarförhållandet så att mer än 50 % av ägarna byts 

ut. 

 

Enklare  

förändringar 1.000 befintligt tillstånd som tillfälligtvis utvidgas och där någon 

utredning inte erfordras eller om mindre än  

  50 % av ägarna i bolaget byts ut 

 

Tillfälligt tillstånd  

till allmänheten 2.500 tillstånd som avser servering till allmänheten vid enstaka till-

fälle eller en period på längst två månader 

Tillfälliga tillstånd 

till allmänheten 4.000 tillstånd enligt föregående men då den sökande inte har bevil-

jats serveringstillstånd tidigare inom Båstads kommun 

 

Tillfälligt tillstånd  

till slutet sällskap 700 tillstånd som avser servering till slutet sällskap vid enstaka 

tillfälle eller en period på längst två månader 

 

Tillsynsavgifter 

 
Fast tillsynsavgift för alla permanenta serveringstillstånd 1.500 kr 

 

Omsättningsbaserad tillsynsavgift 

Redovisad årsomsättning   

av alkoholförsäljning, tkr:  

 

 - 249 1.500 kr   

   250 - 499 3.000 kr   

   500 - 999 4.500 kr   

1 000 - 1 999 6.000 kr   

2 000 - 3 999 7.500 kr   

4 000 -  5 999 9.000 kr   

6 000 - 7 999  12.000 kr 

8 000 -   15.000 kr 
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Datum: 2017-10-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000770/2012-500 

 
 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun, jämförelse av alter-
nativa placeringar.  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förslöv, öster om väg 105 intill tunnelmynningen förordas som huvudalternativ för lo-
kalisering av ny återvinningscentral inom Båstads kommun.  

2. Beslut i kommunfullmäktige § 86 2015-05-04 upphävs. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Förvaltningen har utrett alternativa placeringar till Svenstad för en ny återvinningscentral 
(ÅVC). Utredningen har utöver ekonomin även belyst aspekter för miljö, hållbarhet, landskaps-
bild och logistik.  
NSR har tidigare tagit fram en lokaliseringsutredning och ansett att område kring Förslöv har 
bäst förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC. Detta har sedan beslutats av NSR:s styrelse. 
Enligt ägardirektivet för NSR så finansieras återvinningscentralerna genom en solidarisk mo-
dell baserat på antalet besökare i de olika kommunerna. 
NSR har framställt att en ny återvinningscentral i Svenstad inte ryms inom den solidariska mo-
dellen med konsekvensen att kommunen själv får finansiera merkostnaden för en ny ÅVC vid 
en fortsatt placering vid Svenstad. 
 
De föreslagna lokaliseringarna kring Förslöv är Vistorps industriområde, Bokesli-
den/Killerödsvägen norr om Förslöv, norr om stationen väster om väg 105 och norr om stat-
ionen öster om väg 105 intill tunnelmynningen.   
 
Jämförelsen av de olika lokaliseringarna avseende infrastruktur, landskapsbildsskydd, om-
kringliggande bebyggelse/landskap, buller och hållbarhet visar fördelar att placera en ny åter-
vinningscentral öster om väg 105 vid tunnelmynningen i Förslöv. Den lokaliseringen skulle 
bekostas i den solidariska modellen enligt ägardirektivet för NSR. 
En ny återvinningscentral i Svenstad ger en ökad driftkostnad på 4,1 miljoner. Den skulle inte 
finansieras inom den solidariska modellen då synergier inom NSR-kollektivet uteblir.  
 
Driftkostnaden för nuvarande återvinningscentral i Svenstad är ca 5,6 miljoner. 
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Bakgrund 
 
Efter kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att upphäva lokalisering av återvin-
ningscentral i Svenstad så beslutade kommunfullmäktige att återremitterades ärendet 2017-
05-17, §110, med motivering att invänta utredning av alternativa placeringar till Svenstad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 att utifrån landskapsbild, logistik, ekonomi, miljö och 
hållbarhet ge förvaltningen i uppdrag att belysa Förslövsalternativen i förhållande till Svensta-
dalternativet avseende lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun.   
 
Aktuellt 
 

Jämförelse landskapsbild, miljö, logistik och hållbarhet 
Förvaltningen har jämfört Förslövsalternativen och Svenstad enligt bilaga 2.  
Områdeskarta enligt bilaga 1. 
Förvaltningen har valt att ta bort två Förslövsalternativ då de inte anses vara aktuella längre.  
Det är område 4 som är väster om väg 105 som planeras få en annan markanvändning och det 
är område 5 som är Vistorps industriområde som begränsas av strandskydd och ligger inom 
skyddsområde för vattentäkt.  
 
Kvarstående tre områden är jämförda enligt tabell nedan: 
 
 Område 1.  

Svenstad 
Område 2.  
Tunnelmynningen 

Område 3.  
Bokesliden/Killerödsvägen 

Infrastruktur / Logistik Upprustning av befintlig tillfarts-
väg nödvändig från väg 115 till 
anläggningen. 
 

Ny tillfartsväg från väg 105 
behövs. 

Ny tillfart behövs från Killerödsvägen 

Landskapsbildsskydd Ja 
 

Nej Ja 

Omkringliggande 
bebyggelse/landskap 

Jordbruksmark, naturområde 
(naturreservat längre 
norrut) 

Marken väster om väg 105 
ianspråkstogs under arbetet med 
Hallandsåstunnlarna.  
Marken öster om 
järnvägen är verksamhetsmark 
och länge norrut  jordbruksmark, 
som är utpekad för bostäder i 
ÖP08. 
 

Jordbruksmark, sammanhållen  
bebyggelse med bostäder söder om 
Bokesliden 

Buller Påverkan på naturupplevelser, 
bullerfrittområde enligt 
rapporten "Bullerfria områden i 
Skåne" Lst Skåne, Vägverket. 

Mindre bullerkänsligt läge i och 
med placeringen nära järnvägen. 
ÅVC kan ev generera buller som 
påverkar planerade framtida 
bostäder. 
 

Känsligare läge ur bulleraspekt utifrån 
bef bostäder och planerade framtida 
bostäder i platsens närhet. 

Hållbarhetsaspekt/påv 
erkan stads‐ och 
landskapsbild 

Lokalisering i ett känsligt, värde-
fullt och större sammanhängande 
landskapsrum med stora kvali-
teter för naturuppleverlser och 
friluftsliv. Lokalistering som 
dock från håll inte upplevs i någon 
större utstäckning, ej heller från 
från väg 115 vilken är den av de 
mest trafikerade vägarna i kom-
munen. 

Området togs i anspråk under 
byggnationen av 
Hallandsåstunnlarna och är 
därmed redan påverkat. 
Området är lokaliserat mellan 
väg 105 och järnvägen vilket 
påverkar vilka ytor inom området 
som går att exploatera. Mark 
öster om området, utpekad i 
ÖP08, ligger något lägre och 
påverkas av ev byggnation 

Ny etablering i öppet landskap som 
skadar i ett större sammanhängande 
landskapsrum. Sårbart läge rent 
samhällsplaneringsmässigt.  
Den aktuella föreslagna platsen 
ingår i ett "Hallandsåsöverskridande 
landskapsrum" och utgör en viktig del 
av den sinnliga upplevelse/resa som 
man gör mellan Bjärehalvöns två största 
orter, centralorten Båstad och Förslöv. 
Kommunens tredje näst trafikerade väg 
sveper omedelbart förbi platsen. 
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Sammanfattning 
Infrastruktur:   
Fördel för område 2 och 3 då placeringen är nära ett större vägnät, väg 105 respektive Kil-
lerödsvägen, med hög tillgänglighet och mindre belastning på mindre vägnät.  
 
Landskapsbildsskydd:  
Fördel för område 2 som inte är skyddat. 
 
Omkringliggande bebyggelse/landskap: 
Fördel för område 2 då markanvändningen närmast är tänkt för verksamhetsmark. 
 
Buller:   
Fördel för område 2 då läget är mindre bullerkänsligt i nära placering av järnvägen och väg 
105. 
 
Hållbarhetsaspekt: 
Fördel för område 1 och 2.  
Återvinningscentral finns redan idag i område 1 och upplevs inte i större utsträckning från håll 
eller från väg 115.  
Område 2 togs i anspråk under byggnationen av Hallandsåstunnlarna och är därmed redan 
påverkat. 
 
Jämförelsen visar flest fördelar för område 2 i Förslöv öster om väg 105 vid tunnelmynningen. 
 
Ekonomi vid jämförelse Svenstad och Förslöv-alternativen för NSR-kollektivet. 
Den ekonomiska jämförelsen utgår från att de tre föreslagna områden etableras i samma om-
fattning avseende investeringskostnad och yta för anläggningen. 
Det innebär en återvinningscentral som är storleksanpassad för hushållens och småföretagens 
behov och med ytor för flisning och kompostering av trädgårdsavfall. 
Investeringskostnaden och markköp beräknas till ca 30 miljoner. Enligt NSR´s avskrivningsreg-
ler blir det i snitt 10 år vilket innebär ca 3 miljoner per år i avskrivningskostnad. 
 
Nedan redovisar driftkostnaden för hela NSR-kollektivet om återvinningscentralen byggs i 
Svenstad respektive i Förslövsområdet med samma öppettider. 
 
 
 Svenstad 

 
Förslöv-alternativen 

Driftkostnader budget 2017 
hela NSR-kollektivet. 

56,3 miljoner 56,3 miljoner 

Investering ny ÅVC inkl 
markköp och infrastruktur. 

  3,0 miljoner   3,0 miljoner 

Lägre driftkostnader Ängel-
holm om Förslöv byggs. * 

  -2,0 miljoner 

Högre underhållskostnad väg  0,1 miljoner  
Ökad drift öppettider jmf 
nuvarande anläggning i Sven-
stad. 

 1,0 miljoner  1,0 miljoner 

 
Totalt 

 
60,4 miljoner 

 
58,3 miljoner 

  
*Fördelning av besök från Ängelholm till Förslöv ger minskade driftkostnader i Ängelholm 
avseende bemanning och behandling av flisning på plats. 
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Kostnadsjämförelsen innebär en ökad driftkostnad på 4,1miljoner avseende Svenstad och 2,0 
miljoner avseende Förslöv-alternativen jämfört med nuvarande driftkostnad enligt budget 
2017 för hela NSR-kollektivet. 
 
Merkostnaden på 4,1 miljoner i Svenstads-alternativet anser NSR inte kan tas inom den solida-
riska modellen däremot den merkostnad på 2,0 miljoner som Förslövs-alternativen innebär då 
den placeringen är till ”nytta” för NSR-kollektivet genom synergieffekt med Ängelholm. 
 
Återvinningscentralerna inom NSR finansieras genom en solidarisk modell som är baserad på 
antalet besökare i de olika kommunerna. Den totala intäkten från renhållningskollektiven till 
återvinningscentralerna inom NSR är 35,5 miljoner enligt budget för 2017.  
9% av besöken står Båstads kommun för vilket innebär att Båstads renhållningskollektiv står 
för ca 3,2 miljoner. Andra intäkter är ca 1,3 miljoner för skrot mm vilket ger en total intäkt på 
ca 4,5 miljoner. 
Den totala kostnaden för Svenstad idag är ca 5,6 miljoner vilket innebär att den del som Bå-
stads renhållningskollektiv betalar i den solidariska modellen har ett underskott på ca 1,1 mil-
joner enligt budget för 2017. 
 
Ekonomi vid byggnation och drift i egen regi. 
Nedan redovisas kostnader i det fall Båstads kommun skulle vilja gå ur NSR´s solidariska mo-
dell och bygga en återvinningscentral i egen regi vid Svenstad. 
Investeringskostnaden och markköp beräknas till ca 30 miljoner. Kommunen skulle ha längre 
avskrivningstider än NSR´s avskrivningsregler i snitt 20 år vilket innebär ca 1,5 miljoner per år 
i avskrivningskostnad. 
 
ÅVC Svenstad driftkostnader 2017 
 

5,6 miljoner 

Investering ny ÅVC inkl markköp och infra-
struktur. 
 

1,5 miljoner 

Ökad drift öppettider jmf nuvarande anlägg-
ning i Svenstad. 
 

1,0 miljoner 

Totalt 8,1 miljoner 
 

Enligt budget för 2017 så är de totala intäkterna ca 4,5 miljoner fördelat ca 3,2 miljoner från 
Båstads renhållningskollektiv och ca 1,3 miljoner för skrot mm. Förslaget skulle innebära en 
ökad kostnad med ca 3,6 miljoner vilket skulle innebära att intäkterna från Båstads renhåll-
ningskollektiv behöver öka från ca 4,5 miljoner till ca 8,1 miljoner. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
En återvinningscentral i Förslövs-området ingår i NSR´s solidariska modell och finansieras 
därmed helt av renhållningskollektivet. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Enligt jämförelse bilaga 2. 
 
 
Teknik och service 
Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 
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Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
Teknik och service 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Karta på lokaliseringsalternativen. 
Bilaga 2: Jämförelse fem områden avseende miljö- och planaspekter. 
 
Samråd har skett med: 
NSR 
Samhällsbyggnad 
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Lokaliseringsalternativ ÅVC
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Område 1. Svenstad Område 2. Tunnelmynningen Område 3. Bokesliden/Killerödsvägen Område 4. Område väster om väg 105 Område 5. Vistorps verksamhetsområde

Markägare Privat Trafikverket Båstads kommun Båstads kommun Båstads kommun
Planläge ‐ 
översiktsplan

I text i ÖP08 redovisas Svenstad som befintligt alternativ, men 
inte på kartan som verksamhet. Redovisning om alternativ 
lokalisering för ny ÅVC finns också i text.

Befintlig markanvändning Befintlig markanvändning Vistorp 7:19. Möjlig utvidgning av golfbana. Vistorp 7:111 verksamhetsmark, del av Vistorp 7:19 befintlig 
markanvändning

Planläge ‐ detaljplan Ej detaljplanelagt. Behov av ny detaljplan. MKB kommer ev att
behövas.

Ej detaljplanelagt. Behov av ny detaljplan. MKB kommer ev 
behövas

Ej detaljplanelagt. Behov av ny detaljplan. MKB kommer att 
behövas

Ej detaljplanelagt. Behov av ny detaljplan. MKB kommer ev 
att behövas.

Detaljplanerad delvis för industri och/eller kontor och delvis för natur. 
Behov att revidera detaljplan. MKB behövs eventuellt

Infrastruktur Upprustning av befintlig tillfartsväg nödvändig från väg 115 till
anläggningen.

Ny tillfartsväg från väg 105 behövs.  Ny tillfart behövs från Killerödsvägen Eventuellt ny alternativt ombyggd tillfart från väg 105 Infart från nyanlagd befintlig väg inom Vistorps verksamhetsområde

RI Friluftsliv Ja Ja Ja Ja Ja
RI Rörligt friluftsliv Ja Ja Ja Ja Ja
RI Kustzon Ja Ja Ja Ja Ja
RI Högexploterad kust Ja Ja Ja Ja Ja

Landskapsbildsskydd Ja Nej Ja Nej Nej

Strandskydd Nej Nej Nej Ja del av Vistorp 7:19 södra del. Ja, del av Vistorp 7:19, längs Vadebäcken
Vattentäkt Nej Nordöstra delen närmast tunnelmynningen inkluderat i 

skyddsområde för vattentäkt
Nej Nej Vistorp 7:19 inom skyddsområde för vattentäkt samt föreslaget 

skyddsområde för vattentäkt
Dagvatten Utredning krävs för att säkerställa dagvattenhanteringen. Utredning krävs för at säkerställa dagvattenhanteringen Utredning krävs för att säkerställa dagvattenhanteringen.  Utredning krävs för att säkerställa dagvattenhanteringen. 

Tveksamt om nuvarande fördröjningsmagasin har 
kapacitet till mer dagvatten.

Utredning krävs för att säkerställa dagvattenhanteringen. Tveksamt om
nuvarande fördröjningsmagasin har kapacitet till mer dagvatten.

Fornlämningar Nära RAÄ‐nummer Västra Karup 256:1 och Västra Karup 
257:1 ‐ stensättningsliknande lämningar. Arkeologisk 
utredning krävs förmodligen??

Fornlämning i nordvästra delen. Undersökt och borttaget enligt 
Riksantikvarieämbetets beskrivning

I omkringliggande område i norr, öst och väst finns 
fornlämningar, går inte att utesluta att det inte finns också på 
denna plats. Arkeologiskutredning krävs förmodligen.

RAÄ‐nummer Förslöv 108:1 och Förslöv 109:1 ‐ boplatser. 
Arkeologisk utredning krävs förmodligen trots att marken 
redan är ianspråktagen sedan projekt Hallandsås.

Nordligaste delarna av Vistorp 7:19, (mellan Vadebäcken och 
Profilvägen), RAÄ Förslöv 168, boplats etc. Arkeologiskutredning krävs 
förmodligen

Tunnelns 
influensområde

Nej Ja. Endast mindre del i nordöst Ja Nej Nej

Geoteknisk 
undersökning

Geoteknisk undersökning gjord för närliggande område (dvs mark 
söder om Profilvägen).

Jordbruksmark Jordbruksmark, klass 4 Jordbruksmark klass 7, men klassificeringen inte relevant då 
marken togs i anspråk under arbetet med Hallandsåstunnlarna

Jordbruksmark, klass 7 Tidigare jordbruksmark, men värdet utsläckt sedan ytan 
under lång tid använts till massupplag för Projekt 
Hallandsås

Jordbruksmark (betesmark), klass 7

Omkringliggande 
bebyggelse/landskap

Jordbruksmark, naturområde (naturreservat längre norrut) Marken väster om väg 105 ianspråkstogs under arbetet med 
Hallandsåstunnlarna. Marken öster om järnvägen är 
verksamhetsmark och länge norrut jordbruksmark, som är 
utpekad för bostäder i ÖP08. 

Jordbruksmark, sammanhållen bebyggelse med bostäder söder 
om Bokesliden

Jordbruksmark, golfbana, verksamhetsområde Befintligt verksamhetsområde samt natur. 

Miljöpåverkan Anmälan från tillsynsmyndighet eller tillstånd från 
Länsstyrelsen krävs (berodende på mängd avfall som 
hanteras). Vid anmälan kan även MKB krävas

Anmälan från tillsynsmyndighet eller tillstånd från Länsstyrelsen 
krävs (berodende på mängd avfall som hanteras).  Vid anmälan 
kan även MKB krävas

Anmälan från tillsynsmyndighet eller tillstånd från Länsstyrelsen 
krävs (berodende på mängd avfall som hanteras).  Vid anmälan 
kan även MKB krävas

Anmälan från tillsynsmyndighet eller tillstånd från 
Länsstyrelsen krävs (berodende på mängd avfall som 
hanteras). Vid anmälan kan även MKB krävas

Anmälan från tillsynsmyndighet eller tillstånd från Länsstyrelsen krävs 
(berodende på mängd avfall som hanteras). Vid anmälan kan även 
MKB krävas

Buller Påverkan på naturupplevelser, bullerfrittområde enligt 
rapporten "Bullerfria områden i Skåne" Lst Skåne, Vägverket.

Mindre bullerkänsligt läge i och med placeringen nära järnvägen. 
ÅVC kan ev generera buller som påverkar planerade framtida 
bostäder.

Känsligare läge ur bulleraspekt utifrån bef bostäder och 
planerade framtida bostäder i platsens närhet.

Mindre känslig plats för buller från ÅVC Mindre känslig plats för buller från ÅVC

Verksamhetsområde VNej Nej Nej Nej Ja
Närhet till bostäder 
bef/planerade

Bostadsfastigheter i direkt anslutning till fastighetsgräns Öster om järnvägsspåren är mark utpekad i översiktsplanen för 
bostäder. Kommunägd mark direkt norr om området. Inga 
befintliga bostäder inom 300 meter. 

Ca 150 meter föreslaget staket till fastighetsgräns för bostad. Ca 
150 meter till mark inköpt av kommunen för möjlig framtida 
bostadsbebyggelse

Ca 80 meter från fastighetsgräns till befintlig bostad  Ca 200 meter från fastighetsgräns till befintlig bostad 

Hållbarhetsaspekt/på
verkan stads‐ och 
landskapsbild

Lokalisering i ett känsligt, värdefullt och större 
sammanhängande landskapsrum med stora kvaliteter för 
naturuppleverlser och friluftsliv. Lokalistering som dock från 
håll inte upplevs i någon större utstäckning, ej heller från  från 
väg 115 vilken är den av de mest trafikerade vägarna i 
kommunen.

Området togs i anspråk under byggnationen av 
Hallandsåstunnlarna och är därmed redan påverkat. Området är 
lokaliserat mellan väg 105 och järnvägen vilket påverkar vilka 
ytor inom området som går att exploatera. Mark öster om 
området, utpekad i ÖP08, ligger något lägre och påverkas av ev 
byggnation.

Ny etablering i öppet landskap som skadar i ett större 
sammanhängande landskapsrum. Sårbart läge rent 
samhällsplaneringsmässigt. Den aktuella föreslagna platsen 
ingår i ett "Hallandsåsöverskridande landskapsrum" och utgör en
viktig del av den sinnliga upplevelse/resa som man gör mellan 
Bjärehalvöns två största orter, centralorten Båstad och Förslöv. 
Kommunens tredje näst trafikerade väg sveper omedelbart förbi 
platsen.

Sedan tidigare påverkat landskap utifrån att Projekt 
Hallandsås haft området som upplag för tunnelmassor. 
Området är relativt öppet, det är högt beläget och upplevs 
vidare från många håll både från Hallandsåsens 
sydsluttningar och från det öppna 
jordbrukslandskapet/slättlandet i söder. En placering av 
ÅVC:n på denna plats kommer innebära att den 
landskapsbildsmässigt blir väl synlig.

Komplettering av befintligt verksamhetsområde i etablerat samhälle. 
Mindre sårbart läge rent samhällsplaneringsmässigt. ÅVC:n placeras i 
ett landskapsrum som redan, sedan länge, är påverkat av olika 
verksamhetsetableringar. Platsen är att föredra ur 
landskapsbildshänseende eftersom den ligger undnskymt och väl 
avskärmat från omgivning som direkt eller indirekt, visuellt, kommer 
att påverkas. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171018\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum:  2017-10-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS  
 
 

Motion - Säker övergång för gång-, cykel- och ridled för gång-, cykel- och rid-
led 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Korsning av planerad gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, med Trafikverkets väg 
1730 vid Nötte backar, utformas i detta skede som en traditionell gång- och cykelpassage i plan 
i samråd med Trafikverket. 
 
2. Båstads kommun anser att Trafikverket i framtiden ska planera för en ombyggnation av väg 
1730 vid Nöttebackar och att en planskild korsning då bör utredas närmare. 
 
3. Motionen anses därmed besvarad 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet framför i en motion att förvaltningen får i uppdrag att inleda diskussion med 
Trafikverket för genomförande av en planfri trafiksäker över/underfart för oskyddade trafi-
kanter. Några större ombyggnationer av trafikverkets väg 1730 är för närvarande inte aktuella. 
Åtgärden med en planskild korsning ryms inte i den budget som kommunen avsatt. Utformning 
av korsningspunkten kommer att ske i samråd med Trafikverket och förslagsvis anläggs i detta 
skede en traditionell gång- och cykelpassage i plan. 
 
Bakgrund 
Centerpartiet har inkommit med en motion om en säker övergång för gång-, cykel- och ridled 
vid banvallens korsning med trafikverkets väg i Nöttebackar (bilaga 1). I motionen skrivs att 
”Trafikverket skall bygga om vägen på ett trafiksäkrare sätt vid gamla järnvägsspåret och att 
det är lämpligt att utföra planfri passage för de s.k. oskyddade trafikanterna samtidigt när ar-
betet skall utföras”. 
 
Centerpartiet föreslår i sin motion att förvaltningen får i uppdrag att inleda diskussion med 
Trafikverket för genomförande av en planfri trafiksäker över/underfart för oskyddade trafi-
kanter. 
 
Aktuellt 
Planering pågår för genomförande av den första etappen med att omvandla banvallen mellan 
Grevie och södra Båstad till en gång, cykel och rekreationsled där ridning kan vara tillåten 
längs vissa sträckor. Diskussioner har förts med Trafikverket om korsningspunkten med väg 
1730 vid Nöttebackar. Trafikverket har för närvarande inga planer på att bygga om vägen.   
 
I samband med planering för den nya gång, cykel och rekreationsleden på banvallen har kom-
munen haft och kommer att ha en dialog med Trafikverket om utformning av korsningspunk-
ten vid Nöttebacker. Ett avtal har tecknats med Trafikverket, vilket innebär att Trafikverket 
kommer medverka under projektets gång för att säkerställa att korsningen uppförs utifrån 
standarder som Trafikverket kan godta, bland annat med avseende på trafiksäkerhet. Den ut-
formningen som föreslagits av kommunen, med viss input från Trafikverket, illustreras i bilaga 
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2. Detta är en preliminär utformning och vissa justeringar kommer att ske. Korsningspunkten 
är i detta förslag inte avskild i plan. 
 
Att genomföra en korsningspunkt antingen som bro eller tunnel inryms inte i de medel som är 
avsatta för projektet. Någon kalkyl har inte tagits fram, men en grov uppskattning är att en 
planskild korsning skulle medföra en merkostnad på mellan 4-6 mkr. Vidare innebär en plan-
skild korsning omfattande åtgärder inom Trafikverkets vägområde och därmed också en ut-
dragen process. Åtgärder inom vägområdet ska normalt drivas av Trafikverket.  
 
Förvaltningens bedömning är att Trafikverket i framtiden bör planera för en ombyggnation av 
väg 1730 vid Nöttebackar. En planskild korsning bör då utredas närmare. Eftersom det för 
närvarande inte finns några konkreta planer hos Trafikverket för ombyggnad av väg 1730 fö-
reslås att en traditionell gång- och cykelpassage i plan anläggs i detta skede. 
 
  
Teknik- och service 
Ingemar Lundström 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik- och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Motion från Centerpartiet 
Bilaga 2. Preliminär skiss utformning av korsningspunkt vid Nöttebackar. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171011\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2017-10-11. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 000990/2017 – 380 
 
 

Föreläggande om att åtgärda brister i damernas och herrarnas omklädnings-
rum på Malenbadet 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Upprättad åtgärdsplan godkänns. 
2. Upprättad underhållsplan godkänns. 
3. Åtgärdsplanen och underhållsplanen utgör rapport till tillsynsmyndigheten.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Myndighetsnämnden beslutade 2017-09-21 (Dnr MN000103/2017-800) att förelägga Kom-
munstyrelsen att åtgärda brister som framkommit vid inspektion av miljö- och hälsoskyddsin-
spektör 2017-08-30 på Malenbadet i Båstad. Föreläggandet tog i fyra punkter upp krav på 
verksamheten att ta fram åtgärds- och underhållsplaner för att komma till rätta med befintliga 
brister samt förebygga eventuellt framtida brister. 
 
Bakgrund 
Miljökontoret utförde en oanmäld inspektion på Malenbadet 2017-08-09 efter att klagomål om 
bristfällig städning inkom från besökare. Vid tillfället konstaterades att klagomålet ägde sin 
rättighet. Verksamheten informerades och vidtog åtgärder i form av storstädning och uppdate-
ring av städrutiner och checklistor för egenkontroll. 2017-08-30 utförde miljökontoret en upp-
följande inspektion. Den samlade bedömning miljökontoret gjorde vara att ytskikten i lokaler-
na är mycket slitna och inredningen är i undermåligt skick. Utökad städning bedöms inte som 
tillräckligt för att hålla god hygienstandard. 
 
Myndighetsnämnden beslutade förelägga Kommunstyrelsen följande, se bilaga 1: 

1. Att redovisa en åtgärdsplan över brister som uppmärksammats vid inspektion på Ma-
lenbadet 2017-08-30. 

2. Bristerna ska kopplas till en tidsplan med tidsangivelse när varje brist ska vara åtgär-
dad. 

3. Verksamhetens egenkontroll ska kompletteras med underhållsplan för Malenbadet. 
4. Att redovisa ovanstående uppgifter i skriftlig rapport till tillsynsmyndigheten senast 5 

veckor efter att beslutet vunnit laga kraft (dvs. 18 november). 
 
Aktuellt 
Malenbadet byggdes 1964 vilket är 53 år sedan. Omklädningsrummen vilka var föremål för 
inspektionen uppdaterades till dagens standard 1995, dvs för 22 år sedan. Det kan enkelt kon-
stateras att Malenbadet är åldersstiget och omklädningsrummen omoderna med dagens mått 
mätt. I tillägg med konstaterade brister ger det ett allmänt tråkigt intryck och det föreligger 
behov att, inom snar framtid, göra en mer omfattande upprustning. Teknik och service har vid 
de två senaste budgetprocesserna lyft fram detta behov men inte riktigt prioriterats när beslut 
om budget har fattats.  
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Undertecknad har inventerat konstaterade brister och upprättat en åtgärdsplan, bilaga 2, en-
ligt myndighetsnämndens första och andra punkt. Vidare har en underhållsplan, bilaga 3, upp-
rättats enligt myndighetsnämndens tredje punkt. Underhållsplanen gäller för 2018-2022 och 
är ett levande dokument som även utgör en checklista som har till syfte att förebygga framtida 
brister. Åtgärdsplanen och underhållsplanen kommer tillsammans utgöra den rapport som 
efterfrågas i myndighetsnämndens fjärde punkt. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
De insatser som ska utföras enligt åtgärdsplanen kommer att rymmas inom budgeterade medel 
medan delar av de insatser som finns i underhållsplanen förutsätter beslut om tilldelning av 
medel i aktuell budgetprocess. Om och när det blir aktuellt med totalrenovering av dusch- och 
omklädningsrum uppskattas en sådan insats till 2 miljoner kronor. 
 
 
Verksamhetsområde 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanträdesprotokoll från myndighetsnämnden, bilaga 1 
Åtgärdsplan, bilaga 2 
Underhållsplan, bilaga 3 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2017-09-21 2 av6 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2017 -09- Z 2 

MN § 104 Dnr MN 000103/2017 - 800 

Dnr •• ~~ .. ~~.~.:!f?./?..<!?.l. .7. 
l llll UlllUllltl"'''"''' ' ' ''''''"' ::-, :$.~,c;J 

Föreläggande om att åtgärda brister i damernas och herrarnas 
omklädningsrum med tillhörande dusch, bastu- och 
toalettutrymmen på Malenbadet, fastigheten Idrotten 1 i 
Båstads kommun 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken 
(1998:808) att förelägga Kommunstyrelsen i Båstads kommun med 
organisationsnummer 212000-0944, följande: 

1. Att redovisa en åtgärdsplan över brister som uppmärksammats i samband 
med inspektion på Malen badet som redovisas i tjänsteskrivelse 2017-08-30 

2. Bristerna ska kopplas till en tidsplan med tidsangivelse när varje brist ska 
vara åtgärdad 

3. Verksamhetens egenkontroll ska kompletteras med underhållsplan för 
Malen badet 

4. Att redovisa ovanstående uppgifter i skriftlig rapport till 
tillsynsmyndigheten senast 5 veckor efter att detta beslut vunnit lagakraft. 

Om detta föreläggande inte följs, kan Myndighetsnämnden besluta att 
ovanstående punkter förenas med vite enligt 26 kap 14 § Miljöbalken 
(1998:808). 

Enligt 26 kap 26 § miljöbalken ska detta föreläggande gälla omedelbart även 
om det överklagas. 

Tillsynsmyndighetens uppgift är att bedöma om det föreligger olägenhet för 
människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken. Med olägenhet för människors 
hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan 
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Av 26 kap. 19 § 
miljöbalken framgår att verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och 
kontrollera verksamheten ( egenkontroll) för att motverka och förebygga att 
olägenhet för människors hälsa uppstår. 

Verksamheten har genom de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra 
kapitel krav på sig att utföra nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsmålt, 
samt att ansvarig personal har den kunskap som krävs för att verksamheten 
ska kunna bedrivas utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljö. Det 
är verksamhetens ansvar att visa för tillsynsmyndigheten att verksamheten kan 
bedrivas utan risk för olägenhet uppstår. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

qk µ 
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Åtgärdsplan för identifierade brister för Malenbadet 2018 

Damernas 
Utrymme Brist Atgärd 

Dusch Slitet kakel Våtrumsrekonditionering (rengöring, impregnering, försegling) 

Våtrumsrekonditionering (rengöring, impregnering, försegling), vid 

Krackelerade kakelplattor behov byte av kakelplatta 

Duschvägg trasig/rostig Byt till ny duschvägg 

Toaletter Toaletterna slitna Köp in nya toalettstolar {3st) 

Toalett-manchetter saknas Inköp och montering av toalett-manchetter 

Manchett saknans till handfat Inköp och montering av manchett 

Omklädningsrum Klinkergolvet ingrodd avlagring Våtrumsrekonditionering. (rengöring, impregnering, försegling) 

Orsaken till att det blir så här beror inte på att klinkerplattorna är slitna 

utan för att vatten blir stående till följd av att golvet har fel lutning och 

avrinning 

Dörrkarm sliten/trasig Byt dörrkarm 

Golvbrunn trasig Byt lock/galler till brunnen 

Ingrodd smuts trappa Rengöring 

Smuts vid golv/ledstång rengöring 

Bastu Slitna bastulavar Byt ut slitna brädor i bastulavarna 

Golvet saknar färg Skrapa och måla under bastulavarna 

Dörrkarm sliten/trasig Byt dörrkarm/foder 
Väggpanel sliten Byt trasiga panelbrädor 

Samtliga åtgärder skall vara utförda senast 2018-05-31 
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Åtgärdsplan för identifierade brister för Malenbadet 2018 

Herrarnas 
Utrymme Brist Atgärd 

Dusch Slitet kakel Våtrumsrekonditionering (rengöring, impregnering, försegling) 
Våtrumsrekonditionering (rengöring, impregnering, försegling), vid 

Krackelerade kakelplattor behov byte av kakelplatta 

Toaletter Toaletterna slitna Köp in nya toalettstolar (3st) 

Toalett-manchetter saknas Inköp och montering av toalett-manchetter 

Omklädningsrum Klinkergolvet ingrodd avlagring Våtrumsrekonditionering. (rengöring, impregnering, försegling) 

Orsaken till att det blir så här beror inte på att klinkerplattorna är slitna 

utan för att vatten blir stående till följd av att golvet har fel lutning och 

avrinning 

Dörrkarm sliten/trasig Byt dörrkarm 

Ingrodd smuts trappa Rengöring 

Smuts vid golv/ledstång rengöring 

Bastu Slitna bastulavar Byt ut slitna brädor i bastulavarna 

Golvet saknar färg Skrapa och måla under bastulavarna 

Väggen in mot bastu trasig Laga/spakla och måla. 

Dörrkarm sliten/trasig Byt dörrkarm/foder 

Väggpanel sliten Byt trasiga panelbrädor 

Städutrymme Rutin för städ mopp saknas Ta fram rutin 

Samtliga åtgärder skall vara utförda senast 2018-05-31 
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Underhållsplan 2018 - 2022 för dusch- toalett- och omklädningsutrymmen på Malenbadet 

Underhållsplanen gäller för både damernas och herrarnas omklädningsrum. 

Utförs Uppskattad kostnad Kommentar 

Bastu 

Bastupanel, Vägg > Sår 35 tkr Enstaka panelbrädor som är trasiga utbytes årligen 

Bastupanel, Tak > Sår 20 tkr 

Bastulavar > Sår 20 tkr Enstaka brädor som är trasiga i bastulaven byts årligen 

Klinker /beta nggo lv >Sår 2018 20 tkr Betonggolvet under bastulaven målas 2018 

Bastuaggregat >5 år 20 tkr Byts ut när de mister sin funktion Befintliga är fyra år gamla 

Belysning Armaturer och ljuskällor byts vid behov 

Bastudörr samt karm/foder 2018 5 tkr Byte av dörrkarm/foder sker 2018 

Toalett 

Toalettstolar 2018 30 tkr 6 st 

Toalettbås 2019 60-80 tkr 2 X 3 St ; 

Innerväggar målad betong >5 år 5 tkr Målades för 2 år sedan 

Handfat rostfritt 2019 15 tkr 4 st 
Vattenblandare till handfat 2019 5 tkr 4 st 

Dusch 

Kakelväggar > 5 år Befintligt kakel/klinker från 1995. 30 års teknisk livslängd 

Duschvägg 2018 5 tkr Byts mot ny 

Träpaneltak 2020 10 tkr Målas efter utbyte av ev. skadade panelprädor 

Klinkergolv > 5 år Befintligt kakel/klinker från 1995. 30 års teknisk livslängd 

Avloppsbrunn/sil 2018 Byts vid behov 

Dusch munstycke 2018 
Fönster trä karm >5 år 2020 Underhållsmålas 2020 

Ventilationsfilter 2018 Byts 2018 därefter vart 4:e år. Årlig rengöring 

Ventilationskåpa > 5 år 2020 Årlig rengöring. Målas 2020 

Ventilationsaggregat > 5 år 

Belysning 2018 Armaturer och ljuskällor byts vid behov 

Avloppsrör 2018 Spolas årligen. Teknisk livsläng SO år. Från 1964 *VARNING* 
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Underhållsplanen gäller för både damernas och herrarnas omklädningsrum. 

Utförs Uppskattad kostnad Kommentar 

Omklädning 

Träpaneltak > 5 år 

Träpanelväggar 2020 Byts i herrarnas 

Klinkergolv > 5 år Befintligt kakel/klinker från 1995. 30 års teknisk livslängd 

Dörrkarm/foder 2018 

Låsbara skåp 2018 Nya skåp köps in 

Fönster trä karm >5 år 2020 Underhållsmålas 2020 

Sittbänkar 2018 Ribbor/bänkar byts vid behov 

Belysning 2018 Armaturer och ljuskällor byts vid behov 
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Datum: 2017-10-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000798/2017 – 905 
 
 

Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 
           

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal för Nordvästra Skånes Renhållnings AB.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Mellan ägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) gäller konsortialavtal från år 1984. 

Delägare i NSR är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Mot bakgrund av 

åldern på det gällande avtalet mellan ägarna har man sett över avtalet och arbetat fram ett nytt 

förslag till aktieägaravtal. Väljer Båstads kommun att ej skriva på det nya aktieägaravtalet 

kommer det gamla avtalet att fortsätta löpa till år 2030.  

 
Ärendet återremitteras 2017-08-23. Förvaltningen fick i uppdrag att innan nytt avtal 
undertecknas utreda konsekvenserna av att inte teckna nytt avtal såväl verksamhetsmässigt 
som ekonomiskt. Alternativa lösningar ska presenteras i konceptform.      
 

Förändringar 

Förändringarna i förslaget till aktieägaravtal består främst av:  

- Utträde kopplat till färdigställd täckning utav deponier vilka NSR ansvarar för i dagsläget. 

- Parterna ska verka för att dess upphandlande entreprenörer ska lämna det avfall som blir 

följden av ett uppdrag från part vid NSR:s anläggningar. 

- Part förbinder sig att, så långt det är möjligt, att använda NSR vid planering och köp av 

tjänster som avser hantering av förorenade massor. 

- bestämmelser om avtalets upphörande, och  

- Styrelsens sammansättning har förändrats från 22 ledamoter till 16. Förändringen gäller 

endast Helsingborg och Ängelholm, för övriga kommuner har ingen förändring skett i antal 

eller gällande närvarorätt. 

-Förtydligande och modernisering av bolagets ändamål och verksamhet. 

 
Möjligheter till utträde 
Det nya förslaget till aktieägaravtalet innebär i praktiken oförändrad avtalslängd, dvs till 2030, 

förutsättningarna för att träda ur i förtid är dock förändrade.  

1984 skrev Båstads kommun på gällande konsortialavtal (aktieägaravtal) för NSR AB. I detta 

avtal står det i 11§ att  

”Detta avtal ska gälla från det detsamma godkänts och undertecknats av kommunerna t o 
m utgången av år 2010. Om icke någon av kommunerna senast fem år dessförinnan 
uppsäger avtalet, förlänges detsammas gilltighetstid med tio år för varje gång med 
oförändrad uppsägningstid.” 

Detta innebär att kommunen kan säga upp avtalet 2025 och gå ur 2030 såvida inte nästa del av 

paragrafen uppfylls, 
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”Om majoriteten av kommunerna, representerade jämväl minst 2/3 av aktiekapitalet i 
bolaget, förenar sig därom, må avtalet kunna bringas att upphöra i förtid. Om uppsägning 
sker skall förhandlingar upptagas mellan kommunerna om avtalets fortsatta giltighet och 
bolagets bestånd.” 

För att träda ur avtalet innan 2030 krävs att Helsingborg och ytterligare någon utav 

delägarkommunerna godkänner ett utträde.  

I förslaget som lyfts upp till nytt aktieägaravtal står det i punkt 15 att 

” Detta Avtal träder i kraft när samtliga Parter i behörig ordning har undertecknat Avtalet. 
Avtalet gäller till och med den 31 december 2030 med möjlighet till förlängning, se nedan 
punkten 15.2. Avtalet får upphöra i förtid vid den tidpunkt som majoriteten av Parterna, 
representerade av minst två tredjedelar av samtliga av Bolaget utgivna aktier, i beslut 
förenar sig om. En förutsättning för detta är emellertid att de deponier som Bolaget har 
ansvar för att sluttäcka är sluttäckta, se punkten 1. Med sluttäckt menas den lydelse, eller 
senare lydelse, som framgår av 31-32 §§ i förordning (2001:512) om deponering av avfall.” 

Det nya förslaget till aktieägaravtalet innebär därmed oförändrad avtalslängd, dvs till 2030. 

Däremot så innebär det nya förslaget att avtalet bara kan sägas upp avtalet om deponierna är 

sluttäkta. Deponierna är beräknade att vara sluttäkta till 2025 i vart fall senast 2030. Det nya 

aktieägaravtalet kan sägas upp med fem års uppsägningstid efter 2030. I nuvarande avtal kan 

avtalat bara sägas upp vart tionde år med ytterligare fem års uppsägningstid.  

 

Ekonomiska konsekvenser av utträde  
-Vid ett godkänt utträde kommer kommunen att sälja sina aktieandelar till ett värde om ca 320 

tkr. Vid oenighet bestäms värdet av skiljeman.  

 

-Övriga kostnader för deponi samt eventuella ersättningar för tidigare avsättningar till 

återställningsfond och del av tidigare resultat kommer att bli en förhandlingsfråga. 

 

-Den solidariska finansieringen av återvinningscentralerna inom NSR subventionerar i 

dagsläget Båstads kommuns  renhållningskollektiv med 1,1 mkr. Denna subventionering skulle 

vid ett utträde tas bort, dvs kostnaderna för renhållningskollektivet skulle öka från 3,2 mkr till 

4,3 mkr. 

 

Alternativa lösningar - Ekonomiska jämförelser 
-Se bilaga 10 för en jämförelse av renhållningstaxor 2017. 
 
-2012 då NSR AB tog över hanteringen av hushållsinsamlingen hade renhållningskollektivet 
kostnader på 30,6 mkr, 2016 låg de kostnaderna på 24,2 mkr, se bilaga 11. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonom 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Elisabet Edner, Jan Bernhardsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB. 
Bilaga 1 till förslag till nytt aktieägaravtal. Karta och fastighetsbeteckning över deponier. 
Bilaga 2.1 till förslag till nytt aktieägaravtal. Aktiefördelning. 
Bilaga 3.3 till förslag till nytt aktieägaravtal. Bolagsordning. 
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Bilaga 9 till nytt aktieägaravtal. Fördelning av borgensansvar. 
Bilaga 10 Jämförelse av renhållningstaxor 2017 
Bilaga 11 Resultaträkning 2012 och 2016 
   
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson och Cecilia Holmblad på NSR. 
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AKTIEÄGARAVTAL 

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan 

(1) Bjuvs kommun, org. nr, 212000-1041, Box  501, 267 25 Bjuv (”Bjuv”), 

(2) Båstad kommun, org. nr, 212000-0944, Vångavägen 2, 269 80 Båstad (”Båstad”), 

(3) Helsingborgs stad, org.nr, 212000-1157, 251 89 Helsingborg (”Helsingborg”), 

(4) Höganäs kommun, org. nr, 212000-1165, Torggatan 4, 263 38 Höganäs 
(”Höganäs”), 

(5) Åstorps kommun, org. nr, 212000-0936, Storgatan 7, 265 80 Åstorp (”Åstorp”) 
och 

(6) Ängelholms kommun, org. nr, 212000-0977, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm 
(”Ängelholm”).  

 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm benämns nedan var för sig ”Part” 
och gemensamt ”Parterna”. 
 

1 Bakgrund 

Parterna är aktieägare i Nordvästra Skånes Renhållnings AB, org. nr 556217-4580, 
(”Bolaget”). Bolaget bildades 1980 i syfte att samverka kring regional 
avfallshantering. Bolaget har också ansvar för att sluttäcka deponierna Filborna, 
Rökille, Tjörröd, Nyvång, Svenstad och Kulltorp inom Parternas geografiska 
område, se karta och fastighetsbeteckning Bilaga 1. De aktuella deponierna 
beräknas vara sluttäckta cirka 2025, i vart fall senast 2030. Som säkerhet för bland 
annat de kostnader som är förenade med sluttäckningsansvaret har Parterna 
sedan 1984 åtagit sig att teckna borgen för Bolagets förpliktelser. 
 

2 Aktier 

2.1 Parterna äger aktierna i Bolaget med den procentuella fördelning som framgår av 
Bilaga 2.1. Aktieägaravtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida 
aktier i Bolaget. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 
10 000 000 kronor. Aktierna i Bolaget ska ha samma röstvärde.  

2.2 Det är endast kommuner eller bolag som kommun äger direkt eller indirekt som 
får äga aktier i Bolaget. 
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3 Bolagets verksamhet och ändamål 

3.1 Bolagets säte och verksamhet 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.  

Bolagets verksamhet ska vara att inom delägarkommunerna insamla, 
transportera, återvinna och bortskaffa avfall, och bedriva därmed 
sammanhängande regional verksamhet. Vidare ska Bolaget äga, förhyra och 
förvalta med verksamheten förknippad egendom samt äga och förvalta aktier i 
företag inom renhållningssektorn. 

3.2 Bolagets ändamål 

Bolaget är ett kommunalt bolag och ändamålet för bolaget är att genom samverkan 
med aktörer på marknaden och delägarkommunerna utveckla en avfallshantering 
som syftar till att värna den globala miljön, det regionala näringslivet och den 
lokala servicen, genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad.  

3.3 Bolagets bolagsordning 

Bolagets bolagsordning har vid ingåendet av Avtalet den lydelse som framgår av 
Bilaga 3.3. För det fall Bolagets bolagsordning och Avtalet innehåller motstridiga 
eller icke förenliga bestämmelser ska Avtalet äga företräde mellan Parterna. 
 

4 Styrelse, revisorer m.m. 

4.1 Styrelsen 

Bolagets styrelse ska bestå av nio (9) ordinarie ledamöter med sju (7) suppleanter. 
Styrelsen utses av Parterna på följande sätt: 

Ledamöter Suppleanter 

Bjuv  1 1 

Båstad  1 1 

Helsingborg  4 2 

Höganäs  1 1 

Åstorp  1 1 

Ängelholm  1 1 

4.2 Suppleanter har närvarorätt samt rätt att yttra sig vid sammanträdena. 
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4.3 Sammansättningen av styrelsen enligt punkten 4.1 ovan gäller från den årsstämma 
som följer året efter att allmänna val år 2018 ägt rum.  

4.4 Ledamöterna och suppleanterna väljs för tiden intill slutet av den årsstämma som 
hålls under räkenskapsåret efter valet av ledamot. Posten som styrelsens 
ordförande ska utses av Helsingborg. 

4.5 En Part har rätt att entlediga av samma Part utsedd ledamot eller suppleant och 
ersätta denne med annan av Part utsedd person.  

4.6 Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för tillsättning av de personer 
som har utsetts av respektive Part. Part som utsett en ledamot eller suppleant ska 
tillse att sådan ledamot eller suppleant röstar och agerar i enlighet med 
bestämmelserna i detta Avtal.  

4.7 Jäv 

Jäv för Parternas styrelserepresentanter ska inte anses föreligga enbart av den 
anledningen att frågan avser förhållandet mellan Bolaget och berörd Part. 

4.8 Revisorer 

För granskning av både Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska Parterna på 
bolagsstämma utse en (1) revisor med en (1) suppleant. Revisorn och suppleanten 
ska vara auktoriserade.  

Kommunfullmäktige i Helsingborg ska utse en lekmannarevisor med en suppleant 
för granskning av Bolaget. 
 

5 Kvalificerad majoritet vid vissa beslut 

5.1 För giltigt beslut i nedan angivna frågor krävs att majoriteten av Parterna, 
representerade av minst två tredjedelar av samtliga av bolaget utgivna aktier, på 
bolagsstämma förenar sig därom.  

Beslut om:  

(a) ändring av det kommunala ändamålet eller föremålet för bolagets 
verksamhet samt andra väsentliga ändringar av Bolagets bolagsordning; 

(b) inträde av ny delägare i av Bolaget ägt bolag, se punkt 11 nedan; 

(c) ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 
instrument; eller 

(d) likvidation (i andra fall än då aktiebolagslagen nödvändiggör detta), av 
Bolaget. 
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6 Ägarsamverkan 

6.1 Ägarsamråd 

Parterna ska samråda kring strategiskt viktiga frågor vid ägarsamråd. 
Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman 
representera Part i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte 
representera Part i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst en gång 
per år i samband med bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov 
eller på initiativ från någon av Parterna. Sammankallande är Helsingborg. 

6.2 Ägardialog 

Parterna ska föra dialog med Bolagets ledning kring Bolagets ställning, utveckling 
och strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att följa upp 
ägardirektiven. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från 
ägarsamrådet, bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång 
om året i samband med ett ägarsamråd. 

6.3 Ekonomisk och teknisk delegation 

Parterna ska samverka i en ekonomisk och teknisk delegation. Vid 
delegationsmötena ska såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång hållas. En 
uppföljning av bolagets verksamhet ska också ske. Deltagare utses från respektive 
Part, två ordinarie samt två ersättare. Från Bolaget deltar en ansvarig tjänsteman 
som är föredragande. Bolaget är sammankallande. Mötena ska protokollföras och 
delges styrelsen i bolaget samt respektive Part. Den ekonomiska och tekniska 
delegationen ska ha minst fyra möten per år samt ytterligare möten om Part eller 
representant för Bolagets ledning så önskar. 
 

7 Skyldighet att lämna avfall vid Bolagets anläggningar 

Parterna är skyldiga att lämna allt sitt avfall till Bolagets anläggningar eller till med 
Bolaget samverkande företags anläggningar.   

Parterna åtar sig även att verka för att dess upphandlade entreprenörer ska lämna 
det avfall som blir följden av ett uppdrag från Part vid Bolagets anläggningar.  

Part förbinder sig också, så långt det är möjligt, att använda Bolaget vid planering 
och köp av tjänster som avser hantering av förorenade massor.  
 

8 Överlämning av renhållningsverksamhet 

Parterna har till Bolaget överlämnat respektive Parts renhållningsverksamhet, 
bortsett från Höganäs som kommer att överlämna sin renhållningsverksamhet till 
Bolaget senast den 1 januari 2020.  
 

263

263



 

 

 

   7  

 

 

9 Borgensåtagande 

Part förbinder sig att teckna borgen, en eller flera gånger, för Bolagets 
förpliktelser. Därvid gäller dock den begränsningen att Parternas sammanlagda 
borgensåtagande inte får överstiga 120 miljoner kronor med den förhöjning som 
kan föranledas av en ökning av konsumentprisindex från januari 1981.  

För kommunernas borgensåtagande gäller den fördelningsgrund som framgår av 
Bilaga 9. Denna fördelningsgrund ska kunna omprövas om väsentliga förändringar 
i befolkningsfördelningen föranleder därtill. 

 

10 Övergång av aktier 

10.1 Förbud mot att överlåta aktier 

Ingen Part har rätt att överlåta eller pantsätta eller på annat sätt förfoga över sitt 
aktieinnehav i Bolaget, på annat sätt än som framgår av denna punkt 10. 

10.2 Överlåtelse till av Part kontrollerat bolag 

Part får överlåta sina aktier i Bolaget till bolag som är helägt av Parten direkt eller 
indirekt utan att bestämmelserna om inskränkningar i aktiernas överlåtbarhet blir 
tillämpliga. Part som avser att överlåta sina aktier ska informera övriga Parter i 
Avtalet om överlåtelsen innan den äger rum. Vid förvärvet ska det aktuella bolaget 
tillträda Avtalet som ny part istället för den överlåtande Parten. Den överlåtande 
Parten ska dock kvarstå med ett solidariskt ansvar för bolagets uppfyllande av 
bolagets skyldigheter enligt detta Avtal. 
 

11 Nytillkommande kommuner  

Kommuner som vill samverka med Bolaget och dra nytta av den kompetens som 
finns inom Bolaget i syfte att effektivisera sin renhållningsverksamhet och i 
förlängningen förbättra miljön kan förvärva andelar i ett dotterbolag till Bolaget. 
De närmare villkoren för en sådan samverkan tas fram av styrelsen för Bolaget 
tillsammans med den/de nytillkommande kommunerna. Det krävs dock att 
Parterna fattar beslut om godkännande av delägare i dotterbolag och det 
övergripande innehållet i villkoren med kvalificerad majoritet på sätt som anges i 
punkt 5.1 ovan.  
 

12 Avtalsbrott; obestånd 

12.1 För det fall Part i väsentligt hänseende bryter mot detta Avtal och, i det fall brott 
mot avtalet kan avhjälpas, underlåter att avhjälpa sådant brott inom sextio (60) 
dagar från det att sådan Part har mottagit skriftligt meddelande angående brottet 
från Parter som representerar minst två tredjedelar av samtliga av bolaget utgivna 
aktier, äger de senare Parterna rätt, men ingen skyldighet, att säga upp detta Avtal 
avseende den Part som brutit mot Avtalet och att förvärva sådan Parts Aktier. 
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Värdet av Aktierna ska i sådant fall bestämmas enligt nedan med en prisreduktion 
om trettio (30) procent.  

Kan överenskommelse inte uppnås angående värdet för aktierna ska beloppet 
bestämmas av en oberoende och från Parterna fristående värderingsman utsedd 
av Stockholms Handelskammare. Värderingsexperten ska vara anställd hos en 
välrenommerad revisionsbyrå med erfarenhet av värdering av bolag. Kostnaden 
för sådan värdering ska delas lika mellan berörda Parter. Det av den oberoende 
värderingsmannen fastställda värdet på Bolaget är bindande och varje aktie i 
Bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i Bolagets 
kapital. 

När aktierna förvärvats från den avtalsbrytande parten upphör parten att vara 
part till Avtalet. 

12.2 Parterna är ense om att en Parts underlåtenhet att uppfylla sitt borgensåtagande 
enligt punkt 9 ovan ska anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott av sådan Part. 

12.3 Den påföljd som föreskrivs i punkt 12.1 ovan ska inte utesluta annan påföljd som 
övriga Parter kan äga rätt till gentemot den Part som bryter mot Avtalet. 
 

13 Meddelanden 

Varje meddelande eller påkallande enligt detta Avtal ska av Part översändas till 
den andre Parten på sätt som anges i denna punkt och till den adress som angetts i 
inledningen. Sådant meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda 

(a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; eller 

(b) om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) dagar efter avlämnande för 
postbefordran. 

 

14 Fullständig reglering och ändringar 

14.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lagen om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden 
och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor. 

14.2 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av Parterna. 
 

15 Avtalstid och utträde 

15.1 Detta Avtal träder i kraft när samtliga Parter i behörig ordning har undertecknat 
Avtalet. Avtalet gäller till och med den 31 december 2030 med möjlighet till 
förlängning, se nedan punkten 15.2. Avtalet får upphöra i förtid vid den tidpunkt 
som majoriteten av Parterna, representerade av minst två tredjedelar av samtliga 
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av Bolaget utgivna aktier, i beslut förenar sig om. En förutsättning för detta är 
emellertid att de deponier som Bolaget har ansvar för att sluttäcka är sluttäckta, se 
punkten 1. Med sluttäckt menas den lydelse, eller senare lydelse, som framgår av 
31-32 §§ i förordning (2001:512) om deponering av avfall. 

15.2 Om parterna inte senast den 31 december 2025 sagt upp avtalet löper avtalet 
vidare på obestämd tid från och med den 1 januari 2031 med en uppsägningstid 
om fem år.  Har Avtalet inte sagts upp ska Parterna i god tid före den 31 december 
2030 verka för att påbörja arbetet med att ta fram ett nytt aktieägaravtal.  

15.3 Har Part sagt upp Avtalet enligt bestämmelserna i detta Avtal är den Parten 
skyldig att överlåta samtliga sina aktier till de kvarvarande Parterna, varvid dessa 
Parter har rätt att lösa det antal aktier som svarar mot Partens andel i Bolaget. Kan 
överenskommelse inte uppnås angående värdet för aktierna ska beloppet 
bestämmas på sätt som framgår av andra stycket i punkt 12.1 ovan.  

15.4 När detta avtal träder i kraft enligt punkten 15.1 upphör det nuvarande 
konsortialavtalet mellan parterna att gälla i sin helhet.  
 

16 Tillämplig lag och tvister 

16.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. 

16.2 Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän 
domstol. 
 

_______________________ 
 

Detta Avtal har upprättats i sex (6) exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
 

BJUVS KOMMUN   BÅSTAD KOMMUN 

Datum:    Datum: 

 

______________________   _____________________  

 

______________________   _____________________  
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HELSINGBORGS STAD   HÖGANÄS KOMMUN 

Datum:    Datum: 

 

______________________   _____________________  

 

_____________________   _____________________  

 

ÅSTORP KOMMUN   ÄNGELHOLMS KOMMUN 

Datum:    Datum: 

 

_____________________   _____________________  

 

_____________________   _____________________ 
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Allmän 
flle giv"" key was not pros~m in In~ dictior•"Y 

Systemattribut 
Ändrad av: 
Ändrad tidpunkt 
Skapad av; 

Skapad tidpunkt: 

Medelfel, plan (m): 
Metlelfel, höjd (m): 

Mätmetod., plan: 
Mätmetod, höjd: 

FlygMjd: 

Skala tl.lr underlag: 

Ursprunglige koordinatsystem, plan: 

OBJECTID: 
Urspl\1.1\gligt koordirunsystem, höjd: 
Födelsenummer; 

Shape.len: 

Shape.area: 

Anläggningen är belägen norr om 
Höganäs, öster om väg 111 och 
ligger inom fastigheterna 
Tjörröd 2:5, 7:4, 7:5, 10: 1 och 
11.1. 

H0GANAS17lp•hjn 

201S-Ol·04 l\:l6:)) 

1100ANAS\lU1iadcr 

201~6-1813:04:18 

Bordsdig. Ann•• uodorlag 

lnge,n information 

13095 

242S,S7027J7S162 

Z767J3,906S84S2 
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Teckenförklaring 

Sök fastighet med 
• ytor 

(fastighetsytor)(po ... 

Åstorp 

Fas tig hetsom räd e 

Fastighetsomräde, 
utan identitet 

Information Åstorp 

Ospecifierat 
område, ofta kod på 
felaktig yta 

Sa mfällighetsomr .. . 

Samfällighetsomr .. . 
utan identitet 

0,5 0 

1:10 761,77 

november 28. 2016 

0,5 (km] 
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Fastighet 
NYVÅNG 1:7 
foastighetsnyckel: 

Distrikt: 

Status: 

Arealinformation 
Områdesnummer 
Summa 

Lagfart/Tomträtt 
Fång: 

Kiipcskilling: 

Tomträtt: 

120707440 

Väst.-a lkol>y 

Levande 

Totalareal (mj 
120054.0 

111 556217-4580 

Oå till detaljt:r 

Aktualitet (Avisering): 

Aktualitet (KLM/SLM): 

Aktualitet (Inskrivning): 

Landarcal ( mj 
120054,0 

1996-09-27 Köp 

2000000 sck 

Nej 

2015-04-14 

20100707 

1?97-11-20 

Vattenareal (m} 
0,0 

NORDVÄSTRA SKÅNF.S NSR, 25189 HELSINGRORG 
RENHALLN!NGS Al3(NSR) 

F astighetsrättsligt ( summering) 

Servitut 

1167-103.2 Levande 

11(,7-149.1 Levande 

1167-149.2 Levande 

1167-41.l Levande 

l 182-166.1 Levande 

1 l-lM5-55/1079. I Levande 

Inskrivningar 

Beviljad 

Åtgärder 

l l-BJÖ-84 18621230 

l l-ÅST-657/68 19680202 

1167-103 19870618 

1167-149 19900216 

G~ till detaljer 

Plan (summering) 

t 167-P92/l222 Beslut 

Hänvisning 

Last 

Pönnån 

Lasl 

Last 

Last 

Last 

55/1079 

Hemmansklyvning 

Lagaskitk 

f astighctsrcglcri.ng 

Fastighetsrcglcriug 

Oflicialscrvitut 

Ollicialservitut 

omcialservitut 

Lcdningsrätt 

Lcd.ningsrätt 

AV1alsservitut 

I 95S-05-l 8 

19930401 

VÄG 
VÄG 
VÄG 
GAS 
GAS 

SE BESKRIVNING 

Arken 

Anm. finns 

D.:caljplan 

Arken 

Arken 

~ 
Arken 

Arken 

~ 

Arken 
Arken 

Arken 

Arken 
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Kulltorpstippen del av Ängelholm 5: 16 
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. 
För~efnin9 . .av akti~k~·pital ·och oo.rgensansvar ftsr Nordvästra SkAnes Reoh~1lnings Akti.ebola-g :(NSR)· 

.oci~ifknad .Oer ... ande 1 · Åkt.ie~-
. 
Kapita 1-Aktie.• Kapi ta 1- . ·Aktie· · Ocr.gens· 

.. Folkm~ngd : folkmängd :t 1985· kapita I _ökning k·apital ökning . . ~a,rHa l . · ansvar 
l<OM!un . 1978-12-'J°T · 198S = aktte1ndet SOO · tkr 1 500 t~r 2 UOO tkr J 000 tkr 5 000 tkr. ·tlc,r 

. . 
Bjuv 1.4· '656 •. 15: 300 ., 7,/0' 38 . 

•' 
HG 154· 231 385 9 240 

Bä.stad· 'H ·543 · 12 700 fi ,'lO . ·.J2 - 9,; · 128 : -192 JZQ .. ·7 680 .. 
I . . 

He·~ si ngbarg J<11 064 102 ·1100 51:~56 · ~8 .. -. 773. ' 1' 031 l 547 2 57-8. 61 870 

Hpgan:fs ·22 068· zz ·1tno 'tl.48 . 57 173 230 344 .574 l3 780 
- .35 :: 

.. 
As torp_ ·12 703 . · 13. 700 ·. ~,90 . . lf)J 138 207' J,4S :e zso. 
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Bolagsordning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB, 2013-05-28 

Organisationsnummer 5562 I 7-4580 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR). 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län. 

§ 3 Verksarnhetsföremål 

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att inom delägarkommunerna insamla, 
transpoitera, återvinna och bortskaffa avfall, och bedriva dänned sammanhängande 
regional verksamhet, äga, förhyra och forvalta med verksamheten förknippad 
egendom samt äga och förvalta aktier i företag inom renhållningssektom. 

Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe. 

§ 4 Verksamhetsändamål 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom samverkan med aktörer på 
marknaden och delägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att 
värna den globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen, genom 
att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala 
likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den 
kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser 
förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom 
ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till 
aktieinnehavet. 

§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst I O 000 000 kronor. 

§ 6 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 

§ 7 Styrelsen 
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Styrelsen ska bestå av lägst nio och högst nitton ledamöter och lika många 
suppleanter. 

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter väijs årligen på 
årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 

§ 8 Räkenskapsår 

Räkenskapsår är I januari - 31 december. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i 
förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en 
suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med en suppleant. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. 

Därvid ska följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller flera justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen. 
uppföijningsrapport av beslut enligt paragraf 13 och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

7. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen, 
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c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktören 

8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer. 

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 

10. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt 
suppleanter. 

l t. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall. 

12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och 
suppleant för denne. 

l 3. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen. 

§ 13 Bolagsstämmas kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

• Fastställande av strategiska styrdokument för NSR-koncemen med strategiska 
mål. 

• Ram för upptagande av krediter 

• Ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av stötTe vikt. 

§ 14 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelserna i delägarkommunerna har rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 15 Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas, ska delägarkommunernas fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till 
frågan. 

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 18 december 2013. 
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Låneskuld för NSR AB och fördelning av borgensansvar enligt konsortialavtaL per 2015-12-31 

Borgensansvar enligt 

konsortialavtal 
Kommun % Aktie- 1981 2015 Låneskuld Amortering Nya lån Låneskuld* 

kap. KPl jan. KPI dec. 2014-12-31 2015 2015 2015-12·31 
Tkr 107,2 314,2 

Bjuv 7,7 385 9240 27 083 12 675 - 635 2 310 14 350 

Båstad 6,4 320 7680 22 511 10 532 - 528 1 920 11 924 

Helsingborg 51,56 2 578 61 870 181 345 84 871 - 4254 15 468 96085 

Höganäs 11,48 574 13 780 40 390 18 896 - 947 3444 21 393 

Åstorp 6,9 345 8280 24269 11 356 - 569 2070 12 857 

Angelholm 15,96 798 19150 56130 26270 - 1 317 4 788 29 741 

SUMMA ·. 100 5000 120 000 351 728 164 600 8 250 30 000 186 350 -

., Tillkommer checkkredit på 26,5 mkr. Denna kredit är utnyttjad med O mkr. 

Det utnyttjade låneutrymmet uppgår till I 53,0°/o J av det maximala utrymmet enligt konsortialavtalet. 

00 -·· 
) 
{S\ 
;l:> 

31 
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Avfallstaxa 2017 - Fyrfackskärl
Sammanställning gjord av Lennart Jensen, Ceclilia Holmblad, NSR 2017-10-10
Sammanställningen nedan gäller 370 l kärl 
Samtliga priser är inkl. moms

Röd box

Kommun Antal tömn. Kärl 1 Antal tömn. Kärl 2 Grund Rörlig ÅV-premie Totalt
Föreslagen 
taxa 2018 Hämtn/år Kollin/tillfälle Hämtn/år

Bjuv 26 13 800 kr 2 480 kr -72 kr 3 208 kr 6 5 6
Lysekil 26 13 1 650 kr 1 550 kr 3 200 kr - - -
Åstorp 26 13 800 kr 2 480 kr -81 kr 3 199 kr 6 5 -
Båstad 370 l 26 26 800 kr 2 300 kr -72 kr 3 028 kr 3 044 kr        6 5 6
Eslöv, Höör, Hörby (MERAB) 26 13 1 126 kr 1 855 kr 2 981 kr 550 kr 3 Påhängsbox
Osby, Östra Göinge (Ögrab) 26 13 1 250 kr 1 647 kr 2 897 kr 4 - 4
Lund 26 13 1 336 kr 1 538 kr 2 874 kr 232 kr 3 -
Södertälje 26 13 1 000 kr 1 732 kr 2 732 kr 479 kr/kbm - -
Båstad 370 l 26 13 800 kr 2 000 kr -72 kr 2 728 kr 2 479 kr        6 5 6
Kristianstad 26 13 1 200 kr 1 490 kr 2 690 kr 250 kr 4 Påhängsbox
Sjöbo 26 13 0 kr 2 594 kr 2 594 kr - - Påhängsbox
Klippan, Örkelljunga och 
Perstorp( Nårab) 26 13 1 118 kr 1 462 kr 2 580 kr - - -
Ängelholm 26 13 800 kr 1 725 kr 0 kr 2 525 kr 6 5 -
Lomma 31 13 570 kr 1 910 kr 2 480 kr 90 kr + 45 kr/kolli -
Härnösand 26 13 960 kr 1 490 kr 2 450 kr - - -
Jönköping 26 13 880 kr 1 545 kr 2 425 kr - - -
Hässleholm 26 13 903 kr 1 472 kr 2 375 kr 4 10 Påhängsbox
Karlshamn, Slövesborg, 
Olofström VMAB 26 13 0 kr 2 345 kr 2 345 kr 265 kr 10 -
Helsingborg 26 13 800 kr 1 540 kr -72 kr 2 268 kr 6 5 -
Trelleborg 26 13 0 kr 2 132 kr 2 132 kr 190 kr 4 -
Norrköping 26 13 600 kr 1 500 kr 2 100 kr Pristrappa Pristrappa Påhängsbox

Det vanligaste abonemanget i Båstads kommun är tömning utav båda kärlen 26 gånger om året.

Grovavfall FNI
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-10-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS001098/2017-200 

 
 

Hyreskontrakt för lokal till natur- och skogsvårdspersonal.  
 
 
Förslag till beslut:  
1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna hyresavtal med Boarps Grönsakshall AB. 

2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för Teknik och service. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service hyr lokal för omklädnad och förvaring i Boarp av Boarps Grönsakshall AB. 
Lokalen används av personal som arbetar med skogs- och naturvård mm. 
Lokalen har upprustats med vatten och avlopp och toalett och en hårdgjord yta utomhus för 
förvaring. Hyresvärden har tagit fram ett nytt hyreskontrakt för upprustningen. 
  
Bakgrund 
Lokalen används som personalutrymmen, omklädnad och förvaring. 
Hyreskostnaden är 84 000:-/år exkl moms. Det motsvarar 700:-/m2. 
Hyrestiden är tre år och därefter förlängs avtalet med ett år i sänder. 
Uppsägningstiden är nio månader. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Hyreskostnaden tas inom budget för teknik och service. 
 
 
Teknik och service 
Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
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ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Demokratiberedningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

2017-09-19 1 (2) 

Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 15.00-18.00 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAGSBEVIS 

Håkan Mörnstad (BP), ordförande 
Håkan Philipsson (S), vice ordförande 
Uno Johansson (C} 
Sten Mo berg (L} 
Göran Brauer (M} 
Håkan Rydberg (KD) 

Olof Nilsson, beredningskoordinator 

Håkan Mörnstad (BP) 

kcq~ 
I 

Göran Brauer (M) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-19 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2017-10-04 till och med 2017-10-26 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunkansliet ~ 

~ 

Paragrafer: 1 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2017-09-19 2 

DB § 6 Dnr: KS001623/2014 -903 

Arvodesreglemente 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2016-02-17 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Protokollsanteckning 

(§ 15) att göra en översyn av hela arvodesreglementet. Demokratiberedningen 
har sedan dess processat reglementet och principerna rörande ersättning till 
förtroendevalda. 

Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 har varit på remiss hos de politiska 
partierna under perioden 2017-04-03 - 2017-06-07. Därefter har beredningen 
gjort en sammanställning av remissvaren och sett över bestämmelserna en 
sista gång. 

Vid beredningens sammanträde 2017-09-19 beslutade beredningen att över
lämna sitt förslag till kommunfullmäktige för beslut. 

Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 antas. 
2. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 

Uno Johansson (C): 

Centerpartiet vill att kommunstyrelsens l:e vice ordförande och ordinarie le
damöter i kommunstyrelsens arbetsutskott har en tjänstgöringsgrad motsva
rande 10% [förutsatt att arbetsutskottet kvarstår mandatperioden 2019-2022]. 
Inläsningsarvodet för gruppledare ska vara 2%. 

I ~ I 
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Datum: : 2017-10-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001100/2017 – 900 
 
 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 
 
 

Förslag till beslut 
 
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 
1. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 antas.  
2. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2016-02-17  
(§ 15) att göra en översyn av hela arvodesreglementet. Demokratiberedningen har sedan dess 
processat reglementet och principerna rörande ersättning till förtroendevalda.  
 
Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 har varit på remiss hos de politiska partierna under 
perioden 2017-04-03 – 2017-06-07. Därefter har beredningen gjort en sammanställning av 
remissvaren och sett över bestämmelserna en sista gång. 
 
Vid beredningens sammanträde 2017-09-19 beslutade beredningen att överlämna sitt förslag 
till kommunfullmäktige för beslut. 
 

Bakgrund 
Nuvarande arvodesreglemente antogs av kommunfullmäktige 2014-11-26. I beslutet framgick 
att demokratiberedningen skulle bearbeta ett tidigare förslag och lägga fram ett nytt förslag i 
dess anda. Det tidigare förslaget byggde på principen att varje parti skulle ha en särskilt arvo-
derad person. Arvodets storlek skulle vara i proportion till hur stort partiet var i kommunfull-
mäktige.  
 
Demokratiberedningen hemställde hos kommunfullmäktige att utvidga uppdraget till att om-
fatta hela reglementet och frångå det tidigare förslaget. Detta godkändes hos kommunfullmäk-
tige 2016-02-17 (§ 15). Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att beredningen skulle fram-
ställa sitt förslag senast i november 2017. 
 
Beredningen har sedan dess processat principerna kring ersättning till förtroendevalda i Bå-
stads kommun. Resultatet har stämts av med partierna genom en enkät under 2016 där det 
bland annat framkom att partierna var överens om att återinföra ett deltidsarvoderat opposit-
ionsråd och att kommunfullmäktige ska arvoderas genom timmar och inte fast ersättning. För-
slaget skickades även på remiss till partierna perioden 2017-04-03 – 2017-06-07. Remissvaren 
sammanställdes och tillställdes beredningen under sommaren. Därefter gjorde beredningen 
vissa justeringar baserat på svaren från partierna. 
 

Aktuellt 
Beredningen beslutade 2017-09-19 att överlämna Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 till 
kommunfullmäktige för beslut i november, i enlighet med den fastställda tidplanen. Bered-
ningen var även överens om att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ska informeras 
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om arvodesreglementet vid sammanträdet i oktober, samt att ekonomiska konsekvenser ska 
presenteras inför beslutet. Föredragande för informationen i kommunfullmäktige är bered-
ningens ordförande Håkan Mörnstad (BP). 
 
Innan beslut om arvodesreglemente ska ärendet lämnas till kommunstyrelsen för yttrande. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
 
Urval 
Demokratiberedningens förslag medför ekonomiska konsekvenser, då kostnaderna för ersätt-
ning till förtroendevalda beräknas öka med ungefär 22 %. Inga större förändringar förväntas 
gällande kilometerersättning eller förlorad arbetsförtjänst, varvid dessa kommer att bortses 
från i nedanstående sammanställning. Beräkningar av kostnaderna kommer istället att foku-
sera på sammanträdesarvodet (timersättning) och årsarvode (fast arvode). 
 
Beräkningarna visar kostnaderna före, och efter, PO-tilläggen (31,4 %).  
 
Sammanträdesarvode (timersättning) 
Förslaget från demokratiberedningen innebär en kostnadsökning om 43 % - motsvarande  
681 000 kr – för sammanträdesarvodet baserat på 2016 års statistik1. De största förändringar-
na i sammanträdesarvodet är ökningen av ersättningen till 200 kr per timme och ersättarnas 
rätt till sammanträdesarvode. 
 

Nuvarande reglemente (timmar baserat på år 2016)  

Uppdrag/post Ersättning Tid Totalt  

Kommunfullmäktige  400 kr/möte 1640 timmar 164 000 kr 
Övriga politiska organ 150 kr/timme 5013 timmar2 752 000 kr 

 Summa exkl. PO-tillägg 916 000 kr 

 Summa inkl. PO-tillägg 1 203 624 kr 

 

Förslag till reglemente (timmar baserat på 2016) 

Uppdrag/post Ersättning Tid Totalt  

Kommunfullmäktige  200 kr/timme 1640 timmar 328 000 kr 
Övriga politiska organ 200 kr/timme 5013 timmar 1 003 000 kr 
Ersättararvode 200 kr/timme 1330 timmar3 266 000 kr 

 Summa exkl. PO-tillägg 1 597 000 kr 

 Summa inkl. PO-tillägg 2 098 458 kr 

 

                                                             
1 Underlaget baserar sig på utdrag ur kommunens lönesystem för ersättningar till förtroendevalda.  
2 Statistik över antalet timmar för förtroendevalda finns ej i kommunen. Istället har totalsumman för 
sammanträdesarvoden, för samtliga politiska organ, dividerats med 150 kr för att få fram uppskattat 
antal timmar. 
3 Statistik över antalet timmar som ersättare närvarat vid sammanträden finns ej i kommunen. Antalet 
timmar är beräknat till att motsvara 20 % av totalt antal timmar (6653). Observera att siffran är väldigt 
osäker och kan öka betydligt.  
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Årsarvode (fast arvode) 
Förslaget från demokratiberedningen innebär en kostnadsökning om 7,7 % - motsvarande  
176 000 kr – för årsarvodet. De tre största förändringarna i årsarvodet är tillskapandet av in-
läsningsarvode (+570 000 kr), avskaffande av KSau ledamöternas fasta arvode (-325 000 kr) 
och gruppledararvodet (-227 000 kr). Nedanstående tabell visar skillnader mellan gällande 
arvodesreglemente och förslag till reglemente enligt 2017 års siffror: 
 

Uppdrag Tjänstgöring Kostnad 

Kommunstyrelse Nuvarande Förslag Skillnad Nuvarande Förslag Skillnad 

Ordförande 100 % 100 % 0 % 650 760 kr 650 760 kr 0 kr 

1:e vice ordförande 25 % 3 % -22 % 162 690 kr 19 523 kr -143 167 kr 

2:e vice ordförande 25 % 40 % +15 % 162 690 kr 260 304 kr  +97 614 kr  

Ledamot KSau (2 st) 50 % 0 % -50 % 325 380 kr 0 kr -325 380 kr 

Kommunfullmäktige             

Ordförande 10 % 15 % +5 % 65 076 kr 97 614 kr +32 538 kr 

1: vice ordförande 0 3 % +3 % 0 kr 19 523 kr +19 523 kr 

2: vice ordförande 0 3 % +3 % 0 kr 19 523 kr +19 523 kr 

Gruppledare (7 st) 35 % 0 % -35 % 227 766 kr 0 kr -227 766 kr 

Demokratiberedning             

Ordförande 5 % 5 % 0 % 32 538 kr 32 538 kr 0 kr 

Utbildningsnämnd             

Ordförande 20 % 25 % +5 % 130 152 kr 162 690 kr +32 538 kr 

Vice ordförande 3 % 3 % 0 % 19 523 kr 19 523 kr 0 kr 

Vård- och omsorgsn.             

Ordförande 20 % 25 % +5 % 130 152 kr 162 690 kr +32 538 kr 

Vice ordförande 3 % 3 % 0 % 19 523 kr 19 523 kr 0 kr 

Myndighetsnämnd             

Ordförande 15 % 25 % +10 % 97 164 kr 162 690 kr +65 526 kr 

Vice ordförande 3 % 3 % 0 % 19 523 kr 19 523 kr 0 kr 

Kommunrevision             

Ordförande 3,50 % 3,50 % 0 % 22 777 kr 22 777 kr 0 kr 

Överförmyndare             

Överförmyndare 10 % 10 % 0 % 65 076 kr 65 076 kr 0 kr 

Inläsningsarvode             

Beräknat 88 personer 0 % 88 % +88 % 0 kr 572 669 kr +572 669 kr 

Summa exkl.  
PO-tillägg 

328 % 355 % +27 % 2 130 790 kr 2 306 946 kr +176 156 kr 

Summa inkl.  
PO-tillägg (31,4%) 

   2 799 858 kr 3 031 327 kr +231 469 kr 

 
 
Sammanfattning av årsarvode och sammanträdesersättning 

Sammantaget innebär det nya förslaget till arvodesreglemente en ökning av kostnaderna med 

ungefär 22 % - motsvarande 850 000 kr.  I sammanhanget är det av vikt att nämna att ersät-

tarnas rätt till sammanträdesarvode är svår att kalkylera. Om förslagets intention uppfylls (att 

fler ersättare medverkar på sammanträdena) kommer dels antalet timmar att öka, men även 

ersättningen för förlorad arbetsinkomst och körersättning. 
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Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen och demokratiberedningen. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-09-19. 
Förslag till arvodesreglemente 2019-2022. 
Missiv från demokratiberedningen.  
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
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Gäller	fr.o.m.	2019-01-01


Arvodesreglemente för förtroendevalda 
	
 

ALLMÄNNA	BESTÄMMELSER


ARVODEN	MM
 
 

 



ERSÄTTNING	FÖR	FÖRLORAD	ARBETSINKOMST	SAMT	FÖR	FÖRLORADE	
PENSIONS-	OCH	SEMESTERFÖRMÅNER




KOMMUNAL	PENSION

ERSÄTTNING	FÖR	KOSTNADER





GEMENSAMMA	BESTÄMMELSER
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ALLMÄNNA	BESTÄMMELSER	

Förtroendeuppdrag	som	omfattas	av	bestämmelserna	


 §	1



 §	2











	
ARVODEN	MM	

Årsarvode	 	Kommunalråd,	heltid	100%	
 

 §	3
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Årsarvode	 	Oppositionsråd,	deltid	40%	


 §	4

   
  



















Begränsat	årsarvode	-	ordförande,	deltid	mindre	än	40%	
	

 §	5
mindre	än	40%	av	heltidbegränsat	årsarvode





 a)
 b)
 c)
 d)


 e)


 f) 
 g)
 h)


 i) 
 j)
 k)
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Sammanträdesarvode	 	ordinarie	ledamöter	som	ej	är	ordförande	
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ERSÄTTNING	FÖR	FÖRLORAD	ARBETSINKOMST	SAMT	FÖR	
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Förlorad	arbetsinkomst	


 §	10









297

297



 
 
 
 
 



 














Förlorad	pensionsförmån	


 §	11






Förlorad	semesterförmån	
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KOMMUNAL	PENSION	


 §	13
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Resekostnader	


 §	14
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Övriga	kostnader	
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GEMENSAMMA	BESTÄMMELSER	
	
Hur	man	begär	ersättning	
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Attestering	
	

 §	20








Tolkning	av	bestämmelserna	


 §	21



Utbetalning	av	arvode	


 §	22
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Bilaga till ersättningsbestämmelserna 
Gällande fr.o.m. 2019-01-01 
 







 

Kommunalråd	m.fl.	 Kr/år	 Tjänstgöringsgrad	
   
  






 
Ordförande	i	nämnder	m.fl.	 Kr/år	 Tjänstgöringsgrad					
Kommunfullmäktige	
   
   
   

  	
  
   

Kommunstyrelsen	
  	 


Revisorer	
   
  


Utbildningsnämnden	
   
   


Vård-	och	omsorgsnämnden	
   
   


Myndighetsnämnden	
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Överförmyndare	 	 

Valnämnd	
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Datum: 2017-10-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001045/2017 – 901 
 

Förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige,  
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Föreslagen sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och  
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 
2. Beslutet delges utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och myndighetsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Senast i november månad ska sammanträdesdagarna inför nästa år fastställas i en  
sammanträdesplan. 
 
Följande datum föreslås för 2018: 
 
Månad Kommunfullmäktige 

(Onsdagar kl. 18.30) 
Kommunstyrelsen 
Onsdagar kl. 10.00 
(huvudregel) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tisdagar kl. 09.00 
(huvudregel) 

Januari 2018-01-24 2018-01-10 2018-01-30 
Februari 2018-02-28 2018-02-14 2018-02-20 
Mars 2018-03-21 2018-03-07 2018-03-20 
April 2018-04-18 2018-04-04 2018-04-17 
Maj 2018-05-16 2018-05-02 2018-05-22 
Juni 2018-06-20 2018-06-07 -- 
Juli -- -- 2018-07-16 
Augusti -- -- 2018-08-21 
September 2018-09-19 2018-09-05 2018-09-18 
Oktober 2018-10-17 2018-10-03 2018-10-23 
November 2018-11-21 2018-11-07 2018-11-20 
December 2018-12-19 2018-12-05 2018-12-18 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunfullmäktiges presidium, ledningsgruppen, kommunkansliet, kommunstyrelsen. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunkansliet. 
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